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

تاسیس شرکت تعاونی اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی منطقه دو در تاریخ 1396/04/24 به شماره ثبت 512300 به شناسه ملی 14006907943
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
پیشرفت  به  موضوع: کمک  آگهی می گردد.  عموم  اطاع  جهت 
امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو از طریق: الف- فراهم 
آموزش  و  تعاونی  ترویج  و  تعلیمات  توسعه  وسایل  نمودن 
حرفه ای و جمع آوری اطاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام 
شرکت ها  به  کمک  و  راهنمایی  ب-  ازم.  انتشارات  و  تبلیغات 
مدیریت  و  سازمانی  مالی،  اداری،  امور  در  عضو  اتحادیه های  و 
امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل تدوین، چاپ و تهیه 
فعالیت  بر  نظارت   - مشترک.  چاپی  فرم های  و  اوراق  و  دفاتر 
شرکت ها و اتحادیه  های تعاونی عضو به منظور اطمینان از اجرای 
مصوبات  و  اساسنامه  مواد  تعاونی،  شرکت های  قانون  مقررات 
مجامع عمومی.- ایجاد هماهنگی  و همکاری بیشتر شرکت ها و 
اتحادیه های تعاونی عضو.- داوری و رفع اختاف بین واحدهای 
تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش بینی ازم شده 
تعرفه  تعیین  همچنین  و  عضو  تعاونی های  حسابرسی  باشد.- 

حسابرسی با هماهنگی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
- شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکت های 
تعاونی در رابطه با شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو.- دفاع از 
منافع شرکت ها و اتحادیه های عضو در روابط آنها با سازمان ها و 
موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و سایر رشته های تعاونی 

همکاری  بسط  و  ایجاد   - تعاونی.  شرکت های  قانون  در  مصرح 
با موسسات بین المللی  با سایر تعاونی های کشور.- ایجاد روابط 
می تواند  اتحادیه   - کشورها.  سایر  تعاونی  اتحادیه  های  و  تعاون 
جهت ارتقاء کارایی خود و برآورده نمودن نیازهای اعضاء براساس 
ماده 3 قانون با تصویب مجمع عمومی عادی در اتحادیه مرکزی 
کشاورزی  و  روستایی  تعاونی های  مرکزی  هماهنگی  و  نظارت 
ایران عضو شود. - برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی و 
ترویجی.- همکاری و هماهنگی بین اعضاء  در جهت اجرای اصل 
44 قانون اساسی به منظور تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد 
ملی.- ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به اعضاء در کلیه مراجع 
قضایی.-  و  حقوقی  نماینده  تعیین  با  انتظامی  و  اداری  قضایی، 
و  منطقه ای  استانی،  بازرگانی  تخصصی  نمایشگاه های  تشکیل 
فرامنطقه ای با کسب مجوزهای مربوطه و شرکت در سمینارها- 
بسط و گسترش ارتباط با صندوق تعاون، بانک های عامل و سایر 
موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج در جهت تسهیل دریافت 
اطاعاتی  بانک  ایجاد  اعضاء-  برای  تضمین  و  اعتباری  خدمات 
و  سیاست گذاری ها  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  متمرکز 

گسترش فعالیت اعضاء.
- مشارکت در کلیه سیاست گذاری های اصل 44 قانون اساسی، 
و  کمیسیون ها  کارگروه ها،  شوراها،  در  عضویت  و  تعاون  بخش 

در  عضویت   - اعضاء.  از  نمایندگی  به  آنها  به  مربوط  جلسات 
شوراها و مجامع منطقه ای که در آنها پیرامون مسائل مختلف 
کشاورزی تصمیم گیری می شود.- فعالیت های فرهنگی و چاپ 
با  با اخذ مجوزهای ازم.- همکاری  نیاز  نشریات و کتب مورد 
مراجع ذیصاح برای دریافت رتبه بندی اعضای واجد شرایط.- 
همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی فعال در زمینه های مختلف 
کشاورزی و تعاونی.- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و 
سایر دستگاه های اجرایی در توسعه بخش کشاورزی، روستایی و 
تعاونی.- توسعه  فعالیت های بازرگانی بین اعضاء.- افتتاح حساب 
جهت واریز وجوه 3 درصد درآمد ویژه شرکت های تعاونی موضوع 
ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 برای توسعه 
تعلیمات و آموزش تعاون. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
خیابان  افشار-  کوچه  اسامی-  انقاب  تهران-  اصلی:  مرکز 
سمیه- پاک 238- طبقه همکف- کدپستی 1599973413 
اولین  می باشد.  ریال   20000000 حقوقی:  شخصیت  سرمایه 
به   0383902223 ملی  شماره  به  محمودی  محسن  مدیران: 
نمایندگی از اتحادیه  تعاون روستایی شهرستان قم به شناسه ملی 
10860949618 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره- محمدتقی 
ملک نیا به شماره ملی 1189495732 به نمایندگی از اتحادیه 
تعاون روستایی استان تهران به شناسه ملی 10101907248 

شماره  به  عظیم حجت شمامی  مدیره-  هیئت  رئیس  به سمت 
ملی 2659102953 به نمایندگی از اتحادیه تعاونی مرغداران 
سمت  به   10860033245 ملی  شناسه  به  قزوین  استان 
ملی  شماره  به  جورابلو  جعفر  مدیره-  هیئت  رئیس  نایب 
4609049090 به نمایندگی از اتحادیه تعاون روستایی استان 
سمنان به شناسه ملی 10480088049 به سمت عضو اصلی 
 3256679676 ملی  شماره  به  فخاریان  وحید  مدیره-  هیئت 
اتحادیه پیشگامان شرکت های تعاون روستایی  از  به نمایندگی 
به سمت منشی  به شناسه ملی 14006127994  البرز  استان 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.)اعضای اصلی 
هیئت مدیره( محمد ایزدی به شماره ملی 4219578791 به 
از اتحادیه  تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم  نمایندگی 
به شناسه ملی 10860968464 و محمد ریحانی به شماره ملی 
تعاونی  شرکت های  اتحادیه  از  نمایندگی  به   5669260791
کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان تهران به شناسه ملی 
10101439499 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. کورش توسلی به شماره ملی 
5929859116 به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب 
و  اسناد  و  قراردادها  کلیه چک ها،  امضا:  دارندگان حق  گردید. 
و  نماید  منطقه ای  نظارت  اتحادیه   برای  تعهد  ایجاد  که  اوراقی 

منتفی  را  منطقه ای  نظارت  اتحادیه  از حق  قسمتی  یا  تمام  یا 
سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور 
جاری ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه نظارت 
معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق 
امضای مدیرعامل صادر خواهد  با  اوراق عادی  امضاء دارد ولی 
هیئت  رئیس  امضای  به  که  مدیره  هیئت  مراسات  مگر  شد 
مدیره صورت خواهد گرفت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
به  ملی 6319450924  شماره  به  کرباسرائی  شاه نظری  فرهاد 
شناسه  به  قزوین  استان  روستایی  تعاون  اتحادیه  از  نمایندگی 
محمد  و  اصلی  بازرس  سمت  به   10861425657 ملی 
نمایندگی  به  ملی 4433009271  شماره  به  فهرجی  حسینی 
ملی  شناسه   به  البرز  آبزیان  کشاورزی  تعاونی های  اتحادیه  از 
14004338081 به سمت بازرس علی البدل اتحادیه برای مدت 
کیهان  کثیراانتشار  روزنامه  گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  
به استناد مجوز  انتخاب گردید.  اتحادیه  جهت ثبت آگهی های 
شماره 205/7/111/184/30544 مورخه 1396/2/26 سازمان 

تعاون روستایی استان تهران آگهی گردید.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1393/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سهراب تقی پور 
آهنگر به شــماره ملی 2060701163 به سمت بازرس اصلی و 
آقای رضا حیدری جوار به شماره ملی 3873858673 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. 
ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1392 

به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر
 سهامی خاص به شماره ثبت 81591 

و شناسه ملی 10101262460  به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1396/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا مختاری به شماره 
ملی 4569310869 و علیرضا قاســمی به شماره ملی 0491122136 
و خانم ها لیلی فعلی به شــماره ملی 0491269684 و نیلوفر فامیلی به 
شــماره ملی 0061248827 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محمد حسین ساعدی به شماره ملی 
0048084719 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلســتانی به 
شماره ملی 1249772400 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان منتهی به 
سال 1395 به تصویب رســید. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
 و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو )سهامی خاص( به شماره ثبت 87 
و شناسه ملی 10100019197 

شرکت سهامی برق منطقه ای
سیستان و بلوچستان آگهی مناقصه شماره 97/35

مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصــه: خرید یراق آات خط فوق توزیع نیروگاه بخار 
ایرانشهر- بزمان

مبلــغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: 1/211/437/500 
ریال)ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار می بایســت دارای 3 ماه اعتبار 

و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد(
تاریخ دریافت اســناد مناقصه: از روز دوشــنبه مورخ 97/8/28 لغایت 

ساعت 15:30 روز یکشنبه مورخ 97/9/11
نحوه دریافت اســناد مناقصه: مراجعه به صفحه اعان عمومی سامانه 

setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
ضمنا اعام دریافت اســناد توسط مناقصه گر به صورت کتبی از 

طریق نمابر شماره 05433445764 الزامیست.
تاریــخ تحویل پاکات: حداکثر تا ســاعت 3 بعدازظهر روز شــنبه مورخ 

97/9/24
تاریخ و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: راس ســاعت 9 صبح روز 
یکشــنبه مورخ 97/9/25- امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان
نحوه تحویل پاکات مناقصه: پاکات مناقصه که توســط مناقصه گر تهیه 

می شود می بایست به دو شکل تحویل شود:
1- بارگــذاری پاکات به صورت الکترونیکی در ســامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت مطابق با زمان بندی.
2- تحویل فیزیکی پــاکات مطابق با زمان بندی به آدرس زاهدان، حد فاصل 
دانشگاه 37 و 39، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، تلفن: 

05431137057
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست

مدت تحویل کاا: 2 )دو( ماه شمسی از تاریخ اباغ کتبی کارفرما
شروط ازم جهت شرکت در مناقصه:

1- ارائه تایپ تست کاای موضوع مناقصه
2- سابقه فروش کاای موضوع مناقصه به شرکتهای برق منطقه ای

صنعــت برق از تمامی هموطنانی که بــا مدیریت صحیح مصرف برق، امکان 
اســتفاده پایدار از این انرژی را برای همگان فراهم می آورند صمیمانه تشکر و 

قدردانی می کند.
شناسه آگهی: 295143    شناسه نوبت چاپ: 320834

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان م الف1825

شهرداری گتوند به اســتناد مجوز شماره 17/ش/الف/گ 
مورخ 95/4/17 شورای اسامی شهر گتوند و براساس آیین نامه 
مالی شهرداری ها در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس هیوندای 
کروز مدل 1386 گازوئیلی در حد صفر را از طریق مزایده کتبی 
با وضعیت موجود به فروش برســاند شرکت کنندگان در مزایده 
می توانند از روز شــنبه 97/9/10 لغایت 97/9/20 جهت بازدید 
و دریافت اسناد مزایده و تحویل پیشنهادات خود به شهرداری 

گتوند مراجعه نمایند.
صدیقه میری- شهردار گتوند

آگهی مزایده
شهرداری گتوند
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جامعه شناس آمریکایی
 در گفت وگو با کیهان اعام کرد 
خصوصیت ترامپ
 در یک کام؛

نفرت از دموکراسی، 
عاشق دیکتاتوری

۱۲

صفحه2

يادداشت روز

چرا چنین 
نسخه می پیچند؟

خبر ويژه

آقای ظریف!
 شما مرتکب چند جرم شدید

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مسئول واحد اطاعات مالی FATF در ایران
از آمریکا درخواست تابعیت کرد

آغاز هفته وحدت مبارک باد

گزارش کیهان از دادگاه دیروز 

شریعتمداری برای پاسخگویی به ۱۷ مورد از ۳۱ شکایت دولت 
به دادگاه رفت 

* ناتوانی فرانسه در مهار آشوب ها؛ شمار مجروحین 
از مرز 400 نفر هم گذشت.

* »راه اندازی یک جنگ بــزرگ منطقه ای« راهکار 
مرکز مطالعات رژیم صهیونیستی برای نجات اسرائیل!

 * پیونــگ یانــگ: آمریــکا مانع آشــتی دو کره
 می شود.

 * صدها جاسوس ســرویس های اطاعاتی روسیه
لو رفتند.                                       صفحه آخر

روزنامه ترکیه ای:

اسنادی از قتل خاشقجی منتشر می کنیم
 که کاخ بن سلمان را به لرزه درآورد

* اســتاد کالج اروپایی: محصوات تراریخته برای 
خوراک دام هم مناسب نیست.

* ضرب ااجل یک ماهه برای اســتقال نسخه های 
فارسی تلگرام.

* 3 عضو اروپایی برجام پیشگام در اجرای تحریم ها.

* تأخیر چندساله در راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق.
* شرایط جدید بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی 
اعام شد.                                                صفحه۴

پس از 5 سال حمله به طرح سهمیه بندی

وزارت نفت: تحویل بنزین
فقط با کارت سوخت انجام می شود

رئیس جمهور در خوی:

در برابر آمریکا سر فرود نخواهیم آورد
صفحه۳

* مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه 
اقدام مالــی FATF و رئیس مرکز اطاعات 
مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت 

امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.
* دلیل ممنوع الخروج شــدن میثم نصیری 
احمدآبــادی این بوده کــه وی با حضور در 
کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست 

تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است.
* دهقان نماینده مجلس: در این چند ســال 
که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است 
کدام یک از مقامات ارشد همزمان مسئولیت 
با پولشویی و هم مسئولیت مذاکرات  مبارزه 

FATF را بر عهده داشته اند؟

* متأسفانه براساس اســناد به دست آمده 
برخی از این مقامات بیــش از اینکه به فکر 
منافع کشــور و ملت در مذاکره با FATF و 
با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای  مبارزه 
اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان 

ملل بودند.
* این آقایان با ســربرگ مرکز پولشویی به 
دنبال سفر های خانوادگی در تور های تفریحی 

بودند.
* برخی منابع اعام کردنــد یکی از دایل 
اصلی نوســانات ارزی لو رفتن اطاعات ۴00 
صرافی ایرانی و رســیدن ایــن اطاعات به 
FATF در سال 96 بوده است. اطاعاتی که 

گویا از طریــق واحد اطاعات مالی درز کرده 
بوده است.                                           صفحه11

این هم از
 برجام اروپایی!

عراقچی: اروپا 
از ثبت ساز و کار مالی 
ناتوان است

۲

روایت خواندنی امام جمعه بغداد 
وقتی سامرا 
در حال سقوط بود

آمریکا به عراق 
پشت کرد و ایران 
وارد عمل شد

۱۱

تاملی بر مخاطرات یک معاهده 
مسئول
 FATF پرونده 
در وزارت خارجه 
بخواند

۱۱

* رئیس جمهور محترم در دوران تبلیغات انتخاباتی دارای دو شخصیت جداگانه بوده است. رئیس جمهور 
مســتقر و نامزد ریاست جمهوری برای دور دوم و کیهان برخی از مواضع ایشان به عنوان رئیس جمهور را 

نقد کرده است و نه نامزد ریاست جمهوری. 
* آیا  در مدت زمانی که رئیس جمهور مســتقر، نامزد انتخابات بعدی نیز هست، نقد عملکرد دولت جرم 
تلقی می شــود؟! و رســانه ها در این فاصله حق هیچ گونه انتقادی ندارند ؟! در این صورت تمام نهادهای 

نظارتی هم باید وظایف قانونی خود را کنار گذاشته و تعطیل کنند! 
* اگر رئیس جمهور مستقر حاصل تمام عمر 38 ساله - تا آن زمان- انقاب اسامی را » اعدام و زندانی کردن« 

این و آن معرفی کرد ، کیهان حق اعتراض ندارد ؟! 
* نهاد ریاست جمهوری صاحیت شکایت از کیهان را ندارد  چرا که  نامزد ریاست جمهوری، شاکی کیهان 
اســت و نه رئیس جمهور، بنابراین  آقای روحانی باید از موضع نامزد ریاست جمهوری و با هزینه شخصی 

خود طرح شکایت کند .
*  بدیهی است که ما تابع قانون هستیم و به هر حکمی که دادگاه صادر کند گردن می نهیم .

* گفتنی است برخی دیگر از رسانه ها نظیر رجا نیوز، تسنیم و خبرگزاری فارس نیز با اتهامات مشابه به دادگاه 
احضار شده بودند که به دفاع از اتهامات وارده پرداختند و دادگاه برای صدور رأی خاتمه یافت.     صفحه2



اخبار كشور
صفحه 2

  سه شنبه    2۹ آبان ۱۳۹۷
۱2 ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۵۴

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* در کنار اعدام مفســدین بازار ســکه و ارز دولتمردانی که با ســوءتدبیر زمینه  
چنین فســادهایی را در کشــور فراهم کردند باید به مجازات  برســند تا عدالت 

رعایت شده باشد.
0918---4070
* مجازات اعدام دو نفر مفسد سکه مجازات برحق و درستی بود. بیگانگان هرچه 

می خواهند بگویند. دشمنان اگر دشمنی با ایران نکنند چه بکنند؟
0930---4326
* به آقایان خوش نشین همچون آقای محمد صدر که ادای دلسوزی مردم به خود 
گرفته و با توجیه جلوگیری از فشــار اقتصادی خواستار تصویب CFT در کشور 
هســتند عرض می کنم بویی که از CFT به مشام آنان رسیده بوی کباب نیست 

بلکه ااغ است که داغ می کنند.
0919---2470
* آقای صدر از معاونین اسبق وزارت خارجه رد CFT در ایران را عروسی ترامپ 
تحلیل کرده اســت. ایشان با این موضع ساده اندیشانه خود دانسته یا ندانسته در 
زمین بیگانگان نقش آفرینی کرده است. البته در گذشته هم آقای روحانی ریاست 
محترم جمهوری در آستانه مذاکرات ادعا کرد خزانه کشور خالی است و در نتیجه با 
این ایجاد موضع ضعف غیرحقیقی در برجام همه چیز علیه کشور و نظام تمام شد.
0933---2977
* آقای ظریف در مصاحبه اخیر خود دانســته یا ندانســته به عمد یا از روی سهو 
تمام نهادها و دستگاه ها را متهم به پولشویی کرد و هدفش از این کار به تصویب 
رسیدن CFT بود که فقط با هدف خلع ساح مقاومت٬ سپاه، نیروی قدس، وزارت 
اطاعات، وزارت دفاع و... در برابر تروریسم و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و 

آل سعود و ... مطرح شده است.
0918---5411
* جناب روحانی! شــما پیش از برجام هسته ای و تصویب FATF حاضر نبودید 
حتی به حســاب های مردم سرک بکشید و قانون بومی مبارزه با پولشویی را که 
در ســال 86 تصویب شــده آن گونه که سزاوار بود عملی سازید اما امروز دولت و 
دوستان شما برای دادن اطاعات مالی مردم و کشور به بیگانگان و جلب رضایت 

کدخدا و متحدین جنایتکارش از هیچ تاشی دریغ نمی ورزند؟!
0916---6043
* وقتی فرزندان بیشــتر دولتی ها در خارج باشــند دغدغه ای برای وطن ندارند و 
خیلی راحت به 80 میلیون ایرانی تهمت پولشویی می زنند که به هر قیمتی شده 

CFTبه تصویب برسد.
0912---7345
* دغدغه حمایت رهبری از قشر ضعیف جامعه و مطالبه این امر از دولت توسط 
معظم له به حدی اســت که فرموده اند گمان نمی کنم عبادتی بااتر از آن باشــد. 
سوال این است که چرا دولتی ها و مسئوان اجرایی کشور چنین دغدغه ای ندارند؟
0938---6263

* غیر از بنزین قیمت سایر اقام و مایحتاج زندگی مردم در این چند ماه چندبرابر 
گران شده است. نرخ واقعی تورم به باای 50 درصد رسیده است. دولت و مسئولین 
با مردم خود صادق باشــند. این نحوه برخورد با مردم باعث از دست دادن اعتماد 

مردم به دولت می شود.
5308---0916 و 2805---0916
* بی بی سی از هزینه های زیاد در اربعین حسینی اظهار نگرانی کرده است! البته 
این نشانگر تأثیر این حرکت چند میلیونی زوار امام حسین)ع( است که ان شاءاه 
مقدمــه ظهور خواهد بود لذا تاش خود را بکار بســته تا مانع تداوم این حرکت 
خودجوش در ســال های آتی باشد! این رســانه می داند که غربی ها 10 برابر این 
هزینه ها را خرج قتل و غارت مردم مظلوم جهان از جمله کشــورهای غرب آسیا 
چون یمن، سوریه،  عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان و... می کنند و دم برنمی آورد.
بهنام محمدی
* ای کاش این قدر که مسئوان به فکر ورود دختران به ورزشگاه مردان هستند 
بــه فکر فراهــم آوردن مقدمات ازدواج دختران بودند! ای کاش به فکر ســاخت 
مســکن مهر و ایجاد اشتغال برای شــکل گیری ازدواج جوانان بودند؟! با حضور 
خانم ها در ورزشــگاه های مردان درد بیکاری پسران مجرد و کاهش انگیزه ازدواج 
تســکین نمی یابد... خداوند آرامش زن و مرد را در گرو تشکیل زندگی مشترک 

بیان فرموده اند!
0917---4190

* جناب روحانی! مردم مگر گدا هستند که می خواهید با سبد کاای 200 هزار 
تومانی مشکل آنها را حل و فصل کنید! لطفاً نظام هماهنگ و یکسان سازی را عمل 
کنید که کارمندان و کارگران بتوانند تنفسی بکشند. با تدابیری مثل سبد حمایتی 
مشکل قشر مستضعف با حقوق های زیر یک میلیون و دو میلیون و افزایش قیمت 

شدید کااهای اساسی حل شدنی نیست.
0914---9590

* شــهردار جدید تهران هنوز حکم مسئولیت نگرفته و مشغول به کار نشده ادعا 
کرده بایداز مدیران خارجی در اداره شــهر استفاده کرد. قدرت و ثروت چه برسر 
اصاح طلبان می آورد که خیلی راحت به مردم و مدیران توانمند و فراوان کشــور 

توهین می کنند؟
علیمردانی

* آمریکا مدعی قدرت اول جهان اســت پس چرا در خاموش کردن آتش سوزی 
کالیفرنیا ناتوان می باشد و همه چیز در حال سوختن است. دلیل عدم استفاده از 

تجهیزات ارتش پرطمطراق آمریکا در این حادثه چیست؟
0938---1258

* دولت قیمت هر پیامک ارســالی زائرین اربعین امام حسین)ع( را امسال 900 
تومان محاســبه و اعام کرده اســت. مشکل دولت چیست که در موضوع زائرین 

اربعین سیدالشهداء)ع( چنین رفتارهایی را از خود نشان می دهد؟
محمدی

* با توجه به حقوق بازنشستگان کشوری و شرایط سخت و وخیم اقتصادی فعلی 
و گرانی، تورم کمرشکن و کاهش شدید ارزش پول ملی با داشتن 2 فرزند جوان 
بیکار مجرد که با سیلی صورت خود را سرخ نگه می داریم! لطفاً سازمان صندوق 

بازنشستگی کشوری در همسان سازی حقوق تسریع کند.
ک.ق.بازنشسته کشوری- قم

* جوانی 35 ســاله، بیکار، مجرد هستم. لطفاً مسئوان دولتی بفرمایند برجام و 
پسابرجام کی برای ما شغل ایجاد می کند تا از این وضعیت باتکلیفی و سردرگمی 

خاص شویم!
0990---0253

* امیدوارم با انتخاب وزیر جدید راه و مسکن و استاندار جدید سیستان و بلوچستان 
مشکات منطقه از جمله پروژه جاده زابل- زاهدان حل و فصل شود.

0915---1648
* وزارت جهاد کشــاورزی با همکاری قوه قضائیه ســند رسمی تمام زمین های 
کشاورزی کشور را تهیه کند و مرز هر زمین را با شاخص های معین دولتی تعیین 

کند تا قشر کشاورز دچار اختاف و درگیری نشوند.
0916---0685

* از شورای شهر تهران و شهرداری درخواست می شود به وضعیت آلودگی پایتخت، 
مانور موش ها،  تسریع در افتتاح ایستگاه های خطوط 6 و 7 اهتمام بیشتری نمایند تا 
از آلودگی هوا و تک سرنشینی خودروها با افتتاح خطوط بیشتر مترو کاسته شود.
7250---0919 و 0253---0990

* نمازخانه و کتابخانه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد مجتمع نیایش )پونک( 
در طول روز بسته است. به مسئوان امر نیز بارها گفته شده ولی ترتیب اثر نداده اند. 
بیشــتر دانشجویان این دانشکده هم از دختران هستند که جایی برای مطالعه و 

چند دقیقه استراحت ندارند.
یکی از اساتید دانشکده

* شــرکت های خودروساز داخل کشور با احتکار و فروش قطره  چکانی و هدایت 
شده و همراه با گران فروشی موجب التهاب در قیمت خودرو در بازار شده اند. چه 
بسا این کار آنان امنیت ملی کشور را نیز دچار مشکل کند. حداقل آثار منفی این 
اقدام بدبین ساختن مردم نسبت به نظام است. چرا این قدر در حریم امن هستند 

که هرکاری بخواهند می کنند؟
0912---0851

پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(
در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه، سه شــنبه مورخ 1397/8/15 صفحه 2 
با مضمون: درخواســت پله برقی برای ایســتگاه متروی خیام، ضمن تشــکر از 
این مســافرگرامی، به اطاع می رساند ایســتگاه متروی خیام، دارای دو دستگاه 
آسانســور جهت دسترسی به سکوی شــرقی از سطح خیابان است. گفتنی است 
که در ســاخت اولیه این ایستگاه توسط شــرکت راه آهن شهری تهران و حومه 
)متــرو( پله برقی طراحی نشــده، اما جهت رفاه مســافران محترم درخواســت 
 امکان سنجی جهت نصب پله برقی توسط متولیان مربوطه اقدام گردیده و در حال 

پیگیری است.«

خبر ویژه
آقای ظریف! شما مرتکب چند جرم شدید

اظهارات محمدجواد ظریف از پاسخگویی درباره اتهام پراکنی اخیر و بهانه 
دادن دست دشمن، فرار از پاسخگویی است.

او در جمــع خبرنگاران گفت: اگر جایی را )در بخش پولشــویی( متهم 
کردم، آن وقت سؤال کنید. نوار اظهاراتم هست. افرادی که نسبت به اظهارات 
من اظهارنظر کردند، در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشــان 
ســاخته اند، در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می سازند و آن را به خوبی شکار 

می کنند.
به نظر می رســید مصداق جمله اخیر آقای ظریف، خود وی و اظهاراتش 
درباره پولشویی اســت! او در واقع برای منفعل کردن صاحب نظران منتقد و 

پرسشگر کوشید برچسب پولشویی را بر آن بچسباند.
وی هفتــه گذشــته در گفت وگو با ســایت دولتی خبــر آن این و برای 
تخطئه منتقدان الحاق به FATF و CFT ادعا کرده بود: »پشــت برخی از 
این فضاسازی ها منافع اقتصادی هست. بااخره پولشویی یک واقعیت است در 
کشور و خیلی ها از آن سود می برند. البته اگر کدی هم داشته باشم، امکانش را 
ندارم علنی عرض کنم. من نمی خواهم این را نسبت بدهم به جایی ولی خب 
آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند، حتما آن قدر توان مالی 
دارند که صدها میلیارد هزینه فضاســازی بکنند. برخی دستگاه های فرهنگی 
با برخی ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند. یک فضاهایی درست کردند، 
کســانی که یک قلم مفاسدشان ممکن اســت 30 هزار میلیارد تومان منافع 
در آن جا به جا بشــود. افرادی که در این قضیه منافع دارند، پشت القای این 

تصورات هستند«.
ایــن اظهارات برخــاف ادعای بعدی ظریف، از چنــد جهت مجرمانه و 
سزاوار مامت است: اول اینکه بدون کوچک ترین سندی، بهانه دست دشمن 
داده تا به بهانه وجود پولشــویی گسترده، به ایران برای تمکین به دیکته های 
مافیای FATF فشار بیاورد. نکته  جالب اینکه 23 تیر امسال، نشست مبارزه 
با پولشویی در ایران در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار 
گردید و در این نشســت، دکتر ســیدجواد کاظمی تبار )کارشناس داده کاوی 
برای کشف تقلب در تراکنش های بانکی آمریکا( گفت: »براساس آمار موجود، 
حــدود 500 میلیارد تا 1/8 تریلیون دار )بین 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص 
ملــی دنیا( حجم کل پول های کثیف در دنیا می باشــد. 47 درصد پول های 
کثیف در آمریکا، 30 درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد. 
99 درصــد پول کثیف موفق به عبور از سیســتم های نظارتی آمریکا و اروپا 
شده و حدود 80 درصد از این پول ها مجددا برای سرمایه گذاری و ساماندهی 

جنایات دیگر به کار می روند.«
یعنی جمهوری اسامی ایران به خاطر سیاست بازی و جفای وزیرخارجه 
خود باید در مقابل آمریکا و اروپائیانی متهم پولشــویی محسوب شود که 77 
درصد کل پولشــویی های دنیا در قلمرو آنها انجام می شود و با 99 درصد این 

پولشویی ها نیز مبارزه نمی شود!
ثانیــا، بی انصافــی و ظلم مضاعف آقای ظریف -غیر از برچســب زدن به 
منتقدان- همین است که به جای ذکر مصداق، یک اتهام مبهم و گسترده را 
بدون مصداق و محدوده به فضای رسانه ای پرتاب کرده است. او در عین حال 
نام »دستگاه های فرهنگی« را پیش کشیده که باز هم یک اتهام افکنی  مجرمانه 

است، چرا که همه این دستگاه ها را زیر عامت سؤال می برد.
ثالثــا جرم ســوم او در میان دو احتمال »دروغگویــی و اتهام و افترا«  و 
»اطاع از پولشــویی و همکاری با متهمــان و کتمان تخلف« قرار دارد. او یا 
دروغ گفته یا یک فساد آن هم در مقیاس 30 هزار میلیارد تومان را اپوشانی 
کرده، بدون آن که به دستگاه های دولتی  ذی ربط یا قوه قضاییه اطاع دهد.

چهــارم اینکه، آدرس و مصداق ندادن آقای ظریف  ســند خاف گویی و 
فقدان شجاعت و مســئولیت پذیری در وی است. به عبارت دیگر او کوشیده 
ضمن تشویش اذهان و منفعل کردن صاحب نظران منتقد و نهادهای نظارتی 
مخالف الحاق به FATF و CFT، از پاسخگویی  هم طفره برود؛ ولو اینکه در 
نقشه دشــمن بازی کرده و خاف ادعای گرفتن  بهانه از دشمن، بهانه برای 

دشمن جور کرده باشد.
و بااخره اینکه پولشویان واقعی - قبیل شهرام جزایری  و مهدی هاشمی- 
دست بر قضا در اردوگاه متبوع آقای ظریف قرار دارند اما آقای ظریف صاح 

نمی بیند به این مصادیق واقعی اشاره کند.

شعار جوانگرایی و 5 سال 
به کارگیری مدیران بازنشسته در دولت

بهتر اســت آقای روحانی »حرف درمانی« را کنــار بگذارد و پا به عرصه 
عمل بگذارد. پرســش های مهمی که از رئیس جمهــور باید مطرح کرد، این 
اســت که »210 مدیر بازنشسته چطور در دولت یازدهم و دوازدهم مشغول 
کار شــدند؟« »چرا بخش زیادی از معاونان وزیران دولت شــما از بین افراد 
بازنشسته انتخاب شدند؟« و با وجود این، حاا چرا رئیس جمهور باز هم شعار 
شایسته ســااری و لزوم بهره گیری از زنان و جوانان را ســر می دهد؟ آیا این 

سخنان غیر از حرف درمانی است؟
»تابناک« در تحلیلی نوشــت: رئیس جمهور در نشست اخیر هیئت دولت 
درمــورد مباحث  مختلف و مهمی صحبت کرد که بخشــی از آن مربوط به 
لزوم شایسته ســااری در دولت، و تاکید بر حضور جوانان در مســئولیت های 
مختلف بود، ســخنانی که انگار »حســن روحانی« به عنــوان یکی از نقادان 
دولت درخصوص آن ســخن می گفت؛ حال آنکه مجری چنین شــعارهایی، 

اول از همه خود اوست.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جوان ها برای ما خیلی مهم هستند، گفت: 
اجرای این قانون مجلس مقداری برای ما سخت بود، اما جزو قوانینی بود که 
وقتی به دســت من رســید، همان لحظه آن را برای اجرا اباغ کردم. درست 
است مشکاتی ایجاد می شود، در کل به خیر جامعه است، به هرحال جوان ها 
باید بیایند و مدیریت ها را به عهده بگیرند. نســل جوان، مدیران آینده کشور 

هستند و لیاقت های بسیار خوبی دارند.
سخنان رئیس جمهور حرف های درستی است اما مگر نهادی غیر از دولت 
یا منصوبان رئیس جمهور باید چنین مسائل و موضوعاتی را محقق کنند؟ اگر 
قرار به حرف و شعار باشد، 5 سال است، چنین حرف هایی در جریان انتخابات 
و در طول اســتقرار دولت تدبیر و امید چنین موضوعاتی گفته شده، اما آنچه 
مدت هاســت بدنه حامی دولت و بخش های دیگر جامعه منتظر آن هستند، 

عمل به این شعارهاست!
SPV رویتر: طفره از میزبانی
فاجعه ای برای اعتبار اروپاست

یک خبرگزاری انگلیســی در گزارشی تصریح کرد هیچ کشور اروپایی از 
جمله 3 دولت عضو برجام حاضر نیستند میزبانی »دفتر کانال مبادات مالی« 
)SPV( با ایران را بپذیرند و اگر آنها نتوانند در این زمینه کاری از پیش ببرند، 

برای اعتبار اروپا یک فاجعه خواهد بود.
رویتر با اذعان به عملی نشدن وعده های برجامی اروپا از قول دیپلمات ها 
نوشــت: عدم آمادگی کشورهای اروپایی برای میزبانی نهاد ساز و کار تجاری 
با ایران ممکن است برنامه اروپا برای حفظ تجارت با ایران بعد از تحریم های 

آمریکا را متزلزل کند.
قبًا اروپا از اتریش خواسته بود که میزبانی این نهاد را برعهده بگیرد اما 
وین این درخواست را رد کرد. رویترز از قول دیپلمات ها می نویسد قدرت های 
بزرگ اروپایی شــامل انگلیس، فرانسه و آلمان کشور کوچک لوکزامبورگ در 
شمال اروپا را تحت فشار قرار خواهند دادتا تن به میزبانی این نهاد بدهد. اما 
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، لوکزامبورگ و بلژیک پیش از اتریش پیشنهاد 

میزبانی نهاد ساز و کار ویژه مالی را رد کرده بودند.
موضوع ســاز و کار تجاری غیرداری با ایران بســیار حساس است چون 
ایران تهدید کرده در صورتی که از مزایای اقتصادی و تجاری توافق هسته ای 

سال 2015 بهره مند نشود، از این توافق خارج خواهد شد.
اروپا در نظر دارد تا ساز و کاری ایجاد کند که بدون استفاده از دار بتواند 

تجارت با ایران را ادامه داده و از جمهوری اسامی نفت بخرد.
لوکزامبــورگ و بلژیک گرچه به صورت علنی ســکوت کرده اند، اما قبًا 
مخالفت شدید خود را درباره این موضوع به گوش مقامات اروپایی رسانده اند.

این ساز و کار وابسته به بانک های محلی در کشور میزبان خواهد بود اما 

این بانک ها می توانند با تنبیه و تحریم آمریکا مواجه شوند.
دیپلمات ها به رویتــرز گفته اند فدریکو موگرینی، که در مذاکرات برجام 
رهبری اروپا را برعهده داشــت، از چند کشور خواسته میزبانی نهاد ساز وکار 
تجاری با ایران را قبول کند ولی »هیچ کشــوری تاکنون پا پیش نگذاشــته 

است. اگر ما میزبانی پیدا نکنیم به دردسر خواهیم افتاد«.
علی گرانمایه، از کارشناســان ارشد شورای روابط خارجی اروپا می گوید 
آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان اعضای توافق برجام بایستی نقش بیشتری 
در زمینه ساز و کار تجاری با ایران برعهده بگیرند و اگر نتوانند کاری از پیش 
ببرند، برای اعتبار اروپا یک فاجعه خواهد بود. این کشورها نمی خواهند خود 

میزبان نهاد ساز و کار یاد شده با ایران باشند.
دیپلمات ها به رویترز گفته اند که این ســاز و کار نیز به خودی خود همه 
جوانــب تجارت ایران و اروپا را حفظ نخواهد ســاخت و ابتدا بیشــتر جنبه 

سمبولیک خواهد داشت تا عملی.
»هرچه تهران بگوید« دروغ بود

روزنامه زنجیره ای رنگ عوض کرد
روزنامه بزک کننده عهدشــکن و خباثت های اروپا، اکنون می گوید باید 

فشار بیشتری به اروپا برای انجام تعهداتش آورد.
روزنامه آفتاب یزد در یادداشــتی با همین عنوان نوشت: پس از خروج 
آمریکا از برجام، بدیهی بود که کشــورهای عضو اتحادیه اروپا درصدد حفظ 
برجام باشند. زیرا اتحادیه اروپا معتقد بود که برجام یک قرارداد بین المللی 
چند جانبه است. اروپایی ها حتی نسبت به تک روی آمریکا در برجام منتقد 
و بر این اعتقاد بودند که خروج آمریکا از برجام به زیان همه طرف ها خواهد 
بود. به همین دلیل هم ســعی کردند که با ایجاد ســاز و کار جدیدی برای 
تراکنش هــای مالی، تحریم های آمریکا را بــه صورت قانونی دور بزنند. این 
ســاز و کار جدید بدین ترتیب بود که کاا رد و بدل شود اما پول حاصل از 
فروش در یک صندوقی گذاشــته و در ازای خرید ایران از کشورهای دیگر 
پول خرید از این صندوق برداشــته شود. بنابراین به نظر می رسد که اگرچه 
اروپایی ها در وهله نخســت این اراده سیاســی را دارند، امــا هر اندازه که 
اتحادیه اروپا رو به جلو گام برداشت به این نتیجه رسید که مشکات فنی و 
تکنیکی پیش روی شان قرار دارد، یکی از این مشکات چرخش مالی بود که 
اروپایی هــا آن را حل و اعام کردند که مبادات با ایران را با ارز دار انجام 
نخواهند داد تا با خزانه داری آمریکا دچار مشــکل نشوند. پس از این همه، 
اکنون مســئله مقر و محل استقرار این صندوق مطرح است که تا به امروز 
اروپایی ها موفق به استقرار این صندوق در یکی از کشورهای اروپا نشده اند. 
در واقع هنوز کشوری میزبانی آن را قبول نکرده. از این رو، به نظر می رسد 
که اروپایی ها با بازی با زمان سعی می کنند در همان حد اعام آمادگی برای 
حل مسئله باقی بمانند و هیچ اقدام عملی در قبال تحریم های آمریکا علیه 
ایران انجام ندهند. به عبارتی اروپایی ها در صددند که این وضعیت را تا آنجا 
ادامه دهند که در نهایت مســائل ســه جانبه به ویژه برنامه موشکی ایران و 
 حقوق بشر را دوباره پیش بکشند و در نتیجه مذاکرات فرسایشی با ایران را 

ادامه دهند.
این روزنامه می افزاید: تاکتیک اروپا، خرید زمان و وقت کشی است.

بنابراین باید فشــار بیشــتری به اتحادیه اروپا وارد کرد تا این کشــورها 
اقدامات ازم را انجام دهند. زیرا وقت تلف کردن های اروپا در ایجاد ســاز و 
کار مالی جز یک رفتار تاکتیکی در راستای کهنه کردن صورت مسئله نیست.

این تحلیل تاریخ گذشته و دیرهنگام در حالی است که روزنامه مذکور پیش 
از این و بارها تیترهای بزرگ و متملقانه ای مانند »خداحافظ فدریکا« را منتشر 
کرده و از موگرینی به عنوان »شیرزن« یاد کرده بود. روزنامه مذکور همچنین 
در تیتر یک دیگری با انتشار عکس بزرگ و یک چهارم صفحه ای موگرینی، به 
دروغ از قــول وی تیتر زده بود: »هر چه تهران بگوید [!!] موضع گیری صریح 

اتحادیه اروپا در خصوص طرح برجام ثانویه و هرگونه مذاکره پسابرجامی«.
یادآور می شــود روزنامه آفتاب یزد از عناصر ضدانقاب فراری اســت که 

اکنون با جیره و مواجب صدای آمریکا ارتزاق می کند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه به جای راه اندازی کانال مبادات مالی برای دور 
زدن تحریم، مدعی تحریم های جدید علیه ایران به بهانه اقدامات تروریســتی 

در فرانسه و دانمارک شد!

گفت و شنود

تکراری! 
گفت: مرکز مطالعات رژیم صهیونیســتی اعام کرده اســت که 
اســرائیل برای نجات خود، به راه اندازی یک جنگ بزرگ منطقه ای 

نیاز دارد!
گفتم: اتفاقا جبهه مقاومت هم برای نابودی اســرائیل به 

همین جنگ بزرگ نیاز دارد!
گفــت: باید به این حیوونکی ها گفــت؛ مگر از جنگ های قبلی 
غیر از شکســت و تحقیر نتیجه ای گرفته اید که به فکر جنگ بزرگ 

منطقه ای افتاده اید؟!
گفتم: یارو خــواب دید که داره بزرگترین ماکارونی دنیا 
رو می خوره، از خواب پرید، دید نصف کش شلوارشو خورده!

گفت: این جوک که تکراریه!
گفتم: مرد حســابی! از صبح کله سحر تا حاا که ساعت 
یازده شــبه دنبال دادگاه و بعدش جلسات و بعدش کارهای 
روزنامه و... بودم! اونوقت انتظار داری بشــینم برات جوک 

جدید بسازم؟! باشه برای بعد!

جعفر بلوری

می گویند، مجرم های دانه درشت اقتصادی را که خون مردم 
را در شیشــه می کنند، اعدام نکنید. مشروبات الکلی را آزاد 
کنید. به زنان بد کاره خیابانی کاری نداشته باشید و به شغلشان 
رسمیت ببخشید! حجاب را اختیاری و دِر ورزشگاه ها را به روی 
دختران نبندید. کنسرت ها را رونق داده و آن را به کف خیابان ها 
و پارک ها و... ببرید. مسکن مهر و غیر مهر نسازید، به سمت هیچ 
کشوری جز آمریکا و آن سه کشور بدعهد اروپایی نچرخید و...

اســتدال می کنند، اگر برخوردهای قهری می توانست این 
معضات را حل کند، چنین معضاتی نداشتیم. تولید مشروبات 
الکلی سالم راه حلشــان برای جلوگیری از، نه شرابخواری که، 
مرِگ شرابخواری است که برای ارتکاب این گناه، محرم و صفر 

هم نمی شناسد.
از مشکات اقتصادی که می پرسیم، می شنویم، کمی برای 
مردم آهنگ پخش کنید و کنسرت ها را به کوچه ها و خیابان ها 
ببرید تا مردمی که با مشــکات اقتصادی و مسکن و ازدواج 
دست به گریبانند، شاد شوند! معتقدند برجام هم، تنها راه بهبود 
شرایط اقتصادی است ولو آمریکا از آن خارج شده، و اروپا نیز 
روح و جســم آن را توأمان نقض کرده باشد و هر روز به شکلی 
به ریشمان بخندد. این خاصه تمام استدال و راه حلشان است. 
حتی این اواخر به این نتیجه رسیده اند که، اصا، پیشرفت کار 
ایرانی جماعت نیست. باید مدیر را هم مثل مربی فوتبال از خارج 

)اشاره به غرب( وارد کنیم.
 برای معضل های اجتماعی و اقتصادی مثل فقر و فساد، نسخه 
»انحرافی« می پیچند؛ نوعی تاش برای مسخ افکار و پرت کردن 
حواس. مثل بیماری که به شدت درد می کشد و به جای درمان، 
به او ُمَسکن می زنند تا درد فراموش شود. درد هست فقط حس 
درد نیست! پس از مدتی که اثر مسکن رفت، دوباره درد، دوباره 

مسکن و دوباره روز از نو و روزی از نو! 
چه کسانی چنین نسخه هایی می پیچند؟ همان کسانی که 
عامل چنین وضعی اند. در لحنشان هم »شرمندگی« و پشیمانی 
نیست. لحنی اســت کاما طلبکارانه. بدهکارانی که طلبکارانه 
حرف می زنند. مســئولیت دارند اما در نقش یک اپوزیسیون 
ظاهر می شوند. این معضات حاصل 6 سال مدیریت همان هاست. 

لیبرال ها را می گویم.
اما چرا چنین نسخه می پیچند؟ آیا برخورد قهری می تواند 
باعث ریشه کن شدن فساد اقتصادی شود؟ آیا با زیر پا گذاشتن 
احکام صریح قرآنی و اسامی و به رسمیت شناختن فسادهای 
آنچنانی، می شود جلوی این معضات را گرفت؟ یا هدف از طرح 
این راه حل ها، چیز دیگری است؟ آیا دغدغه امروز مردم، رفتن 

به کنسرت است؟ 
هیچ کس در این کشور ادعا نکرده که، با برخوردهای قهری، 
معضل فساد اقتصادی ریشه کن شده و اقتصاد رونق می گیرد، جز 
خود همین قماش حین زدن اتهام! برخورد قهری با دانه درشت ها، 
نمی تواند ریشه فساد اقتصادی را خشک کند اما آیا از میزان آن 
هم نمی کاهد؟! برخورد جدی با دانه درشت ها فقط باعث خنک 
شدن دل مردمی که چند شــبه فقیرشان کرده اید، نمی شود، 
این برخوردها که در همه کشــورها به رسمیت شناخته شده، 
اگر چه ریشه فساد را نمی خشکاند، اما هزینه را برای مفسدان 
اقتصادی باا می برد. به اندازه خود، موجب بازدارندگی می شود. 
اگر برخورد قهری موثر نبود، این همه قانون و زندان و مصادره 
اموال و اعدام در سرتاســر دنیا نه نوشــته می شــد، نه اجرا 
می گردید. همین تحریم های ظالمانه اقتصادی مگر برخورد قهری 
نیست؟ مگر برخی از این جریان های واداده را دشمن، با همین 
تحریم ها دنبال خود نکشید و به هدف خود یعنی تضعیف توان 
هســته ای مان نرسید؟! اگر برخورد قهری جواب نمی دهد، چرا 
تهدید توخالی دشمن را برخورد قهری و جنگ جا زدید و این 
همه امتیاز دادید؟! مگر با ترساندن مردم از همین برخوردهای 
قهری )تحریم و سایه جنگ و...( این همه امتیاز نقد به دشمن 
ندادید؟! مگر هزینه فایــده نکردید و نگفتید، هزینه مقاومت 

بااتر از سازش است؟! 
تیتر زدیم دو لیبرال از دولت رفت، دو مفســد دانه درشت 
اقتصادی هم اعدام شد، قیمت دار کاهش پیدا کرد. روی این 
تیتر هم به دولت محترم توصیه کردیم، اگر ســایر لیبرال ها را 
که وصفشــان در باا رفت، از دولت بیرون بیندازید، و برخورد 
با مفسدان را ادامه دهید می توان امیدوار بود اوضاع اقتصادی 
بهتر شــود. کسانی که تنها هنرشان محکوم کردن یک طرح ، 
بدون ارائه طرحی جایگزین است! برافروختند. همان ها که علت 
بی خاصیت شــدن برجام را نوشتن یک شعار روی یک موشک 
می دانستند، نوشــتند مگر با برخورد با مفسدان دانه درشت 
اقتصادی، و اخراج مدیرهای ناکارآمد لیبرال، می توان به اقتصاد 
رونق داد؟ چطور با نوشتن یک شعار روی یک موشک می توان 
برجام را که، فتح الفتوح، بزرگترین پیروزی قرن....بود از خاصیت 
انداخت، با برخورد با گردن کلفت های دانه درشــت که بازار را 
ملتهب و به گرانی ارز و ســکه دامن می زنند، نمی توان اوضاع 

اقتصادی را بهتر کرد؟! 
اما چرا چنین نسخه می پیچند؟ آدمی گاهی در شرایط »از 
اینجا رانده و از آنجا مانده« که قرار می گیرد، صدها وعده بر زمین 
مانده روی دستش می ماند، سیاست هایش باعث افزایش 6 برابری 
قیمت ارز می شود، از حریف رکب خورده و هیچ طرح جایگزینی 
آماده نمی کند، در برابر مردمی که مدام می پرسند»پس آن همه 
وعده چه شد؟« بعد هشتگ راه می اندازند»پشیمانیم« پاسخی 
ندارد، دو راه دارد. یــا ضمن یک عذرخواهی از مردم با کمک 
نخبگان و کارشناســانی که کم نیستند مسیر را تغییر می دهد 
و خسارت ها را جبران می کند، یا به حاشیه سازی دل می بندد. 
پیچیدن نسخه های عجیب و غریبی که بدان ها  اشاره شد، یعنی 

فعا گزینه دوم ترجیح دارد!
برخورد قهری هم لزوما نمی تواند ریشه یک معضل اجتماعی 
و اقتصادی را بخشکاند اما همانطور که گفتیم، می تواند در کاستن 
از آن معضات موثر باشد. به خشکاندن یک معضل )اینجا مشکل 
اقتصادی یا معضات اجتماعی( می توان با استفاده از راهکارهای 
مختلف و بعضا توامان، نزدیک شــد اما نمی توان آن معضل را 
صددرصد ریشــه کن کرد. هیچ کشوری در دنیا بدون معضات 
اجتماعی نیســت. نخبگان هر جامعه با استفاده از روش های 
مختلف که قطعا یکی از آنها، برخورد قهری است، این معضات 
را تا حــدود زیادی کنترل می کنند. اینکه بگوییم، اگر برخورد 
قهری با فان مفسد اقتصادی و معضل اجتماعی موثر بود، این 
همه معتاد و مفسد نبود، دقیق نیست. اگر این برخوردها در کنار 
تاش های سایر مسئولین و مراکز فرهنگی و دینی و... باشد، قطعا 
از میزان این معضات کاسته خواهد شد. آزاد کردن مشروبات 
الکلی و استاندارد کردن آنها، شاید از مرگ عده کمی جلوگیری 
کند، اما خود معضات زیادی دارد. کافی است، به آمار و ارقام 
جرم و جنایت ها و خســارت هایی که همین کشورهای غربی با 

پیچیدن چنین نسخه هایی دچارش شده اند، مراجعه کرد.
به گفته دانشمندان علوم اسامی، یکی از اهداف مهم انبیاء 
و اولیای الهی از صدور احکام اسامی، جلوگیری شیوع فساد و 
گناه برای رهایی مردم از معضاتی است که بسیاری از جوامع 
غربی امروز به شــدت گرفتار آنند. اینکه چطور عده ای برای 
مقابله با یک معضل، معضلی بزرگتر را تجویز می کنند، معمایی 
است که خود باید پاسخ گویند. گویی معتقدند، هدف وسیله را 

توجیه می کند.
اما نکته آخر. دغدغه اصلی جوانانی که شغل ندارند، یا شغل 
خود را به دلیل سوء مدیریت ها از دست داده اند، کنسرت نیست. 
تماشای فوتبال از داخل استادیوم هم نیست. ضمن اینکه رفتن 
به استادیوم و کنسرت هم پول می خواهد! اگر هدف از تبلیغ این 
مسائل، حاشیه سازی و حواس پرتی نیست، و واقعا هدف شاد 
کردن آنهاست، هیچ جوانی بیشتر از داشتن یک شغل مناسب، 
داشتن مسکن مناسب و ازدواج با دختری که سال هاست به دلیل 
فقر عقب افتاده، خوشحال نمی شود. تغییر اولویت ها شاید برخی 

را سرگرم کند اما، شکم ها را سیر نمی کند.

چرا چنین نسخه می پیچند؟
یادداشت روز

خارجه  وزیر  سیاســی  معاون 
حاضر  کشــوری  هیچ  هنوز  گفت: 
نشده میزبانی ســازوکار مالی بین 
ایران و اروپــا را قبول کند؛ اتریش 
اروپا  و  نکردند  قبول  لوگزامبورگ  و 

ناتوان از ثبت SPV است.
عبــاس عراقچی، معاون سیاســی 
وزیــر امور خارجــه در همایش تحوات 
منطقــه و نظام بین الملل گفت: به لحاظ 
مواضع سیاســی اروپا در این شــش ماه 
کم نگذاشته اما این مدت کم نیست که 
نتوانند اقدامات عملی را پیدا کنند و هنوز 
قادر نیســتند SPV را رسما اعام کنند 
که یکی از دایل آن فشــار آمریکا است 
که بسیار سنگین بوده است. آمریکایی ها 
هر کشوری که SPV در آن مستقر شود 
یا بانک هایــی که با آن کار کند را تهدید 
کرده اند. با این حال اروپایی ها تاششان 
را متوقف نکرده اند. اما هنوز هیچ کشوری 
حاضر نشده میزبانی این ساز و کار را قبول 
کند. اتریش، لوگزامبورگ قبول نکردند و 

اروپا ناتوان از ثبت SPV است.
عراقچی خاطرنشــان کرد: چه اروپا 
نخواهد با ما کار کنــد و در حال بازی با 
ما باشد و چه می خواهد و قادر نیست، در 
نتیجه فرقی نمی کند. نتیجه این است که 
اروپایی ها یا نخواستند یا نتوانستند کاری 

انجام دهند. 
وی در ادامه گفــت: در حال حاضر 
شرایط مطلوبی است اما این حتما پایدار 
نخواهد مانــد و اروپایی ها باید بدانند این 
وضعیت نمی تواند به این شکل ادامه پیدا 

کند.
به گزارش ایسنا، معاون سیاسی وزیر 
خارجه ادامه داد: هزینه تحریم برای ایران 
کم نیست اما ما در نهایت راه خود را پیدا 
خواهیم کرد. آنها باید بدانند کســی در 
ایران به خاطر تحریم های آمریکا دســت 

خودش را باا نمی برد. 

وقت کشی اروپا
گفتنی اســت در روزهای گذشــته 
در ادامــه وقت کشــی اروپــا در اجرای 
تعهدات برجامی، لوکزامبورگ اعام کرد 
کــه میزبانی کانال مالی ایــران و اروپا را 

نپذیرفته است.
»پیتــر گوشــل باوئر« ســخنگوی 
وزارت خارجــه اتریش نیــز در روزهای 
گذشــته درباره امکان میزبانی این کشور 
 )SPV( برای کانــال مالی ایــران و اروپا
گفت که در حال حاضــر چنین امکانی 

وجود ندارد.
پیشتر، پایگاه آمریکایی »بلومبرگ« 
از بی عملی اروپا و پاســکاری کشورهای 
اروپایی برای میزبانی کانال مالی ایران و 

اروپا خبر داده بود.
از اولیــن روزهایی که زمزمه ها برای 
خــروج آمریــکا از برجام قــوت گرفت، 
اروپایی هــا بیانیه درمانــی را آغاز و طی 
قریــب به 7 مــاه گذشــته بارها ضمن 
درخواســت پایبنــدی ایران بــه توافق 
هسته ای، از کمک های خود برای در امان 
ماندن ایران از بازگشــت تحریم های یک 

جانبه آمریکا سخن گفتند.
اروپایی ها از زمان خــروج آمریکا از 
برجام، 7 ماه فرصت داشــتند مکانیسم 
ادعایی خود بــرای دور زدن تحریم ها را 

راه اندازی کنند اما وقت کشی کردند.
وعده 13 آبان آنها عملی نشد. حتی 
به قول خودشــان، راه اندازی »نمادین«! 
اس پی وی نیــز در این روز تحقق نیافت. 
بماند که شــرکت های اروپایی در همین 
فاصلــه زمانی زیر تعهــدات خود زدند و 
کانال کذایی نیز اگر راه بیفتد، مبادله نفت 

در مقابل کااست و نه ارز.
در حال حاضر اکثر کشــورهایی که 
از ســوی طرف اروپایی برای این سامانه 
در نظر گرفته شده بودند، از پذیرش این 
سیستم امتناع کرده و پاسخ منفی دادند.

