
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/04/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای 
ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی به شــماره 0043265782 
نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بین المللی محصوات پارس شناســه 
ملی 10102220898 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره- آقای حمید 
عباسی بنهنگی دارنده کدملی به شماره 0700214429 نماینده شرکت 
تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی 14004686193 به سمت 
نائب رئیس  هیئت مدیــره- آقای مرتضی صبــاغ زاده دارنده کدملی به 
شماره 0931637503 نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان 
شناســه ملی 14004928845 به ســمت عضو هیئت مدیــره - آقای 
صادق عباســی بنهنگی دارنــده کدملی  به شــماره 0690072619 به 
ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای 

مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو 
عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یک عضو هیئت مدیره 
باتفــاق امضای یک نفر از بین آقای محمدرضا بخشــی زاده دولت آبادی 
بــا کدملی 0045024057 به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا 
جعفریان با کدملی 0323661599 به ســمت مدیر امور اداری همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 
یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر 
اســت. آدرس مرکز اصلی شــرکت از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 
خیابان مایری پورغربی، پاک50، واحد 10، کدپستی 1579644933 
به آدرس: تهران، خیابان شــهید دکترمفتح، بعد از سمیه، خیابان نیک ، 

پاک 27، طبقه همکف کدپستی: 1581877463 تغییر یافت. 
سازمان  ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح زیر انتخاب 
گردیدند: -شــرکت سروش گستر هیرســا با شناسه ملی 
10320760019 بــه نمایندگی آقای محرمعلی آهی نژاد 
با کد ملی 2200173709 به عنوان رئیس هیئت مدیره- 
شرکت تدبیرگستر تات با شناسه ملی 10320764980 
بــه نمایندگــی آقــای رضــا بهمن آبــادی با کــد ملی 
0793106180 بــه عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره- 
شــرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان با شناسه ملی 
10102681999 بــه نمایندگی آقای مصطفی علی پور با 
کد ملی 2279522632 به عنــوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل- کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از قبیل چک، 
برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 
همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر 

از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا 
سهامی خاص به شماره ثبت 423479 

و شناسه ملی 10320760023

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت 
توســعه اقتصاد راد به نمایندگی علی مرشــدی زعیم به 
شــماره ملــی 0491954018 به عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و شــرکت امید توسعه پادنا به نمایندگی ابوالفضل 
خوش لهجه صدق به شــماره ملــی 0075950367 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
توسعه اعتماد به نمایندگی محسن حاجی زاده به شماره 
ملــی 4324062137 بــه عنوان عضو هیئــت مدیره و 
مدیرعامــل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چــک، برات، قراردادها و... با امضــاء مدیرعامل و یکی از 
اعضــاء به همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
و ســایر اوراق اداری نیز با امضــای یکی از اعضا همراه با 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424551 

و شناسه ملی 10320764960 شــرکت مخابرات ایران - منطقه فارس درنظر دارد نســبت به خرید 
کارت های ذیل براســاس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود 
در اســناد ازطریق مناقصه عمومی بصــورت صددرصد ریالی اقدام نماید. لذا از 
کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان حقوقی داخلی واجد شرایط: جهت شرکت در 

مناقصه دعوت به عمل می آید.
1- کارت  HU1A 10 عدد
2- کارت PUBA  5 عدد
3- کارت HSWA 5 عدد

 متقاضیان جهت کســب اطاعات بیشــتر بــه پرتال این منطقــه به آدرس
FARS.TCI.IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه 
شرکت مخابرات ایران شماره 97/23 )یک مرحله ای(

)سهامی عام( 
منطقه فارس

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 
و صــادرات کلیه کااهای بازرگانــی، ترخیص کاا از گمرکات 
داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 
مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 
غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 
بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 
پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 
شهیددکتر چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 
10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 
امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 
به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )298115(

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )298114(

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت 26997 

و شناسه ملی 10100724645
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- آقای امیر خرم فر به شــماره ملی 0036932582 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهتاب طبقچی صفت 
سیاب به شــماره ملی 0051181861 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره و آقــای نیک پــی خرم فــر بــه شــماره ملی 
0020690967 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب شدند.
- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
- آقای ســعید عظیم زاده به شــماره ملی 0065022386 به 
عنوان بازرس اصلــی، خانم مژگان فریدونی واشــجردی به 
شــماره ملی 0012885886 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار)298116(

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی 
مهر آب )سهامی خاص( به شماره ثبت 602 

و شناسه ملی 10101316642 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/2/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 
به 96/10/10 به تصویب رســید. آقای هوبرت کارل گبهارد گرســتر )دارنده 
کد فراگیر به شــماره 91738138( به عنــوان بازرس اصلی و آقای زیگفرید 
اریش کارل شولر )دارنده کد فراگیر به شماره 91738310( به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان 

جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)298119(

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 14579 

و شناسه ملی 10100544582 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/1/14 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان محمدنقــی مهربابک به 
شــماره ملی 2595593862 و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی 
0069399476 به ترتیب بعنوان بازرســان اصلی و علی البدل به 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)298124(

آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه 
سهامی خاص به شماره ثبت 143905 

و شناسه ملی 10101868672

سال هفتادو هفتم   شماره 22058   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه 5 آذر 1397   18 ربیع ااول 1440    26 نوامبر 2018

آشوب های فرانسه وارد روز هشتم شد
2 کشته، ۱۰۰۰ زخمی و ۱۰۰۰ بازداشتی

* زلزله 6/4 ریشــتری ســاعت 20 و 7 دقیقه در عمق 
7 کیلومتری زمین، ســرپل ذهاب در استان کرمانشاه را 
لرزاند. مرکز زمین لرزه در 17 کیلومتری ســرپل ذهاب، 
18 کیلومتری قصرشــیرین و 33 کیلومتری گیانغرب 

گزارش شده است.

* این زمین لرزه در مناطق غرب و شــمال غرب کشــور از 
جمله کرمانشاه، ســنندج، همدان، ایام، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و گیان احساس شده است.

* سرپرســت اورژانس کشور از اعزام 6 تیم امدادی به 
مناطق زلزله زده خبر داد.                        صفحه۱۱

ساعت 2۰ و 7 دقیقه دیشب

زلزله 6/4 ریشتری
کرمانشاه را لرزاند

* تشدید حمات ائتاف سعودی به الحدیده 
همزمان با سفر نماینده سازمان ملل به یمن.

* ســاندی تایمز: امارات، کشــوری وحشی و 
هم پیمان مهم انگلیس است.

* 70 درصد مردم بحرین در انتخابات نمایشی  
آل خلیفه شرکت نکردند.

* مســمومیت شــدید 100 نفر در حمات 
شیمیایی تروریست ها به حلب.       صفحه آخر

همزمان با سفر ولیعهد سعودی به کشورهای عربی

مجتهد: 95 درصد شاهزادگان سعودی
آماده عبور از بن سلمان هستند

به وایت  »اه« باز گردید
وایت آمریکا به کارتان نمی آید

نصیحت رهبر انقاب به برخی از حکام کشورهای اسامی:

قانون اقدام متقابل، شرط برجام بود
چرا آن را به اجرا نمی گذارید؟!

صفحه2

خبر ویژه

تحلیل هایی که با آمدن ترامپ
به خبر تبدیل می شوند

یادداشت روز

صفحه2

هرجایی که اسام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی خورده است
* جنبش جلیقه  زردها در هشتمین روز اعتراضات خود به برنامه های اقتصادی دولت ماکرون، پاریس را 

به آشوب کشیدند.
* بســیاری از معترضان که درخواست هایشان از کاهش قیمت ســوخت به برکناری ماکرون رسیده در 

اعتراضات روز شنبه کوشیدند تا خود را به کاخ  الیزه، محل اقامت امانوئل ماکرون برسانند.
* تنها در اعتراضات روز شنبه 600 نفر زخمی شدند که حال ده ها نفر از آنها وخیم گزارش شده است. تاکنون 2 نفر 
نیز در این اعتراضات کشته شده اند و شمار کل مجروحین هم از 1000 نفر فراتر رفته است.              صفحه آخر

فارین پالیسی: تلگرام با خبرهای دروغ
ارزش پول ایران را نابود کرد

امکان 
دستگیری بن سلمان
هنگام شرکت
 در اجاس جی-20
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* حضرت آیت اه العظمی خامنه ای در دیدار مسئولین نظام و میهمانان شرکت کننده در سی و دومین 
کنفرانس وحدت اسامی: آمریکا و رژیم صهیونیستی غلط می کنند که ملت ایران را تهدید کنند.

* هرچه می توانید حرکت بیداری اسامی و مقاومت را در منطقه تقویت کنید، زیرا تنها راه نجات 
منطقه گسترش این تفکر و روحیه است.

* برخی حکام اســامی در دو حرکت جنایت آمیز در فلسطین و یمن، همراِه آمریکا شده اند اما 
قطعاً پیروزی با مردم فلسطین و با مردم یمن خواهد بود و آمریکا و دنباله روهای آن در این قضایا 

شکست خواهند خورد.

* رژیم صهیونیستی چندین سال پیش، بعد از ۳۳ روز، در مقابل حزب اه لبنان شکست خورد، 
دو سال بعد در مقابل فلســطینی ها، تنها 22 روز دوام آورد که این مدت در جنگ بعدی غزه، 
تبدیل به ۸ روز شــد و هفته پیش در مقابل مقاومت فلسطین، بعد از 2 روز، شکست را متحمل 

شد که همه این موارد نشان دهنده ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی است.
* در یمن نیز با وجود همه ســختی ها و جنایت هایی که مردم این کشــور از جانب آل سعود و 
همراهانش و دولت پشتیبان آنها یعنی آمریکا متحمل می شوند، اما قطعاً پیروزی با ملت یمن و 
انصاراه خواهد بود.                                                                                                          صفحه۳

* رئیس جمهور ایــران زمان قابل ماحظه ای 
را در دوران انتخاباتی ریاست جمهوری صرف 
پیام رســان تلگرام کرد. در آن دوران بخشی از 
مردم به اخبار تلگــرام اطمینان می کردند تا 
بتوانند در رابطه با کاندیدای مورد عاقه خود، 
»حسن روحانی« اطاعاتی را کسب نمایند. اما 
تنها یک ســال بعد، تلگرام بای جان روحانی 
شد و این اپلیکیشن مرکز شتاب دهنده نابودی 

ارز ایران شد.
* برخــی از ایرانی ها از پیام رســان »تلگرام« 
برای  اشاعه شایعات و اخبار نادرست در رابطه 
با نوسانات ارزی استفاده می کنند تا برای خود 

سودآوری کنند.

* حقیقتا این تحریم های آمریکا و ضعف ساختاری اقتصاد ایران نبود که به تنهایی باعث بی ارزش شدن 
ریال شد بلکه تاثیر حقیقی و عمده در این بین را گردش اطاعات غلط و شایعاتی گذاشت که در فضای 

»تلگرام« در میان مردم دست به دست می شد. 
* صراف های حرفه ای ایران از فضای تلگرام استفاده کردند تا از فضای عدم شفافیت بازار سیاه برای کسب 

سود حداکثری سوءاستفاده کنند.
* در هفته هــای گذشــته و هنگامی که ریال مجددا در حال باز پس گیــری ارزش خود بود، کانال های 
تلگرامی در برابر اخبار مثبت مقاومت کردند. اخبار گران شــدن ریــال را با تاخیر قابل توجهی گزارش 
می کردند و بعضی گروه ها هم حتی اطاعات غلطی را به مردم مخابره می کردند.                   صفحه2

رئیس جمهور در کنفرانس 
بین المللی وحدت اسامی: 
شرم آور است 
کسی به نام اسام
هر روز مردم مسلمان 
یمن را بمباران کند

۳

از خاشقجی تا ااهوازیه
 با دارهای نفتی  
دانمارک قرار بود
 با تروریست های ااهوازیه 
برخورد کند
برای آنها 
همایش برگزار کرد!