این هم از برجام اروپایی!
عراقچی: اروپا از ثبت سازوكار مالی ناتوان است

سرویس اجتماعی-
صبح دیــروز دادگاه رســیدگی 
بــه 17 مــورد از شــکایت های نهاد 
ریاست جمهوری از کیهان در دادگاه 
کیفــری 2 تهران به ریاســت قاضی 
عالیشاه تشــکیل شد و شریعتمداری 
به شــکایات مطروحه پاسخ گفت. از 
17 فقره شــکایت دولت 16 مورد از 
ســوی نهاد ریاســت جمهوری و یک 
مورد از ســوی وزارت کشــور بود. در 
این دســته از شــکایات که برخاف 
رویه جاری به جای دادگاه مطبوعات 
به دادگاه کیفری ارجاع شــده و بدون 
حضور هیئت منصفه صورت می گرفت، 
دولت مدعی بود که روزنامه کیهان در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 
96 گزارش ها و مطالبی علیه عملکرد و 
مواضع آقای روحانی داشته است و از 
آنجــا که تبلیغ علیه و یا له نامزدهای 
ریاست جمهوری از سوی رسانه هایی 
که از بودجه دولت اســتفاده می کنند 
و یا بخشــی از اموال آنهــا متعلق به 
بیت المال اســت، جرم تلقی می شود 
خواستار تعقیب قضایی روزنامه کیهان 
شده بودند. بعد از طرح متن شکایات 
از ســوی وکای ریاست جمهوری و 
وزارت کشــور، مدیر مســئول کیهان 
به دفاع برخاســت و گفت؛ من برای 
احترام به قوانین جمهوری اســامی 
ایران و دستگاه قضایی در این دادگاه 
حاضر شــده ام ولی ارجــاع پرونده به 
دادگاه کیفــری 2 را قانونی نمی دانم 
چرا که شکایت نهاد ریاست جمهوری 
از کیهــان صرف نظــر از درســتی یا 
نادرستی آن به خاطر مطالبی است که 
در روزنامه کیهان چاپ و منتشر شده 
است، بنابراین مطابق اصل 168 قانون 
اساسی، رسیدگی به آن باید در دادگاه 
مطبوعات و بــا حضور هیئت منصفه 

صورت پذیرد و نه دادگاه کیفری. 
شریعتمداری ضمن ارائه ایحه ای 
به قاضی محترم دادگاه که در آن دایل 
خویش برای ضرورت ارجاع پرونده به 
دادگاه مطبوعات را بیان کرده بود )و 
در شــماره های بعدی کیهان به نظر 
خوانندگان خواهد رسید( گفت؛ قصد 
ندارم وارد ماهیت و فحوای شکایت های 
عدیده نهاد ریاست جمهوری از کیهان 
بشوم ولی  اشاره به چند نمونه در این 

خصوص را ضروری می دانم.
 مدیر مســئول کیهــان در ادامه 
گفت؛ رئیس جمهور محترم در دوران 
تبلیغات انتخاباتی دارای دو شخصیت 
جداگانه بوده اســت. ایشان در همان 
حال که نامزد ریاست جمهوری برای 
دور دوم بــوده اســت، رئیس جمهور 
مستقر هم بوده اند. با مراجعه به مطالب 
مورد شکایت خواهید دید که تمامی 
آنها در نقد برخی از عملکردها و مواضع 
دولت بوده است، یعنی برخی از مواضع 

و عملکرد ایشان به عنوان رئیس جمهور 
مورد نقد قرار گرفته اســت و نه نامزد 
ریاســت جمهوری. آیــا معتقدید در 
مدت زمانی که رئیس جمهور مستقر، 
نامزد انتخابات بعدی نیز هســت، نقد 
عملکرد دولت جرم تلقی می شود؟! و 
رســانه ها در این فاصله حق هیچ گونه 
انتقــادی ندارند؟! در این صورت تمام 
نهادهای نظارتی هم باید وظایف قانونی 
خود را کنار گذاشــته و تعطیل کنند! 
مثــا نمایندگان مجلس حق ســؤال 
از رئیس جمهور و وزیــران را ندارند، 
چــون تبلیغ علیه یکــی از نامزدهای 
ریاســت جمهوری تلقی می شــود! یا 
اگر رئیس جمهور مستقر حاصل تمام 
عمر 38 ســاله - تا آن زمان- انقاب 
اســامی را »اعدام و زندانی کردن« 
ایــن و آن معرفی کــرد، کیهان حق 
اعتراض ندارد؟! و یا مدعی العموم حق 
ندارد ایشــان را بازخواســت کند که 
البته نکرد! شریعتمداری افزود؛ با این 
حساب تمامی اقدامات رئیس جمهور و 
دولت مستقر در حالی که ایشان نامزد 
ریاســت جمهوری اســت، جرم تلقی 
می شــود! چون تبلیغ به نفع یکی از 
نامزدها خواهد بود، آن هم از بیت المال 

و کیسه مردم!
مدیر مســئول کیهان در بخش 
دیگــری از دفاعیات خود گفت: نهاد 
ریاســت جمهوری در این زمینه نه 
فقط صاحیت شــکایت از کیهان را 
ندارد بلکه مرتکب جرم سوء استفاده 
از اموال و امکانات دولتی نیز شــده 
است، چرا که نامزد ریاست جمهوری ، 
شاکی کیهان است و نه رئیس جمهور، 
ایشان در دوران نامزدی یک شخص 
حقیقی بوده اســت و نه شــخصیت 
حقوقی بنابراین آقــای روحانی باید 
از موضع نامزد ریاســت جمهوری و 
با هزینه شــخصی خود طرح شکایت 
کند، نه اینکه امکانات دولتی را برای 
امور شخصی خود به کار بگیرد! نهاد 
ریاســت جمهوری در این میان فاقد 
سمت و صاحیت برای شکایت است. 
وی افــزود؛ اگر برفرض آقای روحانی 
رای نمی آورد و مثا شــهردار تهران 
می شــد، آیا شــهرداری می توانست 
به جای ایشــان علیــه کیهان طرح 

دعوا کند؟! 
 شــریعتمداری در بخش دیگری 
از دفاعیات خود رسیدگی به شکایات 
مطرح شده علیه کیهان را در صاحیت 
دادگاه مطبوعــات دانســته و دایل 
خویــش در این زمینــه را بیان کرد 
و گفت؛ از جمله دایلی که ریاســت 
محترم دادگاه کیفری یک برای ارجاع 
این شکایات به دادگاه کیفری 2 ارائه 
کرده، این است که »جرم تبلیغ علیه 
یا له نامزدهای ریاست جمهوری« در 
قانون مطبوعات احصاء نشــده است و 

باید رسیدگی به آن در دادگاه کیفری 
باشد! که باید گفت؛ جرایم مطبوعاتی 
محصــور در جرائم منــدرج در قانون 
همان طور  بلکــه  نیســت  مطبوعات 
که ســابقه قوانین مطبوعاتی و رویه 
قضایی نشــان می دهد، ماک و معیار 
جرم مطبوعاتی ، »وسیله جرم« یعنی 
مطبوعات اســت و در غیر این صورت 
»عنصر مادی« جرم وجود نداشــته و 
اتهام انتسابی مردود و باوجه خواهد 
بــود. ضمن اینکه در آن صورت وجود 
قانون مطبوعات نیز ضرورتی نداشت!

البته  افزود؛  مدیر مسئول کیهان 
این موضــوع در تبصره 2 از ماده 23 
قانون مطبوعات به صراحت آمده است 
که ظاهرا از نگاه قاضی محترم دادگاه 

کیفری یک مغفول مانده است. 
شریعتمداری در ادامه خطاب به 
قاضی دادگاه آقای عالیشاه گفت: البته 
تا آنجا که ما خبــر داریم حضرتعالی 
هم رســیدگی به این شــکایات را در 
صاحیت دادگاه مطبوعات می دانستید 
و این اختاف نظر شما با دادگاه کیفری 
یک برای تصمیم نهایی به تجدید نظر 
استان تهران رفت و در آنجا نظر دادگاه 
کیفــری یک را ترجیــح دادند! مدیر 
مسئول کیهان در این خصوص گفت؛ 
جنابعالی به مراتب بیشتر و دقیق تر از 
بنده مطلع هســتید که رفع اختاف 
نسبی و شــکلی بر عهده تجدید نظر 
استان اســت ولی در این مورد سخن 
از اختــاف »ذاتی« اســت و مطابق 
مواد 313 و 314 قانون آئین دادرسی 
پرونده برای حل اختاف باید به دیوان 

عالی برود که متاسفانه نرفته است!
مدیر مســئول کیهان در بخش 
دیگری از دفاعیات خود به اســتناد 
شــاکیان به ماده 68 قانون انتخابات 
 اشــاره کرد وگفت؛ در ماده 68 آمده 
اســت »هر گونه فعالیت تبلیغاتي از 
تاریخ اعام رسمي اسامي نامزدها له 
یا علیه نامزدهاي ریاســت جمهوري 
از میــز خطابه نماز جمعــه و یا هر 
وســیله دیگري که جنبه رســمي و 
دولتــي دارد و فعالیت کارمندان در 
ساعات اداري و همچنین استفاده از 
وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و 
ادارات، شرکت هاي دولتي و مؤسسات 
وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي 
کــه از بودجه عمومي ) به هر مقدار( 
اســتفاده مي کننــد و همچنین در 
امکانات  و  اختیار گذاشتن وســایل 
مزبور ممنــوع بوده و مرتکب، مجرم 
شناخته مي شود.« در این ماده ذکری 
از رسانه نشده است بنابراین منظور 
قانون گذار از »هر وســیله« می تواند 
وسایل تحت اختیار این مراکز باشد 
مثا خودروی کیهان را در اختیار یکی 
از نامزدها قرار بدهیم و یا روی دیوار 
موسسه علیه یک نامزد بنر و پوستر 

بچسبانیم. 
شــریعتمداری در ادامــه گفت؛ 
مــواد 88 و 74 همان قانون نظر ما را 
تأیید می کند. در ماده 88 آمده است 
»متخلفان از موارد مندرج در ماده)68( 
و تبصره هاي آن و کساني که از طریق 
رادیو و تلویزیــون تبلیغ انتخاباتي له 
یا علیه یکــي از نامزدهاي انتخاباتي 
نمایند و همچنین مسئوان مستقیم 
برنامه هاي مربوطه به مجازات حبس 
از یک تا شش ماه محکوم مي شوند«. 
 در اینجا همان گونه که ماحظه 
می شود از میان رسانه ها فقط به صدا 
و سیما  اشاره شده است و اگر منظور 
قانونگذار همه رســانه های مکتوب و 
دیداری و شنیداری بود باید از آنها یاد 
می کرد. وی گفت؛ همانگونه که بهتر 
از بنده باخبر هســتید، در عبارت »و 
کســاني که از طریق رادیو و تلویزیون 
تبلیــغ انتخاباتي له یــا علیه یکي از 
حرف  نمایند«  انتخاباتــي  نامزدهاي 
»واو« از نوع »عطف« نیست بلکه نشانه 
»تفکیک« اســت و شامل رسانه های 
دیگر نمی شــود. اگر قرار بود رادیو و 
تلویزیون به عنوان نمونه یاد شده باشد 
باید می گفت تمامی رسانه ها »از جمله 

صدا و سیما«.
شــریعتمداری مــاده 74 قانون 
انتخابات را هــم تأیید دیگری بر نظر 
خود دانســت و گفــت؛ در ماده 74 
آمده است »کلیه رسانه هاي دیداري و 
شنیداري و مکتوب و الکترونیک و سایر 
شبکه هاي مجازي، حق ندارند آگهي 
یا مطلبي علیــه نامزدهاي انتخاباتي 
درج کنند و یا مطالبي بنویســند که 
دال بــر انصراف گروه یا  اشــخاصي از 
نامزدهاي معین باشد. در صورت وقوع 
این تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند 
پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس 
از انتشار، به وســیله وزارت کشور به 
رســانه مزبور بدهند و رســانه مزبور 
مکلف به نشر فوري آن در اولین زمان 
ممکن است«. و گفت؛ در این ماده از 
»کلیه رسانه هاي دیداري و شنیداري و 
مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه هاي 
مجازي« نام برده اســت و سخن این 
اســت که اگر ماده 68 و 88 عاوه بر 
صدا و سیما، شامل سایر رسانه ها نیز 
می شد نیازی به ماده 74 نبود و ماده 

یاد شده عبث بود! 
شــریعتمداری در پایان دفاعیات 
خــود گفت: بدیهی اســت که ما تابع 
قانون هستیم و به هر حکمی که دادگاه 

صادر کند گردن می نهیم.
گفتنی است برخی دیگر از رسانه ها 
نظیر رجانیوز، تسنیم، خبرگزاری فارس  
نیز با اتهامات مشابه به دادگاه احضار 
شــده بودند که به دفــاع از اتهامات 
وارده پرداختنــد و دادگاه برای صدور 

رای خاتمه یافت.

گزارش کیهان از دادگاه دیروز 

شریعتمداری برای پاسخگویی به ۱۷ مورد از ۳۱ شکایت دولت 
به دادگاه رفت  



اخبار كشور

یک ناشر:
افزایش سه برابری قیمت کاغذ، 

شیرینی هفته کتاب را از بین برد
یک ناشــر گفت: امســال وضعیت به گونه ای بود کــه اصا هفته کتاب و 
کتابخوانی به چشــم نیامد. چرا که ناشــران و مراکز توزیع و فروش کتاب، به 

شدت با مسئله گرانی کاغذ مواجه هستند. 
محمد حقی، مدیر انتشارات کتابستان قم در گفت وگو با خبرنگار کیهان، 
اظهار داشــت: رنج جدی ناشــران و مراکز پخش و فروش کتاب این است که 
با این مســئله مواجه هستند که خیلی از ناشران، دیگر کتاب چاپ نمی کنند. 

چون قیمت کتاب از اردیبهشت تاکنون تقریبا سه برابر شده است! 
وی افــزود: ای کاش در هفته کتاب، مراکز و وزارتخانه هایی که به نوعی 
با بخش اقتصادی کتاب مرتبط هســتند کاری می کردند. به طور مثال، بانک 
مرکزی می گفت این تســهیات را برای ناشــران در نظر می گیرد و یا وزارت 
صنایع می گفت این مشوق ها را در نظر می گیرد و ... مسئله نشر دیگر از حوزه 
وزارت ارشاد فراتر رفته است، چون تولید کتاب تحت الشعاع قیمت کاغذ قرار 
گرفته اســت. به خاطر همین هم هفته کتاب امســال چندان به چشم نیامد. 
وقتی با کاهش شــدید تولید کتاب مواجه هستیم، حتی فروشگاه ها و مراکز 

توزیع کتاب هم شیرینی هفته کتاب را امسال نچشیدند.
این ناشــر ادامه داد: معموا از اواخر شهریور تا پایان سال، بهترین اوقات 
نشر اســت، چرا که ناشران در این مقطع تازه های خود را عرضه می کنند. اما 
اان وضعیت به گونه ای است که اگر به ویترین کتابفروشی ها نگاهی بیندازید 

تعداد بسیار اندکی از ناشران را می بینید که کتاب جدید روانه بازار کنند. 
حقــی در پایــان تأکید کــرد: به نظرم بایــد از قبل بــرای هفته کتاب 
برنامه ریزی می کردند و نهادهای مرتبط که می توانستند مسئله تهیه و تولید 
کتاب را تســهیل کنند، وســط می آمدند. مطمئن هستم اگر ماجرا با همین 
شــیب جلو رو، شاهد تعطیلی نشر کتاب در کشــور خواهیم بود. اان برخی 
ناشران می گویند که خرید و فروش و دالی کاغذ، به صرفه تر از انتشار کتاب 

است و این یعنی مرگ نشر. 
شبکه سه به چالش با معضات مسکن می پردازد

یک مجموعه مستند درباره چالش های حوزه مسکن در شبکه سه درحال 
تولید است.

بــه گزارش خبرنگار کیهان، »رویای آجری« عنوان مجموعه مســتندی 
است که در پنج قســمت به بررسی مسائل مختلف مسکن در ایران از دوران 

پهلوی تا به حال می پردازد.
داوود مرادیان، کارگردان این مستند با بیان اینکه »رویای آجری« بخشی 
از یــک مجموعه درباره موانع اقتصاد مقاومتی در ایران اســت گفت: موضوع 
محوری این مســتند، بررسی تاریخچه سیاستگذاری مسکن در ایران از سال 
1319 تا اان اســت. در این مســتند به جای صحبت با کارشناســان، سراغ 

متولیان و عوامل حوزه مسکن رفته با آن ها به چالش پرداخته ایم.
وی افزود: این مجموعه، محصول شبکه سوم سیماست و کار تولید آن تا 
نیمه دوم آذر به پایان می رسد و برای پخش در اختیار این شبکه قرار می گیرد.
انتقاد یک خواننده از بی توجهی به خانواده 

در تولیدات موسیقی
یک خواننده معتقد است: متأسفانه جریان کلی موسیقی در ایران و جهان 

ضد خانواده است و بیشتر آثار درباره عشق، خارج از فضای خانواده هستند.
علیرضا بیرانوند، خواننده جــوان در گفت وگو با خبرنگار کیهان از تولید 
اثر جدید خود در باره خانواده خبر داد و گفت: »عشــق ماندگار من« عنوان 
چهارمین کار من در حوزه خانواده اســت. خواننده و آهنگساز این اثر خودم 

هستم و شاعر آن هم سیده زهرا شفیعی است.
وی درباره علت تمرکز در حوزه خانواده تصریح کرد: متأسفانه جریان کلی 
موسیقی در ایران و در دنیا ضد خانواده است. یعنی اغلب ترانه ها و آهنگ های 
عاشقانه درباره عشق خارج از خانواده و قبل از ازدواج هستند. به همین دلیل 

هم نیاز است که موسیقی به این سو رود. 
بیرانوند ادامه داد: جای این نوع آثار در موسیقی داخل و خارج خالی است. 
هر چند که گاهی آثاری هم با مضمون خانواده در ایران و یا در سایر کشورها 
تولید می شود، اما هنوز به جریان تبدیل نشده است. دلیلش هم این است که 
آثار خانواده محور، تجاری نیستند و تهیه کنندگان خصوصی از تولید این نوع 
موسیقی ها حمایت نمی کنند. نهادها و مراکز مربوطه نیز در این زمینه آن طور 

که باید و شاید کار نمی کنند. 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

از ظرفیت شبکه های برون مرزی
 غفلت شده است

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس معتقد است که از ظرفیت شبکه های 
برون مرزی غفلت شده است.

نصراه پژمان فر در بازدید از مجموعه ســعادت آباد معاونت برون مرزی، با 
پیمان جبلی، معاون برون مرزی ســازمان صدا و ســیما نیز دیدار و گفت و گو 
کرد. در این دیدار وی اظهار کرد متاسفانه شبکه های برون مرزی و تاثیری که 
این رســانه ها در معرفی فرصت ها و تعیین مسیر راه درست نفوذ در خارج از 
مرزها می توانند داشــته باشند، در کشور مورد غفلت قرار گرفته اند. در بیرون 
از مرزها و به خصوص کشــورهای آفریقایی، بر اساس مطالعات و شناختی که 
وجود دارد، بستر و زمینه مناسبی برای فعالیت های رسانه ای ما وجود دارد که 

متاسفانه مورد غفلت و کم کاری قرار گرفته است.
رئیس ســابق کمیســیون فرهنگی مجلس، با اشــاره به بازدید خود از 
شبکه های برون مرزی و وجود مشکات ارزی و بودجه ای این شبکه ها با توجه 
به تحریم ها، مدیریت کردن این شــبکه ها را هنرمندی برون مرزی عنوان کرد 
و افزود: در این شرایط سیاسی کشور و اعمال تحریم ها، باید محوریت نظام و 
جمهوری اسامی این باشد که از ظرفیت همه رسانه ها به خصوص شبکه های 
برون مرزی بهترین استفاده را کند تا به نفع اهداف خود جریان سازی مطلوب 
را انجام دهد. پیمان جبلی، معاون برون مرزی صدا و ســیما نیز بی توجهی به 
حوزه رسانه های بین المللی را درد مزمن کشور دانست و اشاره کرد که اگر ما 
در حوزه دیپلماسی رسانه ای نتوانسته ایم به جایگاه واایی دست پیدا کنیم، به 

دلیل غفلت از تاثیرات مهم این رسانه ها بوده است.
میاد عرفان پور 

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری شد
شاعر و ترانه سرای انقاب و دفاع مقدس، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری شد.

طی حکمی از ســوی مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری، میاد 
عرفان پور شاعر و ترانه سرا، مدیریت مرکز موسیقی حوزه هنری را عهده دار شد.
در این حکم، سرمایه گذاری ویژه بر قالب سرود، تولید و ترویج محصوات 
بدیع، فاخر و اثربخش که بتواند نیاز خانواده های متدین این مرز و بوم را فراهم 

آورد از وظایف عرفان پور شمرده شده است. 
گفتنی اســت، پیش از این عباس محمدی مدیریت مرکز موسیقی حوزه 

هنری را بر عهده داشت.
میاد عرفان پور، متولد 13۶۷ در شــیراز اســت و تاکنــون برنده یا نامزد 
جایزه های معتبر ادبی از جمله قلم زرین و جشنواره شعر فجر بوده  است. مدیریت 
دفتر شعر موسسه شهرســتان ادب، ابداع و دبیری دوره های ساانه شعر جوان 
انقاب اسامی )آفتابگردان ها( و تدریس ادبیات در دانشگاه از فعالیت های سالیان 
اخیر وی بوده است. معاون هنری حوزه هنری همچنین در حکم دیگری، عباس 
محمدی را به سمت مدیریت مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری منصوب کرد.

کتابخانه ملی 
یا حیاط خلوت روشنفکرنمایان

روز شــنبه در کتابخانه ملی ایران مراسمی برگزار شد که حاشیه هایی به 
همراه داشت.

به گزارش خبرنگار کیهان، در مراسم رونمایی از کتاب یکی از چهره های 
اصاح طلب دینی که با حضور همفکران او برگزار می شد نظراتی شاذ و عجیب 
مطرح شــد. یکی از ســخنرانان این مراسم تلویحا خواســتار بازنگری و طرد 
نظریه وایت فقیه شد و با زیر سوال بردن مسائل فقه شیعی به دست ندادن 

دیپلمات های کشورمان با مسئوان زن خارجی انتقاد کرد.
این شــخص پیش از این نیز اسام را مروج و منشأ خشونت دانسته بود.

کتابخانه ملی که میزبانی این مراســم را برعهده داشته پیشتر اقدام به تجلیل 
از یک چهره بهایی کرده بود.

صفحه 3
  سه شنبه    ۲۹ آبان ۱3۹۷

۱۲ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۴

در آستانه هفته بسیج
فرمانده نیروی هوایی ارتش 

با رئیس  سازمان بسیج دیدار کرد
امیر خلبان عزیز نصیر زاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور 
در ستاد سازمان بسیج مستضعفین با سردار غامحسین غیب پرور 

رئیس  این سازمان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار امیر نصیرزاده ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
بســیج و مدافعان حرم، با تجلیل از نقش ارزنده بســیج در دفاع از آرمان ها 
و ارزش های انقاب اســامی، هدف از این دیدار را تعامل و هم افزایی بیش 
از پیش نیروهای مســلح و بهره برداری از ظرفیت های عظیم انقابی سازمان 

بسیج دانست.
به گزارش فــارس، فرمانده نیروی هوایــی در ادامه و درخصوص جلب 
همکاری سازمان بســیج در زمینه جذب و استخدام نیرو با ریاست سازمان 

به تبادل نظر پرداخت.
ســردار غیب پرور رئیس  سازمان بســیج مســتضعفین نیز ضمن ابراز 
خرســندی از این دیدار، آمادگی کامل سازمان بسیج را برای تحقق اهداف 

دیدار اعام و اوامر ازم را به مبادی ذیربط صادر کرد.
ازم بــه ذکر اســت در این دیــدار امیر خلبان مهــدی هادیان معاون 

هماهنگ کننده نهاجا نیز حضور داشت.
آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی

رئیس  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها گفت: 
ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی از دیروز )28 آبان( 

آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه می یابد. 
حجت ااســام مصطفی رســتمی در نشست خبری بیســت و دومین 
دوره طرح ملی ازدواج دانشــجویی با عنوان »همسفر تا بهشت« در دانشگاه 
فردوسی مشهد افزود: در مرحله نخست اعزام زوج های دانشجو 15هزار زوج 
در ســفری سه روزه به مشهد می آیند و زندگی مشترک خود را از این شهر 

آغاز می کنند.
وی ادامه داد: فعال تر شــدن ســتادهای اســتانی ازدواج دانشجویی و 
گســترش دوره های آموزش مجــازی در کنار دوره هــای حضوری از جمله 
ویژگی های بیســت و دومین دوره ازدواج دانشجویی نسبت به سایر دوره ها 

است.
رئیس  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها همچنین گفت: 
در دو پایش جداگانه مشــخص شد کمتر از دو درصد ازدواج های دانشجویی 
منجر به طاق می شود. در یکی از پایش ها هزار و 1۶ زوج انتخاب شدند. 30 
درصد این افراد دست کم یک فرزند داشتند و وجود فرزند یکی از نشانه های 

دوام یک ازدواج است. 
وی افزود: در دومین پایش نیز کد ملی 300هزار نفر که طی ســال های 
1385 تــا 139۶ ازدواج دانشــجویی کرده اند به ثبت احــوال داده و طبق 
بررسی مشخص شد حدود هفت درصد این تعداد طاق گرفته اند که نسبت 

به میانگین کشوری قابل قبول است. 
حجت ااســام رســتمی ادامه داد: چهار میلیون دانشــجوی جوان در 
دانشــگاه ها هستند، باا رفتن سن ازدواج آســیب های بسیاری در پی دارد 
وظیفه لذا خود می دانیم نســبت به ترویج ازدواج آسان تاش کنیم. مشکل 
اصلی در تاخیر ازدواج، فرهنگ حاکم بر خانواده هاســت و حل این موضوع 

نیازمند تاش همه متولیان در کنار هم می باشد.
جانباز ۷۰ درصد 

به یاران شهیدش پیوست
جانباز 70 درصد حســین کیخا عصر یکشنبه به فیض شهادت 

نائل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان گفت: این شهید بزرگوار 
که هفته پیش برای حضور در مراسم سالگرد شهادت شهید خبرنگار محسن 
خزایی به مشــهد ســفر کرده بود عصر روز یکشنبه  به دلیل سرماخوردگی 
شدید و عفونت ریه پس از بستری در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد در سن 

5۷ سالگی به شهادت رسید.
پااش افزود: مراســم تشــییع این شــهید بزرگوار امروز )سه شنبه 29 

آبان ماه( از مسجد جامع به سمت گلزار شهدای زاهدان برگزار می شود.
شهید حســین کیخا اهل روستای پنجک شــهر محمد آباد شهرستان 
هامــون در دوران دفاع مقدس در دو عملیات والفجر هشــت و کربای پنج 
حضور داشت و در بهمن ســال ۶5 بر اثر اصابت ترکش قطع نخاع و جانباز 

شد.

اخبار ادبی و هنری

رهبرمعظــم انقاب: پیغمبر اســام)ص( در غوغای 
جنگ هــای خطرنــاک مثل احــزاب، بــدر و اُحد هم 

انسان سازی می کرد.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

چرایی غلبه باطل بر جبهه حق
امام علی)ع(: »سوگند به خدا می دانستم که مردم شام 
به زودی بر شما غلبه خواهند کرد. زیرا آنها در یاری کردن 
باطل خود، وحدت دارند.  و شما در دفاع از حق متفرقید! 
شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و آنها امام خود را 
در باطل فرمانبردارند! آنها نسبت به رهبر خود، امانتدار و 
شما خیانتکارید، آنها در شهرهای خود به اصاح و آبادانی 

مشغولند، و شما به فساد و خرابی«.
نهج الباغه - خطبه ۲۵

رئیس  قــوه قضائیه با تاکید بر ضرورت خودداری 
مسئوان از سخنان مجمل و دو پهلو که ممکن است 
مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، از آنان خواست 

که در مورد اظهارات خود دقت کافی روا دارند.
به گــزارش روابط عمومی قوه قضائیــه، آیت اه صادق 
آملی اریجانی در جلســه مسئوان عالی قضایی، با  اشاره به 
ادامه برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، 
اظهارداشت: نمی توان نشست و تماشا کرد که عده ای زندگی 
میلیون ها شهروند را که با سختی های فراوان تاش کرده اند 
زندگی متعارفی برای خود فراهم کنند، دســتخوش منافع 
دنیوی خود قرار دهند و در شرایطی که دشمن با تمام توان 
در جبهــه جنگ اقتصادی و عملیات روانی فعال اســت، از 
تاطمی که خود در بازار به وجود می آورند سوءاستفاده کنند.

کارگران به سختی زندگی کنند
 تا کسانی بگویند 700 میلیارد رقمی نیست؟

آملی اریجانی ادامه داد: میلیون ها انسان به دلیل اقدامات 
مفســدان اقتصادی متضرر می شــوند و کارگر و کارمند در 
شرایطی دشوار تاش می کنند زندگی خود را به پیش ببرند 
تا کسانی بگویند هفتصد میلیارد تومان رقمی نیست؟ گویی 
این افراد در فضای دیگری زندگی می کنند و نمی فهمند در 
بســتری این سخن را می گویند که بخشی از مردم با معضل 
بیکاری دســت به گریبانند و حتی اگر شغلی داشته باشند با 
حقوق ماهی یک میلیون و دویســت هزار تومان به واســطه 
سودجویی های آنان روز به روز ارزش پولشان کمتر و قدرت 

خریدشان کاهش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بر اساس موازین دقیق 
شرعی و قانونی هیچ تردیدی در برخورد با مفاسد اقتصادی 
به خود راه نمی دهد، از برخی اظهار نظرها پیرامون مجازات 
مفسدان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: عده ای در همین زمان 
که آشکارا می بینند تمام مقررات قانونی از سوی برخی افراد 
زیرپا گذاشته شده و با کمال وقاحت از تاطمی که خود در 
بازار ایجاد کرده اند سوءاستفاده می کنند، به حمایت از چنین 
 اشــخاصی می پردازند و جالب است که کمپین های خارجی 

نیز به آنها ملحق شده اند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: چنین اقداماتی نشان می دهد 
که »حقوق بشــر« برای این افراد صرفاً لقلقه زبان است. آیا 
میلیون هــا آدمی که از اقدامات مفســدان اقتصادی متضرر 

می شــوند بشر نیستند و حقوقی ندارند؟ آیا تخلف از قوانین 
در ثبت معامات، ارتکاب جرایم ســنگین اقتصادی و اخال 

در نظام اقتصادی، بخشی از حقوق بشر است؟
آملی اریجانی تاکید کرد: من شخصاً قاضی این پرونده ها 
نبوده ام که بخواهم راجع به ماهیت رســیدگی نظر بدهم اما 
حسب گزارش ها روند رسیدگی ها را کامًا قابل قبول و مورد 
اعتماد می دانم و اطمینان دارم که قضات باســابقه، متدین و 
سختگیر از حیث دقت در قوانین و تطبیق احکام با موضوعات 
به این پرونده ها رسیدگی کرده اند. به ویژه در پرونده هایی که 
مجازات اعدام صادر شده است، قضات فاضل و خوش سابقه 
دیوان عالی کشــور پرونده ها را به دقت بررسی کرده اند و از 

این جهت جای هیچ گونه شبهه ای وجود ندارد.
در محاکمات، خوشایند کشورهای خارجی 

مدنظر ما نیست
وی با بیان اینکه در محاکمات، خوشــایند کشــورهای 
خارجی مدنظر ما نیســت و صرفــاً در چارچوب قانون آیین 
دادرســی خود عمل می کنیم، خاطرنشــان کرد: کسانی که 
از این قبیل انتقادات حمایت می کنند، حرکتشــان در مسیر 
تحقق نقشه بیگانگان است. دشمنان با تشدید جنگ اقتصادی 
که یکی از مهم ترین ساح های آن همین مفسدان اقتصادی 
هســتند در پی وارد آوردن فشار به مردم اند و طبعاً برخورد 
دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، مولفه ها و محاسبات کار 
آنها را بهم می ریزد. به همین دلیل چنین واکنش هایی نسبت 

به مجازات مفسدان طبیعی به نظر می رسد.
رئیس  قوه قضائیه با بیان اینکه برخی کمپین ها که با پول 
دشمن اداره می شوند مدعی شده اند نحوه محاکمه متهمان 
برای ما معلوم نبوده است، خطاب به آنها گفت: مگر جزییات 
این محاکمه ها باید برای شــما معلوم باشد؟ کشور، قانون و 
قاضی دارد و در چارچوب موازین قانونی و شرعی به پرونده ها 
رسیدگی می کنیم. اینکه شما نسبت به روند محاکمات جهل 

دارید دلیل بر نادرست بودن رسیدگی ها نیست.
آملی اریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی تاکنون مسیر 
صحیح خود در مبارزه با مفاســد اقتصادی را طی کرده و با 
اســتجازه اخیر از رهبر معظم انقاب روند این مقابله سرعت 
بیشــتری یافته اســت، برخوردها با مفسدان اقتصادی را در 
چارچوب قانون و شــرع و مورد تایید بخش عظیمی از مردم 
عنوان کرد و افزود: این برخوردها با اتقان و اقتدار ادامه خواهد 

یافت البته ســفارش همیشگی من به همه مسئوان قضایی 
و خصوصاً قضات شــریف که در خط مقدم جبهبه مقابله با 
مفاســد اقتصادی هستند این اســت که به دقت قوانین را 
رعایت کنند و توجه ویژه ای به عدالت داشته باشند. نباید به 
فضاسازی های رسانه ای توجه کرد و تحت تاثیر جنجال های 
تبلیغاتی قرار گرفت بلکه شرع و قانون تنها معیارهایی است 
که در رسیدگی ها باید مدنظر قرار داد و بدون واهمه به اجرای 

عدالت پرداخت.
مسئوانی که از پولشویی مطلعند باید اطاع دهند

وی با تاکید بر ضرورت همدلی بیشتر بین قوا و مسئوان 
کشــور، به وجود دشــمنان مشترک اشــاره کرد و گفت: در 
شرایطی که دشمنان نابخردی نظیر آمریکا داریم که به اروپا 
می گوید اگر ســه ماه با ما همکاری کنید جمهوری اسامی 
مضمحــل خواهد شــد، همگی باید در یک مســیر و تحت 
رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری حرکت کنیم تا بتوانیم 

کشور را از بند مشکات برهانیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در چنین شرایطی توقع نیست 
که برخی مسئوان سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان بیاورند 
که موجب سوءاســتفاده دشمنان شود. باید حواسمان جمع 
باشد در بســتری سخن می گوییم که دشمن حتی از حرف 
صحیح ما هم سوءاســتفاده می کند. در چنین فضایی نباید 

زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کرد.
 آملی اریجانی افزود: اگر پولشــویی عظیمی در کشور 
وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضائیه اطاع نداده اید؟ 
این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروهاســت 
که بعد از چند ماه به اطاع قوه قضائیه رســید. قانون مبارزه 

با پولشــویی در دهه 80 به تصویب رســیده و بر اساس آن 
کسانی که از پولشویی مطلع اند موظف به اعام آن به مرجع 

قضایی هستند.
وی خاطرنشــان کرد: نباید سخنی گفت و بعد اصاح و 
بیان کرد که مقصود چیز دیگری بوده است. ما از فرد مسلمان 
قبول می کنیم که قصد سوئی نداشته است اما نباید فراموش 

کرد که برخی سخنان اثر نادرست خود را می گذارند.
مسیر دشوار را نباید با برخی اظهارات و رفتارها 

دشوارتر کرد
رئیس  قوه قضائیه با بیان اینکه همه مســئوان به ویژه 
افــرادی که در دولت و در میــدان اصلی کارزار حضور دارند 
باید مراقب اظهارات خود باشند، تاکید کرد: البته نباید برخی 
اظهارات نیز ابزاری برای وارد آوردن فشــار به دولت شود. در 
عین حال معتقدیم مسئوان نیز نباید سخنانی به زبان بیاورند 
که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود. امروز باید از ســخنان 
همه ما شمیم وحدت احساس شود. اگر اطاعی از وقوع جرایم 
داریم نباید پنهان کاری کنیم بلکه ازم است آن را به مرجع 

مربوطه اعام کنیم.
آملی اریجانی با بیان اینکه مسیر دشوار را نباید با برخی 
اظهارات و رفتارها دشوارتر کرد، افزود: رئیس جمهور محترم 
در جلســات مختلف گفته اند که یقیــن داریم در میانه یک 
جنگ تمام عیار اقتصادی هســتیم. این سخن درستی است 
و تردیدی نیســت که بهترین ابزار دشــمن نیز همین فشار 
اقتصادی است لذا باید برای کم کردن آثار این فشار بر مردم 
دســت به دست هم دهیم و از بیان سخنانی که هیچ وجهی 

ندارد خودداری کنیم.

رئیس قوه قضائیه: 

مسئوانی که از پولشویی مطلعند باید به قوه قضائیه اطاع دهند

رئیس جمهور با اعام اینکه »در برابر آمریکا ســر 
فرود نخواهیم آورد« گفت: دشمنان از پشیمان سازی 

مردم ایران در پشتیبانی از انقاب ناکام مانده اند.
حجت ااسام روحانی روز گذشــته در ورزشگاه چمران 
خوی اظهار داشــت: به فضل الهی دشمنان از پشیمان سازی 
مردم ایران در پشتیبانی از انقاب ناکام مانده اند و مردم در 13 
آبان باز هم پشتیبانی خود از انقاب اسامی و نظام جمهوری 

اسامی ایران را به نمایش گذاشتند.
رئیس جمهور با اشــاره به توطئه های مداوم دشــمن در 
برابر ملت ایران اظهار داشــت: مردم ایران ســیزده آبان را به 
روز ایستادگی در برابر آمریکا تبدیل کردند و جواب محکمی 
به دشــمن دادند و در 22 بهمن نیز دوباره ملت ایران جواب 

دندان شکنی به آمریکا خواهند داد.
وی گفت: به همه دشــمنان خواهیم فهماند که با ایجاد 
فشار و مشکات به مردم، آنان را نمی توانند دلسرد کنند و ما 
در برابر آمریکا سر فرود نمی کنیم و کاخ نشین های کاخ سفید 
بدانند که مردم ما پیرو مکتب عاشورا هستند و تنها در مقابل 

پروردگار رکوع و سجود می کنند.
رئیس جمهور گفت: دشمنان به فکر فشار آوردن اقتصادی 
و جنــگ روانی در مقابل ملت ایران هســتند و فکر می کنند 
در مقابل قدرت آنها تســلیم خواهیم شد در حالی که چنین 

تصوری خیالی باطل است.
صادرات نفتمان قطع نخواهد شد

روحانــی گفت: ما بــه قراردادهایمان پایبنــد بوده ایم و 
دشــمنان به دلیل شکســت های پیاپی مجبور به عهدشکنی 

شده اند.
وی اظهار داشت: استکبار اگر در فکر قطع صادرات نفت، 
رابطه با همسایگان و فشار به مردمند، باید بدانند مردم ایران 
در رابطه با صادرات نفت و فشار اقتصادی به مردم آنها را ناکام 
خواهند گذاشــت.وی تصریح کرد: ما آغازگر جنگ اقتصادی 
نبودیم ولی دشمنان به خاطر شکســت های پی درپی که در 
منطقه خورده اند دنبال ایران ستیزی هستند در حالی که دلیل 
شکســت آنان مقاومت ملت های منطقه است چون ملت های 
سوریه و یمن و لبنان و دیگر کشورهای اسامی منطقه به فکر 

استقال خود هستند.
روابطمان با همسایگان را مستحکم تر می کنیم

روحانــی گفت: البته هــر وقت برادران مســلمان ما در 

کشــورهای اســامی از ما یاری بخواهند ما مشتاقانه یاری 
می کنیم هم چنانکه مــا تاش کردیم و نگذاشــتیم داعش 
بر منطقه تســلط پیدا کند و می دانیم دشمن از این موضوع 
عصبانی است و احساس شکست می کند چون نتوانسته اند در 

سوریه و یمن به اهداف خود دست یابند.
وی خطاب به دشمنان تصریح کرد: اگر به فکر این باشید 
که رابطه ما را با کشورهای همسایه قطع کنید و یا در زندگی 
و معیشــت به مردم فشــار بیاورید یا جلوی صادرات نفت ما 
را بگیریــد بدانید که با این کار ما روابطمان را با کشــورهای 
همسایه نزدیک تر می کنیم و اتحادمان را مستحکم تر می کنیم.
روحانی گفت: آمریکا قادر نیست روابط ایران را با ملت های 
دیگر تضعیف کند ما همه مســلمانیم و کنار هم ایستاده ایم 
مخصوصاً مردم غیور منطقه آذربایجان به عنوان استان غیور و 
مرزدار که در همه مقاطع چه قبل و بعد از انقاب در دفاع از 

این مرزوبوم پیشتاز بوده اند.
وی اعــام کرد: ما به حول و قوه الهی هم امســال و هم 
سال آینده نمی گذاریم فشارهای ملت آمریکا و مزدورانش بر 
ملت ایران با افزایش قیمت ها تحمیل شود و هرگز در جنگ 
اقتصــادی که به ما تحمیل کردند تســلیم نمی شــویم و ما 

مسیرمان را ادامه می دهیم.
در جنگ اقتصادی تسلیم دشمن نمی شویم

روحانی اظهار داشت: به مردم عزیز با تأکید می گویم در 
هیچ شرایط نمی گذاریم مردم در تأمین کااهای اساسی دچار 

مشکل شــوند و هرآنچه داخل تولید می شود با قدرت بیشتر 
ادامــه خواهد یافت و با همــت و تاش مردم هرآنچه را برای 

کشور ازم است وارد می کنیم.
وی اضافه کرد: کااهای اساسی با دار 4200 تومان وارد 
شده و در ســال آینده به همان قیمت عرضه می شود اگرچه 
قیمت اجناس در مســیر صعودی بوده اســت اما همه تاش 
دولت در مســیر حل مشــکل اقتصادی و ایجاد اشتغال برای 

جوانان است.
رئیس جمهور گفت: تولید در کشــور ســخت شــده اما 
صادرات می تواند تولید کشور را به حرکت در بیاورد، در جذب 
گردشگر، صادرات مواد غذایی، معدنی و پتروشیمی و همچنین 

صنایع دستی می توانیم اقتصاد کشور را بهبود بخشیم.
وی اظهار داشت: آمریکایی ها به فکر تسلیم مردم در چند 
ماه اول تحریم ها بودند و با اطاعات غلط به کاخ سفید که از 
اسرائیل و منافقین دریافت می کردند در اشتباه بودند چون تمام 
کشورها و ملت های جهان با تحریم ظالمانه علیه کشور ایران 

مخالف هستند و یک صدا در مقابل آمریکا ایستاده اند.
روحانــی گفت: برای اولین بار در تاریخ آمریکا، همه دنیا 
علیه آمریکا موضع گرفته اند و در دادگاه اهه هم دوبار آمریکا 
محکوم شد بنابراین با همه توان کمر همت بسته خواهد شد 
تا با کمک نیروهای مسلح و هدایت مقام معظم رهبری، بینی 

آمریکا را به خاک بمالیم.
رئیس جمهور ابراز کــرد: پای قول احیای دریاچه ارومیه 

ایستاده ام درست است به احیای دریاچه نرسیدیم اما به تثبیت 
دریاچه رسیدیم.

رئیس جمهور گفــت: ما در دولت بی تردید به فکر جوانان 
به ویژه دختران و پســران تحصیل کرده هســتیم و شما همه 
فرزندان ما هستید و هرچه در توان داریم برای حل مشکات 

فرزندان این سرزمین انجام خواهیم داد.
اتصال ارومیه به شبکه ریلی سراسری کشور

همچنین در این ســفر راه آهن مهاباد – ارومیه با حضور 
رئیس جمهور مــورد بهره برداری قرار گرفت و مرکز اســتان 
آذربایجان غربی رسماً به شبکه ریلی سراسری کشور متصل 
شد. این خط آهن که به طول 98 کیلومتر در فاصله سال های 
85 تا 9۷ احداث شــده است، ارومیه را به شبکه ریلی کشور 
متصل می کند. راه آهن ارومیه در 4 قطعه در فاصله شهرهای 
ارومیه به نقده، نقده به میاندوآب و میاندوآب به مراغه احداث 

شده است.
افتتاح بیمارستان 225 تختخوابی

 امام خمینی)ره(
روحانی همچنین ضمن افتتاح بیمارستان 225 تختخوابی 
امام خمینی)ره( شهرســتان خوی،از بخش های مختلف آن 

بازدید کرد.
بیمارســتان امام خمینی)ره( با اعتبار ۶40 میلیارد ریال 
در بخش های قلب و عروق، زنان و زایمان، کودکان و اورژانس، 

احداث شده است.

رئیس جمهور در خوی:

در برابر آمریکا سر فرود نخواهیم آورد

عراقچی: اقدامات اروپا پس از 13 آبان بی فایده است
قاسمی: نباید خود را قربانی تاریخ های ساختگی كنیم!
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سرویس سیاسی-
در حالیکه عراقچــی پیش از این گفته 
بود که اقدامات اروپا پس از 13 آبان بی فایده 
است، قاســمی تاکید کرد که نباید خود را 
قربانی تاریخ های ســاختگی کنیم و ماندن 

ایران در برجام بی فایده نیست!
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه- 
13 شهریور 9۷- در برنامه زنده تلویزیونی »رو در 
رو« که از شــبکه چهارم ســیما پخش شد، گفته 
بود:»ما به اروپایی ها روشن گفته ایم اگر منافع اصلی 
ما در برجام، بحث فروش نفت و بازگشت پول نفت، 
پرداخت ها و دریافت ها )ســاز و کار مالی و بانکی( 
عملیاتی نشود، برای ما ماندن در برجام هیچ فایده 
دیگری نخواهد داشــت. آنها برای عملیاتی کردن 
ساز و کار خود تا 13 آبان وقت دارند و از این تاریخ 

به بعد فایده ای ندارد که بخواهند انجام دهند.«
دیروز نشست خبری بهرام قاسمی سخنگوی 

وزارت امور خارجه با خبرنگاران برگزار شد.
خبرنگار کیهــان در این نشســت خبری از 
قاسمی پرسید:»آقای عراقچی گفته بودند که اگر 
اروپا تا 13 آبان ســاز و کار خود را عملیاتی نکند، 
 مانــدن در برجام برای ما فایــده ای ندارد. اکنون 
2 هفته از 13 آبان گذشته؛ چرا با وجود بی فایده 
بودن، همچنــان در برجام ماندیم؟ وزارت خارجه 

دقیقا تا چه تاریخی منتظر اروپا می ماند؟«.
تاریخ های ساختگی!

قاســمی در پاســخ گفت: ما تاریخ مشخص 
نمی کنیــم. برای برخــی از اقدامات سیاســی و 
در چارچوب سیاســت خارجی و دیپلماســی به 
خصوص برای مســائل پیچیــده و غامض و نو و 
مســائلی که تازه می خواهد بنیان گذاشته شود، 

نمی توانیم تاریخ مشخص کنیم.
وی افــزود: به دایل دیپلماتیک در مقاطعی 
می توانید صحبت هایی از تاریخ  مشــخص بکنید، 
ولی ما امروز هم تاریخ مشخصی را اعام نمی کنیم.
ســخنگوی وزارت خارجــه در ادامه گفت: 
آنچه جمهوری اسامی دنبال خواهد کرد، منافع 
و مصالح خودش اســت. آن چیزی که مهم است 
تاریخ نیســت، مهم آن چیزی اســت که ما باید 

به دســت بیاوریم و خودمان را قربانی تاریخ های 
تصنعی و ســاختگی نمی کنیم. اگــر مصلحت، 
عزت و حکمت از ما بخواهد موضوعی را در زمان 
مشخصی دنبال کنیم، حتما این کار را می کنیم، 
ولی برخی از موضوعات براساس همین سه اصل 
بــه ما دیکتــه می کند که از بیان زمــان و تاریخ 

خودداری کنیم و منتظر بمانیم.
بی فایده نیست!

قاسمی در پاسخ به اینکه چرا علی رغم تاکید 
عراقچــی مبنی بر بی فایده بودن حضور در برجام 
پــس از 13 آبان، هنوز در برجام هســتیم، اظهار 
داشــت: اعتقادی ندارم که ماندن مــا در برجام 
بی فایده است، چرا که مقامات جمهوری اسامی 
مصالــح و منافع و امنیت ملــی را به خوبی درک 
می کنند و آنها هستند که نهایتا براساس گزارشات 
کارشناســی، اخذ تصمیم می کنند که ماندن یا 

نماندن ما کدام یک به نفع و یا به ضرر ماست.
وی افزود: این مســیر )گفت وگو با اروپا( آغاز 
شد و بعد از اردیبهشت ادامه یافت. امیدوار بودیم 
در زمــان کمتری به تفاهم ازم و ســازوکارهای 
مورد نظر برسیم. متاسفانه در عمل شاهد تحقق 
ســازوکارها در زمــان معیــن و در مقاطعی که 
تصور می کردیم و شــاید کشورهای اروپایی تصور 
می کردند، نرسیدیم؛ ولی مذاکرات، تماس ها، تقا  

و تاش کشــورهای اروپایی آنگونه که می بینیم،  
ادامه دارد.

ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت: اگر 
به نقطه ای رســیدیم که نامطلوب بود و ماندن ما 
در برجام یا هر تعهد دیگری برای کشور متضمن 
ضــرر و زیان بود، حتما تصمیماتی اتخاذ خواهیم 
کرد که کشــور دچار ضرر و زیان نباشــد و همه 
مقامات عالیرتبــه خارج از بحث های رســانه ای 
مسائل را رصد می کنند و دلســوزی های ازم را 
بیش از همــه در این خصوص دارند و توجه ازم 

را انجام می  دهند.
قاســمی در پاسخ به ســؤال دیگری درباره 
وضعیت کانــال ویژه مالی اروپــا )SPV( و اراده 
اروپا برای انجام ایــن کار، گفت: این توقع وجود 
داشــته و دارد که آنها در اسرع وقت مکانیسم ها 
و سازوکارهای مورد نیاز و توقع ایران را عملیاتی 
کننــد و بتوانند شــرایطی را فراهم کنند که این 
سازوکارها به مرحله اجرایی شدن برسد. متاسفانه 
این روند به دایل مختلف تا حدی با کندی مواجه 

بود و است. 
مسئله داخلی اروپا!

وی افزود: امیدواریم اروپا بتواند در این مقطع 
مهــم توانایی خود را در کنــار بیان و اراده مثبتی 
که از آن صحبت می شــود نشان دهد و بتواند این 

ســازوکار را به هر شــکلی که می توانند بین خود 
تفاهم کنند به مرحله اجرا بگذارند قطعا این مسئله 
درون اروپایی اســت و به خود آنها مربوط است و 
ما صرفا منتظر تفاهمات این کشورها برای اجرایی 
شدن این سازوکار هستیم و هنوز امیدوار هستیم 
و می مانیم که این ســه کشور توانایی خودشان را 
در این برهه از زمان نشــان دهند و اروپا بتواند در 
جایــگاه واقعی خود که همانطور که در ســخن و 
گفتــار از آن صحبت کرده، بتواند کار عملی خود 

را درخصوص ایران به مرحله عمل و اجرا بگذارد.
ســخنگوی وزارت خارجــه در ادامه گفت: 
نمی خواهم در اراده سیاســی اتحادیه اروپا، تردید 

و ایجاد شبهه کنم.
پالس غلط به اروپا

متاســفانه سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با 
اظهارنظرهای تأمل برانگیز همچون »خودمان را 
قربانی تاریخ های تصنعی و ساختگی نمی کنیم« 
،»اعتقادی نــدارم که ماندن ما در برجام بی فایده 
اســت «،»میزبانی از کانال مالی، مســئله درون 
اروپایی اســت و به خود آنها مربوط اســت«، این 
پالس غلط را به طرف اروپایی می دهد که به وقت 
کشی خود ادامه داده و همچنان از اجرای تعهدات 

برجامی خود شانه خالی کند!
مقامات ارشد دولت پیش از این تاکید داشتند 
کــه آمریکا نمی تواند از برجام خارج شــود و اگر 
خارج شــود، به تعهدات خود ادامه نمی دهیم، اما 
پیــش از خروج ترامپ از برجــام، به آمریکایی ها 
اطمینان دادنــد در صورت خــروج ترامپ، پای 

برجام می مانند.
پــس از خــروج آمریــکا از برجــام در 18 
اردیبهشت ســال جاری، آزمون واقعی اروپایی ها 
آغاز شــد. آنها ضمن هفت ماه وقت کشــی وعده 
کردند تا 13 آبان کانال مبــادات مالی را ولو به 
شــکل »نمادین« راه اندازی کنند. دو هفته از 13 
آبان سپری شــده، اما هیچ دولت اروپایی حاضر 

نیست میزبانی کانال مذکور را قبول کند.
متاســفانه وزارت خارجــه همچنان در قبال 
بی صداقتی و گســتاخی اروپایی ها منفعل عمل 

می کند.

یادواره شــهید مهدی زین الدین و شش هزار 
شــهید اســتان با حضور معاون هماهنگ کننده 
قم  در  اســامی  انقــاب  پاســداران   ســپاه 

برگزار شد. 
در این یادواره که مســئوان استان قم، بسیجیان، 
طــاب، خانواده شــهدا، جانبــازان و ایثارگران حضور 
داشتند معاون هماهنگ کننده ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی اظهار داشت: شهید مهدی زین الدین شخصیت 
ویژه ای داشت و هر فردی که یک بار این شهید بزرگوار 
را از نزدیــک ماقات می کرد هرگز حاوت و شــیرینی 

خاطره آن دیدار را فراموش نمی کرد.
سرتیپ علی فدوی با اشاره به روحیه الهی و ایمان 
راســخ شــهدای گرانقدر دفاع مقدس افــزود: یکی از 
ویژگی های مهم رزمندگان دفاع مقدس فرح و نشــاط 
غیرقابل وصفی بوده که در بین رزمندگان وجود داشت.

گفتنی اســت شهید مهدی زین الدین فرمانده سپاه 
علی بــن ابیطالب در ســال 1338 در تهران متولد و در 
2۷ آبان 13۶3 درحالی که همــراه با برادرش به منظور 
شناســایی منطقه از کرمانشاه به سوی سردشت در حال 
حرکت بود با گروه های مســلح جدایی طلب درگیر شده 
و به مقام شــهادت رسید، پیکر این شهید در قطعه پنج 

گلزار شهدای قم به خاک سپرده شد.
شــهید مهــدی زین الدین پس از انقاب اســامی 
در ســال 5۷ به واحد اطاعات ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی پیوست و نقش پررنگی در سرکوب مخالفان در 

تبریز و قم بر عهده داشت.
رونمایــی از کتــاب مهران تا مجنــون از مجموعه 
کتاب های انقاب و ســخنرانی معــاون هماهنگ کننده 
ســپاه و فرمانده ســپاه علی ابــن ابیطالــب)ع( هم از 

برنامه های این مراسم بود.