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
اصاح طلبان
 استاد قدرنشناسی

 و هدر دادن فرصت هایی 
هستندکه مردم 
در اختیار آنها قرار داده اند

۱۱



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* هفته وحدت امســال نیز نشان داد شیعیان و اهل سنت هیچ گاه اجازه 
نخواهند داد توطئه های کثیف خارجی برادری میان آن ها را دچار مخاطره 

کند.
021---2703

* حامیان مذاکره با آمریکا چرا در مقابل اهانت ترامپ به 80 میلیون ایرانی 
سکوت کرده اند؟

021---8835
* برای چندمین بار اســت که مقامات بی ادب آمریکایی به مردم شریف 
ایران اهانت می کنند. اگر وزارت امور خارجه و دولت در موارد قبل پاســخ 
قابل درخوری به این غارتگران بین المللی می دادند آنان جرأت نمی کردند 

سخنان گستاخانه را تکرار کنند.
0902---4610

* آقای ظریف، گویا مطلع نیســتید که پولشویی گسترده در وزارت نفت 
به شکل پاداش های نجومی به مدیران نفتی و... که در 5 سال اخیر اتفاق 
افتاده است کثیف ترین پولشویی و فساد پولی می تواند باشد. بدین خاطر که 
نفت یک صنعت ملی است نه صنعتی فامیلی و خودمانی. واقعا امثال اینها 

چه ربطی به  CFT داشت که نابودی مقاومت منطقه را تعقیب می کند؟
0936---1700
* این شورای شهر شهرداری انتخاب کرده که تأکید می کند باید مدیر برای 
شــهر تهران از خارج وارد کشور کنیم! شورای شهر در حالی انتخاب کرد 
که قبا این نظرات را از او شنیده بود. براساس این انتخاب اعضای کنونی 
شورای شهر، هر کدام باید یک مدیر خارجی را به جای خودشان بیاورند 
زیرا انگار این جریان به طور کلی از اعتماد به نفس پایینی برخوردار است.
021---7472

* آپارتمــان در منطقه میدان حر ســابق متری 4 میلیون تومان خرید و 
فروش می شد اما مدیریت غلط دولت قیمت آن را در حال حاضر به متری 
12 میلیون تومان رسانده است و مهم تر اینکه این مورد زجرآور در مدت 
زمان 4 ماه رخ داده است. درخت های باغ برجام ناگهان و به همین سرعت 

به بار نشست!
021---5608

* در 5 سال گذشته عامل اصلی تعطیلی اکثر کارخانه ها ضعف مدیریتی 
بوده است و به تحریم ها ارتباط چندانی نداشته است. پس به سادگی می توان 
نتیجه گرفت که دولت در مدیریت دچار خأ بزرگی اســت که تا به حال 

کوششی برای پرکردن آن نکرده است.
0912---2914
* دولت موظف بود در همان روزهای ابتدایی اعتراضات کارگران زحمتکش 
نیشکر هفت تپه به خواسته آنان توجه و رسیدگی کند اما به گونه ای رفتار 

کرد که کارگران احساس کردند دولت توجهی به آنان ندارد!
0938---0764
* درآمــد ماهیانه بنده 900 هزار تومان اســت. در حال حاضر ارزش این 
پول بر اســاس تغییر قیمت کااهای ضروری به کمتر از 300 هزار تومان 
رسیده است. آیا سبد کاا می تواند این کاستی را جبران کند یا می بایست 
در بحث مدیریت اصاحاتی صورت پذیرد؟ کاش دولت مسیر حضور مدیران 

انقابی را هموار کند.
0912---9452
* زمان آن فرارســیده است که نیروهای نظامی بیگانگان از خلیج فارس 
برای همیشه خارج شوند زیرا موشک های سپاه پاسداران ایران اسامی برای 
نابودی دشمن آرام و قرار ندارند و نمی توانند تحمل کنند دشمنان، مردم 
ایران اسامی را تحت فشار شدیدترین تحریم قرار دهند و از سویی آزادانه 

در منطقه ماجراجویی کنند.
021---9715

* تا به امروز دشمنان هرچه در توان داشتند بر علیه ملت ایران بکار گرفته اند 
ولی متعجبم که چرا برخی از مســئولین دولتی نسخه ضد ایرانی غرب را 

در داخل تجویز می کنند!
0919---4395

* دولت در مهار گرانی اجناسی که اصا ربطی به تحریم نداشته عاجز بوده 
اســت که این موضوع خطری به مراتب جدی تر از تحریم ها است، ضعف 
مدیریتی در دولت مهلک ترین خودتحریمی اســت که می تواند خسارتی 
جبران ناپذیر برای مردم به همراه داشــته باشد که رشد بیکاری، فقر و ... 

نمونه ای از آن است.
خوبرو

* صنعت خودروسازی کشور آنقدری که از سوی خودروسازان داخلی تحریم 
شد، شرکت های بدنام غربی تاثیرگذار نبودند! ورود قطعات یدکی از خارج، 
وابســتگی به خودروسازان خارجی، احترام نگذاشتن به حقوق مشتریان، 
کیفیت پایین و قیمت نجومی خودروهای به اصطاح تولید داخل و مهم تر 
از همه بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران شاغل در صنعت خودروسازی 

کشور است.
0901---8875

* درخصوص سبد کاا افرادی هستند که عضویت در بهزیستی یا کمیته 
امداد ندارند و حق بیمه ای هم در سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکردند 
و صرفا اینها موجب شده سبد کاا به آنان تعلق نگیرد. از دولت تقاضا دارم 

برای جلوگیری از تضییع حق این عده برنامه اش را اعام کند.
0919---3767

* برای چندمین بار بود که شنیدیم چند شرکت محصوات لبنی متخلف 
جریمه شــده اند. اما هر بار که این خبر را شنیدیم در چند روز بعد شاهد 
رشد قیمت محصوات لبنی بوده ایم! فرمول جریمه این شرکت های متخلف 
چگونه است که به جای تعادل در قیمت ها، افزایش قیمت نتیجه آن می شود!
021---3885

* شایسته است هم زمان با توسعه خطوط ریلی راه آهن به توسعه کیفی 
نیز توجه شــود تا در آینده این خطوط و خطوط قبلی با مشــکل مواجه 
نشــوند و سرعت قطارها مثل قطار تهران - مشهد از 12 ساعت به زیر 5 

ساعت کاهش یابد.
0912---9284

* برای تردد در مســیر باغستان اسامشهر به تهران باید ساعت ها معطل 
اتوبوس بود و در هنگام شــب باید کرایه های سرسام آوری را به دلیل نبود 
اتوبوس به رانندگان خودرو شخصی داد. از مسئولین درخواست رسیدگی 

دارم.
021---3013

* در مســیر اتوبان تهران - پردیس هیچ گونه چراغ روشنایی نصب نشده 
است و این موضوع باعث رخ دادن تصادفات متاثرکننده بسیاری شده است. 
با توجه به عوارضی که از خودروهای عبوری دریافت می کنند شــهروندان 

انتظار دارند خدمات مناسبی هم ارائه دهند.
0912---5934

*  رئیس جمهور اظهار می دارد مدیر پروازی نداریم. برای اطاع ایشان عرض 
می کنم فرماندار جوان شهرستان ]...[ استان اصفهان شنبه با هواپیما می آید 
و چهارشنبه برمی گردد! یعنی آقای فرماندار از 7 روز هفته 3 روز در محل 

کار خویش نیست! 
یک هم وطن از استان اصفهان

* سازمان نظام پزشکی به همه فارغ التحصیان دانشکده های پزشکی شماره 
نظام پزشکی و اجازه کار می دهد و به علم آنان احترام می گذارد ولی کانون 
وکا جلوی کار دانش آموختگان رشته حقوق را می گیرد و شرط امتحان و 

آزمون می گذارد. با این حال امتحان هم برگزار نمی کند! چرا؟! 
0912---6273

*  اورژانس اعام می کند ظرف 12 دقیقه ماموران به محل حادثه می رسند 
اما در حادثه ایست قلبی نوجوان 14 ساله در مدرسه ای در حوالی شهرستان 
برخوار اصفهان آمبوانس اورژانس با 40 دقیقه تاخیر به محل حادثه رسید 

و آن نوجوان هم مرحوم شد!
0913---1126

* آیا قرار نیســت به وضعیت گداها و دست فروشــان خردسال و دختران 
جــوان در بزرگراه ها و چهارراه  ها به ویژه عصرها در چهارراه  پارک وی و..... 

سر و سامانی داده شود؟!
2846---0935 و 0220---0935

قانون اقدام متقابل، شرط برجام بود
چرا آن را به اجرا نمی گذارید؟!

قانون اقدام متقابل در مقابل بدعهدی طرف های برجامی چه شد؟ چرا اجرا نمی شود؟
روزنامه رسالت ضمن طرح این پرسش نوشت: ما در برابر بدعهدی و نقض عهد آمریکا 
چه اقدامی کرده ایم؟ یکی از شروط 9 گانه در پذیرش برجام این بود که با وضع هرگونه 
تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره نقض برجام 
محسوب می شود و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه با اقدام متقابل مجلس شورای 

اسامی، برجام را متوقف و عملیات غنی سازی 190 هزار سو را عملیاتی نماید.
برجام از روز اول نقض شد، دارایی های ایران مصادره شد، تحریم های 10 ساله قانون 
داماتو تمدید شد، قانون کاتسا تصویب شد و آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد 
و از برجام خارج شد. نه تنها این فجایع در نقض تعهدات صورت گرفت، بلکه با پررویی از 
براندازی نظام و اعمال تحریم های جدید در وسعت 700 شخص حقیقی و حقوقی سخن 
بــه میان آوردند. علی رغم همه این تبهکاری ها و زدن زیر تعهدات، هر از چندی آژانس 

گزارش می دهد ایران مو به مو به تعهدات خود عمل می کند.
هزینه راهبردی »توافق به هر قیمت« ما را به کجا می برد؟ چرا اقدام متقابل صورت 

نمی گیرد؟ چرا غنی سازی 190 هزار سو را عملیاتی نمی کنیم؟
برجام نه به بار بود، نه به دار، به دیپلمات های مذاکره کننده مدال درجه یک خدمت 
دادند. حاا که معلوم شده است دستاوردهای برجام تقریباً هیچ بوده، تکلیف آن مدال ها 

و مزایای پرداخت شده به حضرات چیست؟
با کمال تأســف باز دنبال توافقاتی هستند که از پیش می گویند اگر فان پیمان یا 
بهمان کنوانســیون را نپذیریم، نمی توانیم قول دهیم مشکات حل شود! یکی نیست از 
این حضرات بپرسد اگر قول نمی دهید، پس چرا اصًا سخن از توافق و مذاکره و پیوستن 
به پیمان های مشــکوکی به میان می آید که فقط شــمار »داده «های ما را باا می برد و 

سخنی از »ستانده «ها نیست؟
سه سال است از اجرای برجام می گذرد، حتی یک اقدام متقابل و مشروع که در متن 

برجام هم پذیرفته شده، صورت نمی گیرد.
اروپایی ها دستگاه دیپلماسی کشور را سر کار گذاشته اند. اول یک مهلت سه هفته ای 
دادیم، خبری نشد. گفتند 3 روز مانده به 13 آبان به عهد و پیمان خود عمل می کنند. 13 
آبان گذشت، کاری نکردند. حاا می گویند بهمن ماه! معلوم نیست بهمن ماه چه خواهند 
کرد؟ آمریکا و اروپا در یک تقســیم کار تبهکارانه در مقابله با ملت ایران قرار دارند، اما 
دستگاه دیپلماسی ما درک درستی از این تبهکاری ها ندارند. اولی مهر باطل به تعهدات 
خود زد و تحریم های ظالمانه جدیدی را وضع کرد، دومی مأموریت یافته است ایران را در 

برجام نگه دارد تا مبادا با اقدام متقابل به نقطه صفر مذاکرات برگردد.
این وضع تا کی ادامه دارد و پاســخگوی این خسارات عظیم تاریخی به ملت ایران 
کیســت؟ چرا مجلس مهر ســکوت بر لب زده اســت و به وظایف خود حداقل در اقدام 
متقابل و عملیاتی کردن شروط خود وفق بند 3 مصوبه نیست؟ هیئت نظارت بر اجرای 

برجام چه می کند؟
آن کسی که قبل از امضای برجام گفت؛ ما چیزی را امضاء نمی کنیم، مگر این که 
قبل از آن همه تحریم های اقتصادی برداشــته شود، امروز باید پاسخگوی دولت، ملت و 

رهبری باشد. حاشیه سازی نمی تواند این بار پاسخگویی را به تأخیر بیندازد.
چرا وزارت خارجه نسبت به گستاخی ها، اهانت های مقامات آمریکایی و بی حرمتی 
اروپایی ها ســاکت است و منفعل عمل می کند؟ تولید حاشیه و تقابل دو قطبی سازی تا 

کی می تواند پرسش های کلیدی در مورد برجام را سرپوش بگذارد؟
بازی »کی بود، من نبودم«

درباره بزک برجام
محمد جواد ظریف که تا دیروز از باغ برجام، عناوینی چون »امیرکبیر« را دشــت 
می کرد، امروز معتقد است دولت نباید برجام را بزک می کرد و توقع مردم را باا می برد؛ 
این در حالیست که تاریخ می گوید ظریف خود مهم ترین عامل بزک کردن برجام و باا 

رفتن توقع مردم بوده است.
به گزارش رجانیوز جواد ظریف 19 آبان ماه سال جاری در مصاحبه با برنامه پارک 
شهر رادیو تهران گفته است: »برخی برجام را در حد یک معامله اقتصادی می دانند، در 
صورتی که این توافق بین المللی فراتر از این موضوعات اســت. براســاس برجام از سوی 

شورای امنیت سازمان ملل حق غنی سازی ایران به عنوان یک واقعیت پذیرفته شد.«
ظریف گایه کرده که چرا برخی با ربط دادن برجام به معیشت مردم، توافق هسته ای 
را در حد یک معامله اقتصادی تقلیل داده اند. البته ظریف خود چندی پیش در برنامه حاا 
خورشید اعتراف کرده بود که کار، کار خود دولت بوده و اتفاقاً اشتباه هم بوده است. ظریف 
4 شهریور ماه در آن برنامه گفته بود: »برخی اعضای دولت و رسانه ها توقع مردم از برجام 
را باا بردند.« این ادعا در صورتی است که شخص محمد جواد ظریف شهریور ماه سال 
1394 در کمیسیون برجام گفته بود: »کل تحریم های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا، 
کل تحریم های ایاات متحده که بر شخصیت های غیرآمریکایی اعمال می شود از روز اجرا 

لغو خواهد شد، عاوه بر آن تحریم 35 ساله هواپیمایی نیز لغو می شود.«
از طرفی ظریف، که شنبه 26 دیماه سال 1394 به جهت اعام آغاز روز اجرای برجام 
بــه وین رفته بود، در بــدو ورود به فرودگاه اعام کرده بود: »ما فکر می کنیم که اجرای 
برجام یک فرصت بسیار خوبی برای مردم ایران است که از آن طریق همه قطعنامه های 
ظالمانه شورای امنیت و همه قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 

پایان یابد و رسماً لغو شود.«
این تأکید ظریف بر روی لغو تمامی تحریم ها در روز اجرای توافق برجام، خود عاملی 
بود که دست رسانه های غربگرا و دیگر شخصیت های دولت را برای باا بردن توقع مردم 
باز می گذاشت. بنابراین بی راه نیست اگر ظریف را از مهمترین عوامل بزک کردن برجام 

و ارائه نگاه غیرواقعی به آن بدانیم.
»کلید چرخید، ایران خندید«، »پیروزی بدون جنگ«، »ظریف گل زد، ایران خندید« 
و... این ها بخشی از تیترهای صفحه اول روزنامه های اصاح طلب در 24 تیر 1394 - یک 
روز پس از امضای برجام- اســت. همین روزنامه ها در دی ماه 1394 نیز با تیتر درشت 
نوشتند که »تحریم ها به تاریخ پیوست« و »صبح بدون تحریم« فرا رسید و »فروپاشی 

تحریم ها« رخ داد!
نکته قابل توجه آن اســت که در همان زمان، یک بار هم جناب ظریف به رســانه های 
طرفدار دولت تذکر نداد که این گونه بزک کردن برجام باعث باا بردن توقع عموم مردم 
خواهد شد. گویا آن زمان خیلی بد هم نبوده تا برجام دستاوردی بی بدیل شناخته شود، 
تا هم ظریف تبدیل به »امیرکبیر« زمان شود و هم تضمینی باشد برای در قدرت ماندن 

روحانی و اصاح طلبان.
خزانه داری آمریکا خودی است

که تحریم های آن را به اجرا گذاشتید؟!
حرکت در مسیر الحاق به FATF و CFT، ادامه حرکت غلط برجام است.

روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشت: »اف ای تی اف« در 
آخرین بیانیه خود شروط 9 گانه ای را برای ایران تعیین کرده است و در اولین شرط آن 
تاکید می کند، جمهوری اسامی باید تعریف »اف ای تی اف« از تروریسم و مصادیق آن را 

بپذیرد و در این مورد حق تحفظ ندارد.
ادعای موافقین »سی اف تی« که در قطعنامه های سازمان ملل و لیست خزانه داری 
آمریکا نام هیچ نهاد و نیز مســئوان و ســرداران ایرانی به عنوان تروریست وجود ندارد، 
یک دروغ آشکار است. کافی است با رجوع به پایگاه های اطاع رسانی این دو، خاف واقع 
بودن این ادعا ثابت شــود. با پذیرش »سی اف تی« ایران باید بودجه سپاه، نیروی قدس، 
وزارت اطاعات و وزارت دفاع را قطع و حساب های بانکی آنها را مسدود کند و با پذیرش 

این »خودتحریمی« تحت نظارت بازرسان »اف ای تی اف« درآید.
محمدجواد ظریف می گوید: »برای اینکه جلوی بهانه آمریکا را بگیریم، باید بپیوندیم.« 
بهانه چیست؟ بهانه عدم حمایت از تروریسم! اوا مگر بهانه های آمریکا تمامی دارد، ثانیا 
آنها حمایت از حزب اه، حماس و مردم یمن را حمایت از تروریسم می دانند، اما در عوض 
خودشان را که مدافع منافقین تروریست هستند، مخالف تروریسم جلوه می دهند. آنها 
مدافع القاعده و داعش هستند که جهان اسام را با ترور و وحشت، به آتش کشیده اند، 

اما می گویند، ما مخالف تروریسم هستیم!
انصافا باید از اقدام هوشــمندانه، مستدل، قانونی، شرعی و شجاعانه شورای نگهبان 

تشکر کرد که جلوی یک »کاپیتواسیون پولی و مالی« را گرفتند.
موافقان ایحه با رای علنی در مجلس مخالفت کردند و گفتند رای باید مخفی باشد. 

این نشان می دهد خودشان هم از عواقب ننگین پذیرش چنین امری بیمناک هستند.
واکنش های موافقین ایحه در مورد نظر شــورای نگهبان هم جالب اســت. برخی 
گفتند؛ رد ایحه، هدیه به ترامپ بود، پشــت مردم را خالی کردند، گل به خودی بود. 

ملت را تحریم کردند!
نقد یا انتقاد با حقه بازی، وارونه نمایی، خاف گویی و ادعاهای بی سند و مدرک فرق 
دارد. یک مرزبندی باید داشته باشند. اگر رد ایحه، هدیه به ترامپ بود، چرا خزانه داری 

آمریکا اصرار دارد ایران به »اف ای تی اف« و به ویژه »سی اف تی« بپیوندند؟!
اگر رد ایحه »سی اف تی« خالی کردن پشت مردم است، چرا هنوز ایحه به تصویب 
نرســیده، برخی بانک ها وقیحانه نامه نوشتند به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی که 
در فهرست تحریم خزانه داری آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند و گفته اند 
نمی توانیم به شــما سرویس مالی بدهیم. اگر گل به خودی بود، آقایان بیایند خودی و 
غیرخودی را تعریف کنند تا معلوم شود بااخره آمریکا، خزانه داری این کشور خودی است یا 
غیرخودی. »اف ای تی اف« و به ویژه »سی اف تی« یکی از مبانی و مبادی تحکیم زیرساخت 
تحریم هاست. این را کسی که یک واحد حقوق هم نخوانده، می فهمد. از 200 کشور جهان 
فقط 37 کشور عضو »اف ای تی اف« هستند و چرخ اقتصاد 160 کشور جهان بدون الحاق به 
»اف ای تی اف« می چرخد چرا خاف واقع می گویند همه پیوسته اند، ما هم باید بپیوندیم؟

بی میلی مفرط دولت
درباره انتشار حقوق دریافتی مدیران

مدیران دولتی از شعار شفافیت می گویند اما مردم را محرم نمی دانند. همچنان 
خبری از سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئوان و دسترسی مردم به آن نیست.

سایت الف در این زمینه می نویسد: متاسفانه باید گفت یکی از چالش های اصلی 
امروز نه تنها نبود شفافیت بلکه حاکم شدن شفافیت گریزی است.

در این باره می توان به عدم پیگیری تصویب قانون شفافیت آرا توسط نمایندگان 
مجلس اشاره کرد. همین اتفاق نیز در دولت بارها و بارها رخ داده است. به عبارتی در 
قوه مجریه اراده ای مبنی بر این که شفافیت بر اقدامات دولت حاکم شود وجود ندارد. 
ایجاد نابســامانی  و فساد در واردات خودروهای خارجی، تخصیص ارز، پیش فروش 
طا و ... در ماه های اخیر نیز ناشی از همین نبود شفافیت است. در این باره می توان 
به ماجرای حقوق های نجومی هم اشاره کرد که در نبود عدالت و شفافیت، مدیران 

مسئول از حقوق های چندصد یا چند ده میلیونی برخوردار بودند.
بعــد از ماجرای جنجالی حقوق های نجومــی، نمایندگان مجلس در ماده 29 
برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند »طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت 
به راه اندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها 
به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرائی و... را فراهم نماید، به نحوی که 
میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای 

نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.«
امــا دولت هربار بنا به دایلی از انجام این حکم قانونی ســر باز زد تا اینکه در 
18 اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده 
29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی مشمول اباغ شد. دستورالعملی که خود 

نقض کننده قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند باادستی بود.
قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه راه اندازی شده و در دسترس 
قرار گیرد، اما با  وجود گذشت حدود یک ماه از اعام این موعد عما اتفاقی رخ نداده 

و مشخص هم نیست چه زمانی قرار است از این سامانه رونمایی شود.
در این بین دولت حاضر اســت قانون شکن و متخلف از قانون نامیده شود، اما 
اقدامی در راستای شفاف شدن حقوق و مزایای مدیران و آگاهی مردم انجام ندهد.

با توجه به این شرایط وظیفه نمایندگان مجلس است از ابزارهای نظارتی خود 
برای اجرای قانون استفاده کنند و پیگیر عملیاتی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم 

توسعه باشند.
شورای آتانتیک: ترامپ نخواهد توانست 

خود را به ایران تحمیل کند
مدیر یک اندیشــکده آمریکایی گفت: ایران مهم ترین چالش دولت »دونالد 
ترامپ« در دو سال آینده است که مقامات این دولت با وجود اختاف نظر درباره 

تاکتیک های برخورد با این چالش، بر سر اهمیت و فوریت آن اتفاق نظر دارند.
فرد کمپه در تحلیل منتشر شده در تارنمای شورای آتانتیک نوشت، »دونالد 
ترامپ« از طریق انتخابات میاندوره ای، احیای تمایل برای اقدام در زمینه آن دسته 
از مسائل سیاست خارجی را به نمایش گذاشت که روسای جمهوری قبلی از انجام 
آنها خودداری کردند. مایل نبودن سازمان )ناتو( به پذیرش هزینه ها و مسئولیت های 
دفاعی کافی، اقدامات تجاری چین، نقض پیمان موشک های کوتاه و میان برد از سوی 
روسیه، اشاعه هسته ای کره  شمالی و رفتار ایران، از جمله موارد یاد شده هستند.

از میان همه این موارد، نمایش ایران، بهترین لنز برای ردیابی این مســئله 
است که آیا ترامپ می تواند خواستش را به نتیجه ای راهبردی تبدیل کند یا خیر.
بدون به حداقل رســاندن ســایر چالش ها، مســئله ایران ممکن است به 
مشخص ترین چالش سیاست خارجی دولت ترامپ در دو سال آینده تبدیل شود.
به گفته یکی از مقامات عالی رتبه آمریکا، کارزار فشار حداکثری بر ایران شامل 
تشدید تعامل دیپلماتیک به منظور جلب بیشتر حمایت بین المللی و پایبندی 
به تحریم ها، افزایش بازدارندگی در برابر رفتار ایران از طریق دنبال کردن جدی 
مســئله پول، موشک و تسلیحاتی که باعث نفوذ منطقه ای ایران می شود و نیز 

تاش هایی که به نظر برسد ما در کنار مردم ایران هستیم.
ترامپ توافقنامه کاملی را ترجیح می دهد که شامل خروج ایران از سوریه و 
دست برداشتن از اقدامات تروریستی و جنگ نیابتی باشد. اما درست این است 
اگر بگوییم آمریکا موفق نخواهد شد در آینده ای معلوم و قابل پیش بینی، ایران را 

به پای میز مذاکره آورد و درباره موارد یاد شده با تهران مذاکره کند.
حتی ایران ممکن است با اقدامات نظامی و افراطی تر و یا با تاش های مخفیانه 

برای تدارک ورود به مرحله جهش هسته ای به تشدید فشار آمریکا پاسخ دهد.
برخی معتقدند، این تصور مقامات دولت ترامپ که این رویکرد به نتایج مورد 

نظرشان منتهی می شود، ساده لوحانه است.
نویســنده در ادامه مقاله با اشاره به مقاله اخیر »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا، در نشریه فارین افرز نوشت: ظاهرا مقامات دولت ترامپ واقع بین تر از آنچه 
روزنامه ها خبر می دهند، هستند. معافیت هشت کشور از تحریم های نفتی ایران 
تاکیدی بر ماهیت واقع بینانه و خویشتندارانه رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران 
اســت. البته، ترامپ تاکنون  در عرصه سیاست خارجی به نتایجی دست نیافته 
است که بتوان از او به عنوان مرد معامله یاد کرد. منتقدان ترامپ می گویند، علت 
امر به این برمی گردد که رویکرد مخرب او فاقد راهبرد منسجم و یا پیگیری است.

مبارزه با ایران احتماا سال های بسیار و بدون نتیجه مشخصی طول خواهد 
کشــید. مقامات ایران با اســتفاده از کودتای 1953 و انقاب اسامی 1979، 
سیستمی در ایران روی کار آوردند که در برابر تهدید داخلی و خارجی شکننده 

نیست.