یادواره شهید زین الدین و ۶ هزار شهید استان قم 
برگزار شد

هیئــت عمومی دیوان عدالــت اداری با ابطال 
مقرره و دستورالعمل تبدیل مدارس دولتی به هیئت 

امنایی، این کار را خاف قانون دانست.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شورای 
عالــی آموزش و پرورش، پیش از این »آیین نامه توســعه 
مشــارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی در 
مدارس« را تصویب کرده بــود که متضمن تبدیل برخی 
مــدارس دولتی به مــدارس هیئت امنایــی و به تبع آن 

دریافت شهریه از دانش آموزان بود. 
در پی شــکایت از این مقــرره، هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری به بحث و بررســی در این زمینه پرداخت و 
در نهایت بند 3 از ماده 15 آیین نامه توسعه مشارکت های 
مردمــی به شــیوه مدیریت هیئت امنایــی در مدارس و 

دســتورالعمل اجرایی مربوط به آن را با این استدال که 
»ایحه قانونی تشــکیل شورای عالی آموزش و پرورش با 
اصاحات بعدی آن، متضمن اعطای اختیار به این شــورا 
بــرای تبدیل مــدارس دولتی به مــدارس هیئت امنایی 
نمی باشــد و مضافاً اینکه بند 4 مــاده 13 قانون مدیریت 
خدمات کشــوری، منصرف از این موضوع است و دریافت 
شــهریه در مدارس دولتی مغایر بند 3 اصل سوم و اصل 
30 قانون اساســی است، لذا دســتورالعمل مربوطه و بند 
3 مــاده 15 آیین نامه آن خــارج از حدود اختیار و مغایر 

قانون است.«
بر اساس این رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، 
از این پس تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیئت امنایی 

غیرقانونی خواهد بود.

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل مدارس دولتی به هیئت امنایی ممنوع شد



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
سه شنبه           ۲۹ آبان ۱۳۹۷

۱۲ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۵4 

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/250/000سکه تمام طرح جدید
4/100/000سکه تمام طرح قدیم

2/100/000نیم سکه
1/200/000ربع سکه

700/000گرمی
399/400هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
12/722دار
14/879یورو
16/819پوند

2/542لیر ترکیه
2/138درهم امارات

ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگــی از افزایش حداقل ۸۰ درصدی 
قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش بیش 
از ۱۵۰ درصدی محصوات با برند خارجی در 

این حوزه خبر داد.
حمیدرضا غزنوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در شش ماهه نخست سال جاری شاهد افزایش تولید 
در حوزه ماشین لباسشویی و یخچال در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته بوده ایم. البته تولید برخی 

اقام لوازم خانگی نیز کاهش یافته است.
وی بــا بیان این که در حوزه لوازم خانگی تولید 
داخل شــاهد رشد حداقل 80 درصدی قیمت ها از 
ابتدای سال جاری تاکنون هستیم، گفت: با احتساب 
میانگین قیمت دار در سال گذشته که رقمی حدود 
3800 تومان بود و قیمت فعلی دار در سامانه نیما 
که معادل 8900 تومان است، متوجه خواهید شد 
که قیمت ها به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در پاسخ به این که آیا دار 4200 تومانی به 
واردات مواد اولیه تولید لوازم خانگی تعلق می گیرد 

افزایش سرسام آور قیمت لوازم خانگی داخلی و خارجی

یا خیر، خاطرنشــان کرد: دار 4200 تومانی برای 
واردات مواد اولیه تعلق نمی گیرد و تولیدکنندگان 
باید ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تامین کنند.
غزنــوی درباره قیمت لوازم خانگی خارجی هم 
گفت: قیمت لــوازم خانگی خارجی قبل از افزایش 

قیمت ارز هم افزایش یافته بود و شاهد گرانی بیش 
از 150 درصدی آنهاهستیم.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رکــود در تولید و 
تقاضا، گریبانگیر تولیدکنندگان لوازم خانگی شــده 
است، افزود: رکود در تولید به دلیل معضل نقدینگی و 

سرمایه در گردش است و در حالی که تولیدکنندگان 
می توانستند سال گذشــته با میانگین دار 3700 
تومانی گشایش اعتبار اسنادی انجام دهند و ال سی 
باز کنند، اما در سال جاری باید با دار 8900 تومانی 
ایــن کار را انجام دهند.ســخنگوی انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد پدیده رکود در 
تقاضا نیز، اظهارداشت: به دلیل گران شدن اجناس، 
قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به طور حتم 
باید روش های دیگری برای فروش محصوات به کار 
برده شود چرا که مردم با مشکات اقتصادی مواجهند 
و این مسئله می تواند در آینده رکود بیشتری را برای 

لوازم خانگی ایجاد کند.
غزنوی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه اگر 
قیمت ارز در ســامانه نیما کاهش یابد، این مسئله 
بر قیمت لوازم خانگی در بازار اثرگذار خواهد بود یا 
خیر و این که در چه بازه زمانی تاثیر خود را بر قیمت 
نهایی محصول خواهد گذاشت؟ گفت: اگر قیمت ارز 
در سامانه نیما کاهش یابد قیمت نهایی محصول نیز 
کاهش خواهد یافت و این اتفاق سه ماه بعد اثر خود 

را در بازار می گذارد.

پس از ۵ سال حمله وزارت نفت زنگنه به 
طرح سهمیه بندی بنزین، حاا روابط عمومی 
این وزارتخانه اعــام کرده که تحویل بنزین 
به خودروها و موتورسیکلت ها، از تاریخی که 
متعاقباً اعام خواهد شــد، تنها با استفاده از 

کارت سوخت انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطاعیه ای 
اعام کــرد: به منظور جلوگیــری از قاچاق بنزین 
به ویژه با تشدید قاچاق از مرزها، تصمیم بر این شده 
که تحویل بنزین به خودروها و موتورســیکلت ها، از 
تاریخی که متعاقباً اعام خواهد شد، تنها با استفاده 

از کارت سوخت انجام شود.
بر اساس این اطاعیه، مالکان محترم خودروها 

و موتورســیکلت هایی که کارت سوخت خود را گم 
کرده اند، ازم است به ترتیبی که در رسانه ها توضیح 
داده خواهد شــد، از تاریخ شنبه 3 آذر ماه، حداکثر 
لغایــت شــنبه 24 آذر ماه 1397 نســبت به ثبت 
درخواســت خود برای دریافت کارت سوخت جدید 
اقدام کنند.به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید 
سوخت، امکان دسترسی به سامانه ثبت مشخصات از 
طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده که نحوه 
دسترسی و اقدام، از طریق رسانه های عمومی و رادیو 

و تلویزیون به اطاع مردم عزیز خواهد رسید.
تاکید می شــود که برای ثبت تقاضای دریافت 
کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط 

شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد.
خاطرنشــان می ســازد ایــن اقدام بــه معنای 

ســهمیه بندی و افزایش نرخ ســوخت نبوده و ازم 
است هموطنان محترم به شایعات بی اساس در این 

مورد توجه نفرمایند.
گفتنی است طرح سهمیه بندی سوخت و تحویل 
سوخت با کارت الکترونیکی، یکی از پروژه های موفقی 
بود که در دولت دهم اجرا شــد. پس از اجرای این 
پروژه، برخی کشــورهای همسایه با مشکل کمبود 
بنزین مواجه شــدند که نشان از پایان حجم باای 

قاچاق داشت.
با ایــن حال وزارت نفت دولت روحانی از حدود 
ســه ســال قبل به طور جدی علیه کارت سوخت 
موضع گیری می کرد و همین فشــارها باعث شــد 
کارت ســوختی که هزینه بســیاری برای آن انجام 
شده بود، بی خاصیت شود.پس از کنار گذاشتن طرح 

سهمیه بندی سوخت از طرف دولت، میزان مصرف 
بنزین در کشــور نگران کننده شده و با رد شدن از 
مرز حدود 100 میلیون لیتر در روز، چراغ خطر این 

مشکل هم روشن گردیده است.
یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس چندی 
قبل درباره این اقدام دولت اظهار کرد: حذف کارت 
سوخت تصمیم نادرستی بود و از اول اعتراض کردیم، 

اما آزمون و خطا صورت گرفت.
به گفته محمد خدابخشــی، هزینه های زیادی 
برای زیر ساخت کارت هوشمند سوخت شده بود و 
نباید مســئوان به دلیل برخی نواقص، آن را حذف 
می کردند.وی افزود: با حذف کارت هوشمند، سوخت 
به راحتی و آسانی در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد 

و مصرف را به شدت باا برده است.

پس از ۵ سال حمله به طرح سهمیه بندی

وزارت نفت: تحویل بنزین
 فقط با کارت سوخت انجام می شود

مشاور عالی رئیس جمهور با  اشاره به تغییر 
توزیع ثروت در جامعه گفت: در حال حاضر دو 
دهک به دهک های فقیر جامعه اضافه شده آن 
هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده است. 
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، اکبر ترکان در 
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 
درخصوص وضعیت اقتصاد کشــور در شرایط فعلی 
خاطر نشــان کرد: متاسفانه امروز وضعیت نرخ رشد 
اقتصادی کشور ما پایین و کمتر از پیش بینی هاست و 
در حوزه  اشتغال نیز با مشکل نرخ بیکاری باا مواجهیم 
و 3/5 میلیون بیکار آماده ورود به بازار اشتغال هستند؛ 
این در حالیست که اگر ما با تمام ظرفیت های خود 
برای ایجاد اشتغال در کشور تاش کنیم، قادریم ساانه 

حدود 700هزار شغل را ایجاد کنیم.
وی افزود: بانک ها به طور رسمی ساانه 20درصد 
به سپرده ها سود می دهند ولی یک سؤال وجود دارد 

که آیا بانک ها قادرند 20 درصد سود از این سرمایه ها 
خلق کنند یا خیر؟ این در حالیســت که بر اســاس 
گفته آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی، بانک ها 
از این سرمایه ها تنها هفت درصد سود خلق می کنند 
و مابقی ســودی که به سپرده ها می دهند را از محل 

خلق پول تامین می کنند.
مشــاور عالی رئیس جمهور با بیــان اینکه خلق 
پول غیرواقعی باعث رشــد نقدینگی در کشور شده 
بیان کرد: در ابتدای دولت یازدهم، میزان نقدینگی 
در کشــور 600 هزار میلیارد تومان بود ولی ابتدای 
امسال نقدینگی کشور به رقم هزار و 650 هزار میلیارد 
 تومان رســید و این یعنی ســه برابر شدن نقدینگی 

کشور. 
ترکان چالش مصرف انرژی در کشور را یکی دیگر 
از چالش های پیش روی اقتصاد کشور دانست و گفت: 
در ابتدای دولت یازدهم روزانه 61 میلیون لیتر سوخت 

در کشــور مصرف می شد ولی امروز شاهدیم مصرف 
روزانه به بیش از 100میلیون لیتر رسیده است.

وی صنعت ساختمان را یکی دیگر از فرصت های 
پیش روی کشــور دانست و گفت: صنعت ساختمان 
به دلیل آنکه کمترین وابستگی را به خارج از کشور 
دارد از بهترین فرصت های پیش روی ماســت و این 
صنعت به واســطه 140 رشــته ای که به آن وابسته 
هســتند می تواند موتور محرکه ای باشد برای بهبود 

وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور. 
به گفته مشــاور عالــی رئیس جمهور، در چنین 
شــرایطی حتی اگر با منابــع دولتی بتوانیم صنعت 
مسکن و ســاختمان را به حرکت در بیاوریم اوضاع 

تغییر خواهد کرد. 
ترکان اضافه کرد: امروز شاهدیم که توزیع درآمد 
در دهک های جامعه به نســبت دهه های اخیر تغییر 
کرده است. یعنی قبا دو دهک ضعیف، شش دهک 

متوســط و دو دهک ثروتمند در جامعه داشتیم ولی 
اان این شرایط تغییر کرده و دو دهک فقیر، گسترش 
یافته و تبدیل به چهار دهک شده اند و از آن سو شش 
دهک متوسط به چهار دهک تقلیل یافته و آن هم در 
شرایطی که درآمد آنها نصف شده و دو دهک پردرآمد 

نیز کماکان در جای خود قرار دارند.
وی بیان کرد: در چنین جامعه ای که از فقر رنج 
می برد شما شاهد هستید که خودروهای میلیاردی 
در خیابان های آن تردد می کند، لذا گردشگری داخلی 
می تواند به بهبود توزیع ثروت در جامعه کمک کند 
چرا که به عنوان مثال مردم در شهرهای پردرآمد تمام 
سال خود را پس انداز می کنند تا در تعطیات نوروز یا 
تعطیات دیگر به شهرهای مختلف سفر کنند و این 
پس انداز را خرج کنند و این اتفاق یعنی انتقال ثروت 
در کشور که باعث چرخش مالی، داد و ستد و رونق 

اقتصاد در نقاط مختلف کشور می شود.

اعتراف مشاور روحانی به کاهش قدرت خرید مردم: 

درآمد طبقه متوسط نصف شد

درحالی که سه کشور اروپایی عضو برجام وعده داده اند با 
بی اعتنایی به تحریم های آمریکا منافع ایران ذیل این توافق 
را تامین کنند آمارها نشان می دهد این سه کشور در اجرای 

تحریم های آمریکا علیه ایران در اروپا پیشگام بوده اند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، دولت آمریکا از 6 اوت بخشــی از 
تحریم های لغو شده در قالب برجام را برگرداند که تحریم خودرویی، 
طا و فرش و پســته از جمله مهم ترین آن بود. مقامات اتحادیه اروپا 
با محکوم کردن تحریم های آمریکا علیه ایران وعده دادند در صورت 
پایبندی ایران به توافق هسته ای به روابط تجاری با ایران ادامه دهند 
و سازوکارهایی را برای تامین منافع ایران در قالب برجام طراحی کنند.

با این وجود، آمار جدید اداره آمار اروپا )یورواستات( نشان می دهد 
اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است به وعده خود جامه عمل بپوشاند 
و حتی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس که پای سند برجام را امضا 
کرده اند نیز عما از سیاست تحریم آمریکا علیه ایران پیروی کرده اند 
و حتی در اجرای این تحریم ها از برخی اعضای اتحادیه اروپا ســبقت 

گرفته اند.
مجموع تجارت سه عضو اروپایی برجام در سپتامبر )شهریور( 2018 
بالغ بر 340/2 میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به تجارت 537/6 
میلیون یورویی ماه اوت )مرداد( 36 درصد کاهش داشته است.واردات 
مجموع این ســه کشور از ایران در ماه سپتامبر به کمتر از یک سوم 
در مقایسه با ماه قبل از آن رسید و در حالی که این سه کشور در ماه 
اوت 107/4 میلیون یورو کاا از ایران وارد کرده بودند این رقم را در 

ماه سپتامبر به 32/2 میلیون یورو کاهش داده اند.
صادرات فرانسه، آلمان و انگلیس به ایران در سپتامبر 2018 نیز 
با افت 28 درصدی نســبت به ماه قبل از آن مواجه شــد و به 308 
میلیون یورو رســید. این سه کشور در اوت 430 میلیون یورو کاا به 
ایران صادر کرده بودند.فرانسه که به ویژه پس از خروج آمریکا از توافق 
هســته ای از لزوم حفظ این توافق و تامین منافع ایران دم زده است 
در ماه ســپتامبر واردات از ایران را تقریبا صفر کرده است. این کشور 
در ماه اوت 71 میلیون یورو کاا از ایران وارد کرده بود اما با اجرایی 
شدن تحریم های آمریکا در ماه سپتامبر فقط 2 میلیون یورو از ایران 

واردات داشته است. 
صادرات فرانسه به ایران در ماه سپتامبر نیز به کمتر از نصف رسیده 

و به 58 میلیون یورو بالغ شده است.
آلمان واردات از ایران در ماه نخست اجرای تحریم های آمریکا را 
17 درصد کاهش داده و به 29 میلیون یورو رســانده اســت. واردات 
آلمان از ایران در ماه اوت 35 میلیون یورو اعام شــده بود. صادرات 
آلمــان به ایران نیز از 260 میلیون یورو در ماه اوت امســال به 236 
میلیون یورو در ماه سپتامبر رسید که کاهش 9 درصدی داشته است.

انگلیس نیز هرچند جایگاه مهمی در میان شرکای اروپایی ایران 
ندارد اما در ماه سپتامبر هم واردات از ایران را کاهش داده و هم کاای 

کمتری به ایران در این ماه صادر کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعام کرد: هات گرام و تلگرام 
طایی برای استقال از تلگرام تا پایان آذر فرصت دارند و اخبار 
منتشر شده درباره مهلت فعالیت آنها تا پایان سال شایعه است.
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس، سیدابوالحســن فیروزآبادی در 
حاشیه نشست خبری همایش رسانه های نوین و شکل دهی نهادهای 
اجتماعی درباره وضعیت استقال هات گرام و طاگرام با   اشاره به اینکه 
پیام رســان های فارســی به صورت موقت برای دوره کوچ 42 میلیون 
کاربــر ایرانــی از تلگرام فعالیت کردند، گفت: بــا توجه به تفاوت های 
پیام رسان های فارسی از لحاظ ســخت افزاری و نرم افزاری، آنهایی که 
در مجموع ویژگی های بهتری داشتند شامل هات گرام و طاگرام اجازه 
گرفتند که تا شــهریور فعالیت کنند و به دلیــل تحریم ها تا آخر آذر 

فرصت آنها تمدید شد.
وی افزود: گزارشــی که دریافت کرده ایم این اســت که به صورت 
آزمایشگاهی مدعی استقال هستند که البته برای پیاده سازی نیاز به 
دیتاسنترهای خاصی دارند که وزارت ارتباطات در این باره مناقصه اعام 

کرده تا سخت افزار ازم را فراهم کند.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که اگر 
این دو پیام رسان تا پایان آذر به استقال نرسند، فیلتر می شوند؟ اظهار 
کرد: تصمیم گیری در این حوزه به عهده نهاد قضایی اســت و به عهده 
مرکز ملی فضای مجازی نیســت، البته نهــاد قضایی در این باره نظر 

مرکز را می پرسد.
فیروزآبادی درباره تمدید مهلت فعالیت این دو پیام رسان تا پایان 
سال منتشر شد، ادامه داد: آن اخبار شایعه بود و از طرف ما اعام نشده 

است و این موضوع فعا شایعه است.
وی با  اشاره به انتخاب دو پیام رسان سروش و گپ به عنوان منتخب 
از بین پنج پیام رســان بومی اظهار کرد: برای حمایت از پیام رسان های 
داخلی تعرفه را کاهش دادیم و امکاناتی از جمله فضای دیتاســنتری، 
اینترنت رایگان و 5 میلیارد تومان تسهیات به همه اختصاص پیدا کرد 
که بسته به نیاز از آن استفاده کردند، اما در عمل 5 یا 7 پیام رسانی که 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم تایید کرده بودیم، همه نمی توانستند 
تمام بازار را در اختیار بگیرند و دو یا ســه پیام رســان موفق تر شدند و 

بقیه کنار رفتند.
این مقام مســئول در پاسخ به اینکه طبق اخبار منتشر شده پس 
از اعام ســروش و گپ به عنوان پیام رسان های موفق تر اعام شده که 
حمایت از دیگر پیام رســان ها لغو می شود، گفت: حمایت ها قطع نشده 
آنها در دیتاسنترها همچنان مستقرند و تعرفه نیم بها برایشان محاسبه 
می  شود و امکانات قبلی نیز همچنان به آنها تخصیص داده می شود، اما از 
این دو پیام رسان قرار است حمایت بیشتری شود و امکانات سخت افزاری 
بیشتری شامل دیتاسنتر مخصوص در حوالی تهران و تمرکز سیستم ها 

در آن دیتاسنترها به آنها تعلق گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا حمایت ها از پیام رسان های داخلی 
را خوب ارزیابی می کنید، افزود: پیام رســان ها را باید تا جایی حمایت 
کرد که مثل صنعت خودرو نشوند که 40 سال حمایت شدند و اکنون 
وضعیت شــان این اســت، حمایت باید معنی دار، مدت دار و دارای افق 
روشــن باشــد و از یک تاریخی به بعد نیاز به حمایت نداشته باشند و 
حتی بتوانند هزینه صرف شده را به خزانه ملی برگردانند زیرا در واقع 

این حمایت ها از بودجه عمومی صرف می شود و باید برگردد.

آمارهای رسمی نشان می دهد
۳ عضو اروپایی برجام 

پیشگام در اجرای تحریم ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعام کرد:
ضرب ااجل یک ماهه برای 

استقال نسخه های فارسی تلگرام

قیمت بازار)ریال(قیمت کارخانه )ریال(نوع خودروردیف
224/920/000380/000/000پراید1111
227/090/000340/000/000پراید2131
234/000/000360/000/000پراید3151
275/070/000398/000/000تیبا صندوقدار4
303/890/000438/000/000تیبا 52
311/430/000450/000/000ساینا6
329/446/000545/000/000پژو 7405
SLX351/059/000605/000/000 پژو8
347/452/000555/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
405/957/000695/000/000پژو پارس10

TU5 پژو پارس 11
424/810/000790/000/000کاس 13

206362/860/000595/000/000 تیپ 122
206419/420/000720/000/000 تیپ 135
206427/631/000720/000/000 وی 8 صندوقدار14
LX335/354/000550/000/000 سمند15
EF7343/382/000580/000/000 سمند16
سمند دوگانه 17

366/160/000620/000/000کاس16
469/894/000800/000/000دنا18
429/410/000870/000/000سمند سورن )توربو(19
471/283/000920/000/000دنده 20207
543/619/0001/140/000/000اتوماتیک21207
1/427/000/0002/920/000/000مزدا223
460/000/000900/000/000تندر پاس دنده23
1/149/940/0002/430/000/000پژو 242008
610/000/0001/355/000/000ساندرو استپ وی25
546/440/0001/230/000/000ساندرو اتوماتیک26
317/860/000430/000/000وانت آریسان27

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/8/28

استاد دانشگاه اروپایی پارما گفت: استفاده 
برای خوراک دام هم  تراریخته  از محصوات 
مناسب نیســت و در اتحادیه اروپا زمانی که 
مردم  تراریخته می خورد،  برچسب  محصولی 

رغبتی برای خرید آن ندارند.
به گزارش خبرگزاری فارس، استاد کالج اروپایی 
پارما در همایش مشــترک توســعه همکاری های 
کشــاورزی بین ایران و اتحادیه اروپا گفت: استفاده 
از محصوات GMO )دستکاری ژنتیکی( نه تنها 
به عنوان محصــول خوراکی بلکه برای خوراک دام 

هم مناسب نیست.
پاتریک دبویسر گفت: بخشی از محصواتی که 
 GMO در اتحادیه اروپا وارد می شود، باید برچسب
زده شوند و به این دلیل مردم رغبتی برای استفاده 
از آن نشــان نمی دهند. مردم ذهنیت خوبی درباره 

محصوات تراریخته ندارند.

به گفته این اســتاد دانشگاه اروپایی واردات و یا 
تولید محصوات تراریخته حتما باید با مجوز باشد و 
مجوزهای آنها هم بسیار محدود و 10 ساله است. در 
بازار اتحادیه اروپا دو میلیون تن آرد سویا از آرژانتین، 
آمریکا و بخشی هم از کانادا وارد می شود که به عنوان 

خوراک دام استفاده می شود. 
گفتنی است، محصوات تراریخته، اصطاحاً به 
محصواتی گفته می شود که با دستکاری ژنتیکی، 
از حالت عادی خارج شده اند، برای مثال، انتقال ژن 
یک حیوان مقاوم به ســرما، به میوه گوجه فرنگی، 
تحت شرایطی سبب مقاومت گوجه دستکاری شده 
)تراریخته( نسبت به سرما خواهد شد؛ یا انتقال یک 
ژن مقاوم نســبت به سم، یا انواع ژنهایی که خواص 

بیشمار دیگری را منتقل می کنند.
خطرناک تریــن مورد درباره ایــن محصوات، 
عدم شناســایی یا اپوشانی عوارض، به دلیل مقاصد 

ســازمان های تجاری و سیاسی جهان، در مورد این 
محصوات، و احتمال بروز عوارض بســیار شدید و 
غیرقابل بازگشت طی طوانی مدت، و در نسل های 
بعدی کشورهای هدف از جمله ایران است. استفاده 
قدرت هــای جهانی از محصوات تراریخته خصوصاً 
ایاات متحده، جهت بهره برداری تجاری، و همچنین 
قابلیت استفاده از این محصوات برای ضعیف کردن 
و وابســتگی کامل کشــورهای هدف، احتمال بروز 

خطرات جبران ناپذیری را مطرح می سازد.
مطابق آخرین آمار در هر ســلول انسان چیزی 
در حدود  19 تا 20 هزار ژن شناســایی شده است 
)تردید درباره یکهزار ژن کم نیست( که فقط یک و 
نیم درصد کل DNA انســان را تشکیل می دهند. 
همینطور ژنوم انسان از حدود شش میلیارد جفت 
نوکلئوتید ساخته شده است که درباره عملکرد بیش 
از 98 درصد ژنوم انسان هنوز اطاعاتی بدست نیامده 

اســت. تاکنون درباره عملکرد و وظایف بیش از 90 
درصد ژنوم بسیاری از گیاهان و موجودات دیگر نیز 
با میلیون ها نوکلئوتید ابهام وجود دارد و هیچ کس 

عملکرد آنها را هنوز نمی داند.
حال آیا درست است در چیزی که شناخت کافی 
از آن نداریم و با مرگ و حیات و سامتی موجودات 
در ارتباط است، آن هم در مقیاس وسیع دستکاری 
کنیم و یک ژن را در میان چندین جزء ناشناخته )به 
لحاظ عملکردی( وارد  نماییم که نمی دانیم واکنش 

آنها نسبت به هم چه خواهد بود.
دولــت آمریــکا مهم تریــن به وجود آورنــده و 
حمایت کننــده محصوات تراریخته )دســتکاری 
ژنتیکی شــده( است و شــرکت های صهیونیستی 
آمریکایــی حــرف اول را درباره تولیــد تجاری و 
 صادرات تراریخته )دســتکاری ژنتیکی شــده( ها

 می زنند.

استاد کالج اروپایی: 

محصوات تراریخته برای خوراک دام هم مناسب نیست

گروه اقتصادی-
پس از کش و قوس های فراوان برای ادامه یا 
اتمام پیمان سپاری ارزی، بانک مرکزی با اعام 
شرایط جدید بازگشت ارز به کشور، بر ادامه این 
سازوکار تاکید کرده ولی معافیت هایی را برای 

صادرکنندگان در نظر گرفته است.  
مدتی از اجرای پیمان سپاری ارزی توسط بانک 
مرکزی می گذرد، طرحی که در آن از صادرکنندگان 
ضمانت هایی گرفته می شود تا ارز حاصل از صادرات 
خود را ظرف سه ماه به کشور برگردانند، با این حال 
اجرای این طرح با اعتــراض صادرکنندگان مواجه 
شــد چراکه آنها اعتقاد دارند در مدت زمان تعیین 
شــده توســط بانک مرکزی توان بازگشت ارز مورد 

نظر را ندارند. 
بــه عنــوان نمونه چندی پیش، محمدحســن 
شــمس فرد، رئیس  اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 
ایــران گفته بــود: »از زمان اعام پیمان ســپاری، 
صادرکننده های واقعی یک کیسه هم صادر نکردند 
و فقط کسانی که کارت یکبار مصرف داشتند موفق 

به صادرات شدند.« 
با اعتراضاتی که در خصوص این پیمان ســپاری 
رخ داده بود بانک مرکزی اعام کرد دســتورالعمل 

جدید بازگشــت ارز صادراتی را اعام خواهد کرد، 
خبری که پس از اعام آن، عدنان موســی پور، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرده بود: 
»اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور 
کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قرار 
گرفت. در این جلسه خواسته اول بخش خصوصی، 
لغو پیمان ســپاری ارزی بــرای بنگاه های کوچک و 
متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رئیس کل 
بانک مرکزی به نظر می رســد فعــا موافقت با لغو 
پیمان سپاری های ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد 
دیگری مبنی بر این که معافیت هایی در نظر گرفته 

شود، ارائه شد.« 
با تمــام این اوصاف، روز گذشــته بخشــنامه 
رسمی بانک مرکزی درباره سازوکار بازگشت ارز به 
کشــور منتشر شد و همانطور که پیش بینی می شد 
پیمان ســپاری ارزی همچنان پابرجا بوده ولی بانک 
مرکــزی معافیت هایــی را در خصــوص عرضه ارز 

صادرکنندگان در نظر گرفته است. 
در این بخشنامه آمده است: کلیه صادرکنندگان 
کاا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز 
حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشــور 
می باشند. بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات 

کاا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز 
نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی 

کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد. 
همچنیــن بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
صادرکنندگانی که مجموع صادرات ســاانه آنها تا 
یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا ســه 
میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون 
یورو و بیش از 10 میلیون یورو به شرح ذیل می باشد: 
الف( تا یک میلیون یورو، از فروش ارز در سامانه 
نیما معاف است. ب( بیش از یک میلیون یورو تا سه 
میلیون یورو، مکلف اند 50 درصد ارز صادراتی را به 
سامانه نیما واگذار نماید. ج( بیش از سه میلیون یورو 
تا 10 میلیون یورو، مکلف اند 70 درصد ارز صادراتی 
را در سامانه نیما عرضه نماید. د( بیش از ده میلیون 
یورو، مکلفند 90 درصد ارز صادراتی را در ســامانه 

نیما عرضه نماید. 
براســاس این بخشــنامه، کلیه صادرات انجام 
گرفته از تاریخ 22 /01 /1397 مشــمول این مصوبه 

خواهد بود. 
حــال، باید منتظر ماند و دیــد معافیت های در 
نظر گرفته شده می تواند نظر صادرکنندگان را برای 
تامین خواسته هایشان تامین کند یا باز هم به خاطر 

پیمان سپاری، در صادرات محصوات خود با مشکاتی 
ر و به رو خواهند شد. 

بازار متشکل ارز آزاد راه اندازی می شود
در همیــن جهت، عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی نوشت: یکی 
از دغدغه های بانــک مرکزی در ماه های اخیر برای 
ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی 
مردم، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله 
آزاد، اعم از نقد و حواله اســعار بین المللی توســط 
کارگزاران )بانک ها و صرافی های مجاز( بوده اســت. 
جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحب نظران 
بازار ارز و ســرمایه و خصوصاً بانک ها و صرافی ها در 
بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی 

شد. 
وی ادامــه داد: در نهایت، در مــورد راه اندازی 
بازار معامــات آزاد نقدی و حوالــه ارز، مبتنی بر 
ســازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل 
تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم به جمع بندی 
رسیدیم. این بازار با مشارکت بانک ها و صرافی های 
مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده 
نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معامات نقدی 

راه اندازی خواهد شد. 

از سوی بانک مرکزی

شرایط جدید بازگشت ارز صادراتی اعام شد

یک مقام مسئول با اشاره به تاخیر چند ساله سازمان تعزیرات 
در راه اندازی ســامانه پرونده های قاچاق، گفت: این سامانه در 

حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد.
حمیدرضا دهقانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، درباره ســامانه 
پرونده های قاچاق، اظهار داشت: از 10 سامانه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز، تنها ســامانه پرونده های قاچاق که راه انداختن آن بر عهده 

سازمان تعزیرات حکومتی است راه اندازی نشده است.
مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه 
با قاچاق کاا و ارز با بیان اینکه چندین سال است پیگیر راه اندازی این 
سامانه هستیم، گفت: سازمان تعزیرات می گوید برای اجرای بودجه ای 
نداریم که این اعام نیاز صورت پذیرفته تا ســازمان برنامه و بودجه به 
نحوی، از ردیف تبصره 4 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز بودجه ای 

را برای سازمان تعزیرات در نظر بگیرد.
دهقانی نیا تاکید کرد: این سامانه در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر 
بسزایی می تواند داشته باشد زیرا بخشی از زحماتی که می کشیم منتج 
به ایجاد پرونده در حوزه مقابله می شود و حکم متناسب با جرم می تواند 
بازدارندگی و پیشگیری مناسبی داشته باشد.وی با بیان اینکه در حوزه 
مقابله، بر اســاس قانون، قوه قضاییه موظف به ایجاد پایگاه محکومین 
قاچاق است، گفت: در حوزه پرونده ها در مقوله مقابله با قاچاق، موارد 
مربوط به مستندات و تاریخچه پرونده باید در جایی ثبت شود زیرا صدور 
حکم برای قاچاقچی حرفه ای متفاوت است؛ اگر بخواهیم متوجه شویم 
مجرم قاچاقچی حرفه ای است یا خیر باید پایگاه اطاعات محکومین 
قاچاق قوه قضاییه کنار سامانه پرونده های سازمان تعزیرات بنشیند تا 
میزان بازدارنده بودن حکم های صادره، زمان رســیدگی به پرونده و ... 
شفاف باشد.مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز ادامه داد: پیگیر هستیم راه اندازی سامانه پرونده 
های قاچاق امســال به نتیجه برسد چرا که در حال حاضر نیز با تاخیر 
چند ساله مواجه هستیم.حمیدرضا دهقانی نیا درباره طرح رجیستری، 
اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار بر توسعه طرح 
رجیستری به چهار قلم کاایی دیگر است. این کااها شامل مبدل تلفن 
ســیار به ثابت، بارکداسکنر بر پایه سیم کارت، ساعت هوشمند بر پایه 

سیم کارت و تبلت بر پایه سیم کارت است.
وی ادامه داد: این دستگاه ها با محوریت سیم کارت کار می کنند از 
این رو شامل رجیستری می شوند البته این کااها برای مصرف کننده ها 
چندان در برگیری ندارند. قبل از ســال بــا اولویت بندی که در کمیته 

راهبری استخراج شود، این موضوع اجرایی می شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کاا مطرح کرد
تاخیر چند ساله در راه اندازی 

سامانه پرونده های قاچاق

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه معدن 
در شدیدترین تحریم ها تاب آور است، گفت: هشت طرح فوادی 

هنوز تعیین تکلیف نشده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان 
توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( امروز بدون 
حضور مهدی کرباســیان )ریاست سابق این سازمان( و رحمانی )وزیر 

صنعت، معدن و تجارت( برگزار شد. 
در این مراسم جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه 
معدن در تحریم ها کمترین آسیب را دیده است، اظهارداشت: هر چقدر 

هم که تحریم قوی تر شود، ما تاب آور هستیم.
وی بــا بیان اینکه صادرات فــواد 11 درصد به لحاظ وزنی و 23 
درصد به لحاظ ارزشــی رشــد داشته به نحوی که صادرات از مرز یک 
میلیارد و 600 میلیون دار گذشته است، افزود: ظرفیت زنجیره فواد 
به 205 میلیون تن رسیده که اگر 100 میلیون تن به آن اضافه شود، 

وضعیت بهتر خواهد شد. 
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: هیچ تحریمی نمی تواند معدن و صنایع 

معدنی را از پا دربیاورد و ما از پس تحریم ها بر می آییم. 
به گفته سرقینی، مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از ایمیدرو 
بســیار باا است و باید تکرار شود؛ به این معنا که هشت طرح فوادی 
به صورت کامل به بهره برداری نرســیده است؛ ضمن اینکه پروژه های 
نیمه تمام باید تعیین تکلیف شود؛ یعنی این پروژه ها سال ها است که 

مکتوب می شوند؛ ولی تعیین تکلیف نشده اند.
وی با بیان اینکه در دوره کرباسیان، به اکتشافات سر و سامان داده 
شد و مهدی آباد به سرانجام رسید، گفت: مطالبات باید گفته شده و کار 
پیش برده شود. در همین جلسه، فتح الهی، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت 
صمت در رابطه با عدم حضور وزیر صنعت در این مراسم معارفه گفت: 
به دلیل اباغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، وزیر صنعت مشغول 
به کارگیری مدیران با تجربه و جایگزینی آنها با مدیران بازنشسته است 

به همین دلیل نتواست در این مراسم حضور پیدا کند.
گفتنی اســت، پیش از این مهدی کرباســیان، ریاست ایمیدرو را 
بر عهده داشــت که با اجرای قانون بازنشستگی، از سمت خود استعفا 

کرده بود.

معاون وزیر صنعت: 
8 طرح فوادی

 همچنان باتکلیف است



گزارش روز
صفحه ۵

سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ 
۱۲ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۴

افقی:
1- بزرگان می فرمایند؛ کســی است که چشمش به دست 
دیگران نیست- مقابل و برابر 2- مهم ترین اختراع فنیقی ها- 
پیامبر مکرم اسام)ص( می فرمایند؛ به گفتار اختصار است 
3- نمازی که بدون وضو هم می شود خواند- نگین فیروزه ای 
سرزمین کردستان- کم کم از راه می رسد 4- دستان عرب- 
فلزی که در آلودگی شهرهای بزرگ نقش تعیین کننده ای 
دارد- اســتخوانی در صورت- نام دیگر نیتروژن 5- شهری 
در کشور ایتالیا- پیامبری که نابینا شد- رایحه 6- مجازات 
شــرعی- نقش بندی از دیار هند- حــرص و طمع- نوعی 
شــنا 7- نام قدیم شهر سیستان- شهری قدیمی در خطه 
خراســان- پناه و حمایت 8- رســم و رسوم پذیرفته شده 
در نزد مردم- رهبر کره شــمالی- واحد پول اتحادیه اروپا 
9- شــبی که از هزار ماه بااتر اســت- شهری در خراسان 
شمالی- دشــمنان و بدخواهان 10- ستاره شناس معروف 
فرانســوی که سیاره نپتون را کشف کرد- از نخست وزیران 
سرســپرده رژیم پهلــوی- درخت زبان گنجشــک 11- از 
گرفتنی های سربزنگاه- مجموعه عملیات پیوسته برای تولید 
یا آماده سازی مواد- اسپانیای مسلمان 12- همسایه ای که 
بیشترین روابط مذهبی و مراودات اقتصادی را با آن داریم- 
ضمیر اول شخص جمع- عدل و انصاف- عرب می گوید نه 
13- نوعــی جعبه چوبی که در قدیم برای نگهداری لباس 
از آن اســتفاده می شد- پایتخت کشــور استرالیا- عامت 
تقســیم 14- ماه عربی- تپه ای تاریخی در نزدیکی رودبار 
که تاکنون آثار ارزشــمندی از آن کشف شده- رودی که از 
پاریس می گذرد 15- خداوندگار سخن- اثری از کمال الملک 

نقاش بزرگ کشورمان.

عمودی:
1- کارشناسان اقتصادی و اجتماعی آن را نخستین 
گام در برآورده شدن رفاه اجتماعی می دانند 2- نام 
کوچک وزیر خارجه ســوریه- فیلمی از ویتوریو 
دسیکا فیلمساز مشــهور ایتالیایی 3- حرکتی در 
ورزش ژیمناستیک- تیغ دولبه سامتی- این یکی را 

شماره 11271 جدو    ل

می گیرند تا راحت به مکان مورد نظر برسند 4- شنبه 
بی آغاز و پایان- دارای اخاق ناشایسته- دوستان 
5- یکی از حامل های انرژی- شک و تردید- غذای 
کامل- زیرانداز پشمین 6- برگه تحویل کاا- سخن 
دوپهلو- ویتامین ضد سرطان 7- از مقامات بلندپایه 
دولتی- نقاش فرانسوی و خالق تابلوی دختر حوا- 
عصایی برای معلوان 8- سردار مسلمان جنگ های 
صلیبی- فیلمساز بزرگ فرانسوی که فیلم قاعده 
بازی را در کارنامه خود دارد- وسیله و ابزار 9- اولین 
مسجدی که به دستور پیامبر معظم اسام بنا گردید- 
قوم هود- دماغه ای دیدنی در ساحل جنوب غربی 
ایالت کاپ آفریقای جنوبی 10- تصنیف ساز بزرگ 
انقاب مشــروطه- بی ارزش و غیرمفید 11- حرف 
دهن کجی- تکرارش نام پرنده ای است- آب در زبان 
آذری- شــاهی که کوه نور را به ایران آورد 12- بله 
در زبان بیگانه- پستی در فوتبال- شهری در استان 
کرمان- رئیس جمهور کشور سوریه 13- نام دیگر 
سوره بنی اسرائیل- رکنی در نماز- سعدی آن را آینه 
صورت غیب می داند- دل آزار کهنه 14- می گویند 
کشنده تر از زخم شمشیر اســت- از دروازه های 
قدیمی پایتخت 15- نویسنده بزرگ فرانسوی که 
پرجمعیت ترین  نوشته است-  را  کتاب دوست من 

شهر استان گیان.

❖

به استناد صورتجلسه 
به  عادی  مجمع عمومی 
طــور فوق العــاده مورخ 
1396/12/12تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محمود حفیظی به شماره 
به   0042689740 ملی 
سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقــای علی رضا حفیظی 
ملــی  ه  ر شــما بــه 
بــه   0082085404
سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و خانم الهه 
حفیظی به شــماره ملی 
0082562131 به سمت 
هیئت مدیره  نایب رئیس 
نامحدود  مــدت  بــرای 
کلیه  شــدند.  انتخــاب 
اوراق بهادار و  اســناد و 
تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، عقود 
اســامی و قراردادهــا و 
اوراق عــادی و اداری با 
منفردا  مدیرعامل  امضاء 
همــراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت 

کاغذگستران 
اهورا بامسئولیت 

محدود
 به شماره ثبت 

 ۵۱۵۷۴۴
و شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۷۰8۴۱۵۱

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدجعفر محمدپور رودبارکی 

شماره ملی 2248508603 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای علی اوسطی آشتیانی شماره ملی 0047320982 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره- آقای مهدی محمدپور رودبارکی شماره ملی 0062530781 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با 

امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت متفقا معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مالی رفاهی ابابارا ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۲۰8۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳6۰۳۷6۱

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

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

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴۹۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۷۱۵ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعباس میرشفیعی 
به شماره ملی 5769682132 به عنوان بازرس اصلی و توکل 
نظری به شماره ملی 5889592300 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه 
کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

هفته کتاب و کتابخوانی امسال هم با اقداماتی مشابه سال های 
قبل همراه است. در حالی که در روزها و ماه های اخیر، کتاب شاید 
نامطلوب ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت و هنوزهم روزهای 
پر فراز و نشیبی را می گذراند و تحت بی مهری هایی است که دارد 
جریان نشر، تولید و حتی مطالعه آن را به یغما می برد. در دورانی 
که بحران کتاب، نرخ گران کاغذ و دست کشیدن ناشران از چاپ 
و عاوه  بر آن کشــف هر روزه  اخبار انبارهای قاچاق کتاب منتشر 
می شود؛ متولیان کتاب و کتابخوانی کاش در کنار ویژه برنامه های 
خاص این هفته فکری هم به حال ناخوش این روزهای کتاب کنند.

این روز ها که ســرگرمی بیشتر افراد مطالعه صفحات فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی است کتاب و کتابخوانی در گوشه ای دنج ماهیت خود 

را حفظ کرده و حسابی مظلوم واقع شده است.
البته از حق نگذریم افرادی هستند که هنوز مطالعه می کنند که شاید 
شامل دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و... شوند و حتی اگر از نسخه های 

کاغذی استفاده نکنند، نسخه الکترونیکی آنها را مطالعه می کنند.
هفته کتاب و کتابخوانی هر ســاله در آبان ماه فرصت خوبی است برای 
آشتی همه اقشار جامعه با کتاب؛ برای یادآوری کتاب و مکانی به نام کتابخانه. 
فرصتی است برای آن که کودکان و نوجوانان به همراه والدین خود به این 
بهانه با یار مهربان، مهربان تر از روزهای دیگر باشند و سراغی از آن بگیرند. 
اگر کار روزمره شما کتاب خواندن نیست حداقل به عنوان گذران وقت 
از آن استفاده کنید، مثا همان طوری که تلویزیون می بینید و به فیلم نگاه 

می کنید قسمتی از وقت خود را نیز به کتاب اختصاص بدهید.
آن هایی که عاشــق کتاب هستند سعی می کنند با بقیه آدم ها اتصال 
کتابــی پیدا کنند، مثا به دیگران کتاب توصیه کنند و اغلب هم از کتاب 
خانه خودشان، کتاب قرض می دهند. طبیعی هم هست که وقتی موضوعی 
باعث حس خوبی در شما می شود، بخواهید این حس خوب را به دیگران 

انتقال دهید و آنها را در خوشی تان شریک کنید.
هفته کتاب و فرصت های فراوان برای تشویق به کتابخوانی 
در شرایطی که قیمت ها سر به فلک می کشند و مردم تهیه اقام روزمره 
را به تهیه و خرید کتاب ترجیح می دهند؛ هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی 
مناسب است برای آن که خیلی ارزان تر از آن چه که وجود دارد به مطالعه 

کتاب ها دست پیدا کرد. 
با آغاز ایام کتاب، کتابخانه های گوناگون اعم از کتابخانه های عمومی، 
کتابخانه ملی و کتابخانه های شهرداری مدت زمانی را برای عضویت رایگان 
در این کتابخانه ها اختصاص داده اند تا عاقمندان به عضویت و استفاده از 

این کتابخانه ها بتوانند به صورت رایگان به این امکانات دست پیدا کنند. 
در کنــار آن برخی دیگر از موسســات فرهنگــی و کتابخانه ها هم از 
برنامه هایی مثل برگزاری مسابقه های کتابخوانی استفاده می کنند تا از این 
طریق انگیزه بیشتری برای مطالعه کتاب ایجاد کنند. اما این که در همین 

مسابقه ها هم چه کتاب هایی دست مردم داده شود مسئله مهمی است. 
محمد سعادت یک کارشناس امور فرهنگی در این باره می گوید:» ایام 
هفته کتاب و یا مســابقه های کتاب خوانی در هر روزی از ســال می تواند 
زمانی برای معرفی کتاب هایی باشــد کــه منتقل کننده ارزش های ملی و 

اسامی ما هستند.« 
وی می افزاید:» معموا دیده می شود در این ایام برای مناطق محروم، 
زندان ها و مدارس کتاب ارسال می شود. در چنین شرایطی بهترین فرصت 
اســت تا هم افراد کتاب مطالعه کنند،هم کتــاب خوب مطالعه کنند، اما 
متاسفانه کمتر به این مسئله توجه می شود و اغلب از کتاب هایی استفاده 
می شود که مخاطبان زیادی نداشته اند و نسخه های آن روی دست ناشرین 

مانده است.« 
این کارشــناس امور فرهنگی در حالی که معرفی کتاب خوب را یک 
فرهنگ می داند، می گویــد:» ما باید از کودکی به بچه ها آموزش دهیم تا 
کتــاب خوب بخوانند و کتاب خوب را به دیگران هم معرفی کنند و حتی 

هدیه بدهند.«
در جامعه ما بی اعتنائی به کتاب وجود دارد

وضعیت کتاب و کتابخوانــی در ایران یکی از دغدغه های مقام معظم 
رهبری در چند دهه اخیر بوده ، دغدغه هایی که ناشــی از عاقه ایشان به 

کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه  است.
ایشان درباره توجه به مسئله کتاب می فرمایند: »کتاب مجموعه ای است 
از محصوات یک فکر، یک اندیشــه، یک ذوق، یک هنر؛ مجموعه ای است 
از یافته های یک یا چند انسان. ما خیلی باید مغتنم بشمریم که از محصول 
فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم؛ این کاری است که کتاب به ما تقدیم 

می کند، هدیه می کند؛ این هدیه  کتاب به ماســت. لذا کتاب یک پدیده و 
یک موجود ذی قیمت است؛ همیشه اینجور بوده است، در آینده هم همین 

جور خواهد بود. لذاست که به کتاب بایستی اهتمام ورزید.«
)سخنان مقام معظم رهبري در دیدار مسئوان کتابخانه ها و کتابداران 

)90/4/29
ایشــان همچنین در دیدار با معلمان و اســاتید دانشگاه های خراسان 
شــمالی فرمودند: »یکی از مشــکات ما تنبلی است. مســئله  مطالعه و 
کتابخوانی مهم اســت. در جامعه  ما بی اعتنائی به کتاب وجود دارد. گاهی 
آدم می بیند در تلویزیون از این و آن سؤال می کنند: آقا شما چند ساعت 
در شبانه روز مطالعه می کنید، یا چقدر وقت کتابخوانی دارید؟ یکی می گوید 
پنج دقیقه، یکی می گوید نیم ساعت! انسان تعجب می کند. ما باید و آنان را 
به کتابخوانی عادت دهیم، کودکان را به کتابخوانی عادت دهیم؛ که این تا 
آخر عمر همراهشان خواهد بود. کتابخوانی در سنین بنده - که البته بنده 
چندین برابر جوان ها کتاب می خوانم - غالباً تأثیرش به مراتب کمتر است 
از کتابخوانی در سنین جوان ها و شما عزیزانی که اینجا حضور دارید. آنچه 
که همیشــه برای انسان می ماند، کتابخوانی در سنین پائین است. جوانان 
شــما، کودکان شما هرچه می توانند، کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در 
راه های مختلف، مطلبی یاد بگیرند. البته از هرزه گردی در محیط کتاب هم 
باید پرهیز کرد، منتها این مسئله  بعدی است؛ مسئله  اول این است که یاد 
بگیرند، عادت کنند به اینکه اصًا به کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند. 
البته باید دستگاه ها مراقب باشند، اشخاص مواظب باشند، هدایت کنند به 

کتاب خوب؛ که با کتاب بد، عمر ضایع نشود. « )91/7/20(
11هزار کتابخانه در کشور کم داریم!

کمبود کتابخانه  طبق  آمار کنفرانس  بین المللی  کتابداری  و اطاع رسانی  
در هر جامعه ای  برای  هر 3 تا 5 هزار نفر باید یک  کتابخانه  عمومی  وجود 
داشته  باشد و اگر ما حداقل  استاندارد را در نظر بگیریم  باید برای  هر 5000 
نفر یک  کتابخانه  وجود داشته  باشد، یعنی  در کشور ما باید حدود 14000 
کتابخانه  عمومی  وجود داشته  باشد، درحالی  که  طبق  آمار ارائه  شده  حدود 
1500 کتابخانه  داریم  و اگر کتابخانه های  مدارس، حوزه های  علمیه  و مساجد 
و غیره  را هم  در نظر بگیریم  در مجموع  حدود 4000 کتابخانه  عمومی  داریم  

و این  بدین  معنا است  که  11000 کتابخانه  کم  داریم.

به  عبارت  دیگر از هر 100 کتابخانه  که  باید داشــته  باشــیم ، تنها 20 
کتابخانــه  داریم. در این  صورت  یک  نوجوان  یا جوان  5 بار کمتر کتابخانه  
می بیند. به  عبارت  دیگر در وضعی  که  کتابخانه  به  عنوان  یکی  از گزینه های  
مهم  برای  پر کردن  اوقات  فراغت  باید خودش  را نشــان  بدهد 15 جایگاه  
خود را دارد. در بســیاری  از مواقع  نوجــوان  یا جوان  از وجود جایی  به  نام  
کتابخانه  بی اطاع  است، یعنی  کتابخانه  درجایی  قرار گرفته  که  در معرض  
دید و در دســترس  افراد قرار نگرفته  است  و این  باعث  می شود کتاب  جزو 
انتخاب های  فرد نباشــد و اگر شــخص  وقت  یا ساعتی  برای  فراغت  داشته  
باشد به جای  کتاب  خواندن، به  سوی  رفتارهای  هنجار یا ناهنجار یا تفریحات  
سالم  و ناسالم  درکنار دوستان  و همساان  خود کشانده  می شود. اما او این  
را نمی داند که  می تواند در این  اوقات  فراغت  ســاعتی  را به  کتاب  خواندن  

اختصاص  بدهد و به  مطالعه  بپردازد.
در واقع  ما در کشورمان  حداقل  15استاندارد جهانی  کتابخانه  داریم. ما 
ملتی  هستیم  که  قدیمی ترین  و غنی ترین  کتابخانه های  دنیا را داشتیم. در 
کتابخانه  خواجه نصیرالدین  طوسی  )مراغه( بیش  از 400 هزار جلد کتاب  و 
نسخه  خطی  قدیمی  وجود داشت  که  نگارش  هر کدام  از این  نسخ  همزمان  
با دوره ای  اســت  که  در اروپا عدد کتاب های  کتابخانه های  بزرگ  و قدیمی  
آنهــا به  100 یا کمتر از 100 کتاب  نمی رســید و این  درحالی  بود که  در 
کتابخانه های  معمولی  ما حدود 200 یا 400 هزار جلد کتاب  وجود داشت.

سارا احمدی یک کارشناس ارشد کتابخوانی برایمان می گوید:» وقتی  
امروزما نسلی  داریم  که  در خانواده  جز تلویزیون  چیزی  ندیده  و کتابخانه  و 
کتابخوان  در خانه  نداشــته  است  و در مدرسه اش  کتابخانه  بیشتر شبیه  به  
یک  انباری  خاک  گرفته، بسته  و غیرقابل  استفاده  بوده ، چه  توقعی  می توان  
داشت  که  موجی  در ارتباط  با روز آمد کردن  اطاعات  - ولو در ارتباط  آن  
با شــغل  افراد- ایجاد گردد؟ چرا ما باید حداقل  استاندارد جهانی  کتابخانه  
داشته  باشیم؟ نتیجه  این  می شود که  نوجوان  و جوان  ما کتابخانه  را به  عنوان  
یکــی  از گزینه های  ذهنی  خود باور ندارد و کمبود تعداد کتاب  و کتابخانه  
باعث  می شود که  در صورت  ایجاد رغبت  مطالعه  در میان  نوجوانان  و جوانان، 
تراکم  زیادی  در کتابخانه ها ایجاد شــود و خود این  مسئله  عامل  دافعه ای  
در برابر جذب  مخاطب  به  کتاب  خواهد بود. به  هر تقدیر ما باید در بخش  
عوامل  اجتماعی  برای  رشد شاخص  مطالعه  حرکت  جدی تری  داشته  باشیم.«

نکته حائز اهمیت این است که در میان آنچه می تواند خوراک ذهن و 
روح مان باشد، هزل ها جایی نداشته باشند و در انتخاب کتاب خوب مانند یک 
استاد خوب و یا دوست خوب که می تواند همراه و یاورمان باشد دقت کنیم.