مطالعــه تاریخ به ما می گوید، قوانین به اصطاح بین المللی 
را غالبا فاتحان جنگ می نویســند. در دنیای »سیاست منهای 
اخاق« نیز طبیعی است، قوانین طوری نوشته شوند که، منافع 
همین فاتحان جنگ تامین شود. نحوه فاتح شدن هم اصا مهم 
نیست. می توان با بمباران اتمی یک کشور و کشتن صدها هزار 
زن و کودک بی گناه در کسری از ثانیه، زهر چشم گرفت و پیروز 
شد و قانون را نوشــت، و در همین حین، ادعای دفاع از حقوق 
بشر را یدک کشید و کشورهای دیگر را به اتهام نقض آن تحریم 
و توبیخ کرد. می توان با داشــتن صدها کاهک هسته ای که به 
گفته دانشمندان، می توانند 8 بار کره زمین را نابود کنند، از لزوم 
خلع ساح هسته ای و خطرات آن سخنرانی کرد و قانون نوشت! 
سازمان ملل و سازو کار آن، پس از جنگ جهانی دوم، به شکلی 
که  اشــاره کردیم با طی مراحلی از سوی فاتحان جنگ نوشته، 

تشکیل و تکمیل شد.
تکلیف سایر کشورها نیز مشخص است.کشورهایی که در 
جنگ ها شکست می خورند، به ظاهر در این سازوکارها بازی داده 
می شوند اما با توجه به امتیازهای ویژه ای که تشکیل دهندگان 
چنین ســازوکارهایی برای خود قائل می شوند)مثل حق وتو( 
می توان نتیجه گرفت، این کشــورها را صرفا برای حفظ ظاهر 

بازی می دهند. 
هــر چه زمان می گــذرد، تایید این نکته که، بســیاری از 
سازو کارهای بین المللی که از سوی آن چند کشور تهیه شده اند، 
برای تامین امنیت خود آنها بوده نه دنیا، راحت تر می شود. هر چه 
جلو می رویم مشخص تر می شود که غالب چنین سازو کارهایی صرفا 
تشکیل شده اند تا منافع مشروع و نامشروع آنها تامین گردند و اگر 
گاهی حقی هم به یک کشور معمولی داده می شود، یا مهم نبوده یا 

برای القای این دروغ بوده که، سازوکارها عادانه است!
تا پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، اثبات این »حقایق« 
نیاز به تحلیل و کمی زحمت داشت. تحلیل را می شود باا و پایین 
کرد و روی درستی یا غلطی آن حرف زد اما روی کار آمدن ترامپ 
کمک کرد، بفهمیم اینکه برخی می گفتند بسیاری از این سازو کارها 
و به قول برخی، قواعد و چارچوب های بین المللی بیش از هر چیز با 
هدف تامین منافع همان ها ساخته شده اند نه تامین صلح یا گرفتن 
حق یا جلوگیری از نقض حقوق بشر و...، تحلیل نیست، خبر است.

 یک خبرنگار منتقد که چند بار در حمایت از آل سعود مطلب 
نوشته و موضع گرفته، با نیت نجات آل سعود)نه از بین بردن آن( 
انتقاداتی را علیه سعودی مطرح کرده است. بن سلمان نیز شخصا 
دستور قتل فجیع وی در داخل کنسولگری خود در اسامبول را 
صادر کرده است. 18 نفر از جادان سعودی در پوشش دیپلمات 
وارد کنســولگری شده و با اره برقی به جان این خبرنگار افتاده 
و.... ترامپ خیلی صریح و بی پرده از بن سلمان و قاتان وحشی 
خاشقجی حمایت کرد. نه تحلیل کرد، نه حاشیه رفت. صراحتا 
گفت، بن سلمان، چه خاشقجی را کشته باشد چه نکشته باشد 
دست از حمایت او بر نمی دارد. تاکید کرد از او 450 میلیارد دار 
گرفته و برای مقابله با ایران به نفتش نیاز دارد. همین چند روز 
پیش هم خبر رسید که طی یک کنفرانس خبری تلفنی گفته، 
حیات اسرائیل به حمایت های عربستان وابسته است. نه آمریکا، 
هیچ یک از کشورهای دارای حق وتو و مدعی دفاع از حقوق بشر، 
حاضر نشدند عربستان را به دلیل این جنایت به شورای امنیت 
بکشانند و آن طور که سزاوارش است، تحریمش کنند. چند کشور 
گمنام اروپایی که اصا معلوم نیست صادرات ساحی به عربستان 
دارند و اگر دارند، ارزش آن چقدر است گفتند، دیگر به این کشور 
ساح نمی دهیم. سازمان های حقوق بشری هم فقط محکوم کردند 

و بد و بیراه گفتند.
 معتقــدم هیچ چیز مثل پرونده خاشــقجی و جنگ یمن 
نمی توانست مدعیان دفاع از حقوق بشر و تشکیل دهندگان برخی 
سازوکارهای بین المللی را رسوا و بی اعتبار کند. خیلی حرف است، 
وزیر دفاع سابق انگلیس در پارلمان این کشور به نمایندگانی که 
خواستار برخورد با سعودی شده اند )به خاطر جنایات این کشور 
در یمن( بگوید، به پول سعودی نیازمندیم، از این پس از این کشور 
انتقاد نکنید.)این ماجرا پیش از قتل خاشقجی رخ داد(. دبیرکل 
سابق سازمان ملل بگوید، به خاطر پول عربستان نام این کشور 
را از لیست قاتان کودکان یمنی پاک می کند، یا رئیس جمهور 
فرانسه تصریح کند، قتل خاشقجی بد است اما من حاضر نیستم 
فروش تسلیحات نظامی به این کشور را متوقف کنم! این کشورها 
بزرگ ترین مدعیان دفاع از حقوق بشر هستند و همین چند روز 
پیش علیه ایران در سازمان ملل جلسه تشکیل داده و ما را به 
نقض حقوق بشــر متهم کردند! حال تصورش را بکنید، همین 
سازمان ملل ریاست یکی از کرسی های مهم حقوق بشری را به 

عربستان می دهد!
شاید به جرئت بتوان گفت، رسوایی ای که پرونده خاشقجی 
برای این کشورها و سازو کارهایشان به بار آورد و آنها را بی اعتبار 
کرد، از جنایات هولناک یمن هم بیشــتر و شدیدتر است. چرا؟ 

بخوانید:
 بسیاری، جنگ یمن را )ولو جانبدارانه و رسوا( تحلیل می کنند، 
انصاراه را مقصر و ائتاف سعودی را تبرئه می کنند. به هر تقدیر 
وقتی کار به »تحلیل« یک مسئله می کشد )اینجا جنایات یمن( 
راه َدر رویی برای جنایت کســانی که در تحلیل هایشان از آنها 
حمایت می کنند)اینجا عربستان، آمریکا و امارات( پیدا می کنند. 
اما وقتی آژانس اطاعات مرکزی آمریکا)سیا(، شخص ترامپ و 
تقریبا تمام کشورهای دنیا)به غیر از چند کشور مرتجع عربی 
حاشیه خلیج  فارس که حیات و مماتشان به آمریکا وابسته است( 
تاکید و تصریح می کنند، دستور قتل خاشقجی از داخل دربار 
سعودی صادر شده و اسناد این جنایات نیز منتشر و سعودی نیز 
نه نفس وقوع جنایت و شکل کشتن این روزنامه نگار نگون بخت 
را تایید می کند، اینجا دیگر با تحلیل سرو کار نداریم. اینجا دستور 
بن سلمان برای تکه تکه کردن خاشقجی و فرستادن سر آن به 
ریاض می شود یک »خبر«. در چنین شرایطی نمی توان از زیر بار 
مسئولیت آن در رفت و از لزوم حرکت در چارچوب های بین المللی، 
رعایت کنوانسیون های آنچنانی و.... حرف زد. مگر مثل ترامپ و 
ماکرون. ترامپ یکجا می گوید، به احتمال زیاد خاشقجی با دستور 
بن سلمان کشته شده است و در جای دیگر می گوید، خاشقجی را 
چه بن سلمان کشته باشد چه نکشته باشد ما از عربستان حمایت 
می کنیم و این اواخر هم گفته، بن سلمان از جنایت و اپوشانی 

حتی بیش از خود من متنفر است!
امروز راحت تر می توان از بی اعتباری حقوق بشر غربی و برخی 
سازوکارهای بین المللی حرف زد و از مسئولین خواست، نه در 
چارچوب و قالب های تعریف شده آنها، که در چارچوب قالب های 
کشور خود حرکت کنند. تصورش را بکنید، در ایامی که چنین 
انگیزه اصلی تشکیل دهندگان  سازوکارهایی بی اعتبار شده و 
آن عیان شده، عده ای در داخل کشور خودمان، تازه به یاد این 
افتاده اند که باید، با ســاز و کارهای بین المللی پیش رفت. این را 
می توان از سخنرانی های برخی مسئولین محترم، مطالب برخی 
رسانه ها فهمید. توافق آب و هوایی پاریس، سند FATF ،2030 و 

ملحقات آن و... از جمله همین سازو کارها هستند.
ماجرای خاشقجی و جنایات یمن فقط بی اعتبار بودن چنین 
سازو کارهایی را رو نکرد. نشان داد دنیای امروز دنیای فریب و 
نظمش، نظم کثیفی است، پس باید با آن مقابله کرد نه همراهی. 
وقتی آمریکا، فرانسه، انگلیس و دبیرکل سابق سازمان ملل به 
دارهای ســعودی  اشاره کرده و تصریح می کنند، به خاطر پول 
و تجارت با آل ســعود، نمی توانند قوانینی را که خود نوشته اند 
رعایت کنند یعنی، هر کس به شکل دهندگان چنین نظمی پول 
داد، هر غلطی که خواست می تواند بکند ولو 22 میلیون انسان 
را به طور سیستماتیک و عمدا گرسنگی دهد تا بمیرند )رئیس 
 ســازمان دیده بان حقوق بشر، پنجشنبه گذشته( در ایامی که 
اعتبار چنین سازوکارهایی »هوا« شد، صحبت از حرکت در قالب 
سازوکارهای بین المللی شبیه به »جوک« است. به سازوکارهای 

داخلی خودمان رجوع کنید.

گفت و شنودیادداشت روز

تلگرام!
گفت: روزنامه آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی آورده است؛ 

تلگرام با انتشار خبر های دروغ ارزش پول ایران را نابود کرد.
گفتم: بعضی ها در دولت، تلگرام را خط قرمز می دانستند 
و با فیلتر شدن آن به شدت مخالفت می کردند و هنوز هم 

سنگ تلگرام را به سینه می زنند!
گفت: یعنی از گزارش ها و خبرهای دروغ و جهت دار آن اطاع 
نداشتند؟! تلگرام تاش گسترده ای را برای آلوده کردن فضای سیاسی 
و فرهنگی کشورمان تدارک دیده و در آشفتگی بازار ارز و فروپاشی 
جایگاه پول ملی سر از پا نمی شناخت. بعید است این حرکت تلگرام 

از نگاه مسئوان ذی ریط پنهان مانده باشد!
گفتم: صاحبنظران و کارشناســان دلسوز هم بارها در 

این باره به دولت و وزارت ارتباطات هشدار داده بودند.
گفت: حاا که تلگرام پول ملی را به نابودی کشانده است، آقایان 

در مقابل هشدار های کارشناسان چه پاسخی دارند؟!
گفتم: طرف داشت گربه را می شست، به او گفتند؛ نشور 
می میــرد، اما توجهی نکرد. یک ســاعت بعد، دیدند گربه 
مرده اســت، به طرف اعتراض کردند که مگر نگفتیم نشور 
می میرد؟! جواب داد؛ می شســتمش که نمرد، وقتی داشتم 

می چاندمش مرد!

جعفر بلوری

تحلیل هایی كه با آمدن ترامپ
به خبر تبدیل می شوند

صفحه 2
 دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

۱۸ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۵۸

»بهرام قاسمی« سخنگوی 
از  ایران  خارجه  امور  وزارت 
وزیر  12 صفحــه ای  نامــه 
کل  دادستان  به  امور خارجه 
کشــور در ارتباط با موضوع 

پولشویی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت امورخارجه، قاسمی شنبه 
شــب اعام کرد: بــه رغم آنکه 
نامه دادستان محترم کل کشور 

خطاب به وزیر محترم امور خارجه 
پیرامون موضوع پولشویی به تاریخ 
23 آبان 97 نگارش شده بود، ولی 
این نامه 29 آبان در وزارت امور 

خارجه واصل شد.
وی ادامــه داد: با این وجود و 
علیرغم حضور جناب آقای دکتر 
ظریف در ماموریت خارج از کشور، 
پاسخ دادستان کل کشور در 12 
صفحه بافاصله پس از بازگشت 

وزیــر امور خارجه از ســفر و در 
مهلت تعیین شده شنبه سوم آذر 

ماه تهیه و ارسال شد.
اشاره قاســمی به نامه اخیر 
لمســلمین  وا حجت ااســام 
»محمدجعفر منتظری« دادستان 
کل کشور به »محمدجواد ظریف« 
وزیــر امور خارجــه درخصوص 
اظهــارات اخیــر وی در موضوع 

پولشویی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
پاسخ ظریف به نامه دادستان كل كشور داده شد

فارین پالیسی: تلگرام با خبرهای دروغ
ارزش پول ایران را نابود كرد

سخنگوی شورای نگهبان 
صاحیت،  بررســی  گفت: 
مرحله   3 رأی،  و  شایستگی 
و مکانیســم در هر انتخابات 
هســتند که شورای نگهبان 
بر اســاس حداقــل قوانین 
بررســی  را  افراد  صاحیت 
می کند اما هیچ معیار و قانونی 
تائید شایستگی های  برای  را 

یک فرد ندارد.
در  کدخدایــی  عباســعلی 
قســمت چهل و چهــارم برنامه 

»بدون توقف« درخصوص مقوله 
مهندسی انتخابات از سوی شورای 
انسان جائزالخطا  نگهبان، گفت: 
است و گاهی ممکن است اعضای 
شــورای نگهبان در بحث تائید 
صاحیت ها دچار  اشــتباه شوند. 
لــذا اگر  اشــتباه قابلیت جبران 
داشته باشد، باید به سرعت اصاح 
شود و در صورت عدم جبران نیز 
می توان حداقل توبه کرد  . بنابراین 
جانبداری بی اساس از یک طیف 
سیاســی و رد صاحیــت حزب 
مقابــل کاری عامدانه و تخلفی 

بزرگ محسوب می شود.
به گزارش فارس، وی با  اشاره 
به انتخابات سال 88 اظهار داشت: 
انتخابات این سال شیرین بود که 
عــده ای با خطا و تخلف آن را به 
کام مــردم تلخ کردند. همچنین 
اگر شورای نگهبان قصد مهندسی 
در فرآیند انتخابات 88 را داشت، 
در بررسی صاحیت ها به آسانی 
می توانست از کاندیدا شدن برخی 
افــراد مانند موســوی و کروبی 

جلوگیری کند.

نگهبان  شــورای  سخنگوی 
درخصوص تشکیل کمیته صیانت 
از آراء مــردم در ســال 88 بیان 
داشت: در اصل 99 قانون اساسی 
اجازه نظارت و بررسی بر انتخابات 
تنها بر عهده شــورای نگهبان و 
وزارت کشور گذاشته شده است 
و هیچ اصل قانونی به تشــکیل 
کمیته ای بــا این محوریت حکم 
نداده است. در همین راستا طبق 
قانون تنها نمایندگان مشــخص 
شده حق نظارت بر صندوق های 
رأی را دارند و تشــکیل کمیته 
صیانت از آراء مردم مشروعیت و 

اعتبار قانونی ندارد.
کدخدایی در پاســخ به این 
ســؤال که در صــورت تخلف از 
ســوی شورای نگهبان چه  کسی 
پاســخگو اســت، خاطرنشــان 
کرد: تمام ســاختارهای اداری و 
سیاسی کشور دارای یک مرحله 
نهایی و مقامی ارشــد اســت به 
گونــه ای که اگــر در حق فردی 
بی عدالتی صورت گرفته باشــد، 
می تواند از طریق مراجع مربوطه 

دادخواهی کنــد؛ اما در رابطه با 
تخلف اعضای شــورای نگهبان، 
قوه قضائیه مسئول رسیدگی به 

تخلفات اعضا است.
مجمع  کــرد:  تصریــح  وی 
تشــخیص مصلحت نظام نیز در 
نگهبان  شورای  تصمیمات  تائید 
نقش دارد. البته باید به این نکته 
توجه کرد که قانون نظم عمومی 
ایجاب می کند که سلسله وظایف 
در کشور به یک نهاد و یا مرجعی 
که عهده دار تصمیم نهایی باشد، 
ختم شــود. ســخنگوی شورای 
بررســی  بیان داشــت:  نگهبان 
صاحیت، شایســتگی و رأی 3 
مرحله و مکانیسم در هر انتخابات 
هســتند که شــورای نگهبان بر 
اســاس حداقل قوانین صاحیت 
افراد را بررسی می کند؛ اما هیچ 
معیــار و قانونی را بــرای تائید 
شایســتگی های یک فرد ندارد. 
لذا ماک انتخــاب افراد تنها بر 
اســاس رای اســت که این امر 
ضمانت کننده شایستگی های یک 

کاندیدا نیست.

کدخدایی:

شورای نگهبان بر اساس حداقل قوانین صاحیت افراد را بررسی می كند

سرویس سیاسی-
نشریه آمریکایی فارین 
پالیسی در گزارشی انتشار 
گسترده اخبار دروغ توسط 
پیام رسان تلگرام را عامل 
اصلی نابــودی ارزش پول 

ملی ایران معرفی کرد.
گزارش  در  پالیسی  فارین 
رئیس جمهور  نوشــت؛  خود 
ایران زمــان قابل ماحظه ای 
را در دوران انتخاباتی ریاست 
جمهوری صرف پیام رســان 
تلگــرام کــرد. در آن دوران 
بخشــی از مــردم بــه اخبار 
تلگــرام اطمینان می کردند تا 
بتوانند در رابطه با کاندید مورد 
عاقه خود، »حسن روحانی« 
اطاعاتی را کسب نمایند. اما 
تنها یک ســال بعــد، تلگرام 
بای جان روحانی شد و این 
اپلیکیشن مرکز شتاب دهنده 

نابودی ارز ایران شد.
برخــی از ایرانی ها از پیام 
برای اشاعه  »تلگرام«  رســان 
شــایعات و اخبار نادرست در 
رابطه با نوسانات ارزی استفاده 
می کنند تا برای خود سودآوری 
کنند. ریال ایرانی تا ماه »می« 
جــاری در مســیری با ثبات 
اما هنگامی  بر می داشت  گام 
که ترامپ از توافق هســته ای 
خارج شد اوضاع هم دگرگون 
شــد. بهای دار سیر صعودی 
به خود گرفت و حتی هنگامی 
که روحانی در نیویورک بسر 

می برد تــا در مجمع عمومی 
سازمان سخنرانی داشته باشد، 
این قیمت به 19 هزار تومان 

هم رسید. 
اما حقیقتا این تحریم های 
آمریــکا و ضعف ســاختاری 
اقتصاد ایران نبود که به تنهایی 
باعث بی ارزش شدن ریال شد. 
بلکه تاثیر حقیقی و عمده در 
این بیــن را گردش اطاعات 
غلط و شایعاتی گذاشت که در 
فضای »تلگرام« در میان مردم 

دست به دست می شد. 
پالیسی،  به گزارش فارین 
صراف های حرفــه ای ایران از 
کردند  استفاده  تلگرام  فضای 
تــا از فضای عدم شــفافیت 
بازار ســیاه برای کسب سود 
کنند.  سوءاستفاده  حداکثری 
ایرانی ها هــم در این بین به 
پست ها و اطاعات رد و بدل 
اطمینان  تلگــرام  در  شــده 
می کردنــد و اطاعات خود را 
بدین واسطه تکمیل می کردند. 
برخــی از کانال های تلگرامی 
با داشــتن بیش از 2 میلیون 
عضو نقش اساســی ای را در 
تعیین نرخ ارز ایفا کردند. حتی 
برخی از کانال هــا اخبارهای 
مثبت اقتصــادی در رابطه با 
بی تاثیر بودن تحریم های نفتی 
آمریکا علیه ایران را سانســور 
هــم می کردنــد. در مقابــل 
رســانه های مورد اطمینان و 
وابسته به حاکمیت هم تاش 

بسیاری کردند تا جنگ روانی 
و شایعاتی که در تلگرام مطرح 
شــده بود را خنثی کنند. این 
رسانه ها دائما اعام می کردند 
که ایــن اخبار صحت ندارد و 
مبنای اشتباهی دارد. مردم هم 
این میان سعی می کردند  در 
تــا از ثروت خــود محافظت 
نمایند و به خیابان فردوســی 
روانه شــدند تا ریال های خود 
را بفروشــند و دار بگیرند تا 
بدیــن ترتیب ثروت خود را از 

دست ندهند. 
زمانی که ریال ارزش خود 
را روز به روز بیش تر از دست 
مــی داد حاکمیت وارد میدان 
شــد و اقداماتی را برای آرام 
کــردن بازار انجام داد. ممنوع 
کردن فــروش دار از جمله 

این اقدامات بود. روشــی که 
فقط شــفافیت را از بین برد و 
فضا را برای سودجویان بیش 

از گذشته فراهم کرد. 
و  گذشــته  هفته های  در 
هنگامی که ریــال مجددا در 
حــال باز پس گیــری ارزش 
تلگرامی  کانال های  بود،  خود 
در برابر اخبار مثبت مقاومت 
کردند. اخبار گران شدن ریال 
را با تاخیر قابل توجهی گزارش 
می کردند و بعضی گروه ها هم 
حتی اطاعــات غلطی را به 
می کردند.علت  مخابره  مردم 
اصلی ارزان تر بــودن ریال از 
آنچه که باید باشــد به دلیل 
تاثیــرات روانی ای اســت که 
هم دولت آمریکا و هم فضای 

تلگرامی ایجاد می کند. 



اخبار كشور

موافقت رهبر انقاب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

از خاشقجی تا ااهوازیه با دارهای نفتی 
دانمارک قرار بود با تروریست های 

ااهوازیه برخورد كند
برای آنها همایش برگزار كرد!

اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

به جای شکرگزاری نعمت ها 
نیرنگ به کار می برند!

»هنگامــی که به مردم، پس از ناراحتی که به آنها رســیده 

اســت. رحمتی بچشــانیم، در آیات ما نیرنگ می کنند. (و 

برای آن نعمــت و رحمت توجیهات نــاروا می کنند) بگو!: 

خداوند سریع تر از شما مکر (چاره جویی) می کند، و رسوان 

(فرشــتگان) ما، آنچه نیرنگ می کنید (و نقشــه می کشید) 

می نویسند.« 
یونس- 21

صفحه 3
 دوشنبه ۵ آذر 13۹۷

1۸ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره 22۰۵۸

پروانه معصومی:
بسیج، یاور مردم است

بازیگر سینما و تلویزیون از عاقه و ارادت خود به بسیجیان گفت.
پروانه معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
به مناسبت آغاز هفته بسیج گفت: من همیشه احترام ویژه ای برای بسیجی ها 
قائل هستم و معتقدم که آنها یاور مردم هستند؛ به ویژه بسیجیان جهادگر که 

قابل تحسین هستند.
وی با بیان اینکه »عضو بســیج هنرمندان هستم« افزود: من خط مشی 
خاصی را در کار هنری دنبال می کنم و سعی می کنم از آن خط خارج نشوم، 

حضورم در بسیج هنرمندان نیز در جهت همین خط مشی است. 
این بازیگر همچنین با  اشاره به فعالیت های جهادی بسیجیان در مناطق 
محروم، بیان کرد: قبا هم عرض کرده بودم که کار جهادگران بسیجی بسیار 
بزرگ و تحســین برانگیز اســت. چرا که آنها بدون منیت و تظاهر، به جاهایی 
رفتند که کمتر کســی پایش را به آن مناطق گذاشته بود و برای محرومیت 
زدایــی و خدمت بــه مردم محروم و رضای خدا، از خودگذشــتگی و خدمت 

کردند.

رحمت  پیامبر  میاد  سالروز  در خجسته 
و هدایت حضرت رسول اکرم)ص( و حضرت 
امام صادق)ع(، صبح امروز مســئولین نظام، 
میهمانان شــرکت کننده در ســی و دومین 
کنفرانس وحدت اسامی، سفرای کشورهای 
اسامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با 

رهبر معظم انقاب اسامی دیدار کردند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای در این دیدار، 
تنها راه سعادت و رستگاری بشریت را تبعیت از دین 
اســام و نور قرآن دانستند و با  اشاره به گسترش 
روزافزون بیداری اسامی و روحیه مقاومت در میان 
ملت های مسلمان و دستپاچگی آمریکا و متحدانش 
از این پدیده مبارک، گفتند: انقاب اسامی به عنوان 
یک الگو، به برکت چهل سال مقاومت و ایستادگی 
ملت ایران اکنون به شــجره طیبه و تناوری تبدیل 
شده است که تهدیدها و حرکات خباثت آمیز آمریکا 
و رژیم صهیونیستی همچون گذشته تأثیری نخواهد 

داشت و قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
ایشان در ابتدای سخنان خود با تبریک سالروز 
میاد نبی رحمــت حضرت محمد)ص( و حضرت 
امام صادق)ع(، پیامبر اســام را خورشید فروزانی 
خواندنــد که خداوند متعال آن را در دوران جهل و 
فریب جاهلیت، به بشریت اعطاء کرد و آن حضرت 
با دین آســمانی اسام و کتاب نورانی قرآن، زمینه 

فاح و رستگاری بشریت را فراهم کرد.
رهبر انقاب اســامی با  اشــاره به نیاز مستمر 
بشریت به رحمت و هدایت و نور پیامبر اسام)ص(، 
افزودند: انسان ها امروز نیز به دلیل حضور قدرت ها 
و ظلم ناشی از اعمال مجرمانه آنها و جهل و فریب 
و نبود عدالت، گرفتار انواع مشــکات و سختی ها 
هستند که تنها راه رهایی از این رنج ها، پاسخگویی 
به دعوت نبی مکرم اسام)ص( و حرکت در مسیر 

هدایت اسام و قرآن است.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، گســترش 
جریان مقاومت و روحیه بیداری اسامی در منطقه 
را به عنــوان یک نمونه، نتیجه حرکت در مســیر 
هدایت اسام و قرآن دانستند و گفتند: علت اینکه 
قدرتمندان مســتکبر دنیا و در رأس آنها آمریکای 
جنایتکار و شــیطان بزرگ به منطقه غرب آســیا 
حساس هســتند، روحیه اقبال به اسام و بیداری 

اسامی در میان ملت های منطقه است.
ایشــان با  اشــاره به هراس قدرت ها از بیداری 
ملت های اسامی، خاطرنشان کردند: در هرجایی که 
اسام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی 
خورده است و ما جداً معتقدیم استکبار بار دیگر در 
این منطقه از بیداری اسامی سیلی خواهد خورد.