بی توجهی به نیاز و ذائقه مخاطب 
در میان بازار بی رونق کتاب یکی از دایلی که مخاطبان کمتر به سوی 

کتاب می روند شاید این باشد که کتاب ها مطابق میل شان نیستند. 
محمدجــواد مرادی نیا، مدیر دفتر توســعه کتاب و کتابخوانی در 
ســومین نشست شورای اجرایی بیســت و ششمین دوره هفته کتاب 
می گوید:» مهم ترین معضل اساسی در حوزه کتاب پایین بودن سرانه 
مطالعه اســت. نشان دادن فقر اقتصادی به عنوان پایین بودن سرانه و 
عدم استقبال، آدرس غلطی است که به عنوان عامل اصلی معضل حوزه 
کتاب بدان اشــاره می کنند، چرا که بسیاری از ناشران معتقدند در این 
شــرایط بد اقتصادی نه تنها میزان فروش کتاب توسط ناشران کمتر 
نمی شود، بلکه بســیارهم باا است و علت اصلی این مشکل در جای 

دیگری است و باید برطرف شود.« 
مــرادی نیا همچنین با اشــاره بــه توجه نکردن بــه نیاز مخاطب 
می گوید:»متاســفانه به نیاز و موضوع مورد عاقه مخاطب در کشور ما 
توجه نشده اســت، ولی در بسیاری از کشورها قبل از تولید کتاب ابتدا 
نیازسنجی می شود و بعد بر اساس ذائقه مخاطب محصول ارائه می شود. 
در ایران به طور جدی نیاز و عاقه مخاطب مد نظر نیست و موضوعات 
مورد نیاز بررسی نمی شــود؛ یعنی نیاز و ذائقه مخاطب در تولید کتاب 

کاما بی اثر است.«
حمیده رستمی یک کتابخوان در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»خیلی وقت ها کتاب هایی که چاپ می شوند کتاب هایی نیستند که مورد 
پسند مخاطبان باشند. این مسئله در کتابخانه ها هم وجود دارد. بارها شده 
است که به کتابخانه های مختلفی برای پیدا کردن کتاب های مورد عاقه ام 
کــه اتفاقا با موضوعات تاریخی هم بودنــد مراجعه کردم اما موفق به پیدا 

کردن شان نشدم.« 
وی می افزاید: »روزهای هفته کتاب زمان خوبی  اســت تا هم ناشران و 
هم مسئولین کتابخانه نیازسنجی درباره عاقمندی مخاطبانشان انجام دهند 

که مطمئنا این کار، کتاب را از رکود فعلی خارج می کند.«

ضرورت توجه به کتاب و کتابخوانی و چالش های پیش روی – بخش نخست 

گروه گزارش بالندگی اندیشه در سایه سار امن کتاب 
* مدیر دفتر توسعه کتاب 

و کتابخوانی: نشان دادن فقر 
اقتصادی به عنوان پایین بودن 
سرانه و عدم استقبال، آدرس 

غلطی است که به عنوان عامل 
اصلی معضل حوزه کتاب 

بدان  اشاره می کنند، چرا که 
بسیاری از ناشران معتقدند 

در این شرایط بد اقتصادی نه 
تنها میزان فروش کتاب توسط 

ناشران کمتر نمی شود، بلکه 
بسیار هم باا است و علت 
اصلی این مشکل در جای 

دیگری است و باید برطرف 
شود.

استاندارد ملی ایران به شماره 7729 تحت عنوان نساجی - مواد رنگرزی 
و پیگمنت های مــورد مصرف در صنعت نســاجی - ویژگی ها که بر مبنای 
مصوبات یکصدوششمین اجاس شــورای عالی استاندارد مورخ 1385/2/5 
مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. در چهارصدوسی ونهمین اجاسیه 
کمیته ملی پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف مورد تجدید نظر قرار گرفته 
است که مراتب جهت اطاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.

الزامات قانونی:
لذا کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان این فرآورده  ســه ماه از تاریخ انتشــار 
آگهی مهلت خواهند داشت تا نســبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام ازم 

را به عمل آورند.
همچنیــن واردات فرآورده های مشــمول مقررات اســتاندارد اجباری پس از 
انقضای مهلت مقرر بر حســب ضرورت و اولویت باید منطبق با اســتاندارد 
ملی و یا اســتانداردها و ضوابط فنی معتبر و مورد قبول ســازمان باشد. کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر در 
مرکز به سازمان ملی اســتاندارد ایران و در استان ها به ادارات کل استاندارد 

مراجعه نمایند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
م الف 3035

اطاعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت 
ابراتوارهای جوان دارو به شماره ثبت ۵۹۳۵۲ 

شناسه ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷
از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در مجمع عمومی عادی ساانه شرکت که رأس 

ساعت 7 صبح روز یکشنبه 97/9/11 در محل دفتر مرکزی حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 1- تصویــب ترازنامه حسابهای سود و زیان سال 1396، 2- تعیین تکلیف 
بدهی های بانکی و غیربانکی شرکت 3- انتخاب بازرس و بازرسین شرکت برای سال 1396
مدیرعامل و هیئت مدیره



صفحه ۶
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ 

۱۲ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۴
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شــرکت صنعتی کاوه به شناســه ملی 10100355357 
شرکت ماندگاران توســعه و سرمایه کوثر به شناسه ملی 
10103694573 شــرکت واگن ســازی کوثر به شناسه 
ملی 10102889089 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. موسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 10100379311 
به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای پژمان صلح جو به کد 
ملی 1819839230 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی 
مبارز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۰۲ 

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی صادقی ضمیر به شماره ملی 0056182971 به نمایندگی از شرکت 
تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی 14004686193 به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالصالح نهاوندی به شماره ملی 0040258319 به نمایندگی 
از شرکت ساختمانی افق روشن باربد به شناسه ملی 10320555318 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا مقدسی به شماره ملی 0558915779 
به نمایندگی از شرکت مهستان سبز کیش به شناسه ملی 14003666336 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر 
شرکت و در غیاب ایشان با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای خانم سیده مریم تقوی با شماره ملی 4579328469 به عنوان مدیر 
امور مالی و یا آقای محسن محمدخانی با شماره ملی 0045784329 به عنوان مدیر امور اداری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه نامه ها 

و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص به شماره ثبت 8۲88۴ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۰8۷ 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ســاناز عراقی به شــماره ملی 
0533450160 با دریافت مبلغ 4400000 ریال از سهم الشــرکه 
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم عقیق عراقی 
به شــماره ملی 0534715664 با دریافت مبلغ 2000000 ریال 
از سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شرکت خارج گردید. 
در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 46400000 ریال به مبلغ 
40000000 ریــال کاهش یافــت و ماده مربوط در اساســنامه 
اصاح گردید. لیســت شــرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل 
می باشد: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 0532087291 دارای 
4800000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز 
دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 1000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 0530398265 
دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به 

شــماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 دارای 5000000 
ریال سهم الشرکه خانم سارا هادیان به شماره ملی 0534723179 
دارای 3900000 ریال سهم الشرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 
0534723160 دارای 3900000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا 
دره باغی به شماره ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال سهم 
الشــرکه خانم مینا دره باغی به شماره ملی 0036172294 دارای 
1000000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا یساولی شراهی به شماره 
ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشــرکه آقای 
محمدرضا صفری به شماره ملی 0530697831 دارای 2400000 
ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 0533237904 
دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 

0534206379 دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت ۴۷۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲8۳۷۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عمر نصیری دارای شناسنامه شماره 3733232331-116 به شرح دادخواست 
به کاســه 8/971020 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدجسیم نصیری به شناســنامه 373099908-749 
در تاریــخ 1397/8/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل:
1- فرشــته منصوری هانیــس ش.ش 2 ت.ت 1323/7/7 کد ملی 3732730166 
مادر متوفــی 2- ثریا منصوری هانیــس ش.ش 810 ت.ت 1345/10/07 کد ملی 
3730997513 همسر متوفی 3- عمر نصیری ش.ش 116 ت.ت 1366/11/10 کد 
ملی 3733232331 پسر متوفی 4- صانع نصیری ش.ش ــ ت.ت 1373/1/29 کد 
ـ ت.ت 1374/1/12 کد  ملی 3720503631 پســر متوفی 5- قانع نصیری ش.شـ 
ملی 3720716244 پســر متوفی 6- سمیه نصیری ش.ش ــ ت.ت 1368/12/28 

کد ملی 3720132838 دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف سنندج

آگهی اباغ
محکوم  له: بانک ملی ایران بوشهر

محکوم علیه: سکینه جمالی- علی اسلوب- شنبه اسلوب
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به خانم ســکینه جمالی فرزند 
قاســمی و آقای شنبه اســلوب فرزند علی 3- علی اسلوب که مجهول المکان 
می باشــد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شــعبه 104 کیفری دو بوشهر 
در پرونده کاســه 940058 به موجب دادنامه شماره 9509977711300607 
مــورخ 94/4/26 صــادره از شــعبه 104 کیفری دو بوشــهر محکوم علیهم 
محکومنــد به پرداخت مبلــغ 58/469/915 ریال بابت اصل خواســته و نیز 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سررسید تا تقدیم دادخواست 
بمبلــغ 15/082/613 ریال و از تاریخ تقدیم دادخواســت روزانه 1644 ریال 
لغایت زمــان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 2/257/000 ریال بابت خســارات 
ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق 
محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشــد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم 
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد لذا مفــاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
اجرای مــاده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احــکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفــاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصــورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو
شهر بوشهر)۱۰۴ جزایی سابق(- رضا جمالی حاجیانی مالف1328

اباغ رای
در خصــوص اتهام آقــای علی محمدعلــی کوه جانی 
فرزنــد محمد دائر بر معاونت در قاچاق کاا )پوشــاک( 
در پرونده کاســه 139500121018000102 و شماره 
دادنامــه 139600221018000103 مورخ 1396/7/11 
بــه پرداخــت مبلغ ســیصد و شــصت میلیــون ریال 
)360/000/000( در حق صندوق دولت محکوم گردیده 
اســت. رای صادره نســبت به وی غیابی و ظرف 30 از 
تاریخ نشر آگهی قابل واخواهی می باشد در صورت عدم 

حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاا و ارز
تعزیرات حکومتی گلوگاه شهید مدنی مهریز

اباغ رای
در خصــوص اتهام آقایان مجید شــیرخانلو فرزند اه وردی 
و محمدرضــا عبداله نژاد فرزند محمدحســین به اتهام قاچاق 
کاا در پرونده کاســه 139100121013000155 و شماره 
جمعا  مورخ 1397/1/20  دادنامه 139700221013000001 
به پرداخت مبلغ یکصــدوده میلیون و هفتصد و هیجده هزار 
و دویســت و دوازده ریال )110/718/212( در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده اند و رای صادره نســبت به نامبردگان 
حضوری و ظرف 30 روز از تاریخ نشــر آگهی قابل اعتراض 
می باشد. در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مهاجران مقدم 
 رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی یزد

آگهی مفقودی
ســند و برگ سبز خودرو ســواری پژو 207 رنگ سفید مدل 
1396 به شــماره موتور 179B0003388 و شــماره شاسی 
NAARO3FE8HJ153655 و شماره پاک 824 ط 78 
ایران 14 متعلق به اینجانب هوشــنگ ساکی به شماره ملی 

1756262081 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برابــر رأی شــماره 139760324009003392 - 1397/8/7 هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی مرضیه محمدی فرزند غامرضا 
بشماره شناسنامه 9575 صادره از دشتی به شماره ملی 3549175851 در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 191/75 متر مربع پاک 14 فرعی از 2662 اصلی مفروز 
و مجزی شــده از پاک اصلی واقع در بخش دو بوشــهر خریداری از زهرا مهیمنی 

مالک رسمی گردیده است.
لــذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/29
سهراب خواجه تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/14

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بوشهر

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

م الف 1355

درمطلبپیشروفرضیهخاصیتمادهوطبیعتوضرورت
وجودمدبرحکیمدرجهانخلقتموردبررسیقرارگرفتهو
دونمونهازمناظرههایاحتجاجیامامصادق)ع(بامادهپرستان

وماتریالیستهایآنزمانتشریحشدهاست.
اینمطلببهنقلازماهنامهمکتباسامشماره637تقدیم

خوانندگانعزیزمیشود.
***

فتح کشورها و سرزمین های غیراسامی توسط جهادگران اسامی 
دستاوردهای خوب و سودمندی داشت زیرا از این طریق علوم ریاضی 
و طبیعی و کیهان شناســی و امثال اینها وارد حوزه های علمی کشور 
اسامی شد. سپس در سایه تاش های دانشمندان اسامی راه کمال 
را در پیش گرفت ولی انتقال فرهنگ و برخی از اندیشــه های فلسفی 
آن ســامان ها،  مضر و زیان بخش بود؛ بویژه مکتب  مادی منســوب به 
ذیمقراطیس )دموکریتوس( و امثال او که نظام آفرینش را از راه آثار 
ویژه هر موجود تفسیر می کردند و می گفتند حرکت و نظام، اثر ویژه 
موجود مادی است که خود به خود حرکت می کند و راه کمال را پیش 
می گیــرد؛ مثا در باغ به صــورت گل رعنا و در رحم مادر به صورت 
انسان زیبا تجلی می کند و هرگز پشت سر این نظام زیبا، قوه و توان 

دیگری وجود ندارد که نظام از آن راه توجیه شود.
خلفای اموی و اکثر خلفای عباســی نقل گرا بودند و در برابر این 
هجوم ویرانگر فرهنگی موضع انفعالی داشــتند و جز از طریق بگیر و 
ببند و بکش، کاری از آنها ســاخته نبود. ولی پیشوایان معصوم بویژه 
امام صادق )ع( به ترویج فرهنگ اسامی پرداخته و دشمن را از همین 
طریق خلع ساح می کردند و نشانه آن، دو رساله ارزشمندی است به 
نام های »توحید مفضل« و رســاله »اهلیلجیه« که از آن حضرت باقی 
مانده است و خوشبختانه هر دو رساله از آفات زمان مصون مانده و در 

اختیار همگان قرار دارد. )1(
مفضــل بن عمر- از یاران امام صــادق)ع(- می گوید: روزی طرف 
عصر در مسجدالنبی- میان مرقد پیامبر و منبر- نشسته بودم و درباره 
مقاماتی که خدا به پیامبر اسام داده می اندیشیدم که ناگهان دیدم ابن 
ابی العوجاء)مادی گرای عصر امام صادق)ع(( آمد و نشست. ناگهان یکی 
دیگر از یاران او به او پیوست و من مذاکره آن دو را با هم می شنیدم 
که درباره پیامبر گرامی ســخن می گویند و از اینکه شبانه روز پنج بار 
نام او در اذان و اقامه گفته می شود در شگفت و به یک معنی ناخشنود 
بودند. ســپس دیدم ابن ابی العوجاء به همفکر خود می گوید: موضوع 
محمد را رها کن! به سراغ اندیشه ای برویم که او مدعی است از طرف 
آن آمده و جهان را نظام و سامان داده است ولی این نظام اثر ذاتی خود 
پدیده هاست که خود را نشان می دهد و جهان همواره بوده و خواهد بود.

مفضل بن عمر می گوید: به آن دو نفر پرخاش کردم و مجلس آنها را 
ترک کردم و به خدمت امام صادق)ع( رسیدم و داستان را بازگو کردم.
حضرت در چهار مجلس که هر یک بسیار طوانی بود، رساله توحید 
مفضل را اما کرد و او نوشت که بحمداه در اختیار همگان قرار دارد 
و نســخه ای اســت از علوم ائمه اهل بیت. ما فعا درباره آنچه در این 
رساله آمده است، سخن نمی گوییم. محققان می توانند به این رساله که 
خوشبختانه به زبان فارسی شیوا ترجمه شده مراجعه کنند. ولی قبل 
از آنکه مناظره امام صادق)ع( را با برخی از مادی گرایان آن زمان نقل 
کنیم دو نکته را درباره فرضیه خاصیت ماده)طبیعت( مطرح می کنیم:

فرضیهخاصیتمادهوضرورتوجودمدبر
1- شکی نیست که جهان، میلیون ها موجود طبیعی دارد که هر 
کدام برای خود اثر ویژه ای دارند. اثر فلفل ســوزندگی است، اثر شکر 
شیرینی، اثر آب فرونشاندن عطش و... هر موجودی برای خود اعم از 
جمادی و نباتی و حیوانی اثر ویژه ای دارد. حال اگر بنا باشد معجونی 

امامصادق)ع(ومناظرهباماتریالیستها
آیتاهجعفرسبحانی

* آنگاه که جنین در شکم مادر، دوران ابتدایی را 
می گذراند، نوک پستان مادر کاما با دهان نوزاد 
سازگار بوده و تا او متولد شود، غذای آماده در 
پستان مادر هست. این پیش بینی که هزاران 
نمونه در آفرینش دارد، حاکی از آن اســت که 
این تنها اثر طبیعت نیست که جهان را اداره 
می کند، بلکه عاوه بر آن، یک مدبر آگاه و توانا 
وجود دارد که بر این نظام، حاکم بوده و آن را 

به وجود آورده است.

بسازیم که از ده عنصر طبیعی- به شیوه خاصی- با اندازه معینی ترکیب 
شود؛ یعنی معجونی که باید در آن فلفل و شکر و گاب و مواد غذایی 
دارای ویتامین های متعدد به کار رفته باشــد و مجموع آن، معجونی 
را برای هدف خاصی تشــکیل دهد، بدون شک ترکیبات این معجون 
باید حســاب شده باشــد و هر یک از این مواد به اندازه خاصی در آن 
قرار گیرد، نه بیشــتر و نه کمتر. در اینجا می گوییم: درست است که 
هر یک از این موجودات مادی اثر ویژه ای دارد، ولی ترکیب این مواد 
با اندازه گیری های خاص، نمی تواند اثر تک تک آنها باشد، زیرا آنها علم 

و آگاهی ندارند که عاوه بر اثر خود، اندازه گیری را هم انجام دهند.
اینجاســت که باید عاوه بر خاصیت طبیعت، وجود مدبری را در 
نظر گرفت که از ترکیب صدها عنصر، این همه موجودات رنگارنگ را 
آفریده که ترکیب آنها روی حساب بوده و در غیر این صورت، موجود 

طبیعی به وجود نمی آید.
2- آینده نگری نیز یکی از دایل وجود مدبر در عالم آفرینش است 
و علوم طبیعی می توانند این آینده نگری را در جهان، روشن سازند. ما 

فقط به یک مثال بسنده می کنیم.
جنین در شــکم مادر، برای خود غذای خاصی از خون مادر دارد، 
ولی پس از خروج از رحم، گلوی او و معده او آماده پذیرش هر غذایی 
نیست، بلکه غذایی ازم است که با گلو و معده ظریف او سازگار باشد. 
می بینیم آنگاه که جنین در شــکم مادر، دوران ابتدایی را می گذراند، 
نوک پستان مادر کاما با دهان نوزاد سازگار بوده و تا او متولد شود، 
غذای آماده در پستان مادر هست. این پیش بینی که هزاران نمونه در 
آفرینش دارد، حاکی از آن اســت که این تنها اثر طبیعت نیست که 
جهــان را اداره می کند، بلکه عاوه بر آن، یک مدبر آگاه و توانا وجود 

دارد که بر این نظام، حاکم بوده و آن را به وجود آورده است.
اکنون که این دو مطلب به صورت اجمال بیان شد، نظری بیفکنیم 

به مناظرت امام با مادی های زمان خود:
امامصادق)ع(وابوشاکردیصانی

هشام بن حکم، دســت پرورده امام صادق)ع(، پیوسته با مادیون 
زمان که پیوسته از خاصیت ماده دم می زدند، در ارتباط بوده و با آنها 
به مناظره برمی خاست. وی به ابوشاکر دیصانی مادی که نام او عبداه 

بود، پیشنهاد کرد، خدمت امام صادق)ع( برسد و عقیده خود را با او در 
میان بگذارد. او رهسپار خانه امام صادق)ع( شد و اجازه ورود خواست، 

اجازه داده شد و او در برابر امام نشست.
ابوشــاکر: ای جعفربن محمد! مرا به آن خدایی که باید بپرستم، 

راهنمایی کن.
امام صادق)ع(: نام تو چیست؟

ابوشاکر بی آنکه چیزی بگوید، برخاست و از خانه بیرون رفت.
یاران ابوشاکر به وی گفتند:  چرا مذاکره را ادامه ندادی؟ و نام خود 
را نگفتی؟ وی در پاســخ گفت: نام من عبداه است، اگر می گفتم. او 
فورا به من می گفت:  آن اه کیســت که تو بنده او هستی و من چون 

پاسخی نداشتم، بهتر آن دیدم که مجلس را ترک کنم.
یــاران وی اصرار ورزیدند که بار دیگر حضور امام برســد و با وی 

گفت وگو کند و به او بگوید: مرا بر خدایی که می پرســتی، راهنمایی 
کن ولی از نامم مپرس.

ابوشاکر پیشنهاد دوستان خود را پذیرفت و خدمت امام رسید و با 
همان شرایط خواستار گفت وگو شد و گفت: مرا به خدایی که می پرستی 

هدایت کن ولی از نامم مپرس.
امام صادق)ع(: بنشین تا من در این مورد با تو سخن بگویم.

در ایــن هنگام چشــم امام به کودکی افتاد کــه تخم مرغی را در 
دســت داشت و با آن بازی می کرد. امام به کودک گفت: آن را به من 
بده، من بعدا آن را به تو بازمی گردانم، حضرت آن را به دســت گرفت 
و رو به ابوشــاکر کرد و چنین گفت: این پدیده را می بینی؟ کمی در 
آفرینش آن دقت کن. این پدیده یک دژ سرپوشــیده اســت که برون 
آن یک دیوار محکم و یک پوسته سخت و درون آن یک پوسته نازک 
است، زیر پوست دوم، دو مایع وجود دارد یکی طایی رنگ و دیگری 
نقره فام، سفتی پوسته نخست،  آن گونه نیست که مرغ به هنگام بیرون 
آمدن جوجه ها نتواند آن را بشکند، بلکه او با تمام سختی در برابر منقار 

مادر، درهم می شکند.
آفرینش این دو مایع به گونه ای اســت که نه مایع زرین به مایع 
ســیمین نفوذ می کند و نه عکس آن، بلکه هر یک بدون آمیختگی با 
دیگری بر جای خود هســتند، نه کسی به درون آن رفته تا آن را این 

گونه که هســت بیاراید و نه چیزی از درون آن بیرون می آید که آن 
را خراب و فاسد کند.

از طرف دیگر انسان که از دور می نگرد، نمی داند که این تخم مرغ 
برای جنس نر آفریده شــده یا جنس ماده و از آن گذشته، از همین 
تخم مرغ پرندگان بــه زیبایی چون طاووس بیرون می آید که زیبایی 
آنها عقل و هوش را از انسان می رباید، ای ابوشاکر! این سامانه بی مانند 
کــه در این پدیده کوچک وجــود دارد، آیا خود به خود پدید آمده یا 

برنامه ریز و سازمان دهنده ای دارد؟
ابوشاکر لختی اندیشید و در خود فرو رفت و طبق نقل کلینی، گفت: 
گواهی می دهم که جز خدا معبودی نیست و محمد)ص( فرستاده اوست 
و تو حجت خدا هستی و من از آن اندیشه که داشتم، توبه می کنم و 

به راه حق باز می گردم.)2(

مناظرهبامادیمصری
آوازه دانــش و بینش امام صادق)ع( در جهــان آن روز، همه جا 
پیچیده بود، مرد مصری که گرایش های مادی داشت، رهسپار مدینه 
شد تا با امام صادق)ع( به مناظره بپردازد، او وارد مدینه شد، ولی آگاه 
شد که امام برای زیارت خانه خدا به مکه رفته است. او نیز بی درنگ 
رهسپار مکه شد. هشام بن حکم دنباله داستان را چنین نقل می کند:

مردی مصری امام را در حال طواف دید، بس که شــیفته مذاکره 
بود، به امام مهلت نداد تا طواف خود را به پایان برساند، بلکه در میانه 
طواف به خدمت به امام رسید و به او گفت: از عالم غیب به من خبر ده.

امام صادق)ع(: نام تو چیست؟
مرد مصری: نام من عبدالملک است.

امام صادق)ع(: کنیه تو چیست؟
مرد مصری: کنیه ام ابوعبداه است.

امــام صادق)ع(: گفتی نام تو عبدالملک اســت و طبعا این نام را 
پذیرفته ای. این کدام ملک و پادشاه است که تو بنده او هستی؟ گفتی 
کنیه تو عبداه اســت. این کدام خداســت که فرزند تو بنده اوست و 

تو پدر او هستی؟
مرد مصری سکوت کرد.

امام صادق)ع(: چرا سکوت کرده ای و سخن نمی گویی؟ من اکنون 

در حــال طوافم. پس از پایان فریضه طــواف گفت وگو را با تو دنبال 
می کنم.

امام طواف را با دو رکعت نماز به پایان رســاند و در گوشه مسجد 
نشست تا مرد مصری نزد او بیاید. مرد مصری در کنار امام قرار گرفت. 
گویا حضرت صادق می دانســت علت شک و تردید او درباره خدا این 
اســت که اگر خدا هست پس چرا دیده نمی شود و از این رو پیش از 
آنکه مرد مصری لب به سخن بگشاید گفتار خود را روی همین مطلب 

متمرکز ساخت.
امام صادق)ع(: می دانی که این زمین ایه هایی دارد؟

مرد مصری: آری! دارای ایه ها و طبقاتی است.
امام صادق)ع(: آیا تو به درون آنها رفته ای؟

مرد مصری: نه!
امام صادق)ع(: آیا می دانی در دل زمین چه چیزهایی هست؟

مرد مصری: نه! از آن اطاع ندارم. فقط گمان می کنم که زیرزمین 
دیگر چیزی نیست.

امام صادق)ع(: ظن و گمان نوعی عجز و بیچارگی است. سخن از 
یقین بگو! آیا تو به آسمان ها سفر کرده ای؟

مرد مصری:  نه!
امام صادق)ع(: می دانی آنجا چه چیزهایی وجود دارد؟

مرد مصری: نه!
امام صادق)ع(: شگفتا! به شرق وغرب هم نرفته ای! به اعماق زمین 
و اوج آســمان ها هم نرفته ای! پس چگونه با این همه ناآگاهی خدا را 

نفی می کنی؟
)ایــن نکته را می افزاییم که: هــدف امام این نبود که خدا در اعماق 
زمین و یا اوج آسمان هاست، بلکه می خواست محدود بودن علم و دانش 
را بــه آن مــرد مصری ثابت کند و به او تفهیم کند که چگونه به صورت 
جزمی خدا را نفی می کند. انســانی که هنوز موجودات دور و بر خود را 
نشناخته، چگونه می تواند درباره صانع جهان سخن بگوید و او را نفی کند؟!

مرد مصری: تاکنون کسی با من این گونه سخن نگفته بود.
امام صادق)ع(: آیا باز هم درباره آفریدگار جهان تردید داری؟

مرد مصری: شاید...
امام صادق)ع(: آن کس که ناآگاه اســت، در برابر کســی که آگاه 
است، حجت و دلیلی ندارد. ای برادر مصری! این سخن را از من بشنو 
و درباره آن بیندیش: گواه ما بر وجود خداوند متعال نظام بدیع آفرینش 
است. نظامی منسجم که هرگز در طول قرن ها ذره ای از نظم آن کاسته 
نشده و اختالی در آن رخ نداده است. آفتاب و ماه و شب و روز را بنگر 
کــه چگونه از پی هم می آیند و می روند و هر کدام طبق برنامه ریزی 
خاصی حرکت می کنند. حرکت آنها آگاهانه و اختیاری نیست زیرا در 
این صورت یک بار هم که شــده پس از رفتن باز نمی گشتند و شب 
جای خود را به روز می داد و شــب جــای روز را می گرفت. این گونه 
حرکت ها، اضطراری و خارج از اختیار آنهاســت. بدان! کسی که آنها 

را به این حرکت اضطراری وادار کرده، بااتر از طبیعت آنهاست.)3(
از این گفت وگوها نتیجه می گیریم که علمای اسام در برخورد با 
مخالفان، حتی مخالفان اصلی ترین اصول اسامی باید از طریق عقلی و 
علمی وارد شوند و با سینه گشاده، سخنان آنان را بشنوند بدون اینکه 
به آنها پرخاش کنند. سرانجام انسان هر چه الحادگرا باشد، فطرت پاک 
او پشــت سر این شبهات محفوظ است و اگر دانشمند اسامی شبهه 

آن شخص را کنار بزند، فطرت خود را نشان می دهد.
____________________

1-بحاراانوار،ج3،ص57بهبعد.
2-کافی،ج1،بابحدوثالعالم،ص80،ح5.

3-احتجاجطبرسی،ج2،ص204-206.

آگهی انحصار وراثت 
 به حکایت پرونده 970588 شعبه سوم شورای حل اختاف بروجن خانم طلعت روزخش فرزند 
وارث حین الفوت  و  نموده  حیات  بدرود   97/6/26 تاریخ  در   63 شناسنامه  به شماره  محمدعلی 
متوفی عبارتند از: 1- عباسعلی همتیان 332 بروجن فرزند 2- محسن همتیان بروجنی 1513 
 1290 همتیان بروجنی  نصیبه   -4 فرزند  بروجن   602 همتیان بروجنی  کبری   -3 فرزند  بروجن 
بروجن فرزند 5- زهرا همتیان بروجنی 522 بروجن فرزند 6- فرشته همتیان بروجنی 294 بروجن 
فرزند 7- نسرین همتیان بروجنی 351 بروجن فرزند 8- فرانک همتیان بروجنی 345 بروجن فرزند 
9- حسینعلی همتیان بروجنی 188 بروجن همسر. و وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور در روزنامه محل آگهی می گردد تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه اعام دارد و اا گواهی صادر و هر 
وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر می باشد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجن - کیهانی

آگهی انحصار وراثت
بنابه اعام و درخواست کفایت مردانی بلداجی که به کاسه 970429 ش ح 1 شعبه اول شورای 
حل اختاف حوزه قضایی بلداجی به ثبت رسیده و چنین اشعار نموده که مرحوم اردشیر مردانی 
فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 3119 در تاریخ 1391/03/19 فوت نموده و وراث حین الفوت 
متوفی به شرح ذیل اعام گردیده است. نام - نام خانوادگی - شماره شناسنامه - صادره حوزه: 
1- بابک مردانی 4700 بروجن 2- زهره مردانی 88 بروجن 3- سیمین مردانی 210 بروجن 
این  بلداجی 3226 بروجن. اکنون به موجب  4- زهرا مردانی 105 بروجن 5- کفایت مردانی 
آگهی چنانچه فرد یا افرادی نسبت به تعداد وراث یا وصیتنامه نزد ایشان می باشد ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی مهلت دارد که مدارک ازم را به این شعبه اعام نماید درغیر این صورت 

دبیر شعبه اول شورای حل اختاف بلداجی - خاکسارگواهی مربوطه صادر خواهد شد.

آگهی اباغ اجرائیه
محکوم له: محمود شهســواری نام پدر قهرمان- به نشانی استان قزوین- 

شهر قزوین- خیابان نواب شمالی- جنب سه راه دانشگاه- پاک 202
محکوم علیهم: مریم سلمانی نام پدر محمد مجهول المکان

 به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 1397022000512960 
و شــماره دادنامه 9709972821800240 محکوم علیه محکوم اســت به 
پرداخــت 2/000/000 ریــال از بابت خواســته و 1/722/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ مطالبه 
1397/2/15 لغایت اجرای حکم براســاس شــاخص تورم اعامی از سوی 
بانک مرکزی مطابق محاســبه صــورت گرفته در اجــرای احکام در حق 
محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولتی بر عهده محکوم علیه است 
و پس از اباغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
شعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان قزوین

اجرائیه
مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: نصرت اله خرم نام پدر: خیراله نشانی: استان همدان شهرستان اسدآباد- 

شهر اسدآباد- گاراژ مشاغل استیک خرم 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: مهدی قلخانباز نام پدر: محمدعلی نشانی: صحنه روستای قاسم آباد

مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم لهم: ســجاد احمدی معطری نام پدر: علی اکبر 
نشانی: همدان- اســدآباد- اسدآباد- میدان امام خیابان فرهنگ، پاســاژ الماس- طبقه سوم- واحد 3 نوع 

رابطه: وکیل محکوم له/ محکوم لهم: نصرت اله خرم
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709978537500051 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ13/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 455/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک موصوف تا زمان اجرای 
حکم که توسط اجرای احکام حقوقی بر مبنای شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد 

و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۱۵ شورای حل اختاف 
شهرستان اسدآباد- مرضیه طالبی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد. چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اا به درخواســت محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجــرای محکومیت مالی 1394(. 4- خــودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(                                                                   م الف 539

آگهی اباغ
محکوم له: بانک ملی بوشهر

محکوم علیه: سکینه جمالی- مهدی اسماعیلی- مهران رشیدزاده
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به خانم ســکینه جمالی فرزند قاسم 
و آقای مهدی اســماعیلی فرزند حســین 3- آقای مهران رشــیدزاده فرزند محمد 
مجهول المکان می باشــد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 104 کیفری دو 
بوشهر در پرونده کاسه 940057 به موجب دادنامه شماره 9509977711300609 
مورخ 94/4/27 صادره از شعبه 104 کیفری دو بوشهر محکوم علیهم محکومند به 
پرداخت مبلغ 55/529/491 ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سررســید تا تقدیم دادخواســت بــه مبلغ 14/930/064 
ریال و از تاریخ تقدیم دادخواســت روزانــه 1644 ریال لغایت زمان اجرای حکم  و 
پرداخت مبلغ 2/164/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به 
غیابــی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط بــه معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین 
متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می  باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی 
از جراید کثیراانتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نسبت به 
اجــرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو 
شهر بوشهر )۱۰۴ جزایی سابق(
 رضا جمالی حاجیانی

1323م الف

اجرائیه 
مشــخصات محکوم له/ محکوم لهم: نصرت اه خرم نام پدر: خیراله نشــانی: استان همدان- شهرستان 

اسدآباد- شهر اسدآباد گاراژ مشاغل استیک خرم
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: محمود میرزائی مقام  نام پدر: علی نشانی: همدان بلوار شهید زمانی- پاک 162

مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم لهم: سجاد احمدی معطری نام پدر: علی اکبر 
نشــانی: همدان- اسدآباد- اسدآباد- میدان امام، خیابان فرهنگ- پاساژ الماس طبقه سوم، واحد 3- نوع 

رابطه: وکیل محکوم له/ محکوم لهم: نصرت اله خرم
محکوم  به:

به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709978537500022 محکوم 
علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 630/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و همچنین به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک موصوف تا زمان اجرای حکم که 
توسط اجرای احکام حقوقی بر مبنای شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 

حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۱۵ شورای حل 
اختاف شهرستان اسدآباد- مرضیه طالبی

محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 
)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب  های 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394.( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت  سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

م الف538علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.



 به صفر رساندن انحراف در  594 شرکتی که اان در بورس داریم و سالی 4 بار افشای اطاعات می کنند 
که می شود  2400 افشا و سالی 12بار تولید و فروششان را افشا می کنند که این رقم هم به عدد مذکور 

اضافه می شود مشکل است.

صفحه 7اقتصادی
سه شنبه 2۹ آبان ۱۳۹7

۱2 ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۵۴

رئیس سازمان بورس در گفت وگو با کیهان:

بورس قمار نیست 
بلکه از همه ابزارهای مالی اسامی تر است

بازار ســهام یا همــان »بورس« طی 
از  بسیاری  توجه  مورد  اخیر  ســال های 
مــردم قرار گرفتــه ودر مقاطع مختلف 
به  شاهد ورود سرمایه های ریز و درشت 
این بازار بوده ایم. ســوددهی این بازار و 
جذابیت های خاص آن سبب شده تا طبق 
از  بیش  تا کنون  آمارهای رسمی  آخرین 
10میلیون کد بورسی صادر شود که البته 
این رقم بــه معنای حضور فعال همه این 
افراد در بورس نیست اما بهرحال بیانگر 
افزایش نفوذ سهام بازار سرمایه در میان 
مردم اســت.بر همین اساس و با توجه به 
پرسش های مکرر بسیاری از سهامداران و 
فعاان بازار،گفت وگویی را با شاپور محمدی 
رئیس  سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
ترتیب دادیم که ذیا مشروح آن از نظر 

خوانندگان می گذرد: 

 شاید بسیاری از مردم با مفهوم 
بورس اوراق بهادار آشنایی چندانی نداشته 

باشند، تعریف شما از بورس چیست؟
بورس در واقع یک ســازوکاری است برای 
معاماتی که به صورت شــفاف و نقدشــونده 
امکان انتقال مالکیت ســهام را فراهم می کند. 
البته در کنار شــفافیت و نقدشوندگی، تامین 
مالی برای شرکت هایی که سهامی عام هستند 
باید در بورس فراهم شود. در کنار این وظایف 
،بورس یک وظیفه دیگری هم دارد که آن هم 
کاهش ریســک عدم ایفای تعهد اســت یعنی 
فردی که ســهم را فروختــه باید بتواند پولش 
را دریافت کند و کســی هم که سهم را خریده 
باید ورقه ســهم به نام او منتقل شود.این چهار 
وظیفه، عمدتا بورس را از سازوکارهای دیگری 
که خرید و فروش سهام در آنجا انجام می شود 
متمایز می کند مثل خرید و فروش ســهام در 
دفاتر اسناد رسمی که قبا وجود داشت و اان 
در کشور ما ممنوع است و این کار فقط باید در 

بورس صورت گیرد.

 برخی معتقدند بورس به نوعی 
قمار شــبیه است و ســوددهی در این 
بازار اغلب ناشــی از زیان عده ای دیگر 
از سهامداران اســت نظرتان در این باره 

چیست؟
بعضی تصورشــان این اســت کــه بورس 
اصطاحا بازی جمع جبری صفر است و بازی 
در اینجا بــه مفهوم تخصصــی اش که همان 
نظریه بازی ها در ریاضیات است بیان می شود 
اما این افراد به این توجه نمی کنند که اقتصادها 
به اندازه رشــد اقتصادی به عــاوه نرخ تورم، 
ارزش های اســمی را رشــد می دهند بنابراین 
اگر همه بخواهند سود کنند و هیچ کس ضرر 
نکند در بازار ســهام امکان پذیر هســت و این 
رشــد به اندازه رشد اقتصادی به عاوه تورم به 
عاوه صرفه ریسک خواهد بود بنابراین بورس 
جمع جبری صفر نیســت و به هیچ وجه با این 
تعریفی که خدای ناکرده برخی به نام قمار دارند 

تطبیق ندارد. 

 با توجه به اینکه بورس یکی از 
پایه های اقتصاد لیبرالی است آیا می توانیم 

آن را با اقتصاد اسامی سازگار بدانیم؟
قطعا، زیرا شــاید بتوانیم بگوییم ســهام از 
همه ابزارهای مالی در دنیا اســامی تر هست 
دلیلش هم این اســت که پایه سهام، مشارکت 
است و مشارکت در دین ما به هیچ وجه مورد 
ممانعت قرار نگرفته و اتفاقا درباره ســهام هیچ 
شــبهه ای مطرح نیســت.در مورد سایر ابزارها 
مثل صکوک اجاره، صکوک استصناع، صکوک 
مرابحه و صکوک منفعت هم در کمیته فقهی 
ســازمان بورس به طور دقیق بررسی می شود 
و ما هر ابزار مالی که یک اندازه بســیار ناچیز 
هم درباره اش تردید داشــته باشــیم به هیچ 
وجه راه اندازی نمی کنیم چون از نظر ما اینقدر 
راه حال برای کسب سود هست که اگر جایی 
تردید داشــته باشیم آن ابزارها را نمی آوریم. از 
این جهت بازار ســرمایه با اسام کاما تطبیق 
دارد و اگــر درخصوص بعضی از ابزارهای مالی 
مثل معاوضه- سوآپ- تردید داریم اینها را انجام 
نمی دهیم تا روزی که یا تردیدمان برطرف شود 

یا اینکه آن را کامل کنار بگذاریم.

 اان ارزش ریالی بورس چقدر 
است؟

700 هــزار میلیارد تومان حــدودا بورس 
تهران، بیش از 100هزارمیلیارد تومان فرابورس، 
92هزار میلیارد تومان ارزش اوراق ما هست و 
144هــزار میلیارد تومان هم ارزش صندوق ها 
هســت که البته حدود60 الی70درصد ارزش 
صندوق ها ســپرده هســت که اگر آن را کنار 
بگذاریــم مجموع ارزش ریالــی بورس حدود 

هزارهزارمیلیارد تومان است.

 با این وصف چقدر از نقدینگی 
که می گویند ســرگردان است در بورس 

وجود دارد؟
محاســبه این موضوع بسیار مشکل است 
دلیلش هم این اســت که اوا آن نقدینگی که 
می گویند سرگردان است کسی دقیقا محاسبه 
نکرده که چقدر از آن در شــرکت ها قرار دارد 
چقدرش برای تولید رفته چقدرش در حسابهای 
بانکی خوابیده آیا وجود پول در حسابهای بانکی 
هم ســرگردان محسوب می شود یا فقط کوتاه 
مدتها را ســرگردان محاسبه می کنند بنابراین 
شــاید فقط بتوانیم بگوییــم آن پولی که در 
حسابهای جاری است و از یک بخشی به بخش 
دیگر می رود را سرگردان بنامیم. لذا من سؤال 
شما را درباره بورس این طوری جواب می دهم 
کــه ارزش معامات روزانــه بورس تهران قبا 
300میلیارد تومان و فرابــورس 200میلیارد 
تومان بود که اان ارزش روزانه در این دو بورس 
مجموعا بین 1200تا 1500میلیارد تومان است 
یعنی گردش منابع در بازار ســرمایه سه برابر 

قبل شده اســت بنابراین ما می توانیم بگوییم 
که بخشی از منابع را حتما بازار سرمایه جذب 
می کند اما خب ممکن است هر روز این منابع 

وارد بورس یا خارج شود.

 با وجود این منابعی که می گویید 
در بورس فعال است اما برخی معتقدند که 
بازار ســهام ایران بسیار کم عمق است و 
با یک خبر یا حتی شایعه دچار نوسانات 
شدید می شــود و لذا سهامداری در این 

بازار بی معناست.
البته عمق بازار سرمایه ما آنقدری که باید 
باا باشد نیســت هرچند ممکن است نسبت 
به گذشــته درصد سهام شناور آزاد که مبنای 
خوبی برای محاسبه عمق بازار هست یا ارزش 
بازار ســرمایه به تولید ناخالص داخلی که اان 
51 درصد اســت بهتر و بیشتر شده اما چون 
شــناورآزاد ما کم هســت مثا حداکثر سهام 
شناور شرکت های بورسی بین 10 تا 20درصد 
اســت طبیعتا آن عمقی که باید بازار ما داشته 
باشد ندارد اما یک نکته وجود دارد آن هم اینکه 
کسانی که با یک شایعه سهامشان را می فروشند 
یا می خرنــد مگر با تحلیل اقــدام به این کار 
نکرده اند اگر کسی با تحلیل خریده چرا باید با 
شایعه بفروشد؟ آیا شایعات باید مبنای تحلیل 
باشد که پاسخش قطعا منفی است چون بازار 
سهام یک بازار با افق باای یکسال تا سه سال 
هســت و حتی دربعضی موارد تا پنج سال افق 
ســرمایه داری برایش ترسیم می شود به خاطر 
همین ما توصیه می کنیم به هیچ وجه افراد برای 
خرید سهام قرض نکنند یا با نرخ های سود باا 

وام نگیرند و سهام بخرند.

 اتفاقا یکی از سؤاات بنده این 
بود که بعضــی می گویند ما زندگیمان را 
فروختیم و ســهام خریدیم واان با زیان 

سنگینی مواجه شده ایم.
اتفاقا ما همواره تاکیــد کرده ایم که خرید 
ســهام باید از منابعی باشد که مایحتاج روزانه 
نیست و یا قرضی نیست چون قرض هر روز بهره 
دارد و خاصه مشکل ایجاد می کند. دیگراینکه 
کسانی که ابتدائا وارد بازار سهام می شوند بهتر 
اســت به جای خرید مستقیم ســهام، یونیت 

صندوق سرمایه گذاری بخرند.
ما همواره به متقاضیان بازار ســهام توصیه 
کرده ایــم که اوا ســهام را با دیــد بلندمدت 
بخرند. ثانیــا صندوق های ســرمایه گذاری را 
بیشترمدنظر قرار دهند تا خرید سهام. ثالثا اگر 
سهام می خواهند بخرند سهام چند شرکت را با 

یک سبد متنوع بخرند. رابعا به شدت از شایعات 
پرهیز کنند. خامسا حتما با تحلیل بخرند. سادسا 
حتما آموزشهای ازم را ببینند و بعد وارد بازار 
سهام شوند. سابعا اگر بتوانند مشاورهای سالم 
و امین در بازار پیدا کنند از آنها کمک بگیرند 
اما مشاوره با شایعه و اینکه کسی سهام خودش 

را به دیگران تحمیل کند تفاوت دارد.

 به نظر شــما به عنوان رئیس 
 ســازمان بورس، بازه زمانی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت برای ســهامداری 

چقدر است؟

ما چند نوع بــازه زمانی در دنیا داریم یک 
عده معامله گران روزانه هستند یک عده هفتگی 
می خرنــد یک عده هم به صورت ســاانه ویا 
چند ماه می خرند و گروهی هم بیش از یکسال 
سهامشان را نگه می دارند ما نمی گوییم معامات 
روزانــه و یا هفتگی نباید انجام شــود چرا که 
کسانی که حرفه ای هستند می توانند در همین 
بازه زمانی معامله کنند اما کسانی که آشنایی 
شان کمتر هست یا فرصت کمتری دارند که هر 

لحظه بازار را دنبال کنند اینها حتما باید سهامی 
که به لحاظ بنیادی قوی هســت و سهامی که 
کشور ما در آنها مزیت نسبی دارد آنها را بیشتر 

خریداری کنند و برای بلندمدت نگه دارند.

 یعنی چه مدت؟
عرض کردم باای یک سال. یعنی ما سهام 
را بــرای افق های کوتاه مدت نباید خرید کنیم 
البته اگر افرادی هســتیم که یا وقت نداریم یا 

تخصص کافی نداریم. 

تخصص  از  منظور شــما  آیا   
کافی داشتن، رفتن به چند کاس تحلیل 

تکنیکال است؟
نه خیــر، ما چند ویژگی را برای کســی که 
معامات روزانه را انجام می دهد در نظر می گیریم 
یکی اینکه تحلیل بنیادی را بلد باشــد، تحلیل 
تکنیکی را بداند، صنایع بورســی را بشناســد، 
اقتصاد کشــور و منطقــه را بتواند تحلیل کند 
وعاوه براین باید چنــد دوره رونق و رکود بازار 
را هم تجربه کرده باشد. اما کسانی که این گونه 
نیستند و صرفا چند سهام خریده اند یا اینکه یک 
کاس تحلیل تکنیکی یا بنیادی رفته اند و هنوز 
سرد و گرم بازار را با هم ندیده اند نباید اقدام به 

معامات کوتاه مدت کنند.

 اخیرا شایعه شده که بازار سهام 
پس از یک دوره رشدی که چند ماه پیش 
داشــت دوباره وارد یک رکود چند ساله 
شده و تجربه تلخ دیماه 92 به بعد در حال 
تکرار برای ســهامداران است،آیا چنین 

مطلبی را تایید می کنید؟
نخیر من چنین تصوری ندارم. ممکن اســت 
بازار در مواقعی یک تصحیح هایی را تجربه کند اما 
با توجه به اینکه ما در اقتصاد کشورمان بخش هایی 
را داریم که سودآوری شان متکی به درون است 
البته من نمی توانم به دلیل مسئولیتم اسم صنعتی 
را ببرم اما در کشور ما صنایع وجود دارند که مزیت 
رقابتی دارند از این جهت رشد بازار ما یک رشد 
واقعی اســت اما بهرحال بازار ممکن است شاهد 

نوسانات مقطعی باشد.

 برخی ادعا می کنند چون قیمت 
ارز سه برابر شده پس شاخص هم باید تا 
300 هزار واحد رشد کند. نظر شما دراین 

باره چیست؟
من نمی توانم دراین باره به عنوان یکی شخص 
بی طرف اظهار نظر کنم چون سازمان بورس در 
این  زمینه ها باید بی طرف باشــد اما پتانســیل 
ســودآوری هر شــرکتی با تحلیل بنیادی آن 
شرکت قابل بررسی است و کسانی که می خواهند 
سودآوری شرکت ها را بدانند می توانند با تحلیل 
صنعت و با تحلیل عوامل بنیادی به این نتیجه 

برسند که یک شرکت چقدر جای رشد دارد.

 از آنجا که سازمان بورس یک 
نهاد ناظر اســت به نظر می رسد یکی از 
ویا سقوط  بی رویه  وظایفش کنترل رشد 
شدید قیمت سهام است اما طی سال های 
اخیر ما مشاهده کرده ایم که بعضا قیمت 
برخی ســهام به طور بی رویه رشد کرده 
مثل ســهام »آکنتور« که eps این سهم از 
200به 1600رسید ولی سازمان بورس بازهم 
جلوی آن را نگرفت و همین امر باعث شد 

تا پس از مدت کوتاهی ناگهان قیمت این 
سهم به شدت سقوط کند و تعداد زیادی 
از سهامداران دچار زیان شدید شوند،با این 
وصف به نظر شما سازمان بورس به وظایف 

نظارتی خود عمل کرده است؟
اینکه آیا سازمان بورس یا نهادهای ناظر باید 
کنترل قیمتی بکنند جوابش منفی است زیرا هیچ 
نهاد ناظری نمی تواند کنترل قیمتی بکند یعنی 
نهاد ناظر باید بی طرف باشــد؛ چه در افزایش و 
چه در کاهش قیمت نباید دخالت کند اما نهاد 
ناظر وقتی که بازار دچار تشویش و اضطراب شده 
با متوقــف کردن نمادها فرصت تحلیل به افراد 
می دهد. کار دیگری که نهاد ناظر باید انجام دهد 
اینکه باید از دستکاری یک سهم معین جلوگیری 
کند که عده ای با تقاضا یا عرضه غیر واقعی سعی 
در القای قیمت دارند و همچنین باید شفافیت را 
از طریق سازو کارهایی که ترسیم می کند ارتقاء 
دهد. البته ممکن اســت با همه تاشــهایی که 
نهادهای ناظر می کنند مسئله ای مثل »انرون« در 
آمریکا و یا مسئله ای مثل کنتورسازی )آکنتور(
در ایــران پیش بیاید طبیعتا نهاد ناظر در اینجا 
برخــورد قضایی می کند.که بنــده از همان ماه 
نخستی که در سازمان افتخار خدمت پیدا کردم 
و متوجه موضوع کنتورسازی شدم از این شرکت 
رســما به دادگاه شکایت کردیم و پرونده ای در 
این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شد.خود 
این عمل و برخوردهای مشابه ای که سازمان با 
دیگر شرکت های مشابه طی دوسال و چهار ماه 
اخیر کرده ســبب بازدارندگی شده است یعنی 
وقتی شرکت های بورسی ببینند سازمان بورس 
رســما از شرکت های متخلف به دادگاه شکایت 
کرده است طبیعتا دقت بیشتری خواهند کرد.یا 
اینکه وقتی سازمان بورس مدیران متخلف را به 
صورت شخصی و شرکت های آنها را هم به صورت 
جداگانه جریمه می کند و تعداد این جریمه ها در 
همین دوســال و چهار ماه نزدیک به چند صد 
مدیر بوده که البته بعضی از مدیران شــرکت ها 
دو بار جریمه شــده اند ایــن جریمه ها خودش 
بازدارندگی داشــته و همین مدیران متخلف به 
سایر مدیران می گویند که چه برخوردی با آنها 
شده و طبیعتا سایرین دقت خواهند کرد. عاوه بر 
اینها سازمان بورس وظیفه دارد چارچوب هایی را 
طراحی کند که حتی المقدور امکان سوءاستفاده 
سلب شود مثل چارچوب افشای ماهانه اطاعات 
که در دوســال اخیر اجباری شده که این سبب 
می شود از انباشت اطاعات که مورد سوءاستفاده 
قرار می گیرد جلوگیری شود. به عبارتی این اقدام 
خودش یک حرکت پیشگیرانه است تا مانع از این 
شود که عده ای با اطاعات نهانی اقدام به خرید 
و فروش ســهام کنند.از نظر من سازمان بورس 
وظیفه ایجاد شــفافیت و جلوگیری از انباشت 
اطاعــات را به خوبی انجام داده زیرا ســامت 
 بازار ســهام در مقایسه با ســایر بازارها بسیار 

بااست.

 پس اگر واقعا سازمان بورس به 
وظایف نظارتی خودش به خوبی عمل کرده 
چرا ما پس از تخلف شرکت کنتورسازی 

شاهد تخلف شرکت »های وب« بودیم؟
خب وقتی مســئله »هــای وب« پیش آمد 
مسئله اش حل شد. یعنی اینکه به موقع برخورد 
شــد و قیمت ســهم در یک مدار صحیح تر قرار 
گرفت، افشای اطاعات انجام شد و قبل از اینکه 
مردم مورد غفلت قرار بگیرند و شــرکت بخواهد 

مسیر غلطی را برود بازرسی ویژه صورت گرفت.

 یعنی اان شــما می توانید به 
مردم قول بدهید که دیگر ما در بورس شاهد 

تخلفاتی مثل کنتورسازی نخواهیم بود؟
ببینید ما تمام تاشــمان را باید بکنیم که 
در پذیرش های آتی شرکت ها یا افشاهای آتی 
کمترین انحراف بوجود بیاید اما به صفر رساندن 
انحراف در 594 شــرکتی کــه اان در بورس 
داریم و ســالی 4بار افشای اطاعات می کنند 
که می شود 2400 افشا و سالی 12بار تولید و 
فروششــان را افشا می کنند که این رقم هم به 
عدد مذکور اضافه می شود مشکل است و کسی 
نمی توانــد ادعا کند که در چند ده هزارصفحه 
صورت مالی حتی یک عدد نادرست نخواهد بود 
اما باید تاشــمان به گونه ای باشد که خطاها و 

تخلفات به کمترین حد برسد.
اتفاقا بعضی از سهامداران خرد معتقدند 

که در نشر اطاعات از سوی سازمان بورس 
تبعیض صورت می گیرد یعنی سهامداران 
نهانی شرکت ها  با داشتن اطاعات  کان 
در اوج قیمت ســهام اقدام به فروش آن 
می کنند و ســود کانی به جیب می زنند 
و ســهامداران خرد که به این اطاعات 
دسترسی ندارند باید مدتها در سهم بمانند 

تا حداقل از زیان خارج شوند.
ببینید سهامداران نمی گویند این تبعیض از 
سوی سازمان صورت می گیرد بلکه می گویند 
این اقدام از سوی شرکت ها و دارندگان اطاعات 
نهانی صــورت می گیرد.چون اان شــرکت ها 
»توکن« دارند و مســتقیم اطاعــات را روی 
سایت می گذارند بنابراین اطاعات به سازمان 
بورس ارسال نمی شود که بگوییم اول سازمان 
در اختیار دارد بعدا بقیه دسترسی پیدا می کنند 
این طوری نیست.بلکه فرایند ارسال با »توکن« 
روی سایت کدال صورت می گیرد یعنی همان 
زمانی که همکاران ســازمان بورس اطاعات را 
می بینند همه مــردم می بینند اما آن موردی 
که اشاره می شود این است که یک سهامدار عمده 
در یک شرکت یا یک عضو هیئت مدیره ممکن 
است نسبت به بعضی از اطاعات قبل از اینکه با 
»توکن« روی سایت بیاید آگاه می شود این حرف 
قابل بررسی هست چون تا زمانی که قرارداد یک 
شرکتی نهایی نشده افشایش موضوعیت ندارد 
اما قانون، ایــن افراد را تحت عنوان  دارندگان 

اطاعات نهانی احصا کرده و اینها باید فرمهایی 
را پر کنند و هر زمان اثبات شــود که این افراد 
از این اطاعات نهانی اســتفاده کرده اند جرم 
محسوب می شود ومجازات حبس برای اینها در 
نظر گرفته شــده است.اینکه آیا سازمان بورس 
اینها را شناسایی کرده باید بگویم بله مواردی 
بوده که سازمان بورس اینها را شناسایی کرده 
و از آنها به دادگاه شــکایت کرده که بعضی از 

این تخلفات هم اثبات شده است.

 پس چرا اطاع رســانی نشده 
است؟

اطاع رســانی باید با حکــم قاضی صورت 
بگیرد در مواردی کــه بیم آن برود که جامعه 
از یک نوع جرم هایی متاثر بشــود ممکن است 
قاضی بگوید اسم شخص را هم افشا کنید البته 
تا کنون ما اعام اســم شخص را نداشته ایم اما 
تعداد پرونده هــا را اعام کرده ایم که برهمین 
اســاس ســازمان بورس در70 پرونده شاکی 
بوده و علیه مدیران بورسی یا تولیدی متخلف 
شکایت کرده یا مدیرانی که در نهادهای مالی 
مثل کارگزاری ها یا شرکت های سرمایه گزاری 
تخلف کرده اند سازمان از آنها شکایت کرده است. 
اما ما به بعضی اطاعات افراد دسترسی نداریم 
مثل حسابهای بانکی، ایمیل ها، موبایل های افراد 
و...این در حالی اســت که در برخی کشورهای 
دنیا این دسترسی ها وجود دارد و اثبات تخلفات 
هم آسانتراست که این مسئله می تواند در کشور 
ما هم قانونی شــود دومین نکته این است که 
افرادی که متخلفان را معرفی می کنند در دنیا 
برایشــان مبلغی از میزان جریمه فرد متخلف 
درنظر می گیرند که به آنها پرداخت می شــود 
که این هم می تواند جنبه تشویقی برای معرفی 

افراد  متخلف داشته باشد.

 عده ای معتقدند در بعضی مواقع 
در بورس ما شاخص سازی صورت می گیرد 
یعنی وقتی هنوز هیچ اتفاقی در اقتصاد 
کشــور رخ نداده شاخص به یکباره چند 
ده هزار واحد رشــد می کند و یا بالعکس 
دماسنج بازار بدون هیچ اتفاقی و به ناگهان 

سقوط می کند.
بنده ایــن موضوع را به هیــچ وجه تایید 
نمی کنــم.در بورس باید دو مســئله را از هم 
تفکیک کرد یکی مسئله انتظارات است و دیگری 
اثرات واقعی بر اقتصاد می باشد. آن چیزی که 
می گویند هنوز بطور واقعــی اثرش بر اقتصاد 
منعکس نشده حرف درســتی است اما اینکه 
انتظارات نیز پیشــاپیش اثرخودشان را تعدیل 

می کنند هم یک واقعیتی اســت و در بازارهای 
ما وجود دارد .برهمین اساس با توجه به موضوع 
انتظارات، ممکن است بعضی از افراد پیشاپیش 
در فروش یا خرید سهمشان پیشدستی کنند و 

همین اقدام اثرش را بر شاخص بگذارد.

 اگر این سخنان را بپذیریم پس 
چرا در برخی زمانها مشاهده می کنیم که 
بعضی از شخصیتهای حقوقی بازار بدون 
باای سهم  به فروش  اقدام  هیچ منطقی 
می کنند و بعضا هم شــایعه می شود که 
گویا از باا به حقوقی ها دستور داده اند تا 
یا جلوی  نکند  تا شاخص رشد  بفروشند 

برخی اتفاقات را بگیرند؟
نه، این مســئله را اخیرا مطــرح کرده اند.

بحث فروش سهام توسط حقوقی ها طبق قانون 
رفع موانع تولید صورت می گیرد، مثا بانک ها 
باید بفروشــند و طبق سیاســتهای کلی اصل 
44شرکت های دولتی باید واگذار شوند.اما اینکه 
در یک مقطعی که بازار شرایط مناسبی داشته 
ولی بازهم فروش انجام شده باید عرض کنم در 
مواردی که سازمان بورس متوجه شده باشد که 
یک حقوقی با قصد دستکاری این کار را انجام 
می دهد حتما به او تذکر داده و اگر دستکاری 
رخ داده باشــد حتما شکایت می کند.و در این 
زمینه حتی اگر شخصیت های حقیقی نیز اقدام 
به دستکاری قیمت کنند حتما با آنها برخورد 

می شود زیرا جرم است. البته درباره حقوقی ها 
چــون بعضا می خواهیم از حقوق ســهامداران 
خرد صیانت کنیم اگر متوجه شویم که حقوقی 
می فروشــد تا قیمت سهام پایین بیاید ممکن 
است به صورت ارشادی به او تذکر بدهیم البته 
اگر خرید و فروش جزءاستراتژی شرکت باشد 

مسئله دیگری است.

 اتفاقا سؤال بعدی بنده همین 
است که برخی شرکت های تامین سرمایه 
با بعضی از افراد حقیقی زد و بند می کنند 
تا قیمت یک سهم بی مورد رشد کند و بعد 
آن را بفروشــند آیا فکر نمی کنید بعضی 
از این شرکت های تامین سرمایه به جای 
کمک به آرامش بــازار به التهاب در بازار 

دامن می زنند؟
این موضوع محدود به اان نیست و محدود 
به تامین سرمایه یا نهاد مالی دیگر هم نمی شود 
اگر ما به 20سال پیش هم برگردیم ممکن است 
ببینیم که مدیر یک شرکت سرمایه گذاری اول 
برای خودش ســهام خریده و بعد با یک شدت 
بااتری برای شرکت سرمایه گذاری اش خریده 
اســت. یا ممکن اســت اول ســهام خودش را 
فروخته و بعد سهام شرکتش را که اینجا اصول 
حاکمیتی شرکتی مهم است و باید هیئت مدیره 
سازو کاری بگذارد که افراد نتوانند علیه شرکت 
کاری کنند.چون قبل از اینکه سهامداران خرد 
آســیب ببینند - که ما باید مدافع حقوق آنها 

باشیم - خود شرکت آسیب می بیند.

 آیا نظارت جدی بر شرکت های 
تامین سرمایه صورت می گیرد؟

بله.

 می توانید یکی دو مورد از این 
نظارتها را بفرمایید.

ما تمام خرید و فروش های تامین سرمایه ها 
را کــه یا از طریق صندوقها هســت یااز طریق 
شرکت های مرتبط هست رصد می کنیم.البته 
بعضــی از خریــد و فروش هاجزو اســتراتژی 
شرکت هاست که براین اساس مشکلی نیست اما 
اینکه خرید و فروش مشکوکی باشد حتما به آنها 
تذکر داده می شود و اگر سازمان بورس به این 
نتیجه برسد که شخصی در داخل شرکت منافع 
خودش را تعقیب کرده عاوه براینکه تنبیهات 
ازم را اعمال می کند به سهامدار اصلی شرکت 
هم اعام می کند که مبادا منافع شما در خطر 

قرار گرفته باشد و شما مطلع نباشید.
  اخیــرا در یک کارگزاری، شــخصی برای 
یکی از فامیلهای خودش سهامی را خریده بود 
در حالی که اول باید برای آن شــرکتی که آن 
ســفارش خرید را داده بود انجام می داد ما به 
محض اینکه این مسئله را به عنوان پیشدستی 
در معامات به عنوان یک جرم شناسایی کردیم 
عاوه براینکه پرونده را به دادگاه ارسال کردیم 
به آن شرکت ذینفع هم نامه نوشتیم و گفتیم 
اگر منافعتان در خطر قرار گرفته است می توانید 

طرح دعوا کنید.

  اخیرا با انتشار گزارش برخی 
بانک ها مشاهد شــده که مبادات ارزی 
آنها بعضا رشــد 200تا300درصدی داشته 
به عبارتی این گزارش ها نشــان می دهد 
که برخی بانک ها در شــرایطی که کشور 
اقدام  بوده است  مواجه  ارزی  با مشکات 
بــه خرید و فروش ارز در بازار کرده اند آیا 
گزارش های شما هم این را تایید می کند؟ 

ما اان نمی توانیم در این خصوص نظر بدهیم 
و فقط در زمانی که حســابرس گزارش می دهد 
می توانیم این مسئله را بررسی کنیم لذا نفیا یا 
اثباتا نمی توانیم هیچ نظری در این باره بدهیم.

 برخی متقاضیان دریافت مجوز 
کارگزاری می گویند که دریافت این مجوز 
اساسا محال اســت و مافیایی پشت این 
مجوزهاست و حتی شنیده شده که اخیرا 
یکی از بانک های خصوصی مجوز کارگزاری 
را با پرداخت مبالغ کانی خریداری کرده 
اســت. با این وضعیت سؤالی که مطرح 
می شــود اینکه آیا اان مجوز کارگزاری 
صادر می شود یا نه و اساسا چه فرآیندی 

برای دریافتش وجود دارد ؟
ما اان 108 کارگزاری در کشورداریم که اگر با 
کشورهای مشابه مقایسه کنیم تعدادش تقریبا دو 
برابر است.البته خرید و فروش کارگزاری مشکلی 
ندارد اما دلیل اینکه چــرا مجوز های کارگزاری 
در حد چند هزار داده نمی شــود این اســت که 
کارگزاری ریسکی که ایجاد می کند ریسک فراگیر 
اســت مثل بانک. دلیل اینکه چرا 500تا مجوز 
تاســیس بانک داده نمی شود این است که بانک 
به اندازه سرمایه اش ریسک ایجاد نمی کند بلکه 
به اندازه سپرده ای که می تواند ایجاد کند ریسک 
ایجاد می کند و لذا کارگزاری به اندازه ســرمایه 
خودش ریسک ایجاد نمی کند بلکه به اندازه کل 
معاماتی که هر روز می کند می تواند ریسک ایجاد 
کند بر همین اساس اگر یک کارگزاری ورشکست 
شــود یا اگر یــک کارگزاری بی دلیل تاســیس 
گردد و پشتوانه قوی نداشته باشد مشکل ایجاد 
می کند مضافا اینکه همین اان تعدادی از همین 
کارگزاری های موجود مسائلی به لحاظ درآمدی 
پیــدا کرده و در حال کاهش فعالیت خودشــان 
هستند یا بعضا بدهی هایی به بانک ها پیدا کرده اند 
که خوشبختانه سازمان بورس از ابتدای سال96 با 
حد اعتباری که برای اینها وضع کرد سبب شد تا از 
تبدیل کارگزاری ها به مشکات موسسات اعتباری 
جلوگیری شود. بنابراین فقط مسئله مجوز نیست 
بلکه تهدید منافع مردم برای ما مهم تر اســت و 
نمی توانیم اجازه دهیم مشــکلی نظیر موسسات 
اعتباری برای کارگزاری ها پیدا شــود.و لذا اان 
براساس همان حد اعتباری تعیین شده اگر بدهی 
کارگزاری ها به نظام بانکــی از یک حدی بااتر 
برود دیگر فعالیت معاماتی اش محدود می شود 
و خاصه اینکه مافیایی هم در این زمینه نداریم.

 متقاضیان بازار سهام اوا سهام را با دید بلندمدت بخرند. ثانیا 
صندوق های سرمایه گذاری را بیشترمدنظر قرار دهند تا خرید سهام. 

ثالثا اگر سهام می خواهند بخرند سهام چند شرکت را با یک سبد 
متنوع بخرند. رابعا به شدت از شایعات پرهیز کنند.

 ما توصیه می کنیم به هیچ وجه افراد برای خرید سهام قرض نکنند یا 
با نرخ های سود باا وام نگیرند و سهام بخرند.

  معامات روزانه بورس تهران قبا 
300میلیارد تومان و فرابورس 
200میلیارد تومان بود که اان 
ارزش روزانه در این دو بورس 

مجموعا بین 1200تا 1500میلیارد 
تومان است.

 اگر همه بخواهند سود کنند و هیچ کس ضرر نکند در بازار سهام امکان پذیر هست بنابراین بورس جمع 
جبری صفر نیست و به هیچ وجه با این تعریفی که خدای ناکرده برخی به نام قمار دارند تطبیق ندارد. 

 ارزش ریالی بورس و فرابورس و صندوق ها مجموعا حدود هزارهزارمیلیارد تومان است.



صفحه 8
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ 

۱۲ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۴
اجتماعی

Ejtemaee @kayhan.ir

رئیس  شــورای فرهنگی اجتماعــی زنان به 
تشریح ابهامات و اشکاات موجود ایحه حمایت 
از کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت : این ایحه 
غیر از موارد محدودی به عوامل مؤثر آسیب های 

حوزه کودک و نوجوان ورود نکرده است.
به گزارش فارس، زهرا آیت اللهی رئیس  شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان در یک نشست خبری به 
تشریح ابهامات و اشکاات موجود ایحه حمایت 
از کــودکان و نوجوانان پرداخت و گفت : پیش از 
این آنچه درباره این ایحه در رسانه ها عنوان شده 
تنها حمایت صرف از ایحه بوده اســت، غافل از 
اینکه این ایحه دارای نقاط ضعف بی شماری است.
آیت اللهی با بیان اینکه درخصوص حمایت از 
کودکان در قانون اساســی حمایت های مختلفی 
صــورت گرفته اســت، افزود: ایحــه حمایت از 
کودکان و نوجوانان از ســوی شورای نگهبان به 
مجلس شورای اسامی اعاده شده و قرار است در 
صحن علنی مجلس مورد بررســی قرار گیرد، اما 
متاسفانه اختیارات والدین در این ایحه بیش از 
حد محدود شده و تدابیر حمایتی عمدتا خارج از 

خانواده دنبال شده است.
وی دامه داد: ازم است در این ایحه نخست 
مشخص شود خانواده یک حوزه خصوصی قلمداد 
می شود یا حوزه عمومی؟ اگر ما خانواده را در برخی 
موارد حوزه عمومی می بینیم باید حدود و صغور 
آن را مشخص کنیم. واقعیت این است که حوزه 
خانواده صد در صد خصوصی نیست چرا که گاهی 
شاهد ظلم شدید اعضای خانواده می شویم که این 
مسئله نیازمند تدابیر حمایتی از سوی حکومت 
است، اما باید حدود این دخالت و حمایت مشخص 
شود تا خانواده ایرانی تبدیل به خانواده غربی نشده 
و پیونــد اعضای خانواده و نقش والدین ضعیف و 

کمرنگ نشود.
دادن اختیارات بی منطق به مددکاران

رئیس  شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
با بیان اینکه در این ایحه در موارد بسیار زیادی 
مداخله مســتقیم مددکار اجتماعی در مســائل 
خانوادگی پیش بینی شــده اســت، ابراز داشت: 
آنچنــان نقش مدد کار اجتماعی پررنگ شــده 
است که درباره تربیت کودک ونوجوان و سپردن 

به بهزیستی می تواند، تصمیم بگیرد.
آیت اللهــی با اشــاره به خأ ایــن ایحه که 
مشــخص نیست چه کسی و تا چه حدی باید در 
امور خانواده مداخله کند و آیا مددکار اجتماعی 
صاحیت ازم برای مداخله در امور خانواده را دارد، 
افزود: برخی از کلمات مورد استفاده در این ایحه 
واضح نیست و ممکن است معانی مختلفی از آن 
برداشت شود که در زمان اجرای آن در نهایت به 

ضرر کودک منجر شود.
تکرار واژه ها و مواضع مبهم

وی اظهارداشــت:  در بند »ت« ماده 3 و 1 از 
عبارت »ســامت اجتماعی« استفاده شده است 
اما مشخص نیســت تعریف از سامت اجتماعی 
چیســت، گفته شــده اگر فعل یا ترک فعل پدر 
یا مادر به ســامت اجتماعی کودک و یا نوجوان 
آســیب برساند مداخله بهزیســتی در خانواده را 

سبب می شود.
عضو حقوقی شــورای عالی انقاب فرهنگی 
با اشــاره به بند »ث« مــاده 9 که به مفهوم آزار 
عاطفی اشــاره کرده است، گفت: این واژه نیازمند 
تعریف است. خصوصا اینکه پیش از این در قانون 
عنوان شــده است در آنجایی که تنبیه به کودک 

صدمه جسمی نزند در حد متعارف ازم است.
آیت اللهــی ادامه داد: در بند »ج« از ماده 30 
از کلمه خشونت تعریف درستی نشده و تعاریف 

متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
وی به ماده 6 و 43 این ایحه  اشــاره کرد و 
گفــت: آموزش حقوق کودک و نوجوان در مراکز 
دولتی و غیردولتی در این ایحه عنوان شــده اما 
صحبتی از اینکه حقوق اطفال چیست،  نشده است. 
از آنجایی که قانون رسمی جمهوری اسامی ایران 
الحاق به این کنوانسیون را به صورت مشروط و با 

وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در مورد ماهواره سنجشی پیام امیرکبیر نوشته است: »چه لذتی 
بااتر از اینکه افتخار آفرینی دانشمندان جوان کشور را تماشا کنی؟ امروز ماهواره سنجشی پیام امیرکبیر 
با هدف توسعه ایران دیجیتال با دقت تصویربرداری باا برای پردازش های محیط زیستی و کشاورزی آماده 

پرواز شد؛ سپاس از شما عزیزان، دست های توانمندتان را می بوسم.« 
بهتر بود که وزیر ارتباطات این عرض ارادت را نســبت به »پاول دوروف« مدیر پر خیر و برکت تلگرام 
هم ابراز می کردند؛ کسی که کمک کرد تا ما از نعمت شبکه اجتماعی محروم نباشیم! چون بنابر استدال 
یکی از مخالفان ملی شدن صنعت نفت در ایران، ایرانی جماعت حتی آفتابه ِگلی هم نمی تواند بسازد، چه 

برسد به یک پیامرسان ساده!!! 
واقعاً از آن دسته منت هایی است که خارجی ها بر ما گذاشتند! و وزارت ارتباطات دولت اعتدال را راحت 
کردند تا به جای زحمت تولید پیامرسان ایرانی، لقمه آماده را بگیرند و در دهان میلیون ها ایرانی بگذارند؛ 
پهنای باند کشور را به تلگرام بدهند تا با همه نواقصی که در ابتدا داشت بتواند خود را به قدری بزرگ کند 

که حاا باید منت او را بکشیم تا اطاعات تروریست ها را در اختیار ما قرار دهد. 
 باید دســت »پاول دوروف« را بوســید که به لیســت امید کمک کرد تا با استفاده از کانال های معاند 
جمهوری اسامی، در مجلس شورای اسامی و در شورای شهر تهران رأی بیاورند و روحانی نیز باید بخشی 
از پیروزی خود در انتخابات را مدیون او بداند؛ اگر تلگرام به ایران نیامده بود چگونه مردم فریب وعده ها را 

می خوردند؟! اگر تلگرام به ایران نیامده بود شاید اکنون جناب جهرمی جای دیگری بودند.
از آن طرف مدیر تلگرام نیز باید دست و پای آذری جهرمی و روحانی را ببوسد؛ دولت یازدهم و دوازدهم 
با وارد کردن تلگرام به فضای مجازی کشور نقش زیادی در فراگیر شدن آن داشت؛ بنابر نظر متخصصین، 
اگــر فیلترینگ تلگرام در ایــران ادامه پیدا می کرد، تلگرام میلیاردها دار ضرر می کردو از آنجایی که طبق 
آمار، بیشــتر کاربران آن را ایرانی ها تشکیل می دهند، با خروج یک باره آنها، تلگرام ضربه مهلکی می خورد 
و شاید توانایی این را نداشت تا برای نسخه x و باک چین اقدام کند؛ هر چند این فرضیه با احتمال اینکه 
دوروف از جای دیگر نیز تغذیه می شود، قابل تأمل است اما در نهایت با دور زدن فیلترینگ تلگرام به کمک 

دولت ایران توانست از این خطر در امان بماند.
عاوه بر این در عمل با دور زدن فیلترینگ تلگرام به وسیله هاتگرام و تلگرام طایی و تمدید مهلت فعالیت 
این دو فیلتر شکن با بهانه های مختلف، یک نوع تنفس مصنوعی به مدیر تلگرام داده شده تا نسخه باک 
چین و خطرناک تلگرام که در زمینه ارز هم ورود پیدا می کند، در آینده پای خود را در میان ایرانیان باز کند. 
جای تعجب اســت که دولت آمریکا و رسانه های اســرائیل در مورد فیلتر شدن تلگرام در ایران موضع 

می گیرند و از آزادی بیان در ایران حمایت می کنند! که دلیل این حمایت جای سؤال دارد.
غفلت دولت از بومی سازی شبکه های اجتماعی

ممکن است گفته شود که پیامرسان های ایرانی ظرفیت ازم را ندارند و یا اینکه نباید شبکه های اجتماعی 
منحصر به داخلی ها باشد و باید فضای رقابتی وجود داشته باشد؛ جواب این است که این نوع استدال در 

واقع فرار رو به جلو است.
امروزه شبکه های اجتماعی تأثیرات مستقیم بر امور کان مانند امنیت و اقتصاد و فرهنگ دارند؛ در امور 
کان این حاکمیت ها هستند که باید پروژه ای را تعریف کنند؛ از ابتدای ورود شبکه های اجتماعی، با توجه 
به اهمیت قضیه، این وظیفه دولت بود که یا زیرساخت ازم را به شرکت های خصوصی بدهد )نه اینکه بعد 
از سال ها تازه به فکر تقویت آنها بیفتد( و یا اینکه خود وارد گود شود و یک پیامرسان فراگیر ملی ایجاد کند.
وجود شبکه های اجتماعی مانند موشک ها و تجهیزات نظامی است؛ دولت و نظام نمی تواند در دنیایی که 
هر لحظه تهدیدات نظامی وجود دارد، به بهانه عدم ورود بخش خصوصی و یا کارایی نداشتن ادوات بخش 
خصوصی خود را کنار بکشد؛ بلکه این وظیفه دولت است که مهمات و موشک تهیه کند؛ این امور شوخی بردار 
نبوده و مانند واردات چوب بستنی، سوزن، دسته بیل و...نیست که بخواهیم منتظر بخش خصوصی باشیم.

ورود خودروی خارجی ممنوع؛ پیامرسان آزاد!
چگونه است که دولت با سوءاستفاده از عنوان حمایت از تولید داخلی، خودروهای تاریخ مصرف گذشته به 
مردم می دهد و برای ورود خودروهای ایمن و روز دنیا، به دنبال تعرفه های سنگین و یا ممنوعیت واردات است؟ 
امروزه میلیاردها دار ارزش سهام و سود شرکت های فعال در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دنیا، 
به هیچ عنوان قابل مخفی کردن نیست؛ بنابراین اقتصاد فضای مجازی به مراتب بیشتر از صادرات پسته و 
انار و... اهمیت دارد؛ باید نگرش خود را تغییر داد و ایمان داشت که همان جوان ایرانی که با محاسبه های 
پیچیده می تواند ماهواره به آسمان بفرستد، به طور قطع توانایی عرض اندام در فضای مجازی را هم خواهد 

داشت و تولید یک پیام رسان با کیفیت در مقابل پرتاب ماهواره اصًا قابل قیاس نیست.
 البته نباید از جوان ایرانی که تازه قدم در این راه برداشته انتظار داشته باشیم یک شبه ره صد ساله را 
برود؛ همان طور که دولت به تلگرام فرصت داد تا در این سال ها نواقص خود را برطرف کند! به ایرانی ها نیز 
باید فرصت بدهد و به بهانه دسترسی آزاد به اطاعات، فضای مجازی و اطاعات کشور را به دست بیگانگان 

نسپرده و شانه خالی نکند.
بنابراین باید به وزیر محترم ارتباطات گفت که اگر دست جوانان فعال در حوزه it را نبوسد مشکلی ندارد 

اما مواظب باشد تا با تصمیم گیری های غلط کمر آنها را نشکند.

یک کارشناس محیط زیســت با  اشاره به مزیت های تفکیک 
پسماندها از مبدا، چگونگی جلوگیری از هدر رفت ثروت های ملی 

و منابع کشور با مدیریت پسماند را تشریح کرد.
کارشناس پسماند اداره محیط زیست استان تهران درگفت و گو با 
ایسنا با بیان اینکه هنگامی که صحبت از تفکیک از مبدأ پسماندها 
می شود جداسازی پسماندهای خشک و  تر به ذهن می رسد، تاکید 
کرد: با توجه به اینکه پیشــگیری بهتر از درمان اســت، در حوزه 
مدیریت پسماند باید تاش کرد تا حد امکان پسماند کمتری تولید 
شــود. با این اقدام در مرحله بعدی انرژی کمتری برای تفکیک و 

دفع پسماند صرف می شود.
اصاح الگوی مصرف، اولین قدم برای مدیریت پسماندها 

فاطمه اکبرپور با  اشاره به اینکه می توان با تولید کمتر زباله هایی 
که از شیشه، کاغذ و نایلون تشکیل شده است برای حفاظت از محیط  
زیســت قدم جدی برداریم، ادامه داد: واقعیت این است که امروزه 
تولید پســماند تبدیل به بخــش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره 
شده است و تنها کار مفیدی که می توان در این باره انجام داد تولید 
پســماند کمتر و تفکیک از مبدأ است. اولین قدم برای تفکیک از 
مبدأ پســماندها، اصاح الگوی مصرف یعنی خرید به اندازه نیاز و 

پرهیز از اسراف در خرید و مصرف است.
اکبرپور افــزود: خرید کاای با کیفیت، تاکید بر اســتفاده از 
کیسه های پارچه ای و برزنتی به جای کیسه های پاستیکی، استفاده 
از وسایل برقی که قابلیت شارژ باتری دارند، استفاده از فلش ها و هارد 
اکسترنال به جای CD وDVD، خرید محصواتی که با بسته بندی های 
قابل بازیافت به بازار عرضه شده اند، استفاده کمتر از غذاهای آماده 
به دلیل کاهش استفاده از ظروف یک بار مصرف و... اقدامات ساده ای 

اســت که انجام آنها می تواند به عادات روزمره مفید تبدیل و باعث 
کاهش تولید پســماند شود و نتیجه آن صرف انرژی کمتری برای 

تفکیک و دفع پسماند خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه برای پســماندهای خشــک نیــز می توان 
دســته بندی های متفاوتی را انجــام داد، گفت: برای مثال می توان 
پاستیک ها، شیشه ها، قوطی های فلزی، کارتن و مقوا و پسماندهای 
برقی و الکترونیک مانند گوشــی همراه، قطعات کامپیوتر، باتری ها 
و... را در چند دسته جدا قرار داد تا در صورت امکان دوباره از آنها 
استفاده و در غیر این صورت به صورت پسماندهای تفکیک شده به 

مراکز مربوطه تحویل داده شود.
تفکیک از مبدا پسماندها راهی برای جلوگیری از 

هدر رفت ثروت ملی
این کارشــناس محیط زیست با  اشــاره به مزیت های تفکیک 
پســماندها از مبدا تاکید کرد: برای کاهش خطرات ناشــی از دفن 
پســماندها، جلوگیری از هدر رفت ثروت های ملی و منابع کشور، 
جلوگیری از اختصاص اراضی برای دفن پسماندها و کاهش وسعت 
این اراضی، کاهش هزینه های جمع آوری و حمل ونقل پســماندها، 
منافع اقتصادی قابل کسب از مواد تفکیک شده، اشتغال و کارآفرینی 
و توسعه صنعت بازیافت و اقتصاد سبز باید موضوع تفکیک از مبدأ 

پسماندهای تر و خشک را جدی گرفت.
اکبرپور ادامه داد: پسماندهای تر، پسماندهای فسادپذیر هستند 
و قابلیت تبدیل به کمپوست به عنوان اصاح کننده خاک را دارند. در 
صورتی که این پسماندها به صورت اصولی و به دقت از پسماندهای 
خشک و خطرناک در مبدأ جدا شود پتانسیل خوبی برای تبدیل به 
کمپوست دارند. پسماندهای خشک نیز شامل فلزات، شیشه، کاغذ، 
کارتن، پاستیک، استیک و... می شوند که جداسازی این پسماندها 
و استفاده از آنها در صنعت بازیافت سبب کاهش برداشت منابع اولیه 
از معادن و واردات می شود و عاوه بر اینکه جلوی هدر رفت سرمایه 

ملی را می گیرد سبب حفظ محیط زیست خواهد شد.
وی با  اشــاره به چرخه بازیافت آلومینیوم توضیح داد: بازیافت 
آلومینیوم در مقایسه با فرآیند تولید خطی عاوه بر جلوگیری از دفع 
پسماند در محیط زیست و برداشت از معادن بوکسیت با 94درصد 
صرفه جویی انرژی همراه اســت و در نتیجه آن تولید آلومینیوم با 
روشی به مراتب ارزان تر و بهره  وری به مراتب بااتر سبب جلوگیری 

از انتشار میلیون ها تن گاز گلخانه ای می شود.
این کارشــناس پســماند اداره محیط زیست اســتان تهران 
اظهارداشت: چرخه بازیافت شیشه در مقایسه با فرآیند تولید خطی 
عاوه بر جلوگیری از دفع پســماند در محیط زیست و بدون نیاز به 

مواد اولیه خام با ۲6 درصد صرفه جویی انرژی همراه است. در چرخه 
بازیافت استیک نیز به همین ترتیب در مقایسه با فرآیند تولید خطی 
عاوه بر جلوگیری از دفع پســماند در محیط زیست، مسموم شدن 
خاک و مصرف محصوات پتروشیمی با 44 درصد صرفه جویی انرژی 
همراه اســت. که موجب تولید استیک با روشی به مراتب ارزان تر 
و بهره وری به مراتب بااتر سبب جلوگیری از انتشار میلیون ها تن 

گاز گلخانه ای می شود.
جلوگیری از قطع ۱۷ درخت و مصرف ۱۴۵۰ لیتر 

نفت با بازیافت هر تن کاغذ
اکبرپور درباره چرخه بازیافت تولید کاغذ گفت: چرخه بازیافت 
کاغذ در مقایســه با فرآیند تولید خطی عاوه بر جلوگیری از دفع 
پســماند در محیط زیست، قطع درختان و سرازیر شدن میلیون ها 
لیتر پساب صنعتی به طبیعت با ۲۸درصد صرفه جویی انرژی همراه 
اســت. در نتیجه تولید کاغذ با روشی به مراتب ارزان تر و بهره وری 
به مراتب بااتر، جلوگیری از انتشــار میلیون ها تن گاز گلخانه ای و 
میلیون ها لیتر پســاب صنعتی همراه است. باید به این نکته اشاره 
کــرد که بازیافت هر تن کاغــذ از قطع 1۷ درخت، مصرف 14۵0 
لیتر نفت، ۷ هزار کیلوژول انرژی، ۲۷متر مکعب آب و اشغال دو متر 
مکعب زمین برای دفن زباله جلوگیری می کند و این به این معنی 
۲۸ درصــد صرفه جویی انرژی و ۵۸ درصد صرفه جویی در مصرف 

آب و آلودگی هوای کمتر است.
تاثیر عملکرد شهرداری بر انگیزه مردم برای 

تفکیک پسماند از مبدا
وی با بیان اینکه به طور قطع اقدام شــهرداری در جمع آوری و 
انتقال یک جای پســماندها بدون تفکیک و فقدان زیر ساخت های 
ازم در شــهر برای تحقق تفکیک از مبدأ پسماندها باعث کاهش 
انگیزه های آن دســته از شــهروندانی می شود که به طور داوطلبانه 
نسبت به تفکیک از مبدأ پسماندها اقدام می کنند، گفت: با این وجود 
تفکیک نکردن پسماندها با این استدال منطقی به نظر نمی رسد، 
چرا که نقش مردم در حفظ منابع طبیعی، کاهش آلودگی، کاهش 
مصرف انرژی، کاهش تولید پســماند و تفکیک از مبدأ پسماندها 
پررنگ اســت و اجرای تفکیک از مبدأ با مشارکت همگانی و فعال 

مردم محقق می شود.
۶۵ درصد زباله های تولیدی در تهران،  تر هستند

به گفته این کارشناس پسماند، برای اینکه فرهنگ تفکیک از 
مبدا بتواند در کشور پیشرفت کند باید شهروندان نگاهی عمیق تر به 
تولید پسماند در خانه های خود داشته باشند. روزانه نزدیک به ۸۵00 
تن پسماند در شهر تهران تولید می شود که از این میزان حدود 6۵ 

درصد زباله ها، زباله های تر اســت. در نتیجه 3۵ درصد پسماندهای 
تولیدی در روز پســماندهای خشک هستند. در اکثر خانه های ما 
فقط یک سطل زباله نسبتا بزرگ )معموا در آشپزخانه( قرار دارد 
و اعضای خانواده بدون توجه، تمام پسماندهای تر و خشک را یک جا 
در آن سطل جمع آوری می کنند، این در حالی است که مردم اکثر 
کشورهای جهان از چند سال پیش به اهمیت تفکیک پسماندها در 
حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ها پی برده اند و تا حد ممکن 

در طرح تفکیک زباله از مبدا مشارکت می کنند.
هر شهروند تهرانی ساانه ۳۱۰ کیلوگرم پسماند 

تولید می کند
اکبرپور افزود: هر تهرانی به طور میانگین در سال 310 کیلوگرم 
پســماند شهری تولید می کند، و اگر وزن او را به طور میانگین 6۵ 
کیلوگرم در نظر بگیریم، میزان تولید پســماندش حدود پنج برابر 
وزن خود اســت. وی ادامه داد: هر کیلوگرم پسماند شهری قابلیت 
تولید ۲00 سی سی شیرابه را دارد که ۲00 سی سی شیرابه می تواند 
6 متر مکعب زمین رودخانه ای را مسموم کند و مسمومیت 6 متر 
مکعب آب منجر به مســمومیت ۲00 رأس دام و 1000 نفر انسان 
می شــود بنابراین کاهش تولید پسماندها در مرحله اول و کاهش 

میزان رطوبت در پسماند تولیدی به کاهش این موضوع کمک موثری 
خواهد کرد. از جمله اقداماتی که سبب کاهش میزان رطوبت پسماند 
و کاهش تولید شیرابه می شود می توان به خشک کردن تفاله چای، 
خالی کردن پسماندهای غذایی از ظروف قبل از شست و شو، خالی 
کردن بطری های آب و انواع نوشیدنی ها و فشرده کردن آن ها، کاهش 

ضخامت پوست میوه ها و... اشاره کرد.
پیشرفت یک جامعه به عملکرد شهروندان آن 

بستگی دارد
این کارشناس پسماند اداره محیط زیست استان تهران اظهار  
داشت: بسیاری از ما انسان ها برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت 
بهانه تراشی می کنیم. برای مثال خود را توجیه می کنیم که وقتی 

اکثر مردم در جامعه به حفظ محیط زیست اهمیتی نمی دهند من 
چرا باید خود را به زحمت بیندازم یا چون ما در یک کشور در حال 
توسعه زندگی می کنیم نمی توانیم مثل مردم کشورهای توسعه یافته 
عمل کنیم یا وقتی دولت و شــهرداری به این موضوع کم توجهی 
می کنند مــا چرا وقتمان را صرف فکر کردن به حفاظت از محیط 
کنیم. شاید همه این صحبت ها منطقی به نظر بیاید ولی حقیقت این 
است که پیشرفت یک جامعه در مرحله اول به عملکرد شهروندان 
آن بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم تغییری در دیگران ایجاد کنیم 
باید از خودمان شــروع کنیم. متاسفانه همه اعتقاد داریم که برای 
تغییــر روند فعلی باید رفتارمان را تغییر دهیم ولی همه منتظرند 
دیگری این تغییر را در رفتار خودش ایجاد کند. پس باید از همین 

امروز شروع کنیم چون فردا دیر است.
اپلیکیشن های تفکیک از مبدا پسماندها در تهران

اکبرپور در ادامه در پاســخ به این سؤال که آیا زیرساخت های 
تفکیک از مبدا در شــهر تهران وجود دارد، توضیح داد: شهرداری 
تهران نســبت به ایجاد غرفه های بازیافت در برخی از مناطق شهر 
تهران اقدام کرده است که شهروندان می توانند پسماندهای تفکیک 
شده را تحویل این مراکز دهند، همچنین شهرداری های مناطق ۲، 
11 و... نسبت به استفاده از نرم افزار و اپلیکیشن برای تفکیک از مبدأ 
اقدام کردند و شهروندان می توانند از این اپلیکیشن ها نیز استفاده 
کنند. پیمانکاران طرف قرار داد شهرداری نیز نسبت به جمع آوری 
پسماندهای خشک از سطح مناطق اقدام می کنند ولی این اقدامات 
برای شهری چون تهران و حجم قابل توجه تولید پسماند در آن به 
مثابه قطره ای از دریاست و انتظار می رود شهرداری تهران با برنامه ای 
مدون نســبت به ایجاد زیرساخت های ازم برای اجرای تفکیک از 

مبدأ پسماندها اقدام کنند.
وی درباره اپلیکیشــن های تفکیک از مبدا پسماندها گفت: در 
واقع این اپلیکیشن ها استفاده از پلتفرم نرم افزاری آناین برای ثبت 
سفارش و پیگیری جمع آوری و دفع پسماندها هستند که مخاطبان 
آن تولیدکنندگان پســماند و اشخاص حقیقی و حقوقی جمع آوری 
پسماندهای قابل بازیافت است. برای مثال اپلیکیشن های مربوط به 
یکی از مناطق شهرداری تهران مربوط به ثبت نام توسط شهروندان 
برای اطاع از برنامه زمانبندی حضور خودروهای جمع آوری کننده 
پسماندها است که شهروندان با برنامه ریزی پسماندهای خود را تحویل 
مأموران جمع آوری کننده می دهند. یکی دیگر از اپلیکیشن ها مربوط 
به درج میزان پسماندها با اطاع از قیمت های آن توسط تولید کننده 
پسماند و تحویل آنها جلوی در منزل و دریافت هزینه مربوط است.
تفکیک از مبدا پسماندها در تهران کمتر از ۱۰ درصد

به گفته این کارشــناس محیط زیســت، آمار دقیقی از میزان 
تفکیک از مبدا پسماندها در تهران در دسترس نیست ولی براساس 

برآوردهــا می توان اعام کرد تفکیک از مبدأ پســماندها در تهران 
کمتر از 10 درصد است.

تفکیک نکردن پسماندها از مبدا در کشورهای 
پیشرفته جریمه دارد

اکبرپور افزود: در کشــورهای پیشرفته مانند آلمان، دانمارک، 
ســوئیس و... موضوع تفکیک از مبدأ پسماندها نهادینه شده است 
به طوری که که مردم با عاقه شــخصی این کار را انجام می دهند. 
هر چند در این کشورها جرایمی برای کسانی که این کار را انجام 
نمی دهند در نظر گرفته شده و اعمال می شود البته در کشورهای 
آسیایی مانند ژاپن، سنگاپور و هنگ هنگ و... نیز موضوع تفکیک 
از مبدأ پسماندها مسئله حل شده ای است و کامًا اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه در دهه های اخیر با توجه به تحوات مختلف 
اقتصــادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشــینی، تغییر 
الگوی مصرف و میزان مصرف گرایی و افزایش نفوذ و بهره گیری از 
فناوری های نوین، زندگی بشر با چالش ها و مسائل جدیدی در سبک 
زندگی و محیط زیســت مواجه شده است،گفت: پدیده هایی مانند 
کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و 
امنیت غذایی و پسماند در دهه های اخیر به مسائلی کلیدی برای بشر 
تبدیل شده اند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند.
تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری بهترین روش بازیافت

این کارشــناس محیط زیســت با بیان اینکه تفکیک از مبدأ 
پســماندهای شــهری بهترین روش بازیافت اســت که به صورت 
گسترده در کشورهای صنعتی اجرا می شود، اظهارداشت: روش ها 
و برنامه های تفکیک از مبدأ از یک شــهر به شــهر دیگر و حتی از 
یک منطقه به منطقه دیگر در یک شهر می تواند متفاوت باشد. در 
هر صورت گزینه های متعددی برای جداسازی پسماندهای شهری 
از مبــدأ وجود دارد، ولی باید توجه کرد که برای اجرای برنامه های 
بازیافت باید راهبرد مشخصی را طراحی کرد و در طراحی این راهبرد 

نقش مشارکت مردم بسیار مهم است.
اکبرپور با  اشاره به اینکه طبیعی است که برای اجرای برنامه های 
تفکیــک از مبدأ به تجهیزاتی مانند ماشــین های ویژه جمع آوری 
جداگانــه و ظروف با رنگ های مختلف برای نگهداری پســماندها 
نیاز اســت، گفت: همچنین برنامه ریزی خاص برای دریافت ظروف 
از شــهروندان و ایجاد ساز و کارهای تشویقی با شرایط اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی هر محله برای همکاری مردم الزامی اســت. 
خوشبختانه کلیه تجهیزات و ماشین آات مورد نیاز برای تفکیک 
از مبدأ در داخل کشــور قابل ساخت هستند و می توان متناسب با 
شرایط هر محله، تجهیزات مورد نیاز را فراهم کرد و این تجهیزات 

می تواند با شرایط محله، منطقه، شهر و کشور قابل انطباق باشد.

از بوسیدن دست دانشمندان جوان کشور 
تا دفاع تمام قد از »پاول دوروف«

رضا صفری

ابهامات و اشکاات 
ایحه حمایـت از 

کودکان و نوجوانان 

رئیس  شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تشریح کرد

عدم التزام به موارد خاف شرع آن پذیرفته است و 
هنوز موارد خاف شرع و دستگاه نظارت بر اجرای 
آن توسط دولت تعیین نشده است آموزش کامل 
آن بــا عنوان حقوق اطفال و نوجوانان صحیح به 

نظر نمی رسد.
رئیس  شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: 
 امروزه در کشور ما بسیاری از مسائل کنوانسیون 
کودک بدون توجه به این شرط ها و پیش فرض ها 

آموزش داده می شود.
بی توجهی به قوانین موجود داخلی

آیت اللهی با بیان اینکه در فرودین 9۷ سندی 
در شــورای عالی انقاب فرهنگــی تحت عنوان 
ســند ملی حقوق کودک و نوجوان تصویب شده 
است، اظهار داشت: حال که حقوق کودک بنا بر 
آموزه هــای دینی و ایرانی مورد توجه قرار گرفته 
است، باید مشخص شود که آیا نیازی به آموزش 
موارد مورد اشــاره در کنوانسیون حقوق کودک 

وجود دارد یا خیر.

وی با اشــاره به اینکه بنــد »پ« ماده 1، به 
بررسی نیازهای اساسی و ضروری اطفال و نوجوانان 
پرداخته است، گفت: در قانون مدنی در بحث نفقه 
زوجه نیازهای اساسی زوجه کاما مشخص شده 
است اما در این ماده درخصوص کودک کلی گویی 
شــده و نمی توان برای تامین نیازهای اساسی و 
ضروری ســهل انگاری والدین را به قانون اساسی 
ارجاع داد. همچنین استفاده از واژه سهل انگاری 
والدین در تامین نیازهای اساسی طفل و نوجوان 
مداخله بهزیســتی در روابط والدین و فرزندان را 
در پی خواهد داشت اما نیازهای اساسی و ضروری 
طفل کودک مشخص نیست در کجا احصا شده و 
بهزیستی با کدام شاخصه و چه محیط و شرایطی 
و با چه تعریفی از نیازهای اساســی باید مداخله 

داشته باشد.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی، ذکر عباراتی 
مانند »و ســایر مــوارد« در بند »ج« ماده یک یا 
»سایر حقوق اطفال و نوجوانان« در بند 4 بخش 
»ه« ماده 6 و یا »از قبیل« در بند »پ و ت« ماده 
یک را مورد نقد قرار داد و گفت: این قبیل عبارات 
می تواند دامنه شمول موارد مداخله در خانواده را 
بسیار توسعه دهد و دولتی شدن خانواده منجر به 
بی اختیار شدن والدین می شود که آثار تخریبی آن 
توسط دانشمندان آمریکایی و کانادایی در سراسر 

جهان منتشر شده است.
آیت اللهی عبارات آزارهای جنســی و تماسی 
و آزارهای جنســی غیرتماســی که در ماده 10 
این ایحه عنوان شــده اســت را بررســی کرده 
و اظهارداشــت: مفهوم آثار جنســی تماســی و 
غیرتماسی به صورت مصداقی مشخص نشده است، 
امکان دارد بسیاری از رفتارهای صمیمی والدین 
یا دیگران با طفل توسط طفل تلقی و آزار جنسی 
شود و مشخص نیست که دامنه نوازش و محبت 

عاطفی والدین تا سوءاستفاده جنسی چیست.
وی در ادامه این نشســت به بررسی اشکاات 
قانونی ایحه حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخت 

و گفت: ایحه حمایــت از اطفال و نوجوانان در 
مرداد سال 93 در مجلس شورای اسامی تصویب 
شد. تصویب این ایحه در حالی بود که بسیاری 
از حقوقدانان و روانشناســان و کارشناسان علوم 
تربیتــی فعال در حوزه حقــوق کودک انتقادات 
جدی و تأمل برانگیزی بر موارد این ایحه داشته 

و خواستار اصاح آن بودند.
نبود تعریف واضح از
 سهل انگاری والدین

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
ادامــه داد: در بنــد »الف« مــاده 3 درخصوص 
ســهل انگاری در انجام وظایف قانونی از ســوی 
والدین عاوه بر اینکه مشخص نیست سهل انگاری 
چــه تعریفی دارد، در این ماده اگر پدر یا مادری 
در انجام وظایــف قانونی خود )حتی یک وظیفه 
و حتی یک بار( ســهل انگاری کند رفتار مخاطره 
آمیز محسوب شــده و موجب مداخله بهزیستی 
یا ســایر نهادهای حمایتی و قضایی در خانواده 

خواهد شــد. این در حالی است که نوع وظیفه و 
تعداد ســهل انگاری مشخص نیست و این مسئله 
با تنوع فرهنگی، بومی و جغرافیایی کشور تطابق 
داده نشده  اســت، ضمن اینکه در قانون حمایت 
از کودکان و نوجوانان سابق تنها کوتاهی عمدی 
جرم انگاری شــده بود و مشخص نیست چرا این 

قانون باید تغییر کند.
نادیده گرفتن نقش خویشاوندان
 با الگو برداری از قوانین غربی

آیت اللهی با اشــاره به بنــد »پ«ماده 3 این 
ایحه، گفت: بنا بر این ماده اگر هر یک از والدین 
زندانی شوند وضعیت طفل و نوجوان مخاطره آمیز 
معرفی شــده و موجب مداخله بهزیستی یا سایر 
نهادهای حمایتی و قضایی است، حتی در وضعیتی 
که فقط یکــی از والدین به دلیلی مانند تصادف 
بدون تقصیر یا چک برگشتی به زندان برود و والد 
دیگر به خوبی از فرزند محافظت و مراقبت نماید 
چه ضرورتی دارد که طفل یا نوجوان به ســازمان 
بهزیستی مراجعه کند؟ آیا دوری از والدین صرفا 
به دلیل عدم حضور یکــی از آنها برای کودک و 

نوجوان مخاطره عاطفی تربیتی ایجاد نمی کند؟
وی خاطرنشــان کرد: در حالی که سند ملی 
حقوق کودک و نوجوان می گوید در صورت عدم 
شرایط مناسب برای نگهداری از کودک در خانواده 
بهتر است کودک به دیگر اقوام نسبی سپرده شود، 
این ایحه کپی برداری از قوانین حمایت غرب از 
خانواده توجه نقش پررنگ فامیل به خانواده ایرانی 
نکرده است و اگر این مانور بر اساس موازین شرعی 
تدوین می شد قاعدتا به این مسئله توجه می شد.
پیچیدن یک نسخه برای ترک تحصیل 

بدون توجه به همه دایل
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
به تشــریح بند موجود درخصوص ترک تحصیل 
نوجوانان )بند »ه« ماده 3( پرداخت و اظهار داشت: 
در این بند ترک تحصیل نوجوان را عامل موجهی 
برای مداخله بهزیستی در خانواده اعام می کند. 

عاوه بــر این در بند ۲ بخش »چ« ماده 6 وزارت 
آموزش و پرورش را مکلف می سازد تا تمام موارد 
مشکوک به ترک تحصیل نوجوانان را تا پایان دوره 
متوسطه به بهزیستی یا قوه قضائیه معرفی نماید.
آیت اللهی افزود: ســطح سواد برای کودک و 
نوجوان تا پایان دوره متوسطه در نظر گرفته شده 
و حتی اگر والدین زمینه تحصیل را فراهم کنند 
و خود فرد راغب نباشد دلیل مداخله عنوان شده 
است،  به نظر می رسد در این مورد فشار زیادی به 
حوزه خصوصی افراد وارد می شــود، شاید توجیه 

منطقی برای ترک تحصیل وجود داشته باشد.
کوتاهی والدین در تربیت اعتقادی 

و دینی فرزند مهم نیست!
وی بــا تاکید بر اینکه ایــن ایحه غیر از دو 
مورد بــه عوامل مؤثر آســیب های حوزه کودک 
و نوجوان ورود نکرده اســت، گفــت: برای مثال 
مداخله بهزیستی در زمینه ترک تحصیل در زمان 
فقر پدر و مادر قابل قبول اســت اما مطابق موارد 

این ایحه اگر فعل یا ترک فعل عمدی والدین به 
سرپرستان قانونی سامت جسمانی،  روانی، اخاقی 
یا اجتماعی طفل نوجوان را در معرض آسیب قرار 
دهد سوء رفتار محسوب می شود ولی اگر سامت 
اعتقادی و رفتارهای دینی او مورد آسیب قرار گیرد 
سوء رفتار محسوب نمی شود. بنابراین اگر والدین 
در تربیت اعتقادی و دینی فرزند خود کوتاهی کنند 
یا مانع حجاب و نماز فرزند شوند مرتکب سوء رفتار 
نشده اند. آیا این نحوه قانونگذاری با نظام تربیتی 

جمهوری اسامی ایران سازگاری دارد؟
رئیس  شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
خــأ دیگر موجود در این ایحه را نبود شــرایط 
جداسازی افراد آسیب زننده از خانواده دانست و 
گفت: با وجود اینکه بررسی از کشورهای دنیا این 
مسئله رعایت می شود در ایحه مورد اشاره بحثی 
درخصوص جداسازی فرد آسیب زننده به کودک 

نشده است.
ترویج جرم با چشم پوشی از

 مجازات نوجوانان بزهکار
وی، با ارجاع به بنــد »ذ« ماده 3 این ایحه 
که درخصوص ارتکاب جرم توسط نوجوان یا وارد 
شدن نوجوان در قاچاق یا اعتیاد به مواد مخدر یا 
مشروبات الکلی صحبت می کند، اظهار داشت: در 
این بند از نوجوانی )فرد زیر 1۸ ســال( که دچار 
ارتکاب جرم شده حمایت قانونی شده حال آنکه 
مطابق قانون مجازات اسامی نوجوانان 1۵ تا 1۸ 
ســال که مســئولیت کیفری داشته و در صورت 
ارتکاب جــرم باید مجازات شــود. عدم تصریح 
مجازات نوجوان مجرم بالغ رشید و اکتفا به ذکر 
حمایت های قانونی با فقه اسامی نیز ناسازگار است 
و همچنین موجب ترویج جرم در آن خواهد شد.

دقیق نبودن جایگاه قوه قضائیه 
در این ایحه

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
از دقیق نبــودن جایگاه قوه قضائیه در این ایحه 
انتقــاد کرد و گفت: در حالی کــه دفاتر حمایتی 

استانی در این قوه وجود دارد و بعضا برای تشکیات 
زیرنظر دادســراها اقدامات وسیع تری دیده شده 
و حتی قســمتی از وظایف ایــن دفاتر را به عهده 
دادسراها گذاشته اند و در نتیجه قوه قضائیه تکالیف 
مهم تشکیات وسیع در این زمینه دارد اما حیطه 

اختیارات این قوه مورد توجه قرار نگرفته است.
گسترش زیاد حیطه عمل بهزیستی

آیت اللهــی با تاکید بر اینکــه در این ایحه 
حیطه عملکرد بهزیســتی بسیار گسترده معرفی 
شــده و همه دستگاه ها موظف به همکاری با آن 
هســتند، افزود: اما نهادهایی مانند کمیته امداد 
امام خمینی)ره( علیرغم ســوابق بسیار خوب در 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر در این ایحه مورد 
توجه قرار نگرفته اند، در شرایطی که سازمان های 
غیردولتــی با عملکردهای بســیار ضعیف امکان 

مداخله و حمایت دارند.
تخفیف عجیب برای مجازات قاچاق کودکان

وی، دیگر اشــکال قانونی ایحــه حمایت از 

اطفــال و نوجوانان را مربوط بــه ماده 1۲ خواند 
و اظهار داشــت: این ماده مرتکب قاچاق کودکان 
را به مجازات بین ۵ تا 10 ســال حبس محکوم 
کرده حــال آنکه مجازات این جــرم در ماده 3 
قانون»قاچاق انسان« 10 سال حبس تعیین شده 
است. با توجه به وجود قانون قاچاق انسان چرا در 
ایحه مجازات مرتکبین قاچاق اطفال کاهش یافته 
است؟ این کاهش مجازات برای جرم سنگین به 

کجا منتهی می شود؟
یک بدعت اجباری

عضو حقوقی شورای عالی انقاب فرهنگی، اشکال 
بزرگ دیگر این ایحه را ایجاد یک بدعت دانست 
و گفت: مطابق قانون 1۷ هر کسی از شروع وقوع 
جرم علیه کودک و نوجوان مطلع شــود ملزم به 
گزارش دهی است و مجازات درجه 6 برای گزارش 
نکردن در نظر گرفته شده است، این در حالی است 
که مطابق قوانین موجود، اجبار به گزارش  دهی در 
جمهوری اسامی وجود ندارد و اگر شخصی حتی 
در دادگاه شهادت ندهد مجازاتی برای وی در نظر 
گرفته نمی شود. در واقع این ماده نوعی دخالت در 
حیطه شخصی و خانوادگی قلمداد می شود و این 
سطح حمایت گسترده از کودک هم به خانواده و 

هم به کودک آسیب می زند.
نیاز به بودجه سنگین 

برای اجرای ایحه
آیت اللهــی ادامــه داد: تعریف مشــخصی از 
ســازمان های مردم نهاد همکار داده نشده است، 
ضمن اینکه بودجه اجرایی چنین قانونی بســیار 
ســنگین است و در شــرایط اقتصادی حاضر بار 

سنگین بر دوش دولت می گذارد.
وی خاطرنشــان کرد: بر اســاس این ایحه، 
وزارت بهداشــت مکلف به پوشش بیمه سامت 
کودکان غیرایرانی است که هزینه های گزافی به 
دنبــال دارد، همچنین ثبت احوال ملزم به اعام 
سالیانه وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان شده 
است که این مسئله بودجه بسیار زیادی نیاز دارد.

مدیریت پسماند چگونه به حفظ منابع و ثروت های ملی کمک می کند؟

 بازیافت آلومینیوم، شیشه و استیک 
در مقایسه با فرآیند تولید خطی عاوه بر 

جلوگیری از دفع پسماند در محیط زیست 
و انتشار میلیون ها تن گاز گلخانه ای، به 
ترتیب با ۹۴ درصد،۲۶ درصد و۴۴ 
درصد صرفه جویی انرژی همراه است.