رهبر انقاب اســامی خطاب به روشنفکران و 
علمای دینی تأکید کردند: هرچه می توانید حرکت 
بیداری اســامی و مقاومــت را در منطقه تقویت 
کنید، زیرا تنها راه نجات منطقه گسترش این تفکر 

و روحیه است.
حضــرت آیت اه العظمی خامنــه ای همچنین 
خطاب به حکام برخی کشــورهای اسامی گفتند: 
نصیحت ما به شــما این است که به وایت اسام 
برگردید و تحت »وایت اه« قرار گیرید زیرا »وایت 
آمریکا و طاغوت« برای شما فایده ای نخواهد داشت.

به  مناســبت فرارســیدن میاد باســعادت حضرت 
و وادت  )صلی اه علیه وآله(  ختمی مرتبت محمد مصطفی 
حضرت امام جعفر صادق )علیه السام(، رهبر معظم انقاب 
اســامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۱۰۸۶ 
نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقاب، ســازمان قضایی 
نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیــت اه آملی اریجانی رئیس قوه قضائیــه در نامه ای به رهبر 
معظم انقاب اسامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این 
محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه، 
واجد شرایط ازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد 
در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت حضرت 

آیت اه العظمی خامنه ای قرار گرفت.

دانمارک که پس از حادثه تروریستی اهواز مدعی شده 
بود که در مورد حضور گروهک تروریستی ااهوازیه در خاک 
خود تحقیق کرده و اگر چنین باشد با آنها برخورد می کند 
اما پس از تحقیقات، دانمارک خود را به سطح میزبانی یک 

گروهک تروریستی چندنفره تنزل داد. 
هنوز یک ماه از طرح اتهام های واهی دولت دانمارک علیه ایران 
نمی گذرد که پایتخت دانمارک روز شنبه، سوم آذر، میزبان نشست 
یکی از گروهک های جدایی طلب ضدایرانی بود. در این گردهمایی 
که در شهر کپنهاگ برگزار شد، برخی از شخصیت های رسانه ای و 

سیاسی مخالف ایران از کشورهای عربی حضور داشتند.
عناصر گروهک »حرکهً النضال العربی لتحریر اأهواز« که خود 
را نماینده شــهروندان عرب ایران وانمود می کند، این گردهمایی را 

برگزار کردند.
به گزارش العالــم، از عجایب روزگار اینکه روزنامه الکترونیکی 
»انحاء« عربستان سعودی، شــرکت کنندگان در این گردهمایی، 
جمهوری اسامی ایران را به انجام »اقدامات تروریستی« متهم کرده و 
خواستار حمایت از این گروهک و محور مخالف ایران در منطقه شدند.
رسانه ها و شخصیت های رســانه ای نزدیک به سعودی همانند 
ســایر گردهمایی مخالفان ایران، در این گردهمایی حضور فعال و 

پر رنگی داشتند.
»انور مالک«، روزنامه نگار و افسر سابق اطاعاتی الجزائر که مدیر 
شبکه تلویزیونی »ســعودیهً ۲۴« عربستان سعودی است، در این 
نشست حضور داشت و اقدام به پوشش فعالیت های این گردهمایی 
کرد. این روزنامه نگار در بین رسانه ها، معروف به مخالف سرسخت 
ایران و طرف دار »ســینه چاک« عربستان سعودی است و از ریاض 
بابــت تولید برنامه های تلویزیونی و ایجاد هشــتگ های ضدایرانی 
)همانند راه اندازی هشتگ اخراج سفیر ایران از الجزایر( پول می گیرد.

از دیگر شــخصیت های حاضر در ایــن گردهمایی، می توان به 
»جورج صبرا«، رئیس  پارلمان ســابق سوریه که با آغاز ناآرامی ها از 
دولت این کشور جدا شد و »جمال قارصلی«، نماینده پارلمان آلمان 
که اصالتی سوری دارد،  اشــاره کرد. گردهمایی  گروهک ااهوازیه 
در حالی در دانمارک و با حمایت دولت این کشــور برگزار می شود 
که دســت عناصر تروریســتی این گروهک به خون شهدای حمله 

تروریستی اخیر اهواز آغشته است.
بعد از این حادثه تروریســتی، »یعقوب حر تُستری« سخنگوی 
گروهک تروریستی »ااهوازیه« مستقر در شهر »کپنهاگ« دانمارک، 
حمله تروریستی به مراسم رژه در شهر اهواز را تحسین کرد. تستری 
در روز سی ویکم شهریور و بعد از حمله تروریستی اهواز با شبکه معاند 
»ایران اینترنشنال« که مورد حمایت مالی سعودی است، مصاحبه و 

از حمله تروریستی در اهواز تمجید کرده بود.
دولت دانمارک که داعیه مبارزه با تروریسم دارد، به این گروهک 
اجازه فعالیت و استقرار در خاک خود را داده است. همچنین ازم به 
یادآوری است که وزیر خارجه دانمارک در گرماگرم حمله تروریستی 
به مردم در رژه اهواز با محکوم کردن حمله تروریستی اهواز، گفت 
در صورتی که عامان این حمله ارتباطی با دانمارک داشته باشند، 
برای آنها تبعاتی خواهد داشت. سرویس اطاعات دانمارک هم گفته 
بود استقرار این گروهک را در خاک دانمارک بررسی خواهد کرد. 

مقام هــای دانمارکی گفته بودند مســئله ارتباط احتمالی یک 
گروهک مستقر در این کشور با حمله تروریستی روز شنبه در اهواز 
را مورد بررســی قرار می دهند. »آندرس ساموئلسن« وزیر خارجه 
دانمارک در واکنش به احضار ســفیر این کشــور بــه وزارت امور 
خارجه ایران، گفته بود: »نباید تردیدی داشت که دانمارک حمات 
تروریستی را در هر کجایی که اتفاق بیافتد، محکوم می کند. چنین 
حماتی، به خصوص وقتی که مانند حمله دیروز در ایران، به کودکان 

هم آسیب برسانند، هولناک هستند.«
وزیر خارجه دانمارک پس از حادثه تروریستی اهواز مدعی شده 
بود که در مورد حضور گروهک تروریستی ااهوازیه در خاک خود 
تحقیق کرده و اگر چنین باشد با آنها برخورد می کند. این کشور حتی 
قول استرداد آنها را به ایران داده بودند پس از تحقیقات، دانمارک 
خود را به سطح میزبانی یک گروهک تروریستی چند نفره تنزل داد. 
بــه نظر می رســد مواضعی که ترامپ در مواجهه با آل ســعود 
در موضوع پرونده قتل خاشــقجی اعام کرد منش و رفتار اروپا و 
آمریکاست و تنها ترامپ آن را بدون نقاب اجرا می کند. تغییر رفتار 
دانمارک این گمانه را تشدید می نماید که احتماا پای دارهای نفتی 
آل سعود در میان است. گویا برای سیاستمداران غربی پول همه چیز 
است اگر شعارهای حقوق بشری و انسانی نیز توسط آنها سرداده شود. 
نکته جالب اینکه »ســعود القحطانی«، مشاور ارشد بن سلمان، 
ولیعهد ســعودی و متهم به قتل »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار 
سعودی، از عاقمندان و حامیان گروهک ااهوازیه حساب توییتری 

این گروهک را نیز دنبال می کند.

همزمان با شب ۱7 ربیع ااول، جشن میاد 
نبی مکرم اسام)ص( و فرزند بزرگوارش در حرم 
مطهر رضوی برگزار و صدای نقاره ها در بارگاه 

منور حضرت امام رضا)ع( طنین انداز شد. 
به گزارش ایرنا، همه صحن و سرای آستان مائک 
پاسبان رضوی غرق نور و سرور بود و زائران و مجاوران 
از گوشه و کنار شهر رهسپار این آستان مقدس شدند 
تا در شب میاد به پابوسی ولی نعمت خود، حضرت 

امام رضا)ع( مشرف شوند.

زائران پس از اذان مغرب و عشا و شنیدن صدای 
ســرور و جشن از نقاره خانه حرم مطهر رضوی، این 
عید سعید و وحدت بخش جهان اسام را به یکدیگر 

تبریک گفتند.
به همین مناسبت ویژه برنامه شب میاد رسول 
گرامی اســام )ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( 
در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی آغاز شد 
و ذاکران و مداحان خاندان عصمت و طهارت )ع( در 
مدح و منقبت رسول اه )ص( و فرزند بزرگوارش به 

مداحی و سرودخوانی پرداختند.
یکی از اســتادان حوزه علمیه قم در این مراسم 
بــا تبریک فرا رســیدن این عید خجســته گفت: 
پیامبراکرم)ص( در طول زندگانی پربرکت خویش، 
بســیاری از افراد را به وسیله حسن خلق ، جذب و 
هدایت کردند و بســیاری از افراد عاشــق رفتار آن 

حضرت شده و به دین اسام گرویدند.
حجت ااسام علیرضا پناهیان افزود: اگر مومنی 
مدعی ایمان است ولی نسبت به حضرت محمد)ص( 

محبت ندارد، ایمانش ضعیف است.
وی بــا بیان اینکه صداقت در ایمان با محبت به 
رســول اه )ص( مشخص می  شود، اظهار داشت: در 
صدر اسام برخی فقط با یک کام پیامبر )ص( یا یک 
نگاه به رفتار آن حضرت عاشق و پیرو ایشان می  شدند.

وی گفت: رعایت و تبعیت از ادب نبوی و صلوات 
بلند از شاخصه های محبان پیامبر اسام )ص( است 
و مومنان نباید از صلوات بلند غفلت کنند، زیرا یکی 

از مهم ترین آداب صلوات، بلند فرستادن آن است.

بین المللی  کنفرانــس  در  رئیس جمهور 
وحدت اسامی گفت: باعث شرم است کسی 
به نام اسام، مسلمان بکشد و هر روز مردم 

مسلمان یمن را بمباران کند.
رئیس جمهــور در ســی و دومیــن کنفرانس 
بین المللی وحدت اسامی که با شعار »قدس؛ محور 
وحدت امت« در تهران برگزار شــد، گفت: منطق 

اسام، آزادی جوامع انسانی است.
وی افزود: اختاف جهان اسام با آمریکا بر سر 

آزادی و بندگی است.
روحانی در ادامه گفت: باعث شرم است کسی به 
نام اسام، مسلمان بکشد و هر روز مردم مسلمان 

یمن را بمباران کند.
وی در ادامه ســخنان خود بیگانه اتکایی را از 
بزرگترین اشــتباهات توصیف کرد و اظهار داشت: 
۴5۰ میلیــارد دار هدیه دادنــد و بیش از یکصد 
میلیارد دار اســلحه خریــداری کردند تا آمریکا 
امنیــت  آنها را تضمین کند. در مقابل این اقدامات 
کسانی که آنها را تاراج کردند صراحتاً گفتند شیرگاو 
شیرده را می نوشیم و می بریم و اگر نباشیم شما دو 
هفته امنیت نخواهید داشت. حداقل از ارباب خود 
بخواهید تا احترام ظاهری را حفظ کند و توهین های 
مستمر را از ارباب خود نپذیرید. شما چه نیازی به 
آمریکا دارید که منابع خود را به آنها هدیه می دهید.

وی افزود: ای کاش حادثه استانبول رخ نمی داد 
و انسانی قطعه قطعه نمی شد و این باعث شرم برای 
ما مسلمانان است که شما مردم مظلوم یمن را هر 

روز بمباران می کنید.

روحانی در ادامه گفت: امروز رژیم صهیونیستی 
ظلم و جنایت بزرگی به مردم فلسطین روا می دارد 
و آمریکا آنگاه که سفارتخانه خود را به قدس شریف 
منتقل کرد، بیش از همیشه، ظلم خود را نسبت به 
مسلمانان آشکار کرده است. اینان تصور می کنند، 
با یک تابلو و تغییر ساختمان می توانند قدس شریف 
را از مسلمانان، فلسطین عزیز و جهان اسام بگیرند. 

بی تردید چنین تصوری اشتباه و خطاست.
رئیس جمهــور بــا تاکیــد بر اینکــه »پیامبر 
اسام)ص( مســیر نور و هدایت را برای جهانیان 
به ارمغان آورد«، اظهارداشــت: عزت مسلمانان در 
جهان، در گرو به رســمیت شناخته شدن آزادی 

مورد نظر پیامبر است و آنچه امروز آمریکا از منطقه 
می خواهد، بردگی است.

پیام آیت اه نوری همدانی
به گزارش تســنیم، آیت اه نوری همدانی در 
پیامی به کنفرانس وحدت اســامی گفت: وحدت 
اسامی در دوران معاصر با توجه به شرایط حاکم بر 
جهان و دنیای اسام به یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

درآمده است. 
در بخش دیگری از این پیام آمده است: امسال 
که کنفرانس اســامی با محوریت قدس کارش را 
آغاز کرده اســت در حقیقت به یک مسئله حیاتی 
در جهان اسام پرداخته است. بدیهی است، رژیم 

بی ریشه و نامشروع اســرائیل ددمنشانه بر تجاوز 
و کشــتار مردم مظلوم فلسطین به ویژه کودکان 
بی وقفه ادامه می دهد. این رویداد تلخ و ضد بشری 
در مقابل دید ســازمان های مدعی حقوق بشــر 
رخ می دهــد و حتی برخی از حکام باد اســامی 
در شــرایط حســاس کنونی به برقراری ارتباط با 
رژیم اشغالگر صهیونیست به صورت علنی مبادرت 
می ورزند. مسلماً مقابله با جنایات استکبار جهانی 
و رژیم صهیونیستی و نیز جنایات هولناکی که در 
کشور یمن نسبت به برادران و خواهران مسلمان ما 
اعمال می گردد، در گرو وحدت و انسجام و همدلی 
همه مســلمانان است و کنفرانس وحدت اسامی 
می تواند در آگاهی بخشی به آحاد جامعه اسامی به 
ویژه نسل جوان و تنویر افکار آزادی خواهان جهان 
نسبت به حوادث دهشتناک فلسطین اشغالی و یمن 

و مسائل مهم سایر باد اسامی تاثیرگذار باشد.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اه لبنان 
نیز در سی و دومین کنفرانس وحدت اسامی گفت: 
استکبار آمریکایی سردمدار ظلم، استبداد و جنایت 

در جهان است.
وی افــزود: حزب اه با محور قراردادن قدس و 

فلسطین بر رژیم صهیونیستی پیروز شد.
همچنین اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 
جنبش مقاومت اســامی فلســطین)حماس( در 
ســخنانی بر ضرورت تحریم و جرم دانسته شدن 
هرگونه عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 
تاکید و اعام کرد: ملت فلسطین هرگز اجازه عملی 

شدن توطئه معامله قرن را نخواهند داد.