ورزشی

سرویس ورزشی-
وزیر ورزش و جوانان از ســرمربیان تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی ایران حمایت کرد و یادآور شد 
از هیچ کمکی برای موفقیت کشــتی در  وزارتخانه 
مسابقات جهانی 2019 و المپیک 2020 دریغ نخواهد 

کرد.
در سال های اخیر که رســول خادم ریاست فدراسیون 
کشتی را برعهده داشــت، معموا پروسه انتخاب سرمربیان 
تیم هــای ملی در رده های مختلف ســنی در شــورای فنی 
تیم های ملی مطرح می شــد تا به تصویب اعضا برسد. بعد از 
کنار رفتن رسول خادم، حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست 
فدراســیون به این پروسه سرعت بیشــتری بخشید و طی 
یک هفته تکلیف ســرمربی تیم های کشــتی آزاد و فرنگی 

بزرگساان را مشخص کرد.
با وجود اینکــه در حکم محمد بنا ذکر شــده با تایید 
شورای فنی این انتخاب صورت گرفته، از روز یکشنبه برخی 
اعضای این شورا در مصاحبه هایی از چگونگی انتخاب بنا ابراز 
بی اطاعی کرده اند. محمد دلیریان، یکی از اعضای شــورای 
فنی صبح یکشــنبه دقایقی قبل از معرفی محمد بنا گفت: 
»فعا هیچ خبری از انتخاب سرمربی نیست؛ شاید هم من به 

عنوان عضو شورای فنی از این موضوع خبر ندارم!«
دیــروز هم رحیم علی آبادی، دیگر عضو شــورای فنی 
تاکید کرده کســی از او برای انتخاب بنا مشورت هم نگرفته 
است: »فکر می کنم نیازی نبوده است که مشورت نکرده اند. 
وقتی شورای فنی و و رئیس  فدراسیون نباشند و سرپرست 
باشــد و با وزیر ورزش نشستی داشته باشند دیگر نیازی به 

شورا نیست.«
با این حال دیروز ســایت فدراســیون کشتی از 2 عضو 
دیگر شورای فنی تیم های ملی مصاحبه ای منتشر کرده که 
اعــام کرده اند بنی تمیم با تایید آنهــا محمد بنا را معرفی 
کرده است. بهرام مشتاقی در این باره گفته است: »سرپرست 
فدراســیون اکثریت اعضای شورای فنی تیم های ملی را در 

جریان انتخاب محمد بنا قرار داده است. وی در این مورد از 
ما نظرخواهی کرد و من هم نظر مثبت خود را اعام کردم و 

برای محمد بنا هم آرزوی موفقیت می کنم.«
همچنین سید حسین مرعشیان می گوید: »بنی تمیم در 
مورد انتخاب محمد بنا بعنوان سرمربی تیم ملی با من مشورت 
کرد.من هم نظر مثبت خود را با انتخاب آقای بنا اعام کردم.«

حمایت وزیر از محمدی و بنا
آنطور که پیداست حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست 
فدراسیون با برخی از اعضا مشورت کرده و تایید وزیر ورزش 
را هم گرفته است. روز یکشنبه بنی تمیم به همراه غامرضا 
محمدی و محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
و فرنگی به وزارت ورزش رفت تا با ســلطانی فر وزیر ورزش 

دیدار داشته باشد.
وزیر ورزش در این دیدار ضمن اعام حمایت از انتخاب 
این دو مربی، قول داد وزارت ورزش از هیچگونه کمکی برای 

کشتی آزاد و فرنگی ایران برای موفقیت در رویدادهای پیش 
رو با هدف کسب نتایج درخشان در مسابقات جهانی 2۰۱۹ 

و مهم تر از آن المپیک 2۰2۰ دریغ نخواهد کرد.
دو سرمربی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز ضمن 
درخواســت برای حمایــت هر چه بیشــتر وزارت ورزش از 
کشتی بر عزم خود برای تاش در جهت موفقیت کشتی آزاد 

و فرنگی ایران گفتند.
طبق برنامه ریزی فدراســیون کشتی غامرضا محمدی 
و محمد بنا قرار اســت تا رقابت های المپیک 2۰2۰ هدایت 
تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی ایران را در اختیار داشته 
باشــند تا با داشــتن وقت کافی بدنبــال برنامه ریزی برای 
موفقیت تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران باشند و این 
موضوع نیز با تاکید و حمایت وزارت ورزش همراه بوده است.
بنا: نمی آمدم، یکسال دیگر هم به بطالت می گذشت

حاا کــه غامرضا محمدی و محمد بنــا از حمایت 

وزارت ورزش و جوانان نیز بهره مند هستند ، انتظار می رود 
دست این مربیان در انتخاب نفرات خود باز گذاشته شود 
تا به ســلیقه خود عمل کنند چرا که در نهایت مسئولیت 
با آنها بوده و نتایج به پای آنها نوشــته می شود. محمد بنا 
در بازگشــت مجدد خود به کشتی پاســخگوی سؤاات 
خبرنگاران بود. او در یکی از مصاحبه های خود روز گذشته 
به خبرگزاری فارس گفت: بعد از المپیک ریو تقریباً حدود 
2 سالی می شــود که از کشتی دور هســتم، البته پیگیر 
نتایج کشتی گیران مان بودم، اما واقعاً عاقه ای به بازگشت 
نداشــتم و به هیچ وجه فکر نمی کردم شرایط بازگشت به 
کشتی را داشته باشــم تا اینکه چند روز قبل در حالی که 
در جزیره قشم در مسافرت بودم و دوباره آن زمان که این 
موضوع مطرح شد گفتم به هیچ عنوان قصد بازگشت ندارم 
و می خواهم تنها تماشاچی باشــم، اما نمی دانم واقعاً چه 
اتفاقی افتاد که دیدم روبروی بنی تمیم نشســته ام و قول 
ضمنی برای بازگشــت به وی داده ام. وزیر ورزش و جوانان 
هم محبت کردند و در جلســه ای که با سلطانی فر داشتیم 
قول دادند که به صورت ویژه تا المپیک 2۰2۰ از کشــتی 
حمایت خواهند داشــت تا نتیجه ای خوب و شایســته به 
دست آوریم و دوشنبه هم حکمم را رسماً دریافت کردم. 

وی افزود: با خودم فکر کردم اگر اان نیایم یک سال 
دیگــر هم به بطالت می گذرد و بــاز هم چند ماه مانده به 
المپیک مجبور می شــوم برگردم، اما حاا می دانم حدود 
22 ماه فرصت دارم که اتفاق خوبی اســت؛ برای کشــتی 
نــه محمد بنا. هر موفقیتی هم که به دســت آید همه به 
نتیجه المپیک لندن نــگاه می کنند چون موفقیتی بااتر 
از آن حاصل نمی شــود؛ اگر دنبال موفقیت و اسم و رسم 
بودم با همان افتخار در خانه ام می نشستم. منتی هم روی 
ســر کشتی و مردم ندارم عاشق کشتی هستم و مزد کارم 
را هم می گیرم، اما تمام سعی و تاشم را با همکارانم انجام 
می دهم که حتی برای یک لحظه هم که شــده دل مردم 

را شاد کنم. 

بنا: برنمی گشتم، یک سال دیگر به بطالت می گذشت

حمایت وزیر ورزش از کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی
هدف، موفقیت کشتی در المپیک 2020 است

*مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان برای دیدار با همتای بلغارستانی و امضای تفاهم نامه در حوزه جوانان و دیدار از زیرساخت ها و 
امکانات فنی وارد صوفیه شد. در این سفر امیری مدیرکل ورزش و جوانان کرمان وزیر ورزش را همراهی می کند.

* اتحادیه جهانی کشتی طی نامه ای به فدراسیون کشتی ایران اعام کرد با توجه به مثبت شدن آزمایش دوپینگ دمیتری 
الکانوف روس در رقابت های جهانی نوجوانان جهان سال 2018 در کشور کرواسی، مدال طای این وزن به محمدرضا قیاسی 
که در دیدار فینال مغلوب این کشتی گیر شده بود می رسد. اتحادیه جهانی کشتی درخواست کرده است که مدال نقره قیاسی 

به این اتحادیه فرستاده شود و پس از دریافت مدال طا، آن را برای قیاسی ارسال خواهند کرد.
* مهلت ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاســت فدراســیون قایقرانی ایران که به پایان رسید و در نهایت ۱۰ نامزد برای رسیدن به صندلی 
ریاست این رشته ثبت نام کردند.کاندیداهای ثبت نام کرده باید منتظر تائید صاحیت ها و همچنین اعام زمان برگزاری انتخابات از طرف 
وزارت ورزش و جوانان باشــند. علیرضا سهرابیان مقدم نایب  رئیس  و دبیر اســبق فدراسیون قایقرانی، یحیی یحیائی دبیر مجمع ورزشی 
ســازمان بنادر و کشــتیرانی، رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهران، فرحناز امین شقاقی نایب  رئیس  بانوان فدراسیون 
قایقرانی، خسرو ابراهیمی نیا نایب  رئیس  فدراسیون قایقرانی، محسن میاد پیشکسوت قایقرانی و رئیس اسبق کمیته آب های آرام فدراسیون 
قایقرانی، سعید کاظمی رئیس  بیمارستان رسول اکرم )ص( و عضو هیئت  رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی، ناصر طالبی مربی اسبق تیم های 
ملی، سیدرضا میرابوطالبی رئیس  اسبق کمیته پزشکی برخی فدراسیون های ورزشی و محمد بابایی مدیرکل اسبق ورزش و جوانان استان 

گیان، ۱۰ نامزد انتخابات ریاست فدراسیون قایقرانی هستند.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید سیدحسن موسوی
تعطیات برایش معنی نداشت

شهید سیدحسن موسوی در سال ۱344 به 
دنیا آمد؛ و در ۱3 آبان ســال ۱362 در منطقه 

عملیاتی والفجر4 به شهادت رسید.
او با مطالعه و شــرکت در جلسات مذهبی 
ســطح معلومات خود را باا می برد. در مسابقات 
قرآن و کاس های عقیدتی نیز شــرکت می کرد. 
در جلسات که می رفت همیشه حاضرجواب بود. 
وقتی حاج آقا موســوی ســوالی می کرد یکی از 

کســانی که همیشه جواب می داد سیدحسن بود. در دبیرستان نیز عضو فعال 
انجمن اســامی بود و کتاب های مذهبی فراوانی می خواند. مردم دوست بود و 

اگر کاری از دستش برمی آمد برای مردم انجام می داد.
تعطیات تابستان 6۱ بود. ولی برای سیدحسن تعطیات معنی نداشت. 
همراه با تعدادی دیگر از دانش آموزان انجمن اسامی دبیرستان از طرف بسیج 
برای کمک رسانی به مردم عازم روستاهای کویری خوروبیابانک شد و تعطیات 
را در آنجا فعالیت می کرد. سال بعد هم به همراه تعداد زیادی از برادران خود 
به منطقه محروم و مستضعف سمیرم عازم شد و حدود 2 ماه در آنجا فعالیت 

نمود تا جایی که مسئولیت بسیج یکی از روستاها را به عهده گرفت.
فرازی از وصیت نامه شــهید: جای شــهدا را پر کنید. شــما ای برادران 
دانش آموز اگر در مدرسه می مانید درس را با جدیت بخوانید تا اینکه کشورمان 
را از ضعف های فرهنگی و سیاســی و نظامی نجات دهید. و در حالیکه درس 
می خوانید جبهه ها را تنها نگذارید و جای آن دانش آموزانی که به جبهه آمدند 

و شهید شدند را پر کنید.

حدیث دشت عشق

بیرانوند از لیست توپ طا خط خورد
نام علیرضا بیرانوند در بین ســه نامزد دریافت توپ طا دیده نمی شــود. 
برخاف خبر دیروز گل دات کام عربی نام کنتو میســائو بازیکن تیم کاشــیما 
آنتلرز جانشــین دروازه بان پرســپولیس شــده و بنابراین قطعا دست ایران از 
توپ طای آسیا کوتاه می ماند.سه نامزد نهایی توپ طا عبدلکریم حسن دفاع 
چپ قدبلند و فوق العاده الســد، یوما سوزوکی بهترین بازیکن لیگ قهرمانان و 
کنتو میســائو هافبک 22 ساله کاشیما هســتند که در لیگ قهرمانان امسال 
عملکرد مناسبی داشتند. اگر علیرضا بیرانوند در یکی از دو بازی رفت یا برگشت 
فینــال به عنوان بهترین بازیکن انتخاب می شــد قطعا در بین نفرات برگزیده 
قرار می گرفت. در بین این ســه بازیکن یوما ســوزوکی بیشترین بخت را برای 
دریافت جایزه بهترین بازیکن ســال آســیا دارد. جالب اینجاست که حتی در 
سال برگزاری جام جهانی و درخشش بازیکنان ایران، کره و بخصوص ژاپن در 
روسیه 2۰۱۸ بازهم آن درخشــش هیچ تاثیری در نحوه انتخاب بهترین های 
سال نگذاشــته و اولویت کمیته فنی، لیگ قهرمانان و حضور بازیکنان در این 

تورنمنت است.
شکایت نایدنوف به دست استقال رسید

شــکایت بازیکن مقدونیه ای اســتقال برای دریافت مطالباتش به دست 
باشگاه استقال رســید.بویان نایدنوف، بازیکن مقدونیه ای فصل قبل استقال 
که همراه مامه بابا تیام به جمع شــاگردان شفر پیوســت، برای دریافت باقی 
مطالباتش از این باشگاه به فیفا شکایت کرد.این بازیکن که با قیمت 4۰۰ هزار 
یورو )بر اساس سایت مرجع ترانسفر مارکت( استقالی شد، قراردادی به مدت 
۱۸ ماه با آبی ها امضا کرد اما نیاز نداشتن شفر به این بازیکن باعث شد تا او از 
جمع استقالی ها جدا شود. پس از این، نایدنوف برای دریافت مطالباتش برای 
یک فصل باقی مانده به فیفا شکایت کرد که این نامه به دست باشگاه استقال 
رســید تا آنها هم مدارک خود را تحویل دهند.این بازیکن اکنون عضو باشگاه 
اچی آلبانی اســت. نایدنوف فصل گذشــته تنها در 4 بازی برای استقال به 

میدان رفت و نتوانست برای آبی ها گلی به ثمر برساند.
تغییرات در هیئت مدیره آبی پوشان قطعی شد

مجمع باشگاه اســتقال طی روزهای آینده برگزار و اعضای جدید هیئت 
مدیره این باشــگاه معرفی خواهند شد.جواد قراب، اکبر عباسی ملکی، حسن 
زمانی و امیرحســین فتحی که به عنوان سرپرست این باشگاه فعالیت می کند 
اعضای هیئت مدیره باشــگاه استقال را تشکیل می دهند ولی با اجرای قانون 
منع قانون بازنشســتگان تغییرات طی چند روز آینده در مدیران این باشــگاه 
قطعی است.اکبر عباســی ملکی و جواد قراب دو عضو بازنشسته هیئت مدیره 
باشگاه استقال هســتند که جدایی آنها از این باشگاه قطعی است. بحث این 
موضوع از چند ماه پیش مطرح شــد. ملکی رئیس هیئت مدیره استقال است 
و ارتباطات زیادی با اسپانسرهای این باشگاه دارد و طبیعتا جدایی وی ممکن 
اســت منجر به مشکاتی برای این باشگاه شــود اما مسئوان وزارت ورزش و 
جوانان در تاش هســتند تا بافاصله یک عضو اقتصادی را جانشین وی کنند. 
جواد قراب که همزمان در کمیته پیشکســوتان باشــگاه استقال هم فعالیت 
می کند دیگر عضو بازنشسته هیئت مدیره این باشگاه است که جدایی او هم از 
این باشگاه قطعی شده اســت. حسن زمانی و امیرحسین فتحی دیگر اعضای 
هیئت مدیره اســتقال هســتند که زمانی چندی پیش عنوان کرد مشکلی از 
نظر بازنشســتگی ندارد. با همه این اتفاقات قرار است مجمع باشگاه استقال 
طی روزهای آینده تشــکیل و اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه به زودی 
معرفی شوند. قرار است عاوه بر جانشینان ملکی و قراب یک عوض دیگر هم به 
هیئت مدیره اســتقال اضافه شود تا خا رضا افتخاری را که بعد از برکناری از 

مدیرعاملی از هیئت مدیره هم استعفا داد پر شود.
مهدی تاج: به سؤاات فیفا پاسخ ندادیم

رئیس  فدراسیون فوتبال با بیان اینکه اصراری به ماندن در ِسمت خود ندارد، 
گفــت: هیچ قانون گریزی را قبول نداریم و خودمان را بااتر از قانون نمی دانیم. 
مهدی تاج درباره وضعیت فدراســیون فوتبال با اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان و اینکه تکلیف بازنشســته های فدراسیون چیست، گفت: تاش 
هیئت رئیســه بر این بوده است که مبانی قانون گذاری را با اساسنامه و الزامات 
خودمان آشــنا کنیم تا وضعیت فوتبال مشخص شود. ما هیچ قانون گریزی را 
قبول نداریم و خودمان را بااتر از قانون نمی دانیم. وی افزود: تاکنون هیچ کار 
غیرقانونی صورت نگرفته اســت. تاسف می خورم برای کسانی که حرف هایی را 
علیه ما مطرح کردند. رئیس  فدراسیون فوتبال یادآور شد: حتی پاسخ دبیرکل 
فیفا را هم که از ما سؤال کرد، ندادیم چرا که دنبال این بودیم از طریق قوانین 
داخلی کار را پیش ببریم. هیچ مکاتبه ای هم با AFC و فیفا نداشتیم. حتی وقتی 
آنها ســؤااتی از ما در مورد فدراسیون فوتبال ایران داشتند ما پاسخی به آنها 
ندادیم. تاج ادامه داد: قانون گریزی را قبول نداریم و صددرصد نیتمان حفاظت 
از کیان فوتبال ایران اســت. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
گفته می شود شما با اینفانتینو رئیس  فیفا مسائل داخلی فوتبال ایران و اتفاقات 
 AFC را در میان گذاشــته اید، خاطرنشان کرد: اینطور نیست. مسئوان فیفا و
تمام مسائل فوتبال ما را رصد می کنند. اینفانتینو وقتی به ایران آمد، با ما جلسه 
خصوصی نداشــت. شیخ سلمان رئیس AFC با وزیر ورزش صحبت کرد که اگر 
آقای وزیر صاح بداند درباره محتوای جلسه توضیح می دهد. رئیس فدراسیون 
فوتبال خاطرنشان کرد: ما به وزیر ورزش نامه زدیم و ماجرا را توضیح دادیم. به 
هیچ عنوان اصراری به ماندن یا دور زدن قانون نداریم. تا جایی که قانون اجازه 

بدهد می مانیم و اگر قانون اجازه ندهد، تابع هستیم.

معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش، گفت: پرســپولیس و اســتقال در زمره دستگاه های اجرایی 
هســتند که باید به قانون فعالیت بازنشستگان عمل کنند اما تکلیف این دو باشگاه را هیئت مدیره و مجمع 

مشخص می  کند. 
محمدرضا داورزنی در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: همان قانونی که منع به کارگیری بازنشسته ها را گفته 
در جای دیگر این اجازه را به جانبازان و آزادگان داده تا افرادی که قبل از تصویب قانون بازنشســته شده اند، می توانند به 
خدمت برگردند. ما نمی توانیم این حق را از کسانی که شامل ماده 6۰ جامعه ایثارگری می شوند، سلب کنیم. آنها می توانند 

ادامه کار داشته باشند. 
وی افزود: از زمان اجرای قانون که البته بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اختاف وجود دارد. بعد از اتمام قانون 

نمی توانیم به فدراسیون هایی که بازنشسته دارند، پول بدهیم. 
داورزنی درباره مســائل مطرح شده در فوتبال تصریح کرد: اجازه دهید فوتبال در آرامش کارش را دنبال کند. مجمع 
بااترین تصمیم گیرنده اســت. ما نیاز داریم این آرامش را حفظ کنیم. بعضی ها می گویند می خواهند قانون را دور بزنند! 
مگر می شود؟ مطمئن باشید دوستان در فدراسیون فوتبال دنبال حفظ آرامش هستند. نباید بیش از اندازه به یک موضوع 
بپردازیم، ما باید قانون را اجرا کنیم. حق رئیس یا دبیر فدراســیون هم این است که از فرصت قانونی استفاده کند. خاف 
قانون عمل نکردیم. به عنوان دستگاه اجرایی این هماهنگی را داریم که نه لطمه ای به فدراسیون بخورد و نه به دوستان. 
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت گرشاسبی در باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: پرسپولیس و استقال در زمره 
دســتگاه های اجرایی هســتند که باید از این قانون عمل کنند اما تکلیف این دو باشگاه را هیئت مدیره و مجمع مشخص 

می  کند.

اجرای قانون منع فعالیت بازنشستگان در استقال و پرسپولیس
تیم ملی کشــتی آزاد زیر 2۳ سال ایران با کســب یک مدال طا و ۴ برنز پس از روسیه و گرجستان به 

عنوان سومی رقابت های جهانی رومانی رسید که این تیم نسبت به سال قبل پنج پله صعود داشت.
در پایان رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان 2۰۱۸ در بخارست رومانی، تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 
ســال ایران با یک مدال طای کامران قاسمپور در وزن ۸6 کیلوگرم و 4 برنز نوید زنگنه در ۷4، حسین شهبازی در ۹2، 
علی شعبانی در ۹۷ و امین طاهری در ۱2۵ کیلوگرم و 2 عنوان پنجمی ایمان صادقی در 6۱ و مرتضی قیاسی در وزن 6۵ 
کیلوگرم جمعا با ۱۰۵ امتیاز پس از روسیه ۱۸۱ امتیازی و گرجستان ۱۰۸ امتیازی بر سکوی سوم این رقابت ها ایستاد. 

ایران در سال قبل هشتم شده بود.
اختــاف اندک ایران با گرجســتان در حالی باعث ســومی ایران شــد که اگر ایمان صادقی در دیــدار رده بندی در 
ثانیه پایانی شکســت نمی خورد ایران می توانست بر ســکوی نایب قهرمانی جهان بایستد، هر چند این اتفاق برای دیگر 
کشتی گیران با تجربه ایران همچون حسین شهبازی و امین طاهری در دیدارهای نیمه نهایی رخ داد که درست در ثانیه 
پایانی برابر رقبای روسی شکست خوردند و از رسیدن به فینال بازماندند تا در نهایت ایران بر سکوی سوم تیمی بایستد. 
علیرضا ســرلک در ۵۷، نیما اشــفاقی در۷۰ و مجتبی اصغری در ۷۹ کیلوگرم نیز سه کشتی گیر دیگر ایران بودند که با 

شکست برابر رقبایشان حذف شدند. هدایت تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ایران بر عهده علیرضا رضایی بود.
در روز پایانی مسابقات، روسیه که در روز نخست مدال طا نداشت، صاحب دو عنوان قهرمانی شد و سه مدال طای 
دیگر به ایران، آذربایجان و گرجســتان رسید.رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۱۸۱ امتیاز 2- گرجستان ۱۰۸ امتیاز 3- ایران 
۱۰۵ امتیاز 4- ژاپن ۹3 امتیاز ۵- آمریکا ۹2 امتیاز 6- اوکراین ۷۰ امتیاز ۷- آذربایجان 62 امتیاز ۸- رومانی ۵2 امتیاز 

۹- ترکیه 43 امتیاز ۱۰- هند 42 امتیاز

مقام سومی کشتی آزاد امیدهای ایران در جهان با یک طا و ۴ برنز

صفحه ۹
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

۱۲ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۴

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
سهشنبه 29 آبان

فوتبال دوستانه بین المللی
*ایران.............................................................. ونزوئا)ساعت ۱۸:3۰ - شبکه سه(

فوتبال لیگ ملت های اروپا
*پرتغال......................................................... لهستان)ساعت 23:۱۵ - شبکه سه(

آگهی اباغ اجرائیه پرونده اجرائی 
کاسه ۱۳۹6۰۴۰۰۲۱۲۰۰۰۰۲6۳

بدین وســیله به  آقای محمدمهدی حیدری فرزند غام حســن شناسنامه 
شماره 4640 صادره از اراک ساکن اراک خیابان شهید کاهدوز پاک 66 
اباغ می شود که خانم مرضیه مکتوبیان جهت وصول طلب خود به استناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 15418-82/2/28 دفتر 134 پیربکران 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9600411 در 
این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/2/9 مامور، محل اقامت 
شــما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین  نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز اباغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرائی علیه شما جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فاورجان
اسماعیل زاده 353/م الف

شماره پرونده:139704021652000084/1
آگهی اباغ اجرائیه قرارداد بانکی 

کاسه پرونده به شماره بایگانی ۹۷۰۰۱۰۳
بدینوســیله بــه هادی نصیــری فرزند حســین بــه ش ش 3 و شــماره ملی 
4469702366 بــه عنوان ضامن پرونده کاســه 9700103 اجرای ثبت مهریز 
که برابر گزارش مامور پست مورخ 1397/7/30 به آدرس مندرج در متن سند به 
نشانی: مهریز شهرک شهید رجایی شناخته نگردیده اباغ می گردد بانک صادرات 
شــعبه بغدادآباد برای وصول مبلغ 657/872/087 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
195/955/762 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/6/4 و از این تاریخ 
به بعد روزانه مبلغ 432/573 ریال اضافه می گردد علیه شــما)هادی نصیری( به 
عنوان ضامن و اصغر مطهریان به عنوان وام گیرنده و متعهد و حامد مطهریان به 
عنوان ضامن پرونده فوق، موضوع قرارداد بانکی شــماره 95010226666 مورخ 
1395/9/11 بانک صادرات شــعبه بغدادآباد درخواســت صدور اجرائیه نموده که 
پرونده کاســه 9700103 در اجرای ثبت مهریز تشکیل شده است فلذا با عنایت 
به اینکه شــما، هادی نصیری به آدرس مندرج در درخواست اجرائیه و متن سند 
مورد شناســایی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای وکیل بستانکار طی وارده شماره 
139705021652000843 مــورخ 97/8/26 و وفق منطــوق ماده 18 آئین نامه 
اصاحی اجرای مفاد اســناد رســمی ازم ااجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در این 
روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرایی ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
جریان خواهد یافت و تاریخ انتشــار آگهی روز اباغ اجرائیه محسوب و جز آگهی 
مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شــد و پس از گذشت مهلت قانونی وفق 
مقررات اقدام خواهد شد.                                        تاریخ انتشار: 97/8/29
رئیس ثبت اسناد و اماک مهریز
 علیرضا دهقان منشادی

سند کمپانی خودرو سواری هاچ بک پژو 206TU3 به 
شماره پاک 365 م 93 - ایران 38 به رنگ سفید - 
  165A0124217 روغنی مدل 1396 و شماره موتور
 NAAP03EE7HJ099032 و شــماره شاســی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند ناوگان باربری کامیون مسقف بنز تیپ 
ال 42/0911 مدل 1976 رنگ نارنجی روغنی شماره 
موتور 10411434 و شــماره شاسی 14242051 و 
شماره پاک 964 ع 66 ایران 71 متعلق به اینجانب 
طیبه علی اکبری به شــماره شناسنامه 2407 مفقود 

شده اعتبار ندارد.
سند و کارت وانت دو کابین مزدا تیپ بی 2000 آی مدل 
  FEA04197 1390 رنگ آبی نفتی متالیک به شماره موتور
و شماره شاسی NAGPXPE12B2079894 و شماره 
پاک 461 د 33  ایران 81 متعلق به اینجانب حســین 
محمودی بابااحمدی به شــماره شناسنامه 1742 مفقود 

شده اعتبار ندارد.

تیم ملی اســلحه ســابر ایران با پیروزی مقابل گرجســتان در جایگاه هفتم جام جهانی 
شمشیربازی قرار گرفت.

در سومین روز از جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر در الجزایر دیروز تیم ملی شمشیربازی ایران در 
بخش تیمی این رقابت ها در جایگاه هفتم این مسابقات قرار گرفت.

ملی پوشــان ایران در دور اول این مســابقات با توجه به قرار داشــتن در بین هشت تیم برتر رنکینگ 
جهانی با قرعه اســتراحت روبه رو بودند اما در ادامه سابریست های ایران موفق شدند با پیروزی 4۵ بر 3۵ 
مقابل اوکراین به جمع ۸ تیم برتر رقابت ها راه یابند. اما در مرحله یک چهار نهایی سابریست های ایران در 
دیداری نزدیک با نتیجه 4۵ بر 44 به آلمان باختند. ملی پوشان ایران در گام بعدی برابر رومانی هم شکست 
خوردند و در نهایت با برتری مقابل گرجســتان در جایگاه هفتم قرار گرفتند. تیم های کره جنوبی، روسیه، 
آلمان، ایتالیا، مجارســتان و رومانی به ترتیب در رده های اول تا ششــم قرار گرفتند. علی پاکدامن، محمد 
رهبری، فرزاد باهر ارســباران و نیما زاهدی ترکیب تیم ملی کشورمان در این رقابت ها را تشکیل می دادند 
و هدایت این تیم برعهده پیمان فخری بود. نیما زاهدی در این مسابقات برای نخستین بار در ترکیب تیم 
ملی قرار گرفت و این جوان شمشیرباز در نخستین تجربه خود نمایش قابل قبولی ارائه کرد و در جمع 64 

شمشیرباز جهان قرار گرفت.

تیم  ملی اسلحه سابر ایران هفتم جهان شد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
پرونده های اجرایی به کاســه 9400341 و 9400328 به اســتناد اسناد رهنی شماره 5952 - 1392/11/05 و 5953 - 92/11/05 
تنظیمی دفتر اســناد رســمی شماره 43 اراک له بانک ملت شــعبه میدان انقاب اراک و علیه بدهکار و راهن مرتضی عباسی فرزند 
مصطفی متولد 1348/09/06 ش.ش 295 به نشانی: اراک، خیابان رودکی، 30 متری مطهری، کد پستی )3815145485( 2- خانم 
لیا عباسی فرزند مصطفی ش.ش 4 صادره از اراک بدهکار که هر دو به نشانی: اراک، خیابان رودکی، 30 متری مطهری، کد پستی 
)3815145485( کــه جمعا قبال مبلغ 2/191/316/921 ریال اصل طلب و ســایر هزینه ها تا روز مزایده مورخه 97/09/14 و مبلغ 
109/808/239 ریال نیم عشر اجرائی )هر دو پرونده( در اجرای ثبت اراک تشکیل و اجرائیه در مورخه 94/10/06 اباغ و رعایت ماده 
111 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت مورد وثیقه اسناد رهنی مورد اشــاره عبارت است از: ششدانگ یک باب خانه پاک 13 فرعی 
از 4530 اصلی بخش دو اراک که ســند مالکیت آن ذیل ثبت 28986 صفحه 225 دفتر 190 اماک بخش مربوطه به نام مرتضی 
عباســی سند صادر و تسلیم گردیده حدود و مشخصات پاک فوق به شــرح ذیل می باشد. شماا دیوار به دیوار به طول 13 متر به 
شــماره 4530/8 شــرقا درب و دیواریســت به طول 9/95 متر به کوچه جنوبا دیوار به دیوار به طول 13 متر به شماره 4530/4 غربا 
دیوار به دیوار به طول 10/10 متر باقیمانده 4530 اصلی. این ملک دارای عرصه مشــاعی به مساحت 130/29 مترمربع که طول بر 
کوچه آن 9/95 متر )مطابق سند( می باشد و دو طبقه بنا با سطح زیربنای هر طبقه حدود 115 مترمربع در زیرزمین و همکف با جمع 
کل بنا حدود 230 مترمربع که هر دو طبقه مسکونی و به طور مستقل در حال بهره برداری است. طبقه اول و زیرزمین هر دو در ید 
مســتاجر می باشد با مشخصات نیمه اسکلت فلزی با پوشــش تیرآهن و طاق ضربی، نمای ساختمان سنگی است. آپارتمان همکف 
که دراختیار مســتاجر می باشد. دوخوابه، دیوارهای آشپزخانه و سرویس ها کاشی کاری و مابقی سطح دیوارها و سقف ها سفیدکاری و 
نقاشــی شده، کف سرویس ها و آشپزخانه سرامیک و مابقی کف موزاییک و موکت فرش شده، آشپزخانه اپن با کابینتMDF، یک 
خوابه، کف ها کًا سرامیک، دیوارهای سرویس ها و آشپزخانه کاشیکاری و مابقی دیوارها و سقف ها سفیدکاری و نقاشی شده است.

پارکینگ:
ملک دارای یک پارکینگ خودرو بوده و در آن یک کنتور آب و برق و گاز نصب و در حال بهره برداری است.

نظریه درخصوص در طرح بودن:
قســمتی از این ملک منتهی به شــارع نســبت به مجاورین در طرح تعریض کوچه ذبیح اله قربانی اســت که در این خصوص باید 

ازشهرداری محل استعام گردد.
نظریه: با توجه به عرایض فوق الذکر، موقعیت محل، نحوه ساخت وســاز، مصالح مصرفی، قدمت حدود ســی ساله، اعیانی، تحقیقات 
انجام شــده و کلیه عوامل موثر و دخیل در امر کارشناســی ارزش ششدانگ پاک ثبتی 4530/13 واقع در بخش 2 اراک به همراه 
امتیازات انشعابات آب، برق و گاز جمیعًا به مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون )2/100/000/000( ریال معادل دویست وده میلیون تومان 
به عنوان قیمت پایه در مورخه 97/03/23 توســط هیئت کارشناسی ارزیابی و تمامت ملک فوق در قبال کل طلب بانک و نیم عشر 
اجرایی در روز چهارشــنبه 97/09/14 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رسد 
و مزایده از مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون )2/100/000/000( ریال معادل دویســت وده میلیون تومان شــروع و به بااترین قیمت 
پیشــنهادی ازطرف خریدار فروخته خواهد شد. شرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است. فروش کًا نقدی می باشد خریداران 
می توانند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلســه مزایده شــرکت کنند. 
خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از ملک مورد رهن واقع در اراک خیابان رودکی، خیابان 20 متری مطهری، کوچه شــهید 
ذبیح الــه قربانی پاک و کد پســتی 5486 و 3815145485 دیدن نمایید و کلیــه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده 
بدهکار اســت. همچنین بدهی های مالیاتی و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص 
نیست و تنظیم سند انتقال موکول به مفاصاحساب دارایی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه 
باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مزایده برگزار می گردد و طبق اعام بانک بستانکار ملک مورد اشاره فاقد 
بیمه می باشد.                                                                                                                تاریخ انتشار: 97/08/29
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
۳60/م الف منصوری

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای فهد جنادله فرزند مهدی دادخواستی بطرفیت آقا عبدالحسین بطرال فرزند 
عبدالســاده بخواسته مطالبه وجه ســفته به مبلغ 60/000/000 ریال به انضمام 
کلیه خســارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه را نموده تقدیم کرده است 
که به این شــعبه ارجاع به شماره 960808/14/96 حقوقی به ثبت رسیده است 
حســب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از نشر آگهی در روز 
دوشــنبه مورخ 97/11/1 ساعت 12 جهت دادرسی در شعبه 14/ قاضی شورای 
حل اختاف مجتمع شــماره دو حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه 
مراجعه و با دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی 
بدعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعام نماید بدیهی است در صورت 

عدم حضور و یا عدم  ارسال ایحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه ۱۴ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اهواز
آدرس مجتمع: اهواز - کمپلو - خ انقاب - نبش خیابان ناصرخسرو - 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 

شماره پرونده: 139704021652000081/1
آگهی اباغ اجرائیه قرارداد بانکی 

کاسه پرونده به شماره بایگانی ۹۷۰۰۱۰۰
بدینوسیله به شیا اســدی چلچه فرزند محمدکریم به ش ش 1370 و شماره ملی 
4621813722 به عنوان متعهد پرونده کاســه 9700100 اجرای ثبت مهریز که 
برابر گزارش مامور پست مورخ 1397/7/30 به آدرس مندرج در متن سند به نشانی: 
مهریز بغدادآباد شــناخته نگردیده اباغ می گردد بانک صادرات شعبه بغدادآباد برای 
وصول مبلغ 476/400/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ143/468/186 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/6/4 و از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 313/249 
ریال اضافه می گردد علیه شــما، )شیا اسدی چلچه( به عنوان وام گیرنده و متعهد 
و حامــد مطهریان و اصغر مطهریان به عنوان ضامنین پرونده فوق، موضوع قرارداد 
بانکی شــماره 95085728322 مورخ 1395/9/6 بانک صادرات شــعبه بغدادآباد 
درخواســت صدور اجرائیه نموده که پرونده کاسه 9700100 در اجرای ثبت مهریز 
تشــکیل شده است فلذا با عنایت به اینکه خانم شیا اسدی چلچه به آدرس مندرج 
در درخواســت اجرائیه و متن سند مورد شناســائی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای 
وکیل بستانکار طی وارده شماره 139705021652000845 مورخ 97/8/26 و وفق 
منطوق ماده 18 آئین نامه اصاحی اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجرا مفاد اجرائیه 
یک مرتبه در این روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرائی ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی جریان خواهد یافت و تاریخ انتشار آگهی روز اباغ اجرائیه محسوب 
و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد و پس از گذشت مهلت قانونی 
وفق مقررات اقدام خواهد شد.                                    تاریخ انتشار: 1397/8/29
رئیس ثبت اسناد و اماک مهریز
 علیرضا دهقان منشادی

شماره پرونده: 1۳970۴021652000080/1
آگهی اباغ اجرائیه قرارداد بانکی 

کاسه پرونده به شماره بایگانی ۹۷۰۰۰۹۹
بدینوســیله به هــادی نصیری فرزند حســین بــه ش ش 3 و شــماره ملی 
4469702366 به عنوان ضامن پرونده کاســه 9700099 اجرای ثبت مهریز 
که برابر گزارش مامور پســت مورخ 1397/7/30 به آدرس مندرج در متن سند 
به نشــانی: مهریز شهرک شهید رجایی شــناخته نگردیده اباغ می گردد بانک 
صادرات شعبه بغدادآباد برای وصول مبلغ 449/998/000 ریال بابت اصل طلب 
و مبلغ 163/308/144 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/6/4 و 
از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 295/889 ریال بابت گردد علیه شــما، )هادی 
نصیری( به عنوان ضامن و حامد مطهریان به عنوان وام گیرنده و متعهد و اصغر 
مطهریــان به عنوان ضامن پرونده فوق، موضوع قرارداد بانکی شــماره 9507

5342961 مورخ 1395/8/2 بانک صادرات شــعبه بغدادآباد درخواست صدور 
اجرائیه نموده که پرونده کاســه 9700099 در اجرای ثبت مهریز تشکیل شده 
است فلذا با عنایت به اینکه شما، هادی نصیری به آدرس مندرج در درخواست 
اجرائیه و متن سند مورد شناسائی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای وکیل بستانکار 
طی وارده شــماره 139705021652000844 مورخ 97/8/26 و وفق منطوق 
ماده 18 آئین نامه اصاحی اجرای مفاد اســناد رســمی ازم ااجرا مفاد اجرائیه 
یک مرتبه در این روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرائی ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهی جریان خواهد یافت و تاریخ انتشار آگهی روز اباغ اجرائیه 
محسوب و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد و پس از گذشت 
مهلت قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد.           تاریخ انتشار: 1397/8/29
رئیس ثبت اسناد و اماک مهریز
 علیرضا دهقان منشادی

غافلگیری پیکان در ۳ دقیقه 
پرسپولیس از شکست پیروزی ساخت

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار معوقه هفته نهم لیگ برتر برابر 
پیکان در شرایطی که از حریفش عقب بود، توانست باخت را با برد 

عوض کند و 20 امتیازی شود.
تیم فوتبال پرســپولیس از ســاعت ۱6:۱۵ دیروز در دیدار معوقه خود 
در هفتــه نهم لیگ برتر میزبان پیکان بود کــه این بازی با نتیجه 2 بر یک 
به ســود پرســپولیس به اتمام رســید. شــاهین ثاقبی )42( برای پیکان و 
کمال کامیابی نیا )۷۷( و علی علیپور )۸۰( برای پرســپولیس گلزنی کردند.

در شــرایطی که پرســپولیس چند بازیکن اصلی خود را به دلیل حضور در 
اردوی تیم ملی و مصدومیت در اختیار نداشــت، برانکو تیمش را با ترکیب 
بوژیدار رادوشوویچ، سیدجال حسینی)کاپیتان(، شجاع خلیل زاده، سیامک 
نعمتی، شایان مصلح، آدام همتی )6۰- سعید حسین پور(، محسن ربیع خواه، 
کمال کامیابی نیا، امید عالیشــاه )۹3- محمد امین اسدی(، گادوین منشا و 
علی علیپور )۹۵- احســان علوان زاده( وارد زمین کرد.از این مســابقه فقط 
حدود ۱۵ هزار هوادار استقبال کردند. نیمه اول این مسابقه جذابیت چندانی 
نداشــت و به جز دو، سه موقعیت نصفه و نیمه، دو تیم فرصتی روی دروازه 
یکدیگر ایجاد نکردند. در نهایت این شــاهین ثاقبی بــود که در دقیقه 42 
روی اشــتباه شجاع خلیل زاده و محسن ربیع خواه ضربه ای به سمت دروازه 

پرسپولیس زد و این توپ به گل پیکان تبدیل شد.
در نیمه دوم پرسپولیس برای جبران نتیجه تاش کرد و کنترل بازی را 
بیشتر در اختیار گرفت. اولین تعویض پرسپولیس، بیرون آمدن آدام همتی 
از زمین و حضور ســعید حســین پور به جای وی در دقیقه 6۰ بود. با این 
تعویض، محسن ربیع خواه به دفاع راست رفت و سیامک نعمتی از این پُست 
به جلو رفت تا به حمات بیشــتر سرخپوشان کمک کند.این تاکتیک برانکو 
باعث شــد تا فشار پرسپولیس برای جبران نتیجه بیشتر شود و گردش توپ 
بیشتر در زمین پیکان باشد. حمات شاگردان برانکو سرانجام در دقیقه ۷۷ 
جواب داد و کمال کامیابی نیا با یک ضربه ســر، ارســال امید عالیشاه را به 
گل تســاوی تبدیل کرد. در شــرایطی که پیکانی ها هنوز در فضای دریافت 
گل تســاوی بودند، علی علیپور در دقیقه ۸۰ شوتی به سمت دروازه حریف 
زد. وحید شیخ ویســی دروازه بان پیکان در مهار توپ اشتباه کرد و گل دوم 
سرخپوشان به ثمر رســید تا یکباره ورق به نفع پرسپولیس برگردد. پیکان 
بعد از این غافلگیری در دقایــق پایانی در تاش برای جبران نتیجه بر آمد. 
حتی محمد قاضی مهاجم پیکان با یک ضربه ســر تا آستانه بازکردن دروازه 
پرسپولیس پیش رفت ولی رادوشوویچ توپ را روی خط چارچوب مهار کرد 

و در نهایت مسابقه با نتیجه 2 بر یک تمام شد.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1118211651126. پدیده مشهد

2117402491525. سپاهان
3126422112922. تراکتورسازی

410550114720. پرسپولیس
5124441511416. پارس جنوبی جم

6124441311216. 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

139-1412237518. سپیدرود رشت
78-1512156613. نفت  مسجدسلیمان
* 104-1612246818. استقال خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت 
گرفته است.



موتورسیکلت قاچاق 
اصفهان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از توقیف 
سه دستگاه موتورسیکلت ســنگین قاچاق به ارزش دومیلیارد و 200 میلیون 
ریال خبر داد. ســرهنگ علی ســبحانی اظهار کرد: پلیس مطلع شــد فردی 
ســه دستگاه موتورسیکلت ســنگین را به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد این 
شهرستان کرده که بررســی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی بیان 
کرد: در بازرسی از یک انبار سه دستگاه موتورسیکلت را که به صورت غیرقانونی 
و قاچاق وارد کشــور شده بود کشف و توقیف شد.این مقام انتظامی افزود: این 
موتورسیکلت های cc  1300 فاقد هر گونه مدارک بوده که مالک آنها دستگیر 

و موتورسیکلت ها نیز به پارکینگ انتقال داده شدند.
تصادف مرگبارپراید با شتر

زاهــدان – خبرنگار کیهــان: فرمانده انتظامی چابهــار گفت: برخورد یک 
دســتگاه ســواری پراید با شتر در شهرســتان چابهار یک کشته و دو مجروح 
بر جای گذاشت. سرهنگ حیدرعلی کیخا مقدم  گفت: در بررسی های به عمل  
آمده مشــخص شد یک دستگاه سواری پراید نوک مدادی به علت تاریکی هوا 
با یک شــتر برخورد کرده و باعث برخورد یک دستگاه پژو ۴0۵ نقره ای و یک 
دستگاه ســمند نیز با یکدیگر شده اســت. وی افزود: در این حادثه سرنشین 
خودروی پژو به علت شــدت جراحات وارده در دم فوت شد و راننده خودروی 
پرایــد و راننده خودروی پژو نیز مصدوم که با کمک نیروهای امدادی به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
آتش سوزی در سورتینگ

ساری – خبرنگار کیهان: بخشــدار مرکزی نکا گفت: سه واحد سورتینگ 
در این شهرستان طعمه حریق شد.عقیل محمودی سفید کوهی افزود: در این 
حادثه بیش از ۴0 تن پرتقال تامسون، ۵۵ هزار جعبه چوبی و 12۵ هزار سبد 
میوه در سه واحد که در مساحت 800 مترچیده شده بود طعمه حریق شد.وی 
با بیان اینکه تخمین زده می شود حدود یک میلیارد تومان خسارت به این واحد 

وارد شده باشد, گفت : علت آتش سوزی در دست بررسی است.
قاچاق سوخت

مشــهد – فارس: فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي از کشف سوخت 
قاچاق توسط مرزبانان این اســتان خبر داد.سرتیپ جان نثار گفت: در راستای 
برخورد با قاچاقچیان و جلوگیری از خروج سرمایه ملی از کشور، مرزبانان این 
فرماندهی در ایســت و بازرسی 1۷ شهریور هنگ تایباد موفق به کشف مقادیر 
قابل  توجهی ســوخت قاچاق از خودروهای عبوری شــدند.جان نثار ادامه داد: 
مرزبانان با ایجاد گشــت های مستمر و تنگ نمودن عرصه فعالیت قاچاقچیان، 
در حین بازرســی خودروهای ترانزیتی موفق شدند از خودروهای سنگین 3۴ 
هزار و ۴8۶ لیتر به ارزش دو میلیارد و  ۴۴3 میلیون و 3۷0 هزار ریال سوخت 

قاچاق کشف کنند
شکار شکارچی

زاهدان – تســنیم: مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان 
گفت: 13 متخلف شــکار و صید پرندگان مهاجر در دام محیط بانان سیستان و 
بلوچستان افتادند. وحید پورمردان، افزود: با تاش شبانه روزی محیط بانان این 
دو شهرســتان در حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی، ضمن جلوگیری از 
تخریب محیط زیســت و جلوگیری از شکار صید غیرمجاز پرندگان مهاجر در 
منطقه چاه نیمه های شهرســتان زهک 13 نفرمتخلف شــکار و صید پرندگان 
وحشی را دستگیر کردند. پورمردان ادامه داد: از متخلفین دستگیر شده اشه 
1۷ قطعه چنگر، یک قطعه خوتکا، یک قطعه کمچه، پنج قبضه ساح شکاری 
و ســایر ادوات شکار کشف و متخلفین دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.
کشف  اشیای قدیمی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرستان »کوثر« در استان اردبیل 
از کشــف یک عدد پیه سوز عتیقه مربوط به دوره متاخر اسامی در روستای« 
نیلق« خبر داد. ســرهنگ جواد آقا محمدی، افزود: با هماهنگی مقام قضائی، 
ماموران پلیس طی عملیات ضربتی نگهدارنده شیء  عتیقه و تاریخی را دستگیر 
و در بازرسی از محل  یک عدد پیه سوز از جنس سنگ و مربوط به دوره متاخر 
اسامی کشف شد.وی با اشــاره به اینکه شیء عتیقه کشف شده قدمتی ۷۵0 
ساله دارد؛ گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شد.

شناسایی واحد صنفی متخلف
قم - ایرنا: رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به بازرسی از 
3۴ هزار و ۵00 واحد صنفی و خدماتی اســتان، گفت: ســه هزار و 322 واحد 
صنفی متخلف در جریان این بازرســی ها شناســایی شد. محمود سیجانی روز 
شنبه در گفت و گویی افزود: پرونده تخلف این واحدها جهت رسیدگی و اعمال 
قانون به تعزیرات حکومتی اســتان ارسال شده است.وی ادامه داد: ارزش ریالی 
پرونده های ارجاع شــده به تعزیرات حکومتی بــرای صدور حکم رقمی بالغ بر 

شش هزار و 220 میلیارد ریال است.
ضبط مواد غذایی فاسد

مشــهد – خبرگزاری صدا و ســیما: مدیر گروه بهداشــت محیط معاونت 
بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: 8۴ تن مواد غذایی تاریخ گذشته 
و غیرقابل مصرف در نیشابور کشف و ضبط شد.سعید یگانه پور افزود: بازرسان 
بهداشــت محیط این مقدار مواد غذایی فاسد را بابیش از 23 هزار موردبازدید 
از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در ســاعات اداری و 
غیراداری کشــف کردند.وی اضافه کرد: 90 نفر متخلف دراین رابطه دستگیر و 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
مرگ بر اثر گاز گرفتگی

بجنورد – ایســنا: مدیرعامل سازمان آتش نشــانی بجنورد گفت: کشاورز 
روستایی که برای گرم کردن خود درون چادر از گاز پیک  نیکی استفاده کرده 
بود دچار گاز گرفتگی و آتش  سوزی شد.مجید گریوانی، افزود: در محل حادثه 
که زمین کشــاورزی بود، مرد جوان برای فرار از سرما و گرم نگه داشتن خود 
از گاز پیک  نیکی استفاده کرده بود و این مسئله دچار مرگ وی شد.وی ادامه 
داد: شواهد و آثار بر جا مانده، حاکی از آن است که گاز پیک  نیکی در قسمتی 

از چادر در حال استفاده بوده است.
تصادف خونبار

اهواز - مهر: مدیر فوریت های پزشــکی خوزستان از تصادف پژو پارس در 
مسجدسلیمان با سه مصدوم و یک فوتی خبر داد.شهیار میرخشتی، گفت: در 
شهر گل گیر شهرستان مسجدسلیمان )تمبی به سمت گل گیر نزدیک قبرستان 
نصیران( یک دستگاه خودروی پارس با یک خودروی سواری پراید برخورد کرد 
که در این سانحه سه نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.وی افزود: 
ماکان احمدی سه ساله، ســید علی احمدی پور 32 ساله و احمد عباسی 38 
ســاله مجروحان حادثه به بیمارستان نفت و 22 بهمن مسجدسلیمان منتقل 

شدند. شهیار میرخشتی در پایان از فوت مرجان راکی 30 ساله خبر داد.

صفحه 10
سه شنبه ۲۹ آبان 1۳۹۷

1۲ ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۵۴
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

تن  از کشته شدن ۴۵  رسانه های هند 
بر اثر طوفان شدید »گاجا« در جنوب این 

کشور خبر دادند.
بنابر اعام مقامات محلی، بیشتر قربانیان بر 
اثر وقوع ســیاب، فروریختن ساختمان ها و برق 
گرفتگی جان خود را از دســت داده اند.همچنین 

آب آشــامیدنی، مواد غذایی و کمک های درمانی در اختیار 82 هزار نفر که در 
بیش از ۴00 کمپ دولتی اســکان داده شده اند، قرار گرفته  است.شمار تلفات 
ایــن حادثه طبیعی که مناطق جنوبی هند را دربر گرفته به ۴۵ تن رســیده و 
همچنین خســارات گسترده ای را به خانه ها و جاده ها وارد کرده  است.عاوه بر 
این، ده ها هزار نفر را مجبور کرده برای حفظ جان  خود خانه هایشــان را ترک 

کنند و به کمپ های موقت پناه ببرند.
به گزارش پایگاه خبری »تی آرتی ورد«، مقامات محلی با بیان اینکه بر اثر 
طوفــان گاجا حدود 30 هزار تیر برق و بیش از 100 هزار اصله درخت تخریب 
شــده، گفتند: نزدیک به 10 هزار نیروی انسانی تاش کردند تا قطعی برق در 

مناطق حادثه دیده به سرعت برطرف شود.

گاجا 
به جان هند 

افتاد

دو پیکر( در حراجی کریستی نیویورک بیش از ۹۰ میلیون دار چکش 
خورد و رکورد زد.

به گزارش میزان، تابلوی اســتخری با دو پیکر، اثر »دیوید هاکِنی« نقاش 
81 ساله در حراج کریســتی نیویورک، بیش از 90 میلیون دار چکش خورد 
تــا رکورد گران ترین اثــر هنرمند زنده را به خود اختصــاص دهد.قبل از این 
پیش بینی می شــد اثر این نقاش انگلیســی 80 میلیون دار به فروش برسد. 
پیــش از این رکورد بااترین رقم یک اثر هنرمنــد زنده با ۵8 میلیون و ۴00 
هزار دار در سال 2013 متعلق به »جف کوونز« بود که برای مجسمه فوادی 
»سگ بادکنکی« ثبت شــده بود.تابلوی »پرتره یک هنرمند« )استخری با دو 
پیکر( اولین بار در ســال 19۷2 در نمایشگاه آثار این هنرمند به نمایش درآمد 
که با الهام از دو عکس که یکی از آنها عکس همکار و شریک هاکنی بود، خلق 
شد.کریســتی هویت خریدار این تابلوی نقاشی را فاش نکرده است، کسی که 
در یک رقابت تقریباً 10 دقیقه ای با دیگر پیشــنهاددهندگان تلفنی موفق به 
خرید این اثر شده است.»دیوید هاکِنی« متولد انگلستان نقاش، طراح، عکاس 
و پژوهشــگر هنر اســت. نقاشــی های او در دهه ۶0 میادی از اهمیت باایی 
برخوردار بوده و به ســبب تنوع و تناقض آثارش، یکــی از هنرمندان اثرگذار 

دهه های اخیر به شمار می آید.

رکورد نجومی 
یک تابلو 

در حراجی 
کریستی!

نخســتین نماینده زن مسلمان کنگره 
آمریکا اعام کرده است نهایت تاش خود را 
برای لغو قانون ممنوعیت استفاده از حجاب 

در کنگره آمریکا به کار می گیرد.
به گزارش وبســایت آی 2۴، »الهان عمر«، 
نخســتین نماینده دموکرات و مســلمان کنگره 

آمریکاســت که در پیامی توئیتری اعام کرده است نهایت تاش خود را برای 
لغو قانون ممنوعیت حجاب ســر در کنگره آمریکا انجام می دهد.عمر، نماینده 
دموکرات ایالت مینه ســوتا در این پیام توئیتری نوشــت: »هیچ کسی روسری 
را روی ســر من قرار نداده اســت، جز خودم. این انتخاب من اســت و آخرین 
ممنوعیتی نیســت که من برای لغو آن تاش خواهم کرد.«این پیشــنهاد که 
با حمایت نانســی پلوسی، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان و جیم مک 
گاورن، نماینده دموکرات ماساچوســت همراه بوده اســت به عنوان بخشی از 
یک بســته اصاحات مطرح شده است و برای قانون ممنوعیت استفاده از کاه  
و ســرپوش مذهبی در کنگره که در ســال 183۷ تصویب شد، استثناء ایجاد 
می کند.در صورتی که این ایحه تصویب شــود و شکل قانونی به خود بگیرد، 
اســتفاده از حجاب سر و کیپا ]کاه ســنتی یهودیان[ در کنگره منع قانونی 

نخواهد داشت.
عمر که اصالتی ســومالیایی دارد  پس از پیــروزی در انتخابات از جنبش 
بایکوت، ســلب و تحریم اسرائیل موســوم به )BDS(  حمایت کرد که از سوی 
حامیان رژیم صهیونیستی در کنگره به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. او پیشتر 
رژیم صهیونیســتی را »رژیم آپارتاید« توصیف کرده بود.این نماینده مسلمان 
در ســال 2012 در اظهاراتی گفته بود رژیم صهیونیستی جهان را هیپنوتیزم 
می کند تا اقدامات ناشایســت آن نادیده گرفته شود.رشــیده طلیب ۴2 ساله 
که تابعیت فلســطینی-آمریکایی دارد، دیگر زن مســلمانی است که از ایالت 

میشیگان وارد کنگره آمریکا شده است.