رئیس جمهور در کنفرانس بین المللی وحدت اسامی:

شرم آور است كسی به نام اسام
هر روز مردم مسلمان یمن را بمباران كند

ایشان با  اشــاره به برخی کشــورهای منطقه 
که به جــای تبعیت از اســام و قــرآن از آمریکا 
پیروی می کنند، خاطرنشــان کردنــد: آمریکا بنا 
بر طبع اســتکباری خود، این کشــورها را تحقیر 
می کنــد و همانگونه که همه دیدند، رئیس جمهور 
 یاوه گوی آمریکا، حکام سعودی را به »گاو شیرده« 

تشبیه کرد.
رهبر انقاب اسامی این گونه تحقیرها را توهین 
به مردم عربســتان و به ملت های مسلمان منطقه 
خواندند و افزودند: برخی حکام اسامی در دو حرکت 
جنایت آمیز در فلسطین و یمن، همراهِ آمریکا شده اند 
اما قطعاً پیروزی با مردم فلســطین و با مردم یمن 
خواهد بود و آمریکا و دنباله روهای آن در این قضایا 

شکست خواهند خورد.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، قدرت آمریکا 
و رژیم صهیونیستی را در منطقه به مراتب ضعیف تر 
از قبل دانستند و گفتند: رژیم صهیونیستی چندین 
سال پیش، بعد از ۳۳ روز، در مقابل حزب اه لبنان 
شکست خورد، دو سال بعد در مقابل فلسطینی ها، 
تنها ۲۲ روز دوام آورد که این مدت در جنگ بعدی 
غزه، تبدیل به ۸ روز شــد و هفته پیش در مقابل 
مقاومت فلسطین، بعد از ۲ روز، شکست را متحمل 
شد که همه این موارد نشان دهنده ضعف روزافزون 

رژیم صهیونیستی است.
ایشان با  اشاره به سنت تخلف ناپذیر الهی مبنی 
بر یاری ملت هایی کــه با اتکا به خداوند در مقابل 
قدرت ها ایستادگی می کنند، خاطرنشان کردند: در 
یمن نیز با وجود همه سختی ها و جنایت هایی که 

مردم این کشــور از جانب آل سعود و همراهانش و 
دولت پشتیبان آنها یعنی آمریکا متحمل می شوند، 
اما قطعاً پیروزی با ملت یمن و انصاراه خواهد بود.

رهبر انقاب اسامی، پیروزی ملت فلسطین را بر 
اساس سنت الهی قطعی برشمردند و افزودند: علت 
اصلی دستپاچگی آمریکا و متحدانش و یاوه گویی ها 
و اقدامات ظالمانه و جنایت آمیز آنها، ایســتادگی و 
مقاومت ملت های مسلمان در منطقه است که این 

مقاومت حتماً نتیجه خواهد داد.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای با  اشــاره به 
مقاومت ۴۰ ساله ملت ایران با وجود همه سختی ها 
و فشارها، تأکید کردند: آمریکا و رژیم صهیونیستی 

غلط می کنند که ملت ایران را تهدید کنند.
ایشان با  اشاره به شکست سیاست های تهدید 
و تحریم آمریکا در قبال جمهوری اســامی ایران، 
گفتند: ملت ایران به برکت مقاومت و در سایه ایمان 
به خداوند و اعتقاد به وعده های الهی، در برابر همه 
توطئه ها همچون کوه ایستاد و امروز، نظام اسامی 
و ملت ایران شــجره طیبه ای است که روز به روز بر 
پیشــرفت و توانایی آن افزوده می شود و این، یک 

نسخه پیشرفت برای دنیای اسام است.
رهبر انقاب اسامی در پایان، وحدت و یکدلی 
و یک زبانی را تنها راه غلبه دنیای اسام بر توطئه ها 

دانستند.
پیش از ســخنان رهبر انقاب اســامی، آقای 
روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه رسول خدا)ص( 
در برابر همه انسان ها متواضع بود، افزود: پیامبر)ص( 
حق بــزرِگ تاریخی بر گردن همه از جمله جامعه 

زنان دارد چرا کــه برای زنان حِق نظر و رای قائل 
بود، در حالی که این حق حتی در اروپا تا قرن پیش 

به رسمیت شناخته نمی شد.
آقای روحانــی مدینه النبــی را الگوی جامعه 
اسامی دانســت و گفت: اگرچه کفار، پیامبر)ص( 
را تکفیر، و ایشــان و یارانشان را تحریم و محاصره 
اقتصادی کردند، اما پیامبر)ص( همه این سختی ها 

را تحمل کرد و خم به ابرو نیاورد.
رئیس جمهور افزود: امروز نیز عده ای با شــعار 
تکفیــر، جامعه و منطقه را ناامن، و به نام اســام 
و قــرآن، جان و امنیت و نامــوس و آثار تمدنی را 

نابود کرده اند.
آقای روحانی، تاش های مستکبران برای ناامن 
کردن منطقه به وسیله مزدوران تکفیری و همچنین 
وارد کردن فشــار به ملت بزرگ ایران از راه تحریم 
را ناکام دانســت و گفت: نژادپرســتان فریبکار در 

منطقه، روزانه مردم فلســطین را قتل عام و مردم 
یمن را بمباران می کنند.

رئیس  جمهور با  اشــاره به همکاری افراطیون 
مسیحی و افراطیون یهودی و افراطیون مسلمان، با 
کنایه گفت: چگونه شد که گاوچران ها و شترسوارها 
به هم رسیدند و امروز این همه ظلم و ستم بر مردم 

روا می دارند؟
آقای روحانی مشــکل دشــمنان با جمهوری 
اسامی را بحث هسته ای و برجام ندانست و افزود: 
حرف آنها این است که ما هر کاری در منطقه کردیم 
شما چشــم هایتان را ببندید؛ آنها می گویند اگر به 
مردم عراق ظلم کردیم، در افغانستان به سلطه خود 
ادامه دادیم، مردم سوریه را به کشتار و بی خانمانی 
کشاندیم، در شمال آفریقا ناامنی به وجود آوردیم و 
تکفیری ها را در منطقه مسلط کردیم، شما چیزی 

نگویید و سکوت کنید.
رئیس  جمهــور افزود: آنهــا می خواهند ایران 
همچون سال های قبل از انقاب اسامی عمل کند 
و از مظلومان منطقــه حمایت نکند اما جمهوری 
اســامی با تبعیت از پیامبر اسام)ص(، از تکفیر و 

تحریم قدرت ها هراس ندارد.
آقای روحانی گفت: همسایگان را برادران خود، و 
امنیت منطقه را امنیت خود می دانیم و دست برادری 

و دوستی به سمت همه مسلمانان دراز می کنیم.
در پایــان این دیــدار، رهبر انقاب اســامی 
از نزدیــک با تعــدادی از مهمانان شــرکت کننده 
 در کنفرانس وحدت اســامی دیــدار و گفت وگو 

کردند.

به مناسبت فرا رسیدن میاد حضرت محمد)ص( 
و امام صادق)ع( صورت گرفت

برگزاری جشن میاد نبی اكرم )ص( در حرم رضوی

نصیحت رهبر انقاب به برخی از حکام کشورهای اسامی:

به وایت  »اه« باز گردید
وایت آمریکا به کارتان نمی آید

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: من همواره به خلوص و صفای 
بسیجیان غبطه می خورم و از خدا می خواهم تا با بسیجیانم 

محشور گرداند.

مراحل اجرایی تولید ســریال »ســلمان فارســی« در شب میاد رسول 
اکرم)ص( و امام صادق)ع( با حضور رئیس  سازمان صداوسیما و داود میرباقری، 

آغاز شد.
به گزارش تســنیم، عبدالعلی علی عســکری رئیس سازمان صداوسیما با 
تأکید بر اینکه سریال »سلمان فارسی«، یک سریال مؤثر و بسیار ارزشمندی 
خواهد شــد، گفت: با توجه به شــخصیت منحصر به فرد سلمان و سیری که 
در جغرافیای آن زمان داشــته است، به نظر می رســد این مجموعه، یکی از 

جذاب ترین و مؤثرترین مجموعه های تلویزیونی شود.
رئیس  ســازمان صداوسیما با تشکر از پایمردی داوود میرباقری در مسیر 
ســاخت سریال سلمان فارســی، تصریح کرد: ما برای نشست امروز برنامه ای 
نداشــتیم و واقعاً به برکت عشق واقعی سلمان به حضرت رسول)ص( دل های 
ما به این سمت هدایت شد تا آغاز پیش تولید این طرح عظیم را در شب میاد 

با سعادت حضرت محمد مصطفی)ص( قرار دهیم.
داوود میرباقری، کارگردان ســریال »سلمان فارسی« نیز در سخنانی به 
پژوهش های عمیق و دقیق در زمینه نوشــتن ســناریو و همچنین جغرافیای 
تولید ســریال، گفت: در حوزه اطاعات و پژوهش های علمی سریال »سلمان 
فارســی«، کار جامع و کاملی در همه زمینه ها اعم از متن، لوکیشن، طراحی 
لباس و... صورت گرفته اســت و امیدواریم نتیجه این کارها، در مســیر آینده 
کارهای تلویزیون اثرگذار باشــد. میرباقری با تأکید بر اینکه ســریال سلمان 
فارسی به لحاظ جغرافیایی، پروژه غنی و بسیار مهمی است، تصریح کرد: این 
سریال حدود ۸۰۰ بازیگر اصلی و فرعی دارد و به دلیل ملی بودن این پروژه، از 

ظرفیت همه بازیگران استان های کشور، استفاده خواهیم کرد. 

کتاب بررســی زندگی و آثار استاد محمد میرکیانی نویسنده انقابی، به 
زبان ترکی استانبولی، در ترکیه منتشر شد.

اســتاد میرکیانی در گفت وگو با خبرنگار کیهان درباره کتاب یاد شــده، 
گفت: »محمد میرکیانی؛ نویسنده ای که خود را وقف کودکان و نوجوانان کرد« 
عنوان اثری است که خانم دکتر »برنا کاراگاز اوغلو« استاد زبان و ادبیان فارسی 

در دانشگاه آغلی ترکیه، به نگارش درآوردند.
عضو انجمن قلم ایران افزود: این اثر، در واقع کتابی تخصصی و دانشگاهی 
برای مخاطبان جدی و فعال ادبیات کودکان و نوجوانان اســت. در این کتاب، 
در کنار زندگینامه من، کتابهای »تن تن و سندباد «، »قصه ما مثل شد«، »عمو 
رستم و دایی سهراب«، »راز مثل های ما«، »روز تنهایی من«، »قصه ما همین 

بود« و »همیشه قصه ای هست« هدف نقد و بررسی قرار گرفته است.
استاد میرکیانی همچنین با  اشاره به ضرورت ترجمه آثار ادبیات کودک و 
نوجوان به زبان های مختلف گفت: ترجمه این گونه آثار ســبب تبادل فرهنگی 

و نیز ایجاد همدلی میان ملل مختلف خاصه کودکان و نوجوانان می شود.
گفتنی اســت تاکنون ۸۰ کتاب که دربرگیرنده 75۴ قصه کوتاه و بلند و 

فیلمنامه است، به قلم استاد محمد میرکیانی منتشر شده است.
این نویسنده، سالها سردبیر برنامه پرشنونده »قصه ظهر جمعه« با صدا و 

اجرای نویسنده متعهد محمدرضا سرشار بوده است.

مراسم افتتاحیه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، عصر امروز 
دوشنبه پنج آذر برگزار می شود.