تاش برای
 لغو قانون 

ممنوعیت حجاب 
در کنگره آمریکا

اداره کل راه آهن جنوب

آگهی ارزیابی کیفی
نوبت دوممناقصه 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 نوبت چاپ: 320481
سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا در نظر دارد انجام پروژه مشروحه 
ذیل از محل اعتبارات طرح های غیرعمرانی را طبق مشــخصات فنی کار با شــرایط کلی از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: پروژه اجرای اســکلت بلوک 1 و تکمیل اســکلت بلوک 3 از طرح توسعه 

بیمارستان زاهدان
2- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

3- محل و مدت اجرای موضوع مناقصه: استان سیستان و بلوچستان- شهر زاهدان و مدت 
انجام کار 4 ماه شمسی می باشد

4- مبلغ برآورد کارفرما: مبلغ برآورد اولیه 10/384/082/906 ریال و براســاس فهرست بهاء 
پایه سال 97 می باشد.

5- شرایط شرکت های متقاضی: 
الف( داشتن تجهیزات امکانات و تخصص ازم و توانایی انجام کار مطابق استاندارهای رایج.

ب( توانایــی ارائه ضمانت نامه بانکی شــرکت در مناقصه به میــزان 519/204/145 ریال و ارائه 
ضمانت نامه بانکی در صورت برنده شدن به عنوان تضمین انجام تعهدات.

ج( داشــتن گواهینامه صاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 5 ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و دارا بودن ظرفیت آزاد در رشته مورد نظر.

د( داشتن گواهینامه تاییدیه صاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6- مدت اعتبار پیشنهادات: برای مدت سه ماه پس از آخرین تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادها 

معتبر باشد.
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: 

الف( تقاضای کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه با ذکر موضوع مناقصه.
ب- قیمت اســناد مناقصه 1/000/000 ریال اســت که باید به حساب شماره 6158800184307 
بانک سپه شــعبه جالیه تهران )به نشانی: تهران- خیابان کارگر شــمالی تقاطع دکتر فاطمی( به 
نام تمرکز وجوه حاصل از عواید داخلی دارایی- ســازمان مهندســی نزاجا واریز شده و رسید آن به 

فروشنده اسناد مناقصه تحویل شود.
ج( متقاضیان جهت دریافت اســناد مناقصه از روز سه شــنبه مورخه 97/08/29 لغایت ساعت 12 
روز دوشــنبه مورخه 97/09/05 به نشانی دستگاه مناقصه گزار تهران، خیابان کارگر شمالی- تقاطع 
دکتر فاطمی- نبش فاطمی غربی- سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا دایره امور پیمان ها و 

رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن های 66944325 و 66944339 تماس حاصل نمایند.
د( آخرین مهلت جهت تحویل اســناد مناقصه ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 97/09/14 خواهد 

بود.
8- کارفرما نسبت به رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران مختار است.

9- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبان 
مورد نیاز خود در بخشهای مختلف به تعداد تقریبی 68 نفر جهت انجام عملیات حفاظت فیزیکی 
از ابنیه، تاسیســات و اموال منقــول و غیرمنقول خود از طریق مناقصه عمومی به موسســات 
حفاظتی و مراقبتی)انتظامی وابسته به مرکز انتظام ناجا( واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

1- داشــتن حداقل 3 ســال سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و داشــتن دو مورد قرارداد مشابه با 
یکی از ســازمانهای دولتی و یا شــهرداریها و ارائه حداقل 2 مــورد رضایت نامه از کارفرمایان 
قبلی 2- ارائه تاییدیه از پلیس پیشــگیری ناجا مبنی بر صاحیت انجام امور حفاظت فیزیکی 
و حوزه هــای مرتبط دیگر با ارائه مجــوز فعالیت از مرکز انتظام ناجا رتبه1 و 2- ارائه گواهینامه 
صاحیت از اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی 3- ارائه تصویر اساســنامه مرتبط با موضوع 
مناقصه 4- سوابق و مشخصات پرسنل شرکت 5- ارائه شماره حساب بانکی شرکت و پرینت 
بانکی 6- مدت قرارداد یک ســال شمســی می باشد. 7- سپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 
1/540/000/000 ریال که به یکی از روشــهای ذیل ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ 
فــوق بوده و به مدت 90 روز معتبر و قابل تمدید باشــد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به 
حساب 700786948623 بانک شهر. 8- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشــوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد. 9- شــهرداری در رد یا قبول هر یک از 
پیشــنهادات مختار است. 10- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب 
700785313795 نزد بانک شــهر واریز و رســید آنرا ارائه نمایند. 11- در هر صورت مدارک 

مندرج در اســناد مناقصه ماک فروش اســناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 12- توضیح 
اینکه به غیر از ســپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در 
مناقصه در نزد شــهرداری باقی می ماند. 13- ازم به ذکر اســت هنگام خرید اسناد مناقصه: 
ارائه تاییدیه از پلیس پیشگیری ناجا مبنی بر صاحیت انجام امور حفاظت فیزیکی و حوزه های 
مرتبــط دیگر با ارائه مجوز فعالیت از مرکز انتظام ناجــا رتبه 1 و 2- ارائه گواهینامه صاحیت 
از اداره کل تعــاون- کار و رفاه اجتماعی- معرفی نامه همراه مهر و امضای مدیرعامل و آخرین 
آگهی تغییرات- کد اقتصادی الزامی می باشد. 14- سایر اطاعات و جزئیات در شرایط مناقصه 
مندرج است. 15- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا)الف- ب- ج( اک و ممهور به مهر 
شــرکت شــده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 
مورخ 97/9/11 بــه آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بال دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل 
داده شــود. 16- پیشنهادات رسیده در مورخ 97/9/12 در کمیسیون عالی معامات شهرداری 
کرج)دفتر شهردار( راس ساعت 11 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعام خواهد 
شد. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور پیمانها 
شــهرداری کرج واقع در بلوار بال طبقه هفتم مراجعــه نمایند. در ضمن هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت کســب اطاعات بیشــتر با شــماره های تلفن 35892443 یا 35892418 و یا 

35892739 تماس و یا به سایت اینترنتی www.Karaj.ir مراجعه فرمایید.

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

دستگیری عامان شهادت ستوان یکم اصغر حیدری 
و اســتوار یکم محمود جعفری  در استان هرمزگان و 

جرجندی نژاد در استان کرمان دستگیر شدند.
فرمانــده انتظامی اســتان هرمــزگان از شناســایی و 
دســتگیری عامان شهادت دو شهید ناجا و کشف دو قبضه 
ساح جنگی خبر داد. سرتیپ »عزیزاله ملکی« اظهار داشت: 
در ادامه رسیدگي به پرونده درگیري شرور مسلح با ماموران 
انتظامي پاسگاه ســرنی میناب که در سال 1393 منجر به 
شهادت ســتوان یکم »اصغر حیدری« شده بود، دستگیری 

متهم فراری در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: عامل اصلی که از اشــرار مســلح و ســابقه 

دستگیری عامان شهادت ۳ شهید ناجا در هرمزگان و کرمان

رئیس اداره ثبت احــوال مراغه گفت: زنی در 
مراغه پس از 71 سال صاحب شناسنامه شد. 

علیرضا شمس  دانش اظهار داشت: برای این خانم در 
سن ۷1 سالگی برای اولین  بار شناسنامه صادر شده است.
وی افزود: حبیبه عباســی با اینکه هفت فرزند دارد 
و در روســتای یورک زندگی می کند، در این مدت بدون 
شناسنامه بوده است. وی اضافه کرد: این خانم در روزهای 
گذشته به خاطر بیماری به بیمارستان امیرالمومنین )ع( 
مراغه مراجعه و به خاطر نداشتن دفترچه بیمه، شناسنامه 

و کارت ملی به ثبت احوال معرفی می شود.
رئیس ثبت احوال مراغه افزود: در بررسی ها مشخص 
شده که برای این خانم یک بار در سال 132۶ شناسنامه 

صادر و سال ها بعد به خاطر مراجعه نکردن برای تعویض یا 
عکس دار کردن، گواهی فوت صادر شده است.

شمس دانش گفت: پدر و مادر این زن در یک سالگی 
وی بر اثر سیل فوت شده اند و شناسنامه اش مفقود شده و 
پس از آن نیز کسی برای دریافت شناسنامه و کارت ملی 
وی به ثبت احوال مراجعه نکرده است.وی اضافه کرد: این 
زن چون در روستای دوری زندگی می کند، در این مدت 
از هیچ خدمات دولتی، بیمارســتانی و یارانه ای استفاده 
نکرده اســت.به گفته رئیس ثبت احــوال مراغه، فرزندان 
این خانم با مراجعه به ثبت احوال مراغه برای مادرشــان 
شناســنامه دریافت کردند. وی افزود: به زودی برای خانم 

عباسی کارت ملی نیز صادر می شود.

زن مراغه ای پس از 71 سال صاحب شناسنامه شد

با گذشت اولیای دم سه زندانی در زندان مرکزی اراک 
در زمان اجرای حکم به زندگی بازگشتند. 

به گــزارش خبرگزاری فارس ، ســه زندانــی در زندان 
مرکزی اراک با مداخله مدیر و مددکاران زندان و با گذشت 

اولیای دم در پای چوبه دار به زندگی بازگشتند.
به گفته مدیرکل زندان های اســتان مرکزی این اتفاق 
پس از پیگیری مدیر زندان مرکزی و گروه ســفیران نجات 

این زندان و رایزنی با خانواده اولیای دم رخ داد.
فاحتی مطلق تصریح کــرد: طی پیگیری و رایزنی های 
بــه عمل آمده یک  نفر از این زندانیان که به جرم قتل عمد 
مدت چهار ســال و دو نفر دیگر مدت 11 سال در زندان به 
ســر می بردند و در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشتند 
با رضایت خانواده اولیای دم از مرگ نجات یافته و به زندگی 

بازگشتند.

اهواز- خبرنگار کیهان:
کارگران  بررسی مشکات  از  استاندار خوزستان 

نیشکر هفت تپه در دولت خبر داد.
غامرضا شــریعتی با اعام این خبر در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشــت: جلســه ویژه ای برای حل مشــکل 
کارگران نیشــکر هفت تپه با دژپســند وزیر اقتصاد و دارایی 
برگزار و با پیگیری های انجام شــده مقرر شد موضوع حقوق 
کارگران نیشکر هفت تپه و مسائل آن در دولت مطرح شود و 
معاون اول رئیس جمهور هم صحبت هایی کرده اند تا موضوع 

به نحو احسن حل شود.
معاون روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوزستان هم گفت: تیم کارشناسی که به دستور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به خوزستان سفر کرده است، در جلسه 
کمیســیون کارگری خوزستان مشــکات کارگری نیشکر 
هفت تپه و گروه ملی فواد ایران و بحث پرداخت حقوق های 

معوقه به آن ها را بررسی می کند.
احمد شجیراتی عنوان کرد: این تیم باید گزارش کاملی 
از آخرین وضعیت دو شــرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی 
فواد ایران و همچنین راهکارهای برون رفت از بحران آن ها 

را تهیه و به وزارت کار و هیئت دولت ارائه کند.
کارگران شــرکت کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه 
شــوش که قریب به چهار ماه است حقوق دریافت نکرده اند؛ 
دوشنبه با تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان پانزدهمین 
روز اعتصــاب خود را رقــم زدند. آنان با در دســت گرفتن 
پاکاردهایی با این مضامین »کودکم گرســنه است«، »من 
فرزنــد هفت تپه ام« و.... اعتراض خود را نســبت به وضعیت 
نابســامان این شــرکت و تعویق در پرداخت مطالبات خود 

اعام داشتند.

بازگشت 3 اعدامی به زندگی

مشکات کارگران نیشکر هفت تپه 
در دولت بررسی می شود

ساری – خبرنگار کیهان: 
اســتان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعــی  معاون 
مازندران از دستگیری 13 نفر از اعضای یک شرکت 

هرمی در شهرستان نوشهر خبر داد. 
علیرضــا باقری گفت: در پی کســب خبــری مبنی بر 
فعالیت و عضوگیری یک شرکت هرمی در شهرستان نوشهر، 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی آن فرماندهی قرار گرفت. 
وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطاعاتی، اعضای این 
شرکت هرمی که با وعده استخدام افراد در یکی از شرکت های 
دولتی و دریافت کارت پایان خدمت برای مشموان، سوژه های 
مــورد نظر را انتخاب و آنان را وادار به عضویت و عضوگیری 
برای این شــرکت می کردند، شناسایی شدند. باقری یادآور 
شــد: پس از هماهنگی های قضایی کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی نوشــهر با تشکیل تیم های 
عملیاتی 13 نفر از سرشــاخه های اصلی این شرکت هرمی 
را دســتگیر کردند.  برابر بررسی های به عمل آمده متهمان 
تاکنون بالغ بر یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال از شهروندان 
کاهبــرداری کرده اند و متهمان پس از تشــکیل پرونده به 
مرجع قضایی معرفی شــدند و موضوع در دســت بررســی 
است. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اظهار کرد: 
شیادان فعال در دسیسه های هرمی، با استفاده از شیوه های 
روان شناســی، افراد را به عضو شــدن در زیرگروه های خود 
ترغیب می کنند. وی با  اشــاره به اینکه وعده  سرمایه گذاری 
با دریافت ســود باا، مهم ترین شگرد شــرکت های هرمی 
است، هشدار داد: شهروندان از هرگونه فعالیت اقتصادی که 
متولیان آن ادعای درآمدی غیرعادی، به ویژه در مدت زمان 
کوتاهی را دارند، دوری کرده و ضمن تامل در انجام معامات 
وسوســه انگیز در صورت شناسایی افرادی که در این زمینه 

فعالیت می کنند مراتب را به پلیس اطاع دهند.

دستگیری 13 نفر از اعضای 
یک شرکت هرمی

 یوسف غنی زاده مدیر روابط عمومی پتروشیمی 
ارومیه گفت: ساعت13 و 3۵ دقیقه روز یکشنبه، دو 
نفر از کارگران پتروشــیمی ارومیه در واحد 1۰۰ این 
پتروشیمی در اثر آوار شدن مواد زائد بر سرشان فوت 

شدند.
وی افزود: تاش اورژانس جهت احیای این دو کارگر که 
یکی از آنها ۵0 و دیگری 30 ساله بود، به نتیجه نرسید و هر 

دو نفر فوت شدند.
او با تاکید بر اینکه علت حادثه خطای انسانی اعام شده 
است، گفت: این انبار بیش از یک ماه بود که برای تمیز کردن 
کنار گذاشته شده بود و خطای انسانی این دو نفر که به انبار 

مراجعه کرده بودند، موجب فوت آنها شد.
وی در پایــان تاکید کرد: این حادثــه مصدوم دیگری 
نداشــته و به خط تولید آسیبی وارد نکرده است. همچنین 

انفجاری هم رخ نداده است.

مرگ دو نفر از کارکنان پتروشیمی 
ارومیه

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از آدم ربایی 
در قرچک خبر داد و گفــت: متهمان در کمتر از ۲۴ 

ساعت و با تیراندازی پلیس دستگیر شدند.
ســرتیپ عبدالرضا ناظری در گفت وگو بــا مهر، افزود: 
پلیس بــه محض اطاع از این موضوع تحقیقات را شــروع 
کرد و در تحقیقات اولیه از یک اختاف حساب 200 میلیون 
تومانی ســبب حضور طلبکاران از اســتان ایام در قرچک 
شــده اســت.وی با بیان این که طلبکاران پس از حضور در 
قرچک در فرصتی مناســب با تهدید چاقــو اقدام به ربودن 
فرزند شــخص طرف حســاب به همراه خودرو پژو ۴0۵ او 
کردند، گفت: پلیس توانست در همان شب خودرو آدم ربایان 
را شناسایی کند.فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان 
این که آدم ربایان به اخطار ایست پلیس بی اعتنایی و اقدام به 
تیراندازی به ماموران کردند، گفت: اما این اقدام سبب کوتاه 
آمدن ماموران نشد و آنها عرصه را بر آدم ربایان تنگ کردند، 
تا در نهایــت این افراد مجبور به رها کــردن خودرو و فرار 
شدند، اما دقایقی بعد از فرار آنها، ماموران انتظامی توانستند، 
از طریق اقدامات اطاعاتی مخفیگاه آنها را شناسایی کرده و 
در اقدامی قاطع یکی از متهمان را دستگیر و فرد ربوده شده 
را در کمال صحت و سامت آزاد کند.ناظری گفت: اقدامات 
پلیسی برای دستگیری آدم ربای اصلی همچنان ادامه داشت 
و پس از طراحی یک قرار صوری بین شــاکی و متهم اصلی، 

وی در مقابل یکی از مراکز درمانی قرچک دستگیر شد.

دستگیری آدم ربایان 
در کمتر از 24 ساعت

از  گلستان  در شرق  مینودشت  انتظامی  فرمانده 
دستگیری اعضای باند پنج نفره فروش  اشیای عتیقه 
در این شهرســتان خبر داد و گفــت: در این ارتباط 
هشت قلم شیء عتیقه مربوط به دوره اسامی کشف 

شد. 
ســرهنگ سید داود حسینی ، در گفت و گو با ایرنا افزود: 
مامــوران انتظامی پاســگاه »چهل چای« مینودشــت، در 
حین گشت زنی در حوزه اســتحفاظی موفق به شناسایی و 

دستگیری اعضای این باند شدند.
وی گفت: در بازرسی از خودروی اعضای این باند که با 
هماهنگی مرجع قضایی انجام شد، عاوه  بر کشف هشت قلم 

شی عتیقه شامل چند دیگ فلزی و بشقاب، ظروف پایه دار 
و پایه شــمعدان، وســایل و تجهیزات حفاری نیز از آنان به 

دست آمد.
سرهنگ حسینی اضافه کرد: اعضای باند فروش  اشیای 
عتیقه از اهالی یکی از شهرهای همجوار مینودشت بودند و 
قصد داشتند این  اشــیای تاریخی را به خارج استان منتقل 

کنند که توسط ماموران شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه براســاس نظر کارشناسی اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری مینودشت،  اشیای 
کشف شده متعلق به دوره اسامی است، تصریح کرد: اعضای 

این باند نیز با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

دادستان عمومی و انقاب شوش گفت: هشت نفر 
از عوامل درگیری مسلحانه در دهستان چنانه شوش 

دستگیر و روانه زندان شدند.
مصطفــی نظــری در گفت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: درگیری مســلحانه در روســتای ترویح بخش فتح 
 المبیــن در تاریخ 22 آبان ماه 2 کشــته و هشــت مجروح 

بر جا گذاشت.
وی انگیزه درگیری را اختاف ملکی زمین کشــاورزی 
عنوان کرد و گفت: در این درگیری مسلحانه از ساح جنگی 

استفاده شده بود.

دادســتان عمومی و انقاب شوش با اشاره به خطر ادامه 
درگیری هــا در منطقه افزود: برای برگرداندن آرامش بین 2 

طایفه جلساتی بابزرگان و شیوخ آنها برگزار شده است.
وی خواســتار حفظ آرامــش و خودداری از تشــدید 
درگیری بین 2 طایفه شد و اظهار داشت: با توجه به متواری 
شدن برخی متهمان پرونده این درگیری تا دستگیری همه 

عوامل باز خواهد ماند.
بــا کمــک اعضای شــورای تامیــن بویژه دادســتان، 
دادگســتری و فرماندهی انتظامی شهرستان شوش آرامش 

درمنطقه برقرار است.

ناکامی باند قاچاق  اشیای عتیقه در مینودشت

عوامل درگیری مسلحانه در شوش روانه زندان شدند

دار منطقه شــرق استان بود شناســایی و با مراقبت شبانه 
روزی، پــس از هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی در 
مخفیگاهش به همراه دو قبضه اسلحه کاش و 19۷ فشنگ 
جنگی دستگیر شــد؛ متهم در بازجویی های انجام شده به 
درگیری مسلحانه و به شــهادت رساندن شهید »حیدری« 
به انگیزه حمل مواد مخدر و همچنین قتل یکی از ســاکنان 

منطقه اعتراف کرد.
وی خاطرنشــان کرد: به موازات این اقدام، سرنخ هایی 
از شرور قاچاقچی که در سال 13۷2 در منطقه هشتبندی، 
طی یک درگیری مسلحانه که منجر به شهادت  استواریکم 
»محمود جعفری« شــده بــود با انجام اقدامــات اطاعاتی 
شناســایی و علیرغم تغییر مکان مــداوم، در یک عملیات 
ضربتی دســتگیر شــد؛ در تحقیقات انجام شده این متهم 
نیز صراحتا به جرم ارتکابی اعتراف کرد. همچنین دادستان 
عمومی وانقــاب رودبار جنوب گفت: با رایزنی دادســتانی 
با بــزرگان و معتمدان محلــی، دیروز)دوشــنبه( دو نفر از 

متهمان پرونده شــهادت شــهید جرجندی تحویل دستگاه 
قضایی شــدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حامد عمرانی 
اظهار داشت: بافاصله پس از اعام خبری مبنی بر درگیری 
مســلحانه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 
رودبار جنوب با اشــرار مســلح که منجر به شهادت یکی از 
ماموران خدوم ناجا شــد، رسیدگی به موضوع در دستور کار 
قرار گرفت و جلسه شورای تامین شهرستان تشکیل شد.وی 
گفت: پس از رایزنی های صورت گرفته و با همکاری ســران 
طوایف و نیروهای امنیتی دو نفر از عوامل شــهادت شهید 
جرجندی نژاد به نام های )الف.ش( و )ع.س( بازداشت شده اند 
و بازجویی از متهمان در دادســرای عمومی و انقاب رودبار 
جنوب در حال انجام اســت.پیکر پاک شــهید مدافع وطن 
»استواریکم سجاد جرجندی نژاد« که شامگاه شنبه 2۶ آبان 
ماه توسط اشــرار و قاچاقچیان مواد مخدر و در حین انجام 
مأموریت به درجه رفیع شــهادت نائل آمد روز یکشــنبه بر 
دستان مردم شهیدپرور شهرستان رودبار جنوب تشییع شد.

یک  »پرتره  تابلوی 
با  )استخری  هنرمند« 

رئیس پلیس پایتخت از شناســایی و دستگیری 
1۸۴ سارق پایتخت که در قالب ۴۵ باند، سه هزار فقره 

سرقت انجام داده بودند، خبر داد.
به گزارش فارس، ســردار حســین رحیمی در حاشیه 
اجرای پنجمین مرحله طرح دستگیری سارقان شهر تهران 
گفت: این طرح از ابتدای هفته گذشته توسط مأموران پلیس 

آگاهی پایتخت رقم خورد.
رحیمی افزود: مأموران پلیس آگاهی پایتخت با ساعت ها 
کار اطاعاتی توانســتند 18۴ سارق سابقه دار را شناسایی و 
دســتگیر کنند؛ سارقانی که به سه هزار فقره سرقت اعتراف 

کردند.
وی ادامه داد: در این طرح ۴۵ باند سرقت اعم از سرقت 
منزل، خودرو، موتورســیکلت و محموله شناسایی و منهدم 
شد؛ در بین دستگیرشدگان 90 نفر سابقه دستگیری داشته 
و ۴0 نفر برای اولین بار بازداشــت شدند؛ همچنین سارقانی 

بودند که سابقه 3 تا ۶ بار زندان نیز داشتند.
رئیس پلیــس پایتخت با اشــاره به دســتگیری دو باند 
سارقان مسلح در این طرح، گفت: اعضای این باند پنج نفره 
مترصد ســرقت از یک بانک و طافروشی بودند که با اشراف 
اطاعاتــی مأموران پلیس، پیش از هر اقدامی شناســایی و 

دستگیر شدند.
رحیمی از دســتگیری باند ســارقان منازل شمال شهر 
تهران خبر داد و اظهارداشــت: این باند 11 نفره اغلب دار، 
ارز و دارایی های با ارزش را به سرقت می بردند که تاکنون به 

1۷ فقره سرقت منزل اعتراف کرده اند.
وی با  اشــاره به بازداشــت کیف قاپ های خشنی که به 

184 سارق پایتخت با 3 هزار فقره سرقت دستگیر شدند

صورت وحشــیانه اقدام به زورگیری و کیف قاپی می کردند، 
گفت: دو نفر از خانم هایی که توســط این کیف قاپ ها مورد 
ســرقت و زورگیری قــرار گرفتند، به کمــا رفتند اما وضع 

جسمانی آنها رو به بهبود است.
رئیس پلیس پایتخت از شناســایی بانــد ۷ نفره ای که 
اقدام بــه کاهبرداری می کردند خبــر داد و افزود: اعضای 
این باند به بهانه برنده شــدن در مســابقات، افراد را به پای 
عابربانک ها کشیده و کل حساب افراد را خالی می کردند؛ در 
بین مالباختگان پزشک، خلبان و میهماندار نیز وجود داشت. 
یکی از میهمانداران پولی را که پس از 2۵ ســال خدمت به 
دست آورده بود در این کاهبرداری از دست داد؛ اعضای این 

باند نیز دستگیر شدند.

دستگیری سارقان بانک پاسارگاد
سردار رحیمی درخصوص شناسایی و دستگیری سارقان 
بانک پاســارگاد اعام کرد: یک باند پنج نفــره که اقدام به 
سرقت از خزانه بانک پاسارگاد، شعبه میرداماد کرده بود نیز 
شناســایی و دستگیر شــد. وی ادامه داد: سردسته این باند 
سرقت که مسئول خزانه داری این شعبه بانک پاسارگاد بود 
پس از سرقت ۷/۵ میلیاردی به کشور ارمنستان گریخته بود 
که محل اختفای این فرد طی عملیات پلیسی شناسایی و با 

همکاری پلیس اینترپل دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: سردســته این باند 
همراه همســر و ســه نفر دیگر اقدام به سرقت کرده بود که 
همه اعضای این باند دســتگیر شــده و با تشکیل پرونده به 

دادسرا معرفی شدند.
 رحیمی خاطرنشــان کرد: خوشبختانه اموال به سرقت 
رفته نیز به خزانه بانک مذکور برگردانده شــد و با همکاری 
خوبی که بین پلیس ایران و پلیس اینترپل وجود داشــت، 

دستگیری این باند به سرعت و طی دو هفته انجام شد.
بانک پاسارگاد: سرقتی از خزانه بانک

 انجام نشده است
در همین حال بانک پاسارگاد با صدور اطاعیه ای اعام 
کرد: ضمن ســپاس و تشــکر از اقتدار و هوشــیاری پلیس 
آگاهــی نیروی انتظامی جمهوری  اســامی ایران که موجب 
دســتگیری فرد خاطی در کشور ارمنســتان شده است، به 
اطاع می رساند؛ خبر ســرقت از خزانه داری بانک پاسارگاد 
که به نقل از رئیس محترم پلیس پایتخت در رســانه ها درج 

شده است، صحت ندارد.
سرقت یاد شده از شرکتی صورت گرفته است که خدمات 
پول رسانی به دستگاه های خودپرداز خارج از شعبه ها را انجام 
می دهد و هیچ گونه ارتباطی با خزانه  بانک پاسارگاد نداشته و 

فرد دستگیرشده نیز کارمند شرکت مذکور بوده است.



اخبار كشور

درمکتب امام

حربه دشمنان اسام و ایران
اسام تنها پناهگاه همه ماست؛ و در زير پرچم پرافتخار آن؛ همه گروه ها به 
حقوق خود مى رسند. عوامل اجانب كه منافع خود و اربابان شان را در خطر مى بينند، 
براى تحريك برادران اهل سنت و دامن زدن به برادركى، قضيه شيعه و سنى را 
طرح موده و مى خواهند با شيطنت بن برادران اختاف ايجاد كنند. در جمهورى 
اسامى همه برادران سنى و شيعه در كنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوى 

هستند. هركس خاف اين را تبليغ كرد، دشمن اسام و ايران است .
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

آقای آخوندی! 5 سال وقت کشور را 
با نظریه بازی هدر دادید

سرویس سیاسی-
خوب اســت وزیر سابق راه و شهرسازی که در 5 ســال تصدی پست وزارتخانه مشغول نظریه بازی بوده کارنامه این 
سال های خود را ارائه دهد تا بدانیم ماحصل نظریه های او آیا توانسته بر سر یک خانواده مستمند یک سقف نصف و نیمه 
بسازد؟ وقتی شخصی نمی تواند جایگاه و وظایف وزیر را که پست اجرایی دارد با استاد دانشگاه یا پژوهشگر از یکدیگر تمیز 
دهد نتیجه چه می تواند باشد؟!سرمقاله دیروز شرق را عباس آخوندی نوشته بود. او در این نوشتار کوشش کرده تا مقابله 
با مفسدان اقتصادی را کاری عبث و بیهوده نشان دهد. در بخشی از این نوشتار آمده: »تا آنجا که من به یاد دارم این دو 
سومین و چهارمین فردی هستند که به جرم اخال اقتصادی اعدام می شوند... طبق قاعده فرض بر این است که این اقدام 
دارای قدرت بازدارندگی حتمی اســت. ســوداگران و متخلفان بزرگ از این مجازات سنگین هراسناک می شوند... آیا هیچ 
تحقیق میدانی چنین فرضیه هایی را اثبات می کند؟!«مغالطه عباس آخوندی به واقع مصداق همان چیزی است که در یونان 
باستان آن را سفسطه می نامیدند. گویا سخن او این است که نباید با مفسدان اقتصادی برخورد قهری صورت گیرد و برای 

بهبود اوضاع باید به سمت نظریه پردازی در این مورد رفت: »راهکار آسان تر حاکمیت قانون و قبول نظریه علمی است«! 
او همچنین گفته اســت که ضعف در اعمال قانون منجر به پیدایش مفاســد اقتصادی و مفسدان می شود که در این 
باب باید تاکید کنیم که کاما با عباس آخوندی موافقیم. چرا که اگر این چنین نبود حتما از یک وزیر پرسیده می شد که 
ماحصل حضور 5ســاله او در یک وزارتخانه چه بوده؟ او که نه به ســاخت خانه برای مردم اعتقادی داشت و نه به نظارت 
وزارت راه و شهرسازی بر قیمت خانه و زمین چرا مسئولیت این وزارتخانه را پذیرفت؟ راستی اگر کسی مشغله های شخصی 
فراوانی دارد مثا اینکه باید به امورات شــخصی و خانوادگی خود رســیدگی کند و این رسیدگی مثا دست کم دو روز در 
هفته زمان نیاز دارد آیا مجاز است پست حساسی را قبول نماید و فرصت و زمان کشور را در یک وزارتخانه به هدر دهد؟!

احساسات یک نماینده عقل و قانون و اخاق را لگدمال کرد!
دیروز روزنامه های زنجیره ای به روال روزهای پیش به توجیه تراشــی برای اظهارات بی اســاس وزیر خارجه پرداختند. 
روزنامه شرق گفت وگویی با علی مطهری انجام داده و در همان ابتدا خبرنگار از او می پرسد: »آخرین اظهارات آقای ظریف 

را شنیده اید؟« و مطهری در پاسخ می گوید: »نه قضیه آقای ظریف را درست دنبال نکردم، دقیقا چه گفته بود؟« 
سپس خبرنگار روزنامه طیف موسوم به اصاح طلب به مطهری توضیح می دهد که: »حرف ظریف این بود که پشت 
نگرانی های »صادقانه« درباره لوایح مربوط به FATF افرادی هستند که از پولشویی منفعت می برند. کمی هم درباره پولشویی 
عدد و رقم می دهند و آن را با بودجه وزارت خارجه قیاس می کنند و می گویند کسانی که در یک قلم پول شویی خود ۳۰ 
هزار میلیارد منفعت دارند، حتما خرج فضاسازی هم کرده اند. شما که در مجلس هستید چنین احساسی داشتید که پشت 
این موافقت ها و مخالفت ها منفعت مالی هنگفتی نیز قرار دارد؟« نماینده لیست امید پس از آنکه در چند خط تازه از ماجرا 
آگاه می شود به ندای روزنامه زنجیره ای برای توجیه تراشی لبیک می گوید و اظهار می دارد: »بله، من هم این احساس]![ را 
دارم. این شدت مخالفت طبیعی به نظر نمی رسد. به نظر می رسد که منافع اقتصادی هم در کار است...« شگفت آور است اما 
حقیقت دارد. حقیقتی تلخ به این شرح که در میان طیفی خاص انگار قرار نیست ماجرای تهمت پراکنی علیه منتقدان به 
منظور پیش بردن منافع حزبی تمام شود. برای بار نخست این ترفند به شکل تهمت پراکنی علیه منتقدان لوایح استعماری 
توسط یکی از نماینده های پرحاشیه لیست امید در فضای مجازی مطرح شد و البته خیلی به آن توجه نشد. این بار بااترین 
مقام دیپلماسی در دولت خود به میدان آمد تا خود برچسب زدن را آغاز کند!پس از آن ترجیع بند سخن منتقدان این بود: 
»آقای ظریف درباره ادعای بزرگ خود اسناد ارائه کند.« و این را شرع و اخاق، عقل و قانون نیز تاکید می کنند. حاا پس 
از وزیرخارجه، نماینده لیست امید نیز با اتکا به اینکه »احساس کرده مخالفت طبیعی نیست«، مخالفت با لوایح استعماری 
را به سبب منافع اقتصادی عنوان کرده است. غافل از اینکه با این منطق ممکن است کسی هم سینه چاکان این لوایح را 
به منافع اقتصادی متهم کند چرا که تا این اندازه اصرار بر چیزی که خود می گویند نه گشایش مالی دارد و نه کار مراودات 

بین المللی بانک ها را تسهیل می کند به قول مطهری »منطقی نیست«!
وارونه نمایی مضحک!

نکته جالب توجه آن است که در ابتدای این گفت وگو در ذکر کماات طیف موسوم به اصاح طلب آورده اند که: شفافیت 
و قانونگرایی!! هنوز مدت زیادی از هجمه سنگین اصاح طلبان مجلس علیه طرح شفافیت نمی گذرد. در شکل نخستین این 
طرح تنها انتشار رای نمایندگان مطرح بود اما لیست امیدی های مجلس هجومی سازمان یافته را علیه شفافیت آغاز کردند.
کسانی از قبیل همین نماینده ای که ذکر مصاحبه اش با شرق گفته شد آسمان و ریسمان را به هم بافتند تا کارشان 
را توجیه کنند. اما در موضوع قانون گرایی نیز موارد بسیار است. یکی همین اظهارات اخیر آقای ظریف که مصداق عینی 
قانون گریزی اســت. چرا که او اگر ســندی از جرمی به این حد دارد و آن را تاکنون به دادگاه ارائه نداده خود جرم است و 
قانون گریزی. همچنین تاش اصاح طلبان مجلس برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشســتگان آن هم تنها برای 

خاطر یک نفر تا همچنان در پست شهردار تهران بماند!
دلسوزانه ترین شلیک به وطن! 

روزنامه زنجیره ای آرمان طی یادداشــتی به اتهام زنی اخیر ظریف به نظام اسامی در زمینه پولشویی پرداخته و این 
اتهام زنی را دلســوزانه خواند!در بخشــی از این یادداشت آمده است: »چند روزی است که هجمه های گسترده ای از سوی 
برخی جریانات و  اشخاص درباره سخنان آقای محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه درباره وجود پولشویی در کشور به وزیر 
امور خارجه وارد می شــود که در این راســتا باید اذعان داشت؛ آقای ظریف بسیار با احتیاط کامل سلسله واقعیاتی را بیان 
کرده و صراحتا گفته که من هیچ شخص و ارگانی را متهم نمی کنم.«توصیه می کنیم دوباره و بدون پیش فرض حزبی و 

جناحی آن سخنان را گوش دهند. 
ظریف به صراحت مخالفان لوایح استعماری را به رشوه گرفتن متهم کرده است. سخنان آقای ظریف متن غامض ادبی 

نیست که روزنامه های زنجیره ای دست به دامن هرمنوتیک شده و در ارائه خوانش های گوناگون از آن می کوشند.
در انتهای این یادداشت نیز آمده است: »ممکن است صحبت های آقای ظریف مقداری تند، اما از سر دلسوزی برای 
حل مشکات کشور بوده است. مشخص بود که زمانی که وی این سخنان را می گوید از درون می سوزد. باید گفت؛ کسی 

که دل در گرو ایران داشته باشد این هیاهو و سروصدا را انجام نمی دهد و وزیر امور خارجه کشور را تخریب نمی کند.«
باید جمله روزنامه آرمان را این گونه تصحیح کرد: کسی که دل در گرو ایران داشته باشد این گونه علیه کشور خویش 
ســخن نمی گوید.دلســوزی آن بود که اگر هر کسی به واقع از ارتکاب چنین عملی سندی در اختیار دارد آن را در اختیار 

مراجع ذی صاح بگذارد. 
اما تاسف آور آنجاست که وزیرخارجه ایران سخنانی را به زبان آورده که به قول فاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس حتی دشمنان ما نیز ما را به آن متهم نکرده بودند و دردناک آن زمان است که مشخص شود وزیرخارجه نیز 
مانند مطهری با اتکا به »احساس« خویش به اتهام زنی پرداخته است.این گونه اظهارات برای منتقدان سیاست های دولت 
تازگی ندارد و مدت هاست دولتمردان به جای پاسـخ منطقی به پرسش های فنی منتقدان به آنها اتهام زنی و حتی فحاشی 
می کنند. این جریان در زمان مذاکرات هسته ای به جای پاسخ به نقد منتقدان آنها را به کاسبی از تحریم ها متهم کردند. هم 
اکنون اگر در فضای مجازی جست وجو کنید یادداشت ها و پژوهش های مستند بسیاری خواهید دید که از سوی مخالفان 
این لوایح استعماری و در بیان دایل این مخالفت نگاشته شده و هیچ گاه مخالفان این لوایح، سینه چاکان FATF را به 

داشتن منافع مالی در تصویب آنها متهم نکرده اند.
CFT را نخوانده اما از آن دفاع می کنند!

محمد صدر در گفت وگویی که روزنامه اعتماد منتشر کرده گفته است: »ما در همه کنوانسیو ن ها می توانیم حق تحفظ 
داشته باشیم و قطعا کنوانسیون بین المللی CFT نیز از این قاعده مستثنا نیست، مضاف بر آنکه تیم سیاست خارجی با  
اشــراف بر قواعد بین الملل این امر را انجام می دهند و هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای ایران وجود ندارد.«معلوم اســت 
آقای صدر متن کنوانسیونی که در دفاع از آن برآمده را نخوانده است چراکه با نگاهی به مفاد CFT مشاهده می کنیم که 
حق شــرط از ایران گرفته شــده است. در ماده 6 کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: 
»هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا 
اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ماحظات سیاسی، فلسفی، 

عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ماحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.«

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مسئول واحد اطاعات مالی FATF در ایران
از آمریکا درخواست تابعیت كرد

پس از برجام، مشــخص شــد که بانک های بزرگ اروپایی 
همچنان از همکاری با ایــران خودداری می کنند. در این بین، 
اروپا مسیر FATF را به ایران نشان داد. دولت هم به دلیل گره 
زدن تمام آبــرو و اعتبار خود به برجام، به دنبال اجرای برنامه 
اقدام FATF رفت تا برجام از بین نرود. اجرای کامل برنامه اقدام 
می تواند مسائل اقتصادی و امنیتی خطرناکی را در پی داشته 
باشد که از جمله آن می توان به خودتحریمی و محدودیت در دور 
زدن تحریم و در نتیجه بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم اشاره 
کرد. در پس این تصمیم گیری مسئولین کشور، تصمیم سازانی 
وجود دارند که نقش ویژه ای در پیشبرد تصمیمات مهم دارند. از 
جمله این تصمیم سازان، آقای حسین قریبی، دستیار وزیر امور 
خارجه و مسئول پیگیری FATF در وزارت امور خارجه است که 
اخیرا دو مصاحبه مفصل و مهم در رسانه ها داشته است. این متن 
به مصاحبه وی پرداخته و استدال های او را بصورت کارشناسی، 

به چالش می کشد.
 FATF کشورهای زیادی از لیست سیاه

خارج شده اند؟!
دستیار وزیر امور خارجه در سخنان خود خود ادعا می کند: »از مهر 92 
تا مهر امسال ۳7 کشور از فهرست سیاه و خاکستری FATF خارج شده اند«. 
ظاهرا اطاعات وی از لیست سیاه FATF ناقص است یا تعریف او از لیست 
سیاه، متفاوت با تعریف مرسوم است. به طور کلی و در فضای رسانه، می توان 
لیست های FATF را به دو دسته سیاه و خاکستری دسته بندی کرد. لیست 
سیاه، کشورهایی هستند که باید علیه آنان اقدام متقابل انجام شود و لیست 
خاکستری کشورهایی هستند که تحت نظر این نهاد بین الدولی قرار دارند. ده 
کشور در لیست خاکستری و دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار 
دارند که ایران دو سال است از لیست سیاه بصورت موقت تعلیق شده است. 
نکته مهمی که قریبی به آن توجه ندارد این است که تاکنون هیچ کشوری 

از لیست سیاه FATF خارج نشده است.
اگر برنامه اقدام را کاما اجرا کنیم

 از لیست سیاه خارج می شویم و روابط عادی می شود؟
دســتیار وزیر امور خارجه در سخنان خود خود ادعا می کند: »اگر 
همه اقدامات در برنامه اقدام انجام شــود، تعلیق دایمی و روابط عادی 

می شود«. این ادعای مهمی است. آقای قریبی ادعا می کند که در صورت 
اجرای کامل 41 بند برنامه اقدام، ایران از لیســت سیاه )اقدام متقابل( 

خارج می شود. درباره این ادعا نکاتی وجود دارد:
الف- براساس بیانیه های رسمی منتشر شده از سوی FATF در دو 
سال گذشــته، با اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران هیچ تضمینی 
برای خروج ایران از لیســت سیاه و بیانیه عمومی FATF نخواهد بود 
و FATF صرفا اعام کرده: »ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند 

تا زمانی که برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود.«
و حتی بااتــر از این در بیانیه هــای عمومی FATF می گوید در 
صورت اجرای کامل برنامه اقدام توســط کشورمان، پرونده ایران برای 
 بررســی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع می شود و بحث قدم بعدی 
)Next Step(  مطرح خواهد شد. در بیانیه بوسانFATF می گوید:

 «If Iran meets its commitments under the Action   

  Plan in that time period, the FATF will consider next

steps in this regard

» اگــر ایران در این دوره به تعهدات خــود ذیل برنامه اقدام عمل 
کرده باشــد، گروه ویژه اقدام مالی گام های بعدی در این ارتباط را در 

نظر خواهد گرفت.«
یعنی FATF پــس از اجرای کامل برنامه اقدام از ســوی ایران نه 
تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی دهد، بلکه صحبت از 
گام های بعدی می کند که ابعاد آن هم اصا مشخص نیست. به خصوص 
بــا توجه به اینکه FATF ماموریت هــای خود را در حوزه های دیگر از 
جمله مقابله با تامین مالی اشاعه گری )CFP( گسترش داده است که 
می تواند مبنایی برای فشــار بر برنامه موشکی ایران پس از حل مسئله 

پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.
ب- بر مبنای سازوکار های FATF، تصمیم گیری در این نهاد براساس 
»اجماع موثر« است، یعنی کافی است حداقل دو عضو FATF مخالف 
تصمیمی باشــند تا آن تصمیم وتو شــود. در تایید این امر می توان به 
بیانیه رســمی مرکز اطاعات مالی و دبیرخانه شــورای عالی مبارزه با 
پولشویی که زیر نظر وزارت اقتصاد می باشد اشاره کرد: »بر اساس رویه 
حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می گردد.« 

همچنین مهرداد ســپه وند از مدیران بانک مرکزی در یادداشتی، این 
رویه تصمیم گیری در FATF، یعنی »اجماع موثر« را تایید کرده است.

آقای قریبی نیز در بخشــی از مصاحبه خود، رویه تصمیم گیری در 
این نهاد را اینگونه بیان می کند: »در سازمان های بین المللی یک عبارت 
اجماع داریم و یک اتفاق آرا. در اتفاق آرا باید همه کشورهای دور میز 
رای مثبــت بدهند مثل اعضای دایم شــورای امنیت در تصمیم گیری 
در آن شــورا. اما در اجماع رئیس اســت که فضای عمومی جلســه را 
در نظر می گیرد و می گوید اجماع حاصل شــده است یا خیر«. یعنی 
ارزیابــی این »اجمــاع موثر« مطابق با کیفیتی که ســپه وند و وزارت 
اقتصاد گفته اند، توسط رئیس FATF که هم اکنون یک آمریکایی به 
نام مارشــال بیلینگزلی که همزمان دستیار وزیر خزانه داری آمریکا نیز 

هست، انجام می شود.
لذا برای خروج ایران از لیســت ســیاه FATF نیاز به رای مثبت 
کشورهای آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس )به عنوان یکی از اعضا( 
و آرژانتین اســت، که از مخالفین سرسخت خروج ایران از لیست سیاه 
هستند، در نتیجه عما خروج ایران از لیست سیاه، محال است. در نشست 
والنســیا در تیرماه 96 دقیقا همین اتفاق افتاد و شورای عالی مبارزه با 
پولشویی زیر نظر دولت نیز در بیانیه ای به این امر معترف شد: » اکثریت 
اعضا شامل عموم کشــورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای 
جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات 
حاصله را در حوزه های مزبور کافی و حتی قابل ماحظه ارزیابی کرده و 
خواهان لغو کامل اقدامات مقابله ای  )Counter Measure(  شدند. 
اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی )عضو 
ناظر( و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدال فنی و صرفاً 
بر مبنای انگیزه های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله ای علیه 
کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی 
این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می گردد و با توجه به مخالفت های برخی 
کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه ای 
عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر »تصمیم به تداوم تعلیق 
اقدامات مقابله ای« بود.« در ادامه بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی 
به سیاســی بودن و نه فنی بودن ارزیابی ایــن نهاد صحه می گذارد و 

می گوید: »از آنجا که ایران در مقایســه با بســیاری از کشورهای دیگر 
گام های جدی تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته 
است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور  در این حوزه به دور 
از غرض ورزی های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی 
قرار می گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می گردید،   

اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه ای اش مانع از آن شد.«
ج - در نهایت می توان به اظهارات صریح دیوید لوئیس دبیر اجرایی 
گروه ویژه اقدام مالی)FATF( در گفت وگو با شــبکه BBC اشــاره 
کرد: دیوید لوئیس در پاســخ به خبرنگار بی بی سی که از او پرسید آیا 
تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته هایFATF  از فهرست 
سیاه آن خارج شود، گفت: »هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام 
می تواند شــرایطی را برای این کشــورها فراهم کند تا وارد داد و ستد 
با ســایر کشورها شوند؛ چرا که می تواند نشــان دهد که این کشورها 
محل های امنی برای سرمایه گذاری هستند!« مجری بی بی سی سپس 
خطــاب به دبیــر اجرایی FATF گفت: »مشــکل ایرانی ها هم دقیقا 
همین اســت. آنها می گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام 
خواسته های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما 
از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟« لوئیس پاسخ داد: 
»ما نمی توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم 
اما می توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم 
که نشان می دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه گذاری و کسب 
و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می گیریم، معیارهایی کاما 
فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر 
ازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه های تروریستی در 

نظر گرفته است یا نه.«
بنابراین براســاس بیانیه های رسمی FATF، بررسی سازوکارهای 
تصمیم گیری در مجمع عمومی FATF و اظهارات صریح دبیر اجرایی 
گــروه ویژه اقدام مالی، با اجــرای کامل برنامه اقدام و تمامی مطالبات 
فعلی FATF توسط ایران، احتمال خروج نام کشورمان از لیست سیاه 
و وضعیت اقدام متقابل FATF تقریبا امری محال است و دیدگاه آقای 

قریبی کاما غیرواقع بینانه و غیرکارشناسی است.

با خروج ایران از لیست سیاه، روابط بانکی
 عادی می شود؟

اما فرض کنیم از لیست سیاه یا حالت اقدام متقابل FATF خارج 
شــویم )فرض محال، محال نیســت!(، آیا در این صورت مطابق ادعای 

قریبی، »روابط )بانکی( عادی می شود«؟!  
ایشان باید به این سؤال پاسخ دهند که در شرایطی که تحریم های 
ثانویه بانکی آمریکا بر ایران اعمال می گردد، لیست سیاه FATF  چقدر 
برای کشــورهای دیگر مهم خواهد بود که با خروج ایران از آن، روابط 
بانکی عادی شــود؟ به عبارت دیگر، از دیدگاه ایشــان اگر هم اکنون از 
شــرکت ها و بانک هایی که ایران را ترک می کنند، ســؤال شود که اگر 
ایران از لیست سیاه FATF  خارج شود، آیا آنها چشم خود را بر خروج 
آمریکا از برجام می بندند و با ایران همکاری خواهند کرد یا خیر، پاسخ 
آنها چیســت؟ واقعیت این است که در شرایطی که مسئله بزرگ تری 
بــه نام تحریم های ثانویه بانکی آمریکا برای ایران وجود دارد، حضور یا 
عدم حضور در لیست سیاه FATF مسئله ای حاشیه ای خواهد بود. کما 
اینکه ایران در سال های 92 تا 94 تحت این تحریم های آمریکا بود ولی 

مسئولین دولت روحانی به فکر خروج از لیست سیاه FATF نبودند.
 FATF مسئولیت تبعات اجرای 90 درصد برنامه اقدام

متوجه آقای قریبی خواهد بود
 FATF امروز برای همه روشن شده است که اجرای کامل برنامه اقدام
تبعات بسیار خطرناک  امنیتی، اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد 
داشت. از جمله این تبعات، جلوگیری از دور زدن تحریم و فروش نفت 
و در نتیجه افزایش فشار معیشتی بر مردم خواهد بود. مدیران باادستی 
کشــور بر اساس مسیری که مشاوران و دستیاران آنان نشان می دهند 
تصمیم می گیرند و این مشاوران نقش ویژه ای در تصمیمات مهم کشور 
دارند. آقای قریبی به عنوان دســتیار وزیر امور خارجه، نقش بســیار 
کلیدی در به تصمیم رساندن وزارت خارجه درباره  FATF دارد و در 
این گزارش، شاهد اظهارات غیرکارشناسی او در حوزه FATF بودیم. 
بنابراین مسئولیت تبعات امنیتی، اقتصادی و معیشتی اجرای کامل 

برنامه اقدام FATF  متوجه وی خواهد بود.
ادامه دارد

مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه بخواندتأملی بر مخاطرات یک معاهده )بخش اول(

سرویس سیاسی- 
یک منبــع آگاه اعام کرد رئیس  »واحد 
اطاعات مالی« که مســئول و رابط تبادل 
اطاعات بر اساس FATF با خارج از کشور 

است، ممنوع الخروج شده است.
روز گذشــته یــک مقــام آگاه اعــام کرد: 
مذاکره کننده ارشــد ایــران در کارگروه ویژه اقدام 
مالی FATF و رئیس  مرکز اطاعات مالی و مبارزه 
با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ممنوع الخروج شد.
به گزارش فارس، گویا دلیل ممنوع الخروج شدن 
میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور 
در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست 
تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است. همچنین 
یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن 

و تبعه کشور آمریکا است.
گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری 
و پیاده ســازی ضوابط، دستورالعمل ها و مذاکره با 
مسئوان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل 

کشور را برعهده  دارد.
به گزارش فارس، FIU واحدی تحت نظر وزارت 
اقتصاد و امور دارایی است کـــه مسئولیت دریافت 
)در صـورت کسـب مجـوز، درخواست(، تحلیل و 
بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطاعات مالی 
بـــه دسـتگاه های مـرتبط را بـرعهده  دارد. بر این 
اساس، سرپل همکاری اطاعاتی در حوزه های مالی 
با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت 
پیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی 

نهاد همکار همین واحد اطاعات مالی است.
از وظایــف مرکز اطاعات مالــی و مبارزه با 
تحلیل گزارش های  و  دریافت، تجزیه  پولشــویی 
تراکنش های مشــکوک و سایر اطاعات مربوط به 
پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم 
و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصاح است.

سرنخ های دهقان
خبر درخواست تابعیت رئیس  این واحد از آمریکا 

در حالی است که محمد دهقان نماینده چناران در 
مجلس نیز در جلسه علنی روز یکشنبه اطاعاتی را 

در این خصوص افشا کرده بود.
دهقان در سخنان خود به ادعای اخیر ظریف 
درباره پولشویی گسترده در کشور پرداخت و گفت: 
آقای ظریف هفته گذشته در رفتاری عجیب عمًا 
جمهوری اسامی ایران را متهم به چشم بستن بر 
پولشویی گسترده در کشور و نیز مخالفان کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم را متهم به ارتباط 
با پولشویان کرد. اتفاقاً رئیس جمهور هم در هفته 
گذشته مطالبی را عنوان کرد که دقت در این مطالب 

برای آقای ظریف ازم است.
نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسامی 
ادامــه داد: رئیس جمهور عنوان کرد که ما عامت 
بسیار روشن و قاطعی به آمریکا دادیم که نفتمان را 
می فروشیم، و روابط مالی مان را با دنیا حفظ می کنیم 
آنها هرکاری بکنند آنقدر راه برای فروش نفت داریم 
که تحریم آنها بی اثر شود. معنی این صحبت آقای 
رئیس جمهور این است که جز راه های رسمی برای 
فروش نفت و واردات ارز ناشــی از آن راه های غیر 
رســمی نیز وجود دارد که ما در صورت لزوم از آن 

راه ها نیز استفاده می کنیم.
وی افزود: متأسفانه گروه FATF که کامًا با 
هدایت آمریکا و برخی ابی های صهیونیستی فعالیت 
می کند تاش دارد با متهم کردن ایران به پولشویی 
مانع فروش نفت و وارد کردن ارز ناشی از آن به کشور 
شــود. ما نه تنها این اقدامات را که برای دور زدن 
تحریم ها توسط افراد نزدیک به وزارت نفت و بانک 
مرکزی در دولت های مختلف در جنگ اقتصادی با 
آمریکا انجام می شود را پولشویی نمی دانیم بلکه این 
کار را اقتدار جمهوری اسامی ایران در این جنگ 

تلقی می کنیم.
دهقان خاطرنشان کرد: اکنون آقای ظریف باید 
معلوم کند منظور وی از پولشویی گسترده در ایران 
چیست. اگر آنگونه که از صحبت های وی برداشت 
می شود پولشــویی مورد نظر وی همان پولشویی 

مورد نظر FATF اســت که این  اشــتباه فاحشی 
اســت که یک مقام رسمی در ســطح وزارت امور 
خارجه اینگونه کشور خودش را متهم به پولشویی 
و فساد کند. آقای ظریف شما وزیر امور خارجه ایران 
 FATF هستید نه ترجمه کننده خواسته های گروه

در داخل کشور.
وی افزود: فرض دیگر این است که صحبت های 
آقای ظریف درســت باشد. خب مسئول مبارزه با 
پولشــویی در کشور کیســت؟ آقای ظریف حتماً 
می داند این ما بودیم که در سال 1۳۸6 قانون مبارزه 
با پولشویی را برای اولین بار تصویب کردیم. این ما 
بودیم که ایحه ضعیف اخیر دولت را در کمیسیون 
قضایــی و حقوقی تقویت و احکام جدیدی را برای 
مبارزه با پولشویی تصویب کردیم و اگر مطلب آقای 
ظریف درست باشد مطابق قانون 12 ماده ای مبارزه 
با پولشویی و آیین نامه آن مسئول مبارزه با پولشویی 

خود دولت است.
تاش برای مبارزه با پولشویی 

یا اقامت در خارج؟!
دهقان خاطرنشــان کرد: طبق ماده 4 قانون 
مبارزه با پولشویی وزرای اقتصاد، اطاعات، کشور و 
صنعت و رئیس بانک مرکزی عضو این شورا هستند 
و این شورا هم وظیفه پیشگیری و هم وظیفه مقابله 
با پولشویی را بر عهده دارد. مرکز واحد اطاعات مالی 
و مرکز مبارزه با پولشــویی با اختیارات وسیعی در 
خود دولت قرار دارد از آقای ظریف انتظار روشنی 
وجود دارد که اگر ســندی وجود داشــت آن را به 
همکاران خود در دولت بدهد و یا حداقل یک نامه 

به قوه قضائیه بفرستد.
نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسامی 
اظهارداشت: در این چند سال که مذاکرات مربوط 
به FATF داغ بوده است کدام یک از مقامات ارشد 
همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت 
مذاکرات FATF را بر عهده داشــته اند؟ متأسفانه 
براساس اسناد به دست آمده برخی از این مقامات 
بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره 

با FATF و مبارزه با پولشــویی باشند به فکر اخذ 
ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان 
ملل بودند. این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به 
دنبال سفر های خانوادگی در تور های تفریحی بودند.

وی ادامه داد: شما مسئولیت مبارزه با پولشویی 
را به کسی ســپرده اید که تعلق کمتری به کشور 
 خود نشان داده اســت و به دنبال اقامت در خارج

بوده است.
لو رفتن اطاعات 400 صرافی

ماجرای درخواست تابعیت نصیری احمدآبادی 
از آمریکا در حالی درز کرده است که برخی منابع 
اعام کردند یکی از دایل اصلی نوســانات ارزی لو 
رفتن اطاعات 4۰۰ صرافی ایرانی و رســیدن این 
اطاعات به FATF در سال 96 بوده است. پس از 
آن، نقل و انتقاات مالی از ســوی این صرافی ها به 
مشکل برخورد و این پدیده موجب کاهش تامین 

ارز مورد نیاز کشور شد.
بانک مرکزی اعام کــرد ارتباطی با این نهاد 
نداشته و مسئول این قضیه نیست که درست هم 
بود چرا که مسئولیت این ارتباط در کشور با واحد 
اطاعات مالی است. اما متاسفانه مسئوان وزارت 
اقتصاد و این واحد در این خصوص شــفاف سازی 

نکرده و ماجرا را با سکوت گذراندند.
 FATF ریاســت معاون خزانه داری آمریکا بر
و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران با فرماندهی و 
مرکزیــت وزارت خزانه داری به عنوان اتاق جنگ و 
ریاســت فردی بر واحد اطاعات مالی که به دنبال 
تابعیت آمریکا بوده است، سؤاات جدی و بسیاری 
را ایجاد می کند که پاســخ دقیق و روشــن به آنها 
برعهده نهادهای نظارتی و امنیتی کشور است. در 
پایان باید از آقای ظریف پرســید آیا ادعای ایشان 
درباره پولشــویی گســترده در کشــور مستند به 
گزارش های چنین واحدی است؟! دیگر آنکه آیا قرار 
است همچنان این فرد که به دنبال تابعیت آمریکا 
بوده، ریاست مهم ترین نهاد اطاعات مالی کشور را 

برعهده داشته باشد؟!

سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص دو 
مفسدی که اخیرا حکم اعدامشان اجرا شده 
است، ما چند قانون داریم که اگر کسانی شبهه 
یا بحثی دارند، می توانند به آنها مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت ااســام 
غامحســین محســنی اژه ای در حاشیه جلسه 
مسئوان عالی قضایی گفت: درباره دو نفری که اخیرا 
به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده 
اســت و به ماده یک و دو قانون اخالگران در نظام 
اقتصادی کشور مصوب سال 69 وبه ماده 2۸6 قانون 
مجازات اسامی مصوب سال 92 استناد کرده است. 
در این قانون به وضوح روشن است که چه کسانی 
مفسد فی اارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.
اژه ای افــزود: یک شــبهه ای که عده ای ایجاد 
می کنند، این است که می گویند اموال اینها چطور 
شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است؛ همانطور که 
در خود قانون هم آمده است که اگر کسانی اخال 
در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی 
به دست آوردند، اموالشان ضبط می شود. در خود 
همین دادنامه اشاره شده است که عاوه  بر مجازات 
اعدام باید اموال ناشــی از جرم هم هر مقداری که 
تحصیل شده است، ضبط گردد. عین این در حکم 
آمده است و اان هم اجرای احکام مشغول این کار 

است و اقدام خواهد شد.

بحث خرید یا فروش سکه 
در مورد این دو متهم مطرح نبوده است

وی بیان کرد: شبهه دیگری که می کنند این 
است که می گویند مگر سکه را بانک مرکزی نفروخته 
است؟ اگر کسی سکه ای را که بانک مرکزی فروخته 
اســت خریداری کند، جرم است؟ما می گوییم که 
اصــا بحث خرید یا فروش ســکه ای که از ناحیه 
بانــک مرکزی صورت گرفته در مورد این دو متهم 
به هیچ عنوان مطرح نبوده است. سکه هایی که بانک 
مرکزی فروخته است، اینکه  اشکال داشته است یا نه 
بحث دیگری است و اگر در آنجا هم کسانی خاف 
داشته باشند، تحت تعقیب قرار می گیرند؛ اما بحث 

این افراد این موضوع نیست.
ســخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این افراد 
اوا یک شــبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت های آنها 
در طول سالیان گذشــته تاکنون در مورد مسئله 
فعالیت غیرمجاز ارزی چه در داخل کشور چه خروج 

غیرقانونی ارز به خارج از کشور بوده است.
البتــه در مورد معامات فردایی یا غیرفردایی 
درباره ســکه هم دخالت داشــته اند. باز این را هم 
عرض کنم که بر اســاس ضوابط، این افراد مجوز 
ازم را هم نداشــته اند؛ چون قبا صنف این مجوز 
را صــادر می کرد؛ اما بعدا تصویب شــد که حتما 
هرگونــه خرید و فروش ارز یا حواله یا ســکه باید 

توسط صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما 
باید از بانک مرکزی مجوز داشــته باشد و این دو 
این مجوز را هم نداشــتند؛ یعنــی مجوز صرافی 
 یــا مجوز بانک مرکــزی برای خریــد و فروش را 

نداشته اند.
اژه ای گفت: بنابراین این مطلب که بانک مرکزی 
یا دولت سکه ای فروخته و این ها خریده اند ولو زیاد 
هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است؛ بلکه 
شبکه ای بوده که در راستای اخال در نظام ارزی و 
پولی کشور به صورت گسترده، هم فعالیت غیرمجاز 
و اخال در داخل کشور داشته و هم به قاچاق ارز به 

خارج از کشور مبادرت داشته اند.
وی افــزود: نکته دیگر این اســت که عده ای 
می گویند چرا افراد دیگری دستگیر نشده اند؟ اگر 
منظوراز افراد دیگر افراد در این شــبکه است، باید 
گفت تمام کسانی که در این شبکه بوده و در داخل 
ایران بوده اند شناسایی و دستگیر شده اند؛ اما از این 
شــبکه افرادی هم خارج از کشور بودند که تحت 
تعقیب قرار گرفتند؛ ولی دسترســی به آنها هنوز 

پیدا نشده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اما اگر منظور 
این است که کسان دیگری یعنی افراد دیگری اینها 
را پشتیبانی و حمایت می کرده اند، نه چنین چیزی 
تحصیل نشــده است و اگر چنانچه روزی سرنخی 

در این مورد به دســت بیایــد که اینها یک رئیس 
 بااتر هم داشــته اند، اقدام ازم انجام خواهد شد. 
درباره این شبکه وزارت اطاعات کارکرده و نیروی 
انتظامی هم به طور خاص کار کرده و چنین چیزی 

مشخص نشده است.
اژه ای اظهار داشت: البته من درهمین جا ازم 
می دانم از نیروی انتظامی درطول این مدت بخصوص 
از اواسط سال 96 به این طرف که در جهت کنترل 
و شناســایی و دستگیری عوامل مخرب بازار اقدام 
کرده است تشکر کنم. به هر حال نیروی انتظامی 
و وزارت اطاعات کار کردند و گراف این شــبکه را 
درآوردند که رأس این شبکه چه کسی است؛ عوامل 
اصلی چه کســانی هستند و عوامل دسته دو و سه 

چه کسانی هستند.
وی گفــت: رئیس این شــبکه و عوامل آن با 
اطاعاتی که توسط وزارت اطاعات و نیروی انتظامی 
به دست آمد و بازپرس هم بصورت جدی کار کرد، 
شناسایی شدند و به تناسب جرم آنها که چه نقشی 
داشــته اند، مجازات آنها با رعایــت دقت قانون و 
برداشت از این دو قانون مشخص شد و برای دو نفر 
از افراد این شبکه که رأس و عنصر اصلی بودند، حکم 
مفسد فی اارض داده شد؛ یعنی اعدام و ضبط اموال 
ناشی از جرم و البته باقی افراد هم به حبس های 15 

سال یا 12 سال یا کمتر محکوم شدند.

تشریح مبانی و پاسخ به شبهات اعدام مفسدان اخیر اقتصادی
 از زبان سخنگوی قوه قضائیه

آیت اه سیدیاسین موســوی، امام جمعه بغداد، روایتی کامل و بعضا 
محرمانه از ورود ایران به صحنه مبارزه با داعش در عراق و درخواســت 
مسئولین این کشور از ایران و آمریکا برای کمک به عراق را بیان می کند. 
امام جمعه بغداد از روزی می گوید که داعش به نزدیکی سامرا رسیده بود و 

زمان زیادی برای تصرف این شهر باقی نمانده بود.
وی در خطبه های نماز جمعه بغداد می گوید: این طور نیست که فقط ایران از ما 
منفعت می برد، ما هم از ایران منفعت می بریم و استفاده می کنیم. ما وقتی با مشکل 
داعش روبرو شدیم و خطر داعش تهدیدمان می کرد، چه کسی حمایت مان کرد و 

چه کسی با ما ایستاد و برای جنگ آمد؟
آیت اه موسوی می افزاید: هنگامی که داعشی ها آمدند و به دروازه بغداد رسیدند، 
این طور نیست که ندیدم، خودم شاهد قضیه بودم در کنار خود مسئولین. مسئولین 
تراز اول که با آمریکا صحبت کردند، گفتند که می خواهیم پیمان استراتژیک بینمان 
را اجرا کنید. آمریکایی ها گفتند وقت می خواهیم تا موضوع را بررسی کنیم. مسئولین 
گفتند چقدر وقت می خواهید؟ آمریکایی ها گفتند: شش ماه. گفتند اسلحه بدهید، 
داعش به دروازه بغداد رسیده است. آمریکایی ها گفتند باید پیمان را بررسی کنیم. 
مسئولین عراقی گفتند می رویم ایران. آمریکا یی ها گفتند بروید مانعی ندارد. ]مسئولین 
عراقی[ به ایران رفتند و فقط گفتند قصه از این قرار اســت. ]این چیزی اســت که 
ما شــاهدش بودیم[ نه اینکه کسی گفته باشد، من می گویم عراق اسلحه نداشت. 
آمریکایی ها هرچه کاشــینکف و اسلحه داشتیم، منفجر کردند. یادتان رفته؟ ما را 
خلع ساح کردند. امام جمعه بغداد ادامه می دهد: اما ایرانی ها شب و روز ]آموزش 
می دادند[ توپ خانه سنگین را گفتند ما آموزشش را ندیده ایم، گفتند برایتان افرادی 
را می آوریم که همراهتان کار کنند. گفتیم اینها بسیج مردمی هستند هیچ آموزشی 
ندیده اند. گفتند افتخار می کنیم، چه چیز می خواهید؟ ایرانی برای آموزش بیاوریم؟ 
لبنانی بیاوریم؟ گفتیم ما عرب هستیم، فارسی نمی دانیم، لبنانی آوردند. حتی عده ای 
را خارج از عراق آموزش دادند از ارتش عراق، نه فقط از بســیج مردمی؛ از پلیس و 

ارتش. اینها را فراموش کنیم؟ جنگ را جنگ خودشان دانستند، بدون محدودیت.
وی خاطرنشــان می کند: من از نوری المالکی شــنیدم؛ ]اان ایشان هست و 
می توانید اگرچه در فیس بوک از او سؤال کنید[ می  گفت: در رادارها یک پدیده بزرگی 
را نزدیک سامرا دیدیم؛ آن پدیده داعش است. گزارشات آمد که داعشی ها می خواهند 
سامرا را ساقط کنند؛ این حرف سری است برای تلویزیون نیست، این حرفی است 
که علنا گفته نمی شود چراکه می ترسند آمریکایی ها ناراحت شوند. مالکی می گوید 
زنگ زدم به ایرانی ها گفتم من دخیل شما هستم. ما نیرو نداریم جلوی داعشی ها 
مقاومت کند. سامرا دارد سقوط می کند. افسران جنگ نشستند، زنگ زدیم ارتباط 
برقرار شد. در چند دقیقه نه یک روز. اگر آمریکا بود می گفت شش ماه. آیت اه موسوی 
بغداد می افزاید: ارتباط برقرار شد با افسران ایرانی. برای جلوگیری از این پدیده باید 
هواپیماهای جنگنده پرواز کنند. ما هواپیمای جنگنده نداشتیم آمریکا گفت ما وارد 
جنگ نمی شویم. نه اتحادی بود نه چیز دیگر. هیچ چیزی نبود. گفتیم ما دخیل شما 
هستیم. ما راه حل دیگری غیر از شما نداریم. گفتند هواپیماهای جنگنده ما حق پرواز 
ندارند. حتی وزیر دفاع دستور صادر کند، این کار مرتبط است با مقام معظم رهبری. 
گفتیم خب به ســیدالقائد ]مقام معظم رهبری[ بگویید. گفتند باید شورای امنیت 
ملی موافقت کند. این شورا چند روز وقت می خواهد که اعضا دعوت شوند و بررسی 
کنند و به مقام معظم رهبری برسانند. راهش همین است. گفتیم این پدیده بزرگی 
است. دارد حرکت می کند نمی توان چند روز صبر کرد. گفتند ببینیم. به دفتر آقا زنگ 
زدند. آن کسی که زنگ زد، خود حاج قاسم سلیمانی بود. در تلفن گفت قضیه از این 
قرار است به مقام معظم رهبری برسانید. منظورم از سید القائد، سید الخامنئی است. 
می گوید در خال چند دقیقه حضرت آقا دستور صادر کردند. این محال بود چون 
باید نظر فرماندهان سپاه و ارتش کشورش را در این خصوص می دانست. مستقیما 
دخالت کردند. گفت برای عراق هرچه می خواهند بدهید و خال چند دقیقه هواپیماها 
پرواز کردند. داستان طوانی دارد. ببینید چگونگی تعامل را. این را فراموش کنیم؟ 
این نظر شخصی نیست. این به خاطر آن نیست که همسایه است. به این خاطر است 
که ما امت واحده هستیم. راه و برنامه مان یکی است. وطن ما یکی است. این همان 
وطن اسامی است. ما ایران و کشورهای عربی سوریه، لبنان، اردن، مصر و ترکیه؛ 
ما با اینها یک کشور هستیم که تجزیه نمی شوند. این تجزیه را استعمار آورده است.

به گزارش فارس، جرمی هانت، وزیر امور خارجه 
انگلیس که در رأس هیئتی بامداد دوشنبه وارد تهران 
شد، در محل وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران دیدار و 

گفت وگو کرد.
وزرای امور خارجه جمهوری اسامی ایران و انگلیس در 
این دیدار جنبه های مختلف روابط و مناسبات دوجانبه، از 
 ،SPV جمله مسائل مرتبط با ساز و کار مالی اروپا موسوم به
برای پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری در چارچوب برجام 
را مورد تبادل نظر و گفت وگو قرار دادند. طرفین همچنین 

درخصوص مهم ترین مسائل منطقه ای، از جمله لزوم تسریع 
در پایان دادن به جنگ در یمن و نیز سایر روندهای جاری 

در منطقه گفت وگو و تبادل نظر کردند.
وزیر خارجه انگلیس همچنین با علی شمخانی، دبیر 

شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار با انتقاد از 
عدم همکاری مناسب اتحادیه اروپا در شرایط خروج آمریکا 
از توافق بین المللی برجام و نقض قطعنامه شــورای امنیت 
سازمان ملل، گفت جمهوری اسامی ایران با توجه به انفعال 
طرف های دیگر در برابر گفتار و رفتار ناشایســت آمریکا بر 

اساس منافع ملی و مسئولیت های خود تصمیمات ازم را 
در مقابله با این اقدام و امکان بازگشــت به شرایط پیش از 

توافق اتخاذ کرده است.
وی همچنین گفت که سطح فعلی روابط اقتصادی بین 
دو کشور و تسهیل روابط بانکی در این زمینه رضایت بخش 
نیست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از مواضع 
بی پایه برخی کشورها علیه سیاست های منطقه ای ایران و 
تاکید بر جدیت کشــورمان در مبارزه مستمر با تروریسم، 
تصریــح کرد: در صورتی که سیاســت ها و اقدامات عملی 
جمهوری اسامی و تقدیم ده ها شهید در مقابله با تروریسم  

انجام نشده بود، امروز داعش حکومت عراق و سوریه را در 
دست داشت و همسایه اروپا محسوب می شد.

انتقاد شمخانی از عدم برخورد قاطع 
دولت انگلیس با رسانه های حامی تروریست ها

شمخانی با غیر قابل قبول دانستن عدم برخورد قاطع 
دولت انگلیس با شبکه های رسانه ای حامی گروه تروریستی 
که زنان و کودکان بیگناه را در اهواز به شــهادت رساندند، 
تأکید کرد: این انتظار از دولت انگلیس وجود دارد که موضع 
خود در قبال لزوم مقابله با تروریسم و نقض حقوق بشر را به 
صورت شفاف اعام و سیاست های اعمالی خود را نیز مطابق 

با آن دنبال کند.
دبیر شــورای عالی امنیت ملــی همچنین با انتقاد از 
رویه دولت انگلیس در فروش ســاح و تجهیزات امنیتی 
به کشورهای ناقض حقوق بشــر مانند عربستان سعودی 
و بحرین، خاطرنشــان کرد: چشم پوشیدن از جنایت های 
فجیع کشــورهای متجاوز ســعودی و امــارات در یمن و 
محاصره اقتصادی مردم مظلوم این کشــور با هدف حفظ 
منافع اقتصادی، بیانگر اعمال استاندارد دوگانه و قابل معامله 
 بودن جان انســان ها در نظر مقامات کشورهای اروپایی و 

آمریکاست.

در دیدار وزیر خارجه انگلیس
شمخانی: مبارزه ایران با تروریسم نبود، داعش امروز همسایه اروپا بود

».

روایت خواندنی امام جمعه بغداد
وقتی سامرا در حال سقوط بود

آمریکا به عراق پشت کرد و ایران وارد عمل شد



صدها جاسوس 
سرویس های اطاعاتی روسیه لو رفتند

یک سایت انگلیسی با هدف ضربه زدن به 
روسیه،  هویت 305 مامور مخفی این کشور را 

فاش کرد.
ســایت »بلینگکات« هویت 305 مامور مخفی 
سرویس های اطاعاتی روسیه را فاش کرد. هر چند 
درباره منشــأ اصلی این افشــاگری و درز اطاعات، 
خبری نرسید، ولی این اقدام ضد روسی، به احتمال 

قوی، کار دستگاه جاسوسی خارجی انگلیس، موسوم 
به »ام-آی- 6« بوده است.

پس از فروپاشــی شوروی در سال 1991، گمان 
می رفت که منازعه میان روسیه و غرب، برای همیشه 
پایان یافته اســت، اما به مرور زمان سیاســت های 
انگلیس، آمریکا و دیگر کشــورهای اروپای غربی در 

قبال روسیه، حالت تهاجمی به خود گرفته است.

پیونگ یانگ: آمریکا مانع آشتی 
دو کره می شود

یک نشریه رسمی در پیونگ یانگ  آمریکا را به 
مانع تراشی در بهبود روابط بین دو کره و مداخله 
در اجرای توافق نظامی ماه سپتامبر)شــهریور( 

کره شمالی،کره جنوبی متهم کرد.
نشریه »دپرک« در ســتون یادداشت خود نوشت، 
آمریکا با وقاحت مانع از پیشرفت روابط میان دو کره در 
ماه های اخیر شده و طرحی برای مداخله در روند اجرای 

توافق نظامی بیــن دو کره را از طریق مرکز فرماندهی 
ســازمان ملل برنامه ریزی کرده است. این نشریه افزود، 
مداخله هــای آمریکا در روابط بین دو کره که به دنبال 
دســتیابی به صلح و رفاه هستند، یک رفتار غیرانسانی 
و وحشیانه است.به گزارش تسنیم، در ادامه مطلب این 
نشــریه آمده اســت: آمریکا نباید بیش از این از طریق 
سازمان ملل در مسائل داخلی کره شمالی دخالت کند.
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رئیس  برنامه جهانی غذا با دعوت از جامعه 
جهانی برای توقف جنگ یمن، شرایط این کشور 

را موجب شرم جهانیان دانست.
اوضاع وخیم مردم یمن باعث اعتراض نهادهای 
مختلف بین المللی شده است. بزرگ ترین قحطی قرن 
در یمن در حالی اتفاق افتاده است که ائتاف سعودی 
طی سه سال گذشته مردم یمن را تحت محاصره قرار 
داده و زیرساخت های این کشور را بمباران کرده است. 
به گزارش فارس، »دیوید بیسلی« رئیس  برنامه 
جهانی غذا سازمان ملل طی نشست شورای امنیت 
درخصــوص یمن خواســتار نجات اقتصــاد یمن و 
جلوگیری از مرگ ساکنانش به خاطر گرسنگی شد. 
وی تأکید کرد که یمن در آستانه یک فاجعه است و 
ما باید با یکدیگر برای جلوگیری از آن اقدام کنیم و 
جامعه جهانی نیز باید تمام نیروی خود را جهت پایان 
دادن به این جنگ و نجات اقتصاد یمن به کار گیرد.

وی همچنین گفت که کشورهای جهان باید تمام 
دانش خود را برای تغییر شرایط یمن به کار گیرند و 
سازمان های بشردوستانه مانند برنامه جهانی غذا باید 
منابع ازم برای نجات جان انسان ها را در اختیار داشته 
باشند. »دیوید بیسلی« در ادامه گفت: »اینکه مدام 
بگوییم »فاجعه آمیز« است، هیچ چیز را در یمن تغییر    
نمی دهد؛ جامعه بشری باید شرمسار باشد؛ چرا که در 
ســایه این مقدار از ثروت و دانش و تکنولوژی که با 
خود دارد، نباید کودکی با شکم گرسنه به خواب رود.« 
وی در پایان تاکید کرد، اخیرا سفری به یمن داشتم، 
وقتی با کودکان بازی می کردم و قلقلکشان می دادم، 
هیچ کدام نمی خندیدند.شبکه تلویزیونی آلمانی »ان.
تی وی« نیز در گزارشــی اعام کرد، با گذشت چهار 

با  اشاره به اوضاع وخیم کودکان یمنی

سازمان ملل: جامعه جهانی باید از وضع یمن 
خجالت بکشد

سال از جنگ در یمن، از هر دو نفر از مردم این کشور، 
یکی گرســنه است. این در حالی است که همزمان، 
بیماری »وبا« هم در این کشــور اپیدمی شده است. 
طبق گزارش این شبکه، قطعا عربستان مسئول چنین 
وضعیتی است، اما غربی ها هم که مراتب خشم خود 
را از اقدامات سعودی ها ابراز کرده اند، دست از معامله 

تسلیحاتی با ریاض بر نمی دارند.
آمادگی انصاراه برای صلح

از سوی دیگر، »محمدعلی الحوثی« رئیس  کمیته 
عالــی انقاب یمن، از طرح جدید صلح که در آن بر 
توقف حمات موشــکی و پهپادی یمن تاکید شده 
اســت، خبر داد. محمدعلی الحوثی بامداد دوشنبه 
در بیانیه ای اعام کرد که اگر ائتاف ســعودی صلح 
می خواهد، ما آمــاده توقف عملیات نظامی خود در 
همه جبهه ها هستیم. الحوثی افزود: »یمن در راستای 

حمایــت از صلح و از بین بردن هرگونه بهانه ائتاف 
سعودی برای ادامه تجاوزاتش، این آمادگی را دارد که 
همه عملیات نظامی خود از جمله موشکی و پهپادی 
را متوقف کند.« وی در ادامه بیانیه خود تصریح کرد، 
ما این آمادگی را داریم که شــلیک موشک و ارسال 
پهپادها را متوقف کنیم تا بهانه ادامه تجاوز و محاصره 
را از دشمن بگیریم. رئیس  کمیته عالی انقاب یمن 
افزود، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن خواستار 
توقف حمات موشکی و پهپادی یمن شده است و ما 
هم از تاشش برای برقراری صلح حمایت می کنیم.

در همین ارتباط، »محمد البخیتی«، عضو دفتر 
سیاســی جنبش انصاراه یمن، با تأکید بر آمادگی 
ارتــش و کمیته هــای مردمی یمن بــرای مقابله با 
 اشغالگران و مزدوران آنها اعام کرد، پیشنهاد توقف 
عملیــات نظامی، برای اتمام حجــت و از بین بردن 

بهانه جویی های ائتاف متجاوز ســعودی برای ادامه 
حمات علیه یمن است.

آمار حمات پهپادی آمریکا
از ســوی دیگر، طبق گزارش »آسوشیتدپرس«، 
تلفات غیرنظامیان یمنی در نتیجه حمات پهپادی 
آمریکا در دو ســال اخیر رو به گسترش بوده است. 
طبق گزارش این رسانه آمریکایی، حمات پهپادی 
آمریکا به یمن در دولت »دونالد ترامپ« به شــدت 
افزایش یافته و در دو ســال اخیر حداقل 1۷6 حمله 
صــورت گرفته اســت. این در حالی اســت که کل 
حمات پهپادی آمریکا در هشت سال دولت »باراک 
اوباما« به یمن 15۴ حمله بوده است. آسوشیتدپرس 
گزارش داده که در حمات پهپادی سال های ۲01۷ 
و ۲01۸ به یمن بیش از 300 نفر از مردم این کشور 
کشــته شده اند. شبکه راشــا تودی نیز براساس این 
گزارش آسوشیتدپرس نوشت، طی سال ۲01۸ حدود 
یک ســوم قربانیان حمات پهپادی آمریکا در یمن 
غیرنظامیان از جمله کودکان بوده اند. طبق این گزارش 
در یکی از حمات سال جاری پهپادی آمریکا به یمن، 
حداقل 30 غیرنظامی جان خود را از دست داده اند.

انتشــار این گزارش در حالی صورت گرفته که 
آمریــکا همــواره درباره حمات، پهپــادی به یمن 
ادعــا کرده که هدف از این حمات تروریســت های 
»القاعــده« بوده و جز در مواقعی معدود، به کشــته 
شدن غیرنظامیان اذعان نکرده است. افزایش حمات 
آمریکا به یمن در حالی صورت گرفته که این کشور 
که حمایت های خود از ائتاف متجاوز سعودی را از 
ششم فروردین سال 139۴ آغاز کرده و همچنان به 

حمایت هایش ادامه می دهد.

اشاره:
آمریــکای تحت حاکمیت ترامپ، دوران خوشــی را 
سپری نمی کند. تفکرات فاشیســتی و نژادپرستانه وی، 
گسترش یافته و هرچه نژادپرست و سفیدبرتر پندار در این 
کشور هست را به سمتش کشانده. از زمان روی کار آمدن 
ترامپ، آمریکا خشونت های کم سابقه ای را به خود دیده، 
از زد و خوردهای وحشــیانه در »شارلوتسویل« گرفته تا 
مطرح شدن مجدد اسامی گروه های نژادپرست و فاشیستی 
در آمریکا نظیر »کوکاکس کان« از جمله دستاوردهای 
ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش بوده است.  برخی 
معتقدند که ترامپ با پیشــینیان خود تفاوتی نمی کند، 
بلکه تنها ضمیر واقعی خود را بدون روتوش به دنیا نشان 
داده اســت. »هنری جیروکس« از جمله جامعه شناسان 
آمریکایی اســت که مقاات متعددی را در مذمت جامعه 
آمریکا تحت حاکمیت ترامپ به رشــته تحریر در آورده 
اســت. دکتر »جیروکس« محقق و پژوهشگر آمریکایی 
و از بنیانگذاران نظریه »تعلیم و تربیت انتقادی« در این 
کشور اســت. وی بیش از 50 کتاب و 300 مقاله علمی 
در آمریکا در همین حوزه ها منتشر کرده است. مصاحبه 

کیهان با وی را در ادامه خواهید خواند:
1( اقای جیروکس! چرا خشونت در آمریکا و در 

دوران ترامپ این طور رشد کرده است؟ 
آمریکا تحت ریاســت جمهوری دونالد ترامپ نه تنها 
رویاهــای خود را هیچ گاه در دنیــای حقیقی نمی بیند 

بلکه اکنــون تمام آن رویاها 
را همچون یک کابوس مرور 
می کند. سلطه سفیدپوستان 
بر ســایر نژادهــا در مراتب 
خیلی باا در آمریکا به امری 
عادی تبدیل شــده اســت. 
سفیدپوســتان در آمریکا به 
واســطه ابزارهای مختلف از 
زور و قدرت برای ایجاد یک 
معضات  حل  جهت  راهکار 
استفاده کنند. »زبان علمی« 
و مدارک زیر بار هجمه های 
گســترده حاکمیــت قــرار 

گرفته اند. »سانسور حقایق« نمود بسیار زیادی در دولت 
ترامپ پیدا کرده اســت. مخالفت با دانشــگاه و تاکید بر 
روش هــای غیرعلمی مقدمه ای بــر یک جنگ فرهنگی 
تمام عیار در کشور آمریکاست. جامعه آمریکا اکنون مسلح 
است و خشونت در سراسر جامعه پراکنده شده است. جنگ 
به عنوان یک سیاست همواره آتش خشونت در جامعه را 
شعله ورتر می کند و فرهنگ را به ورطه نابودی می کشاند. 
در کنــار این اتفاقات تلخ ، روزانه 93 نفر در این کشــور 
قربانی خشونت اسلحه در کشور می شوند. این جنایت در 
حالی رخ می دهد که اکنون استفاده نابجا و غیر ضروری 
از اسلحه در این کشور به امری عادی تبدیل شده است. 

۲( با توجه به پاســخ 
شــما آیا می توان نتیجه 
گرفــت کــه در صورت  
محدود کردن ســاح در 
این  در  خشونت  آمریکا، 
کشــور از بیــن رفته یا 

کاهش یابد؟
 تمــام مشــکات این 
کشــور ناشی از اســتفاده و 
متداول شدن اسلحه در این 
کشور نیست. خشونت علیه 
سیاه پوســتان،  پناهجویان، 
جوانان، زنان و مسلمانان در 
کنار رفتار فاشیستی به امری کاما عادی در آمریکا تبدیل 
شده است. همانطور که »کریس هیج« کارشناس آمریکایی 
بارها تصریح کرده: »خشونت به یک عادت برای حاکمیت 
آمریکا برای پاسخ به هر پرسشی تبدیل شده است.« اکنون 
حاکمیت آمریکا هم مجبور به تعامل با انسان هایی شده که 
به خشــونت چه به عنوان یک سرگرمی و چه در زندگی 

واقعی اعتیاد پیدا کرده اند.   
3( تفاوت بین ترامپ و روسای جمهور پیش از او 
چیست؟ آیا آنها به اخاق و چارچوب های اجتماعی 

پایبند بوده اند ؟ 
روسای جمهور آمریکا از »ریگان« گرفته تا »اوباما« 

،توجه زیادی به مســئله دموکراسی در کشور نداشته اند 
و همزمان حتی به اصول آن نیز خدشــه وارد می کردند. 
ترامپ از دموکراسی متنفر است، به دیکتاتورها عاقه مند 
است و حقوق انسانی را نادیده می گیرد. او یک سفیدپوست 
سلطه طلبی است که سیاست فاشیستی را بیش از گذشته 
دنبال می کند. وی شــخصیتی منحصر به فرد در تنفر از 
دموکراسی و میل به هدایت آمریکا به سمت فاشیسم است. 
۴( برخی معتقدند که ترامپ با پیشینیان خود 
تفاوتی ندارد و صرفا درون خــودرا با بی پروایی 
بر همگان فاش می کند. نظر شما در این باره چیست؟
این نظریه، مزخرف اســت. دیگر رهبران آمریکایی 
هیچــگاه ااقل به این شــکل درصدد برقــراری اصول 
فاشیستی نبوده اند و حداقل تاش کرده اند که هنجارهای 
اجتماعــی را حفــظ کننــد، چراکه بــرای حفظ نظام 
سرمایه داری مجبور بودند تا عدالت اجتماعی و اقتصادی 

را برهم نزنند.
 سیاست ترامپ باعث شده تا پولدارهای آمریکا پولدار 
شوند و در عوض شرایط بدی برای قشرهای آسیب پذیر 
آمریکا رقم بخورد و به خاطر داشــته باشــید که آنگونه 
کــه ترامپ به جنگ دنیــا رفته، هیچ کــدام از رهبران 
آمریکا چنین کار مشابه ای را نمی توانند انجام دهند. وی 
دستکش های خود را درآورده و روح شیطانی خود را که 
بربریت کامل وی را نشــان می دهد نمایان کرده اســت. 

نمایشی که بسیار ترسناک است. 

جامعه شناس آمریکایی در گفت وگو با کیهان اعام کرد

خصوصیت ترامپ در یک کام؛ نفرت از دموکراسی، عاشق دیکتاتوری

ژنرال صهیونیست: نظامیان اسرائیلی بی تجربه اند

یک مرکــز مطالعاتی رژیم صهیونیســتی 
پیش بینی کرده، اگر رژیم صهیونیستی در سال 
۲019 اقدام به جنگ افــروزی جدید در منطقه 
نکند، طی 6 سال آینده بسیاری از عناصر قدرت 

بازدارندگی خود را از دست خواهد داد.
مرکز مطالعات صهیونیستی »نیتساو« در مقاله ای به 
قلم سرگرد »ناداف بن حور« و دکتر »مایکل آیزنشتادت« 
به بررســی وضعیت امروز رژیم صهیونیستی پرداخته و 
گفته این رژیم در حال از دست دادن قدرت بازدارندگی 
خود اســت مگر اینکه در ســال ۲019 اقدام به جنگ 

افروزی جدیدی در منطقه کند.
 نویســندگان این گزارش تأکید می کنند تنش روز 
افزون در مرزهای شــمالی سرزمین های اشغالی باعث 
افزایش نگرانی های موجود نســبت به درگیری جدید 
بین اسرائیل و حزب اه لبنان یا اسرائیل و سوریه شده 
است، اما این جنگ منحصر به طرف های مذکور نخواهد 
بود و ممکن است گروه های مختلف شیعی و دولت بشار 
اسد نیز به آن اضافه شود. همچنین ممکن است جنگ 
شامل تمامی منطقه شده و در منافع حیاتی آمریکا در 
منطقه غرب آسیا نیز تاثیرگذار باشد. در گزارش این مرکز 
مطالعاتی همچنین آمده اگر این جنگ در سال ۲019 رخ 
ندهد، در سال ۲0۲5 جنگ بزرگتری رخ می دهد.گزارش 
این مرکز صهیونیستی تاکید دارد که اسرائیل نسبت به 
مشارکت نظامی مستقیم آمریکا در جنگ احتمالی آینده 
یقین ندارد. عاوه بر این رژیم صهیونیستی اطاع دقیقی 
از میزان طرف های شرکت کننده در جنگ آینده در جبهه 
شــمالی ندارد. این موضوع یک نقطه ضعف اساسی در 
برنامه ریزی های استراتژیک جهت کیفیت مدیریت جنگ 
به شمار می رود، چرا که اسرائیلی ها عاوه بر اینکه از تعداد 
نیروهای دشــمنان خود مطلع نیســتند، از عرصه های 
جنگی نیز اطاع دقیقی در دســت ندارند. کارشناسان 

صهیونیست این مرکز گرچه سؤااتی را در رابطه با نقش 
احتمالی روسیه و آمریکا در صورت بروز جنگ فراگیر در 
مرزهای شمالی سرزمین های اشغالی مطرح کرده اند، اما 

نتوانستند پاسخ شفافی به این سؤاات بدهند. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، این دو کارشــناس 
صهیونیسم می گویند که ممکن است اسرائیل در شرایط 
کنونی بتواند تسلیم واقعیت های منطقه ای شده و افزایش 
قدرت نظامی سوریه و متحدانش را بپذیرد. اما این اتفاق 
باعث وقوع جنگی سخت تر در آینده می شود. جنگی که 
به پیش بینی کارشناســان صهیونیست در سال ۲0۲5 
واقع خواهد شد و احتماا اسرائیل در آن زمان کارآیی 
ساح های اتمی خود را نیز از دست خواهد داد، چرا که 
ممکن است یکی از طرف های محور متخاصم با اسرائیل 

نیز به چنین ساح هایی دست پیدا کند.
گفتنی اســت سید حسن نصراه دبیرکل حزب اه 

لبنان در تابستان گذشته هشدار داده بود که اگر حمله 
اسرائیل به سوریه و لبنان آغاز شود، من تضمین نمی کنم 
که این جنگ در چارچوب لبنان یا ســوریه باقی بماند، 
بلکه چنین جنگی مسیر هزاران و بلکه صدها هزار مبارز از 
تمامی گوشه و کنار جهان عرب و اسام را برای مشارکت 

در آن باز می کند.
بی تجربه ایم و عبرت نمی گیریم

»آلون مادانیس«، ژنرال ارتش رژیم صهیونیســتی 
هــم طی یک نامــه به فرماندهان کنونــی ارتش رژیم 
صهیونیستی ضمن انتقاد شدید از عملکرد ارتش تاکید 
کرده ســربازان و فرماندهان میدانی غیرحرفه ای بوده 
و از حمات و درگیری های گذشــته عبرت نگرفته ایم. 
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی به 
نقل از »مادانیس« افزود: »اطاعات نظامی و شاباک تا 
حد زیادی امکان دسترســی نیروهای خود به اطاعات 

را بهبود بخشــیده است اما فرماندهی ارتش از حمات 
گذشته عبرت نگرفته است.« آویگدور لیبرمن وزیر جنگ 
مستعفی رژیم صهیونیستی نیز طی اظهاراتی گفت، با 
زور نمی توان حماس را از میان برد. گفتنی است عامل 
اصلی استعفای لیبرمن اختافات شدید او با نتانیاهو بر 

سر آتش بس با حماس بود.
نتانیاهو همچنان دست و پا می زند

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اما 
در پی بحران دولتی که به اســتعفای آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ ســابق رژیم صهیونیستی منجر شد، خود 
مسئولیت اداره این پســت را بر عهده گرفت. نتانیاهو 
تاکید کرد نهایت تاشــش را برای ممانعت از ســقوط 
دولتش به کار خواهــد گرفت. اظهارات نتانیاهو بعد از 
دیدارش با موشــه کحلون، وزیر دارایی اســرائیل ایراد 
شــد. نتانیاهو می خواست »کحلون« را به خارج نکردن 
حزبــش از ائتاف دولت برای حفظ اکثریت این ائتاف 
در پارلمــان و ممانعت از برگزاری انتخابات زود هنگام 
قانع کند اما موفق به این کار نشد. همچنین قرار است 
نتانیاهو طــی روزهای آینده فــردی را به عنوان وزیر 
خارجه تعیین کند. رســانه های عبری اعام کردند که 
نتانیاهو احتماا یکی از اعضای حزب لیکود را به عنوان 
وزیر خارجه تعییــن کند. نتانیاهو در حال  حاضر خود 
سرپرستی این وزارتخانه را نیز بر عهده دارد. نفتالی بنت، 
وزیــر آموزش و رهبر حزب خانه یهود نیز تهدید کرده 
بود که حزبش را از دولت خارج خواهد کرد اما موقتا از 
این تصمیم منصرف شد. شلیک بیش از ۴۷0 موشک به 
سرزمین های اشغالی و شکست این رژیم در جنگ یک 
روزه از گروه های مقاومت فلسطین موجب این سونامی 
سیاســی در کابینه شده است.گفتنی است آیلت شاکد 
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز از استعفا از کابینه 

رژیم صهیونیستی منصرف شد.

سرویس خارجی-
 علی رغم اخراج یا استعفای بیش از ۴0 تن از مقامات دولتی 
در طی دو سال گذشته، دونالد ترامپ، در گفت وگو با شبکه خبری 
فاکس نیوز گفته احتماا بین سه تا پنج تغییر دیگر در پست های 

ارشد در راه است.
طی دو ســال گذشته بیش از ۴0 تن از مقامات ارشد و میانی دولت 
ترامپ یا برکنار یا مجبور به اســتعفا شده اند. کار کردن با یک نژادپرست 
خودرای در کاخ سفید چندان کار ساده ای نیست. چندی پیش نیویورک 
تایمز از قول یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشته بود گروه کودتا علیه ترامپ 

در کاخ سفید شکل گرفته است.
حاا ترامپ در جدیدترین مصاحبه خود با فاکس نیوز رســانه خبری 
مورد عاقه اش، خبر از تغییرات جدید در دولتش داده اســت. بر اساس 
این گزارش، »کریستن نیلسن«، وزیر امنیت داخلی و »جان کلی«، رئیس  

کارکنان کاخ سفید از جمله تغییرات احتمالی هستند.
ترامپ به فاکس نیوز گفته: »من به ســه یا چهار یا پنج جایگاه برای 
تغییر فکر می کنم. با این حال ممکن است در نهایت تنها دو تغییر صورت 
پذیرد. من این را می خواهم ]و[ به انعطاف پذیری نیاز دارم.« وی درخصوص 
نیلسن گفت که او فردی باهوش است اما آن قدر که او می خواسته در کارش 
قاطع نبوده است: »من می خواهم او قاطع تر باشد و باید ببینیم در نهایت 

چه خواهد شد؟ اما ]به هر حال[ من می خواهم او خیلی قاطع باشد.«
وقتی از ترامپ درخصوص شانس بقای وزیر امنیت داخلی سؤال شد، 
وی گفت که او هنوز شانس بقا دارد اما افرادی که کاخ سفید را در دوران 
او ترک کرده اند، موفق بوده اند. ترامپ این را هم گفت که »شما کاخ سفید 
را ترک می کنید در حالی که برای خود اسم و رسمی دست و پا کرده اید. 
کســانی که دولت را ترک کرده اند موفق بوده اند.... من دوست داشتم او 
درخصوص مرزها قاطع تر باشد.« وی درخصوص جان کلی، رئیس  کارکنان 
کاخ سفید هم اینگونه سخن گفت: »در حالی که کلی خوب کار می کند 
و با او به خوبی کنار می آید اما بعضی چیزها آن طور که باید نیســتند. او 
کارهایی می کند که من دوســت دارم و کارهایی می کند که مورد عاقه 
من نیســت.... بعضی چیزها هستند که در توان او نیستند. تقصیر ندارد، 
در توانش نیســت!« ترامپ در ادامه گفت، اگرچه روزهای خوبی با کلی 

داشته اما در برخی موارد هم از وی خوشش نمی آید. 
یکی دیگر از موضوعات طرح شده در این گفت وگو مسئله تحقیقات بر 
سر موضوع دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲016 آمریکا 
بود. ترامپ که اخیرا وزیر دادگستری را برکنار کرده، گفت که اگر »متیو 
ویتیکر«، سرپرست این وزارتخانه بخواهد فعالیت های رابرت مولر، بازرس 
ویژه این پرونده را محدود کند، او دخالتی نخواهد کرد. ترامپ همچنین 
به عملکرد خودش »+« داد و گفت: »فکر می کنم که کار بزرگی انجام 

می دهم. من به خودم این نمره را می دهم.«

موج تازه برکناری ها در راه کاخ سفید
ترامپ: احتماا 5 نفر دیگر می روند

گروه های تروریستی مورد حمایت ترکیه در شهر »عفرین« 
سوریه، به شدت با یکدیگر درگیر شدند و این درگیری که بر سر 

قدرت  است، ۲5 کشته برجای گذاشت.
پیش از این خبر رســیده بود که تروریســت های  تکفیری  در شهر 
»ادلب« سوریه با یکدیگر درگیر شده اند. اما براساس خبرهای جدید و در 
حالی که درگیری های ادلب هنوز ادامه دارد، تروریست های مورد حمایت 

ترکیه در شهر عفرین واقع در شمال سوریه نیز به جان هم افتادند.
به گزارش ایســنا، این درگیری ها که شــدید و بی سابقه است، میان 
عناصر وابســته به گروه تروریستی »تجمع شهدا الشرقیه« و سایر عناصر 
مورد حمایت ترکیه روی داده و تا عصر دیروز ۲5 تروریست کشته شدند.

به گفته دیدبان حقوق بشــر سوریه، علت درگیری، نزاع بر سر توسعه 
نفوذ و افزایش قدرت است و ظاهرا تروریست های الشرقیه، راه سرپیچی از 
ترکیه را در پیش گرفته اند.به دنبال این درگیری ها، نیروهای ترکیه از شنبه 
در این شهر منع آمد و شد اعام کرده اند. »ارتش ملی« که شامل تمامی 
گروه های شورشی مورد حمایت آنکارا در شمال سوریه است، در بیانیه ای 
اعام کرده که برای »پیگرد گروه هایی که قانون را زیر پا می گذارند« در 
آماده باش به سر می برند.شهر عفرین در مناطق کردنشین سوریه واقع است. 
این شهر اوایل سال جاری به تصرف ارتش ترکیه و هم پیمانان عرب سوری 
آن درآمده است. به گفته سازمان ملل عملیات ترکیه و گروه های شورشی 
برای تصرف عفرین نیمی از ساکنان 3۲0 هزار نفری آن را مجبور به فرار 
کرده است و شمار زیادی از آنها هنوز نتوانسته اند به منازل خود بازگردند.

از زمان سیطره گروه های شورشی مورد حمایت آنکارا بر عفرین، این 
شــهر شاهد تنش های امنیتی است و ساکنان آن تنها در صورت لزوم از 
منازلشان خارج می شوند.سازمان ملل و نهادهای حقوقی نیز اعام کرده اند 
که گروه های شورشی به کرات در این شهر حقوق بشر را نقض کرده اند.

خشم ترکیه از اقدام آمریکا
علی رغم هشــدارهای مکرر ترکیه به آمریکا درباره حمایت نکردن از 
شبکه نظامیان کرد در سوریه، یک سایت وابسته به کردهای سوریه تصاویر 
جدیدی از حضور جمعی از نظامیان آمریکایی در میان شبه نظامیان کرد 
شمال سوریه را منتشــر کردند.به گزارش ایسنا، این عکس ها مربوط به 
یک ضیافت شام مشترک شبه نظامیان وابسته به »یگان های مدافع خلق 
کرد« و نظامیان آمریکایی در شــهر »منبج« سوریه هستند. انتشار این 

تصاویر، مقامات ترکیه را به شدت خشمگین کرده است.

درگیری بی سابقه شورشیان مورد حمایت ترکیه در عفرین
 نزاع بر سر قدرت جان 25 نفر را گرفت

درگیری های جدید و سراسری معترضان »جلیقه زرد« با 
پلیس فرانسه، که به دلیل افزایش قیمت سوخت شروع شده، 
ابعاد تازه ای گرفته و براساس گزارش ها تعداد مجروحان این 

درگیری ها به ۴00 نفر رسیده است.
جنبش »جلیقه زرد ها« که روز شنبه قدرت خود را به رخ دولت 
»امانوئل ماکرون« کشــید، در اعتراض به سیاســت های ریاضتی، 
افزایش مالیات سوخت و کاهش قدرت خرید مردم شکل گرفته است. 
اعضای این جنبش بر این باورند که سیاســت های ماکرون به ضرر 
طبقات متوسط و ضعیف جامعه فرانسه بوده و او بیشتر رئیس جمهور 

ثروتمندان است و به همین دلیل، باید استفعا داده و کنار برود.
در اعتراضات روز شــنبه که بر اساس گزارش ها، هنوز هم ادامه 
دارد و برگزارکننــدگان آن قول داده اند که از خواســته های خود 
کوتاه نیایند،  معترضان در بیش از هزار نقطه فرانســه با مســدود 
کردن خیابان ها و بزرگراه ها با پلیس درگیر شدند آمارهای اولیه از 
۲۸3 مجروح، یک کشته و ۷3 بازداشتی حکایت داشت اما با ادامه 
اعتراضات تعداد جدید مجروحان بر بیش از ۴00 مجروح رســید. 
و تعداد دســتگیری ها نیز از مرز 150 نفر گذشت. به گفته پلیس،  
حدود ۴6 هزار تن یکشنبه در دومین روز اعتراضات شرکت داشتند. 
همچنین در دومین روز اعتراضات نیز زد و خورد با پلیس گزارش 
شــد. در همین حال، پلیس فرانسه با استفاده از گاز اشک آور تاش 
کرد تا تجمع هزاران نفری معترضان در شهر »کان« )شمال فرانسه( 
را که اقدام به ســوزاندن تخته های چوبی و خرابکاری کرده بودند، 
متفرق کند. در همین حال، وزیر کشور فرانسه گفت: ۲۸۸ هزار نفر 
در اعتراضات روز شنبه در ۲03۴ محل در سراسر این کشور حضور 

داشتند و حدود 3500 تن از آنان شب هم به تجمع ادامه دادند.
»ادوارد فیلیپ«، نخست وزیر فرانسه، نیز شامگاه یکشنبه تاکید 
کرد، دولت به اقداماتش ادامه می دهد. در عین حال، او به لطماتی 
کــه معترضان وارد کرده اند، اذعان کرد. او به تلویزیون شــبکه دو 
فرانسه گفت: دولتی که همواره تغییر موضع می دهد و در سختی ها 
زیگزاگ حرکت می کند، فرانســه را در مسیر مستقیم نگه نخواهد 
داشت. ما نه تنها صدای خشم مردم را شنیده ایم، بلکه صدای درد 

و رنج آنها را نیز شنیده ایم.
 از ســوی دیگــر، اعتراضــات اخیــر باعــث کاهش شــدید 
محبوبیت ماکرون شــده اســت. به نوشــته »خبرگزاری فرانسه« 
جدیدترین  نظرســنجی موسسه معتبر »آی.اف. او.پی«  نشان داد 
که به دنبال وقایع چند روز گذشته در این کشور و اعتراض به قیمت 
باای بنزین، افزایش ناامیدی نسبت به رئیس جمهور ۴0 ساله این 
کشور را موجب شده است. بر این اساس، میزان محبوبیت ماکرون 
در ماه آبان کاهش یافته و تنها چهار درصد از عملکرد او بسیار راضی 
هستند. این نظرسنجی نشــان داد که 39درصد »خیلی ناراضی« 
هستند. اینک میزان رضایتمندی از ماکرون به ۲5درصد رسیده است.

یک روزنامه چاپ ترکیه با انتشار متن شماری از فایل های 
صوتی، خبر داد که یکی از پیامد های انتشــار این متن ها، 
آشــفتگی در کاخ آل سعود و سرنگونی »محمد بن سلمان« 

خواهد بود.
رسانه های ترکیه طی روزهای گذشته این خط خبری را در پیش 
گرفته اند که به ایســتگاه پایانی پرونده »جمال خاشقجی« نزدیک 
شــده اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه »ینی شفق« 
)نزدیک به دولت ترکیه( در ادامه افشاگری های خود در مورد طرح 
سازماندهی شده قتل خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، اعام 
کــرد، دولت ترکیه طی روزهــای آینده فایل های صوتی مربوط به 
شکنجه و قتل خاشــقجی را منتشر می کند که پیامدهای بزرگی 
در ســطح منطقه و حکومت عربســتان خواهد داشــت. به نوشته 
»ینی شفق«، انتشار فایل های صوتی مربوط به لحظات قتل خاشقجی، 

قبل و پس از آن، به زودی آغاز خواهد شد. 
این فایل های صوتی گفت وگوی بین قاتان خاشقجی، مکالمات 
آنها با ریاض پس از انجام این جنایت، گفت وگوهایی که اثبات می کند 
»محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان مستقیما دستور اجرای قتل 
را صادر کرده و احتمااً نقش سازمان های امنیتی مصر و امارات در 
این حادثه و اطاعاتی که کارشناسان اطاعاتی رژیم صهیونیستی 

یا آمریکا از این ماجرا داشته اند را افشا می کنند.
زلزله در کاخ آل سعود

آنگونه که ینی شفق نوشته انتشار این اطاعات تازه، جهان را به 
لرزه درخواهد آورد، منطقه را دگرگون، کاخ ســعودی را سرنگون و 
شرایط جدیدی در ساختار قدرت در منطقه  ایجاد می کند. نگارنده 
این گزارش تأکید کرده که »ینی شفق« از همان ابتدای این ماجرا 
بارها تکرار کرد که »محمد بن سلمان« در پشت پرده این جنایت 
است و شخصا دستور اجرای آن را صادر کرده و »محمد بن زاید«، 
ولیعهد ابوظبی نیز شریک این جرم است. تمام جهان در تاش است 
تا ولیعهد عربســتان را نجات دهند و آنها تمام پول و نفوذ خود را 

در این راه خرج کرده اند.
بن سلمان راه فرار ندارد

»ابراهیم کاراگول« نویسنده این گزارش و سردبیر »ینی شفق« 
در ادامه با  اشــاره به اینکه شــیوه های اپوشانی این جنایت دیگر 
کارایی ندارد، افزود: »ولیعهد ســعودی دیگر قادر نیست خود را از 
این جنایت رها کند. فارغ از عملیات  اپوشانی و مذاکرات، در شرایط 
حاضر نجات این شخص غیرممکن خواهد بود. حتی محمد بن زاید 
نیز در این ماجرا دخیل است و نمی توان مانع این افشاگری ها شد. 
ما می دانیم عربســتان و دولت ترامپ تاش می کنند این ماجرا را 
اپوشانی کنند و محور اسرائیل- عربستان - امارات در حال رایزنی 

برای نجات ولیعهد عربستان هستند.«
آغازی بر پایان بن سلمان

ینی شــفق با بیان اینکه هفته جاری از اهمیت بســیار باایی 
برخوردار اســت، نوشت: »اگر ترکیه انتشار فایل های صوتی را آغاز 
کند، این اقدام آغازی بر پایان محمد بن ســلمان خواهد بود و اگر 
در چنین شــرایطی حکومت عربستان، ولیعهد را برکنار نکند، این 

ضربه بزرگ، متوجه کل کشور خواهد شد.«

ناتوانی فرانسه در مهار آشوب ها
شمار مجروحین از مرز 400 نفرهم گذشت

روزنامه ترکیه ای: اسنادی از قتل خاشقجی منتشر می کنیم 
که کاخ  بن سلمان را به لرزه درآورد

»راه اندازی یک جنگ بزرگ منطقه ای«
راهکار مرکز مطالعات رژیم صهیونیستی برای نجات اسرائیل!