در این مراســم برگزیدگان چهل سال ســینمای مقاومت از میان ۲5۰ 
عنوان فیلم ســینمایی در بخش های بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین 
فیلمنامه نویس و بهترین بازیگر معرفی می شوند. عاوه بر این بهترین فیلم های 

کوتاه این دوره جشنواره نیز در این مراسم معرفی و تقدیر می شوند.
پخش وله های مرتبط با چهل ســال ســینمای مقاومت، اهدای جایزه به 
برگزیدگان فیلم های کوتاه، برپایی مراسم نکوداشت چهار سینماگر: حبیب اه 
کاسه ساز، یداه صمدی، سیدضیاءالدین دری، حمید آخوندی و … از جمله 

برنامه های پیش بینی شده در این مراسم است.
ســردار غیب پرور، رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین در پیامی به این 
جشنواره نوشت: پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت امسال در حالی 
آغاز می شود که در آستانه چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقاب اسامی به 
دســت امام بزرگوارمان خمینی کبیر)ره( و سرکوب و ریشه کنی جرثومه های 
ســتم و بی عدالتی استکبار در این ســرزمین بار دیگر، شاهد آن هستیم که 
شــیطان بزرگ و نــادان در اقدامی کور با راهبرد کهنــه و قدیمی »تحریم« 
درصدد انتقام گیری و عقده گشایی از انقاب اسامی و تضعیف این نظام الهی 
اســت.این گونه توطئه ها و کینه ورزی ها بیش از هــر چیز، عزم و اراده آهنین 
ملت سلحشور ایران اســامی را می آزماید و درکنار اقیانوس بیکران مقاومت 
ملت؛ همصدایی و همگرایی قاطبه سینماگران و هنرمندان آزادیخواه، مبارز و 

مستقل ایران، جهان و به ویژه جهان اسام را می طلبد.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین خاطرنشــان کرد: بدیهی است هر جا 
ظلمــی به وقوع می پیوندد، هر جا بمبی بر ســر ملتی فــرو می ریزد، هر جا 
کودکی زیر آوار بمباران ســوداگران بین المللی مرگ و جنگ سااران غربی، 
صهیونیســتی و عربی به سینه خاک سپرده می شود این فریاد عدالت خواهی 
روح هنر مقاومت اســت که انعکاس می یابد و جهان بیش از همیشه به اهتزاز 
پرچم سینمای مقاومت در عصر امروز محتاج است. بیش از همیشه باید صدای 

این نهضت و جنبش سینمایی فراگیر، کوبنده، نافذ و بلند باشد. 
در ادامه پیام ســردار غیب پرور آمده اســت: در عصری که امپریالیسم و 
استکبار در تاشــند تا با دستاویز قراردادن حربه جشــنواره های سینمایی، 
فســتیوال های رنگی، انقاب های مخملی، بوق و کرنــا و هیاهوهای دروغین 
مدنی و حقوقی؛ و هجمه های کثیف ماهواره ای و اینترنتی، گردونه کره خاکی 
را لبریز از آلودگی نمایند تا رنج مظلومان و محرومان جهان دیده و شــنیده 
نشود رسالت و ماموریت حرکت هایی چون جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
است که َعلم اعتراض را به اهتزاز در آورند و نوری بر سیاهی ها، رنج ها، ظلم ها، 
بی عدالتی ها و گرد نکشــی های قلدران غربی و مثلث شوم غربی، عبری، عربی 

بیفکنند.
ســینمای مقاومت باید بتواند توطئه تفرقه افکنانه آمریکای جهانخوار و 
انگلیس خبیث، صهیونیسم غاصب و وحشی و حکام و شیوخ مستبد سعودی 
را در راه اندازی گروه های تروریستی تفرقه افکن و خشن که مشوه کردن چهره 
اسام را هدف قرارداده اند، خنثی کند و وحدت جبهه آزادیخواهان را تحکیم 
بخشــد. ســینمای مقاومت باید رمز موفقیت پیروزی انقاب اسامی ایران و 
جریانات همگرای مقاومت و کیمیای رهبری وایت را تبیین کند و تفاوت آن 

را با جبهه های ناآرام و آشفته خالی از نور وایت مقایسه کند.
پیش تولید سریال فاخر »سلمان فارسی« 

رسمًا آغاز شد

کتاب زندگی و آثار استاد محمد میرکیانی 
در ترکیه منتشر شد

پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
امروز افتتاح می شود

سردار غیب پرور: جهان بیش از همیشه 
محتاج سینمای مقاومت است



صفحه 4اقتصادی
 دوشنبه           ۵ آذر ۱۳۹۷

۱۸ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۵۸ 

آگهی مزایده مرحله اول
در خصوص پرونده کاسه اجرایی 960124 و 960105 و 960145 صادره 
از شعبه شورای حل اختاف خشکبیجار بخواسته مطالبه با برگزاری مزایده، 
محکوم لهم آقایان نادر رهنما و غامرضا سلیمانی و خانم اکرم نصرتی بر 
و  قانونی  تشریفات  و  اجرائی  عملیات  انجام  با  تملی  نوعی  علی  آقای  علیه 
ارزیابی مالی از طریق کارشناس رسمی دادگستری طبق مقررات قانونی بشرح 

ذیل به فروش می رسد.
مشخصات مال غیرمنقول مورد مزایده:

ثبتی شماره 413  باب خانه مسکونی پاک  اعیان یک  و  ششدانگ عرصه 
فرعی از 29 اصلی بخش 9 گیان به کد پستی 4335111744 به مساحت 
290 مترمربع با قدمت دو سال واقع در روستای تمل شیرکوه به مالکیت خانم 
خدیجه مطیع تملی که تماما محصور با دیوار بلوکی سیمانی به ارتفاع دو متر 
بوده و ساختمان مسکونی فاقد اسکلت بوده و با مصالح بنایی و بلوک سیمانی 
احداث شده است. دارای یک اتاق خواب- هال- آشپزخانه اوپن- سرویس 
و  سرامیک  از  انباری  و  آشپزخانه  و  پذیرایی  کف  می باشد.  مجزا  بهداشتی 
اتاق خواب از سیمان بوده و دیوار آشپزخانه پوشیده از کاشی تا ارتفاع 1/40 
متر بوده- دارای کابینت فلزی مستعمل و سینک ظرفشویی می باشد. دیوار 
پذیرایی و اتاق خواب با پوشش گچ بدون رنگ آمیزی و پنجره ها آلومینیومی 
و  اچ دی اف  نوع  از  اتاق خواب  و درب  بنای مذکور  به  ورودی  و درب  بوده 
سرویس های بهداشتی از آلومینیوم است. این بنا دارای کرسی با ارتفاع 80 
بام  نراد روسی و پوشش  از چوب های  بوده و شیروانی سقف آن  سانتی متر 
حلبی کرکره ای بوده و نمای خارجی بنا از نوع بلوک سیمانی می باشد. ملک 
ملک  می باشد  متر   2/30 عرض  به  رو  ماشین  ورودی  آهنی  دروازه  دارای 

موصوف به مبلغ 595/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
 آدرس ملک مورد مزایده:

خشکبیجار- روستای تمل شیرکو- پاک آبی 216 و کد پستی 4335111744
وقت مزایده:

روز سه شنبه مورخه 1397/9/20 ساعت 8/30 صبح لغایت 9/30 صبح
محل برگزاری مزایده:

اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی خشکبیجار
را  قیمت  بااترین  که  کسی  و  آغاز  شده  ارزیابی  مبلغ  با  مزایده  توضیح: 
پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب می گردد. طالبین در نتیجه برنده مزایده 
می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده را فی المجلس پرداخت نماید و مابقی 
را ظرف مدت یک ماه پرداخت کند چنانچه در موعد مقرر پرداخت ننماید مبلغ 
ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد. طالبین می توانند جهت شرکت در 
مزایده ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند. 
ازم به ذکر است که طالبین پیشنهادات خود را از ساعت 8/30 صبح لغایت 
9/30 صبح روز مزایده در پاکت به همراه کپی کارت ملی به شعبه اجرای 
احکام مدنی دادگاه تسلیم نمایند و پس از موعد مقرر هیچگونه پیشنهادی 

مقبول واقع نمی گردد.
شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه خشکبیجار- برزور

آگهی حصر وراثت
آقای آرمین شــهرت اصانــی نام پدر منوچهر بشناســنامه 
11002 صادره از اهواز درخواســتی به خواسته صدور گواهی 
حصــر وراثت تقدیم و توضیح داده کــه پدرم مرحوم منوچهر 
شــهرت اصانی به شناسنامه 7-100834-191 صادره اهواز 
در تاریخ 96/10/3 در آخریــن اقامتگاه  دائمی فوت ورثه اش 

عبارتند از: 
متقاضــی  1- آرمین اصانی فرزنــد منوچهر ش ش 11002 
صادره از اهواز )پسر متوفی( 2- آناهید اصانی فرزند منوچهر 
ش ش 708 صادره از اهواز )دختر متوفی( 3- اشرف جعفرپور 

فرزند گودرز ش ش 36 صادره از اهواز )همسر متوفی(.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع 
شماره 4 شهرستان اهواز

ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو وانت یخچالدار زامیاد Z24NIB به شماره 
پاک 368 ج 14 - ایران 14 به رنگ آبی روشن - روغنی مدل 1393 و شماره 
موتور 666530 و شماره شاسی NAZPL140BE0373618 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی و برگ سبز خودرو کامیونت یخچالدار هیوندای کروس دی 4 آ.ئی 
به شــماره پاک 312 ع 86 - ایران 14 به رنگ سفید - روغنی مدل 390 1 و 
 NAB37911790018114 و شماره شاسی D4DBB483815 شماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اباغ اجرائیه ۹۷۰۰۲۰۰
بدین وســیله به آقای مســعود نفیسی افشار فرزند عباس شناســنامه شماره 115 شماره 
ملی 2939473498 ســاکن اراک خ هپکو خ ســردار جنگل کوچه گلزار 25 پاک 845 
کد پســتی 1486794191 اباغ می شــود که بانک ملی شــعبه مرکزی ساوه به استناد 
رهنی  شــماره 66535 و 66536 مورخ 1388/3/21 دفتر یک ساوه جهت وصول مبلغ 
1/611/701/631 ریال )یک میلیارد و ششــصد و یازده میلیون و هفتصد و یک هزار و 
ششصد و سی و یک ریال( تا تاریخ 1397/3/7 به انضمام خسارت تأخیر متعلقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کاســه 9700200 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/6/10 
مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا برابر تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشــار 
محلــی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ایــن آگهی که روز اباغ 
محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند 
رهنی فوق یا تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش 

آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
دفترخانه اسناد رسمی شماره یک شهر ساوه استان مرکزی

465 م الف

نفت  از خسارت چند ســاله وزارت  پس 
به کشــور بابت حذف کارت سوخت، شرکت 
مالکان خودرو  ثبت نام  اعام کرد  ملی پخش 
 و موتورســیکلت فاقد کارت سوخت از امروز 
به صورت الکترونیکی در سامانه خدمات دولت 
همراه و اپلیکیشن خدمات دولت آغاز می شود.

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
اطاعیه ای اعام کرد هموطنانی که کارت سوخت 
خودرو یا موتورســیکلت آنها مفقود شــده اســت، 
می توانند از امروز به سه روش و برابر جدول زمانبندی 

درخواست خود را ثبت نمایند.
در روش اول، ثبت نــام مالــکان خــودرو یــا 
موتورسیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه حضوری 
به دفاتر پلیس+۱۰ از شنبه ۳ آذر ماه با ارائه مدارک 

ازم طبق ضوابط جاری انجام پذیر است.
خودروهای نو دارای کارت سوخت بوده و کافی 
است مالکان آنها برای دریافت کارت سوخت خود به 

دفاتر پست مراجعه نمایند.
روش دوم با مراجعه به ســامانه خدمات دولت 
همراه به نشــانی )www.mob.gov.ir ( و ورود 
به گزینه درخواســت کارت سوخت المثنی و ثبت 
اطاعات امکانپذیر است. این سامانه از ۵ آذرماه در 
دسترس عموم قرار می گیرد و ثبت اطاعات در این 

سامانه رایگان است.
روش سوم نیز دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن 
خدمات دولت همراه و ورود به گزینه درخواست کارت 

سوخت المثنی از تاریخ ۵ آذر ماه است.

پس از خسارت چندساله به کشور صورت می پذیرد

ثبت نام برای کارت سوخت 
از امروز در سامانه خدمات دولت

نســخه های Android و IOS این اپلیکیشن 
mob.( از چهار منبع ســامانه خدمات همراه دولت

gov.ir(، ایــران اپــس)iranapps.ir(، کافه بازار 
)appstore.ir( و اپ اســتور )cafebazaar.ir(

قابل دریافت است.
جدول زمانبندی مراجعه به سامانه خدمات دولت 
نیز براساس رقم ســمت راست شماره تلفن همراه 
انجام خواهد شــد.بر این اساس شماره هایی که رقم 
انتهــای آنها 9 می باشــد از تاریخ ۵ آذر و به ترتیب 
رقم های کوچکتر تا 24 آذر می توانند در این سامانه 
ثبت نام کنند.اطاعات مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی 
کارت ســوخت المثنی شامل شماره تلفن همراه به 
نام مالک وســیله نقلیه، کد ملی و تاریخ تولد مالک، 
اطاعات شناســایی وسیله نقلیه و شماره ۱۶ رقمی 

یکی از کارت های بانکی عضو شتاب می باشد.

در ایــن اطاعیه تاکید شــده مالکین خودرو یا 
موتورســیکلت که کارت ســوخت فعال در سامانه 
هوشمند دارند در صورت ثبت تقاضای صدور کارت 
المثنی، کارت اولیه آنها ابطال خواهد شد. بنابراین 
توصیه می شود صرفا افراد فاقد کارت سوخت برای 

ثبت نام مراجعه کنند.
هموطنان در صورت هرگونه مشــکل یا نیاز به 
دریافت اطاعات تکمیلی، می توانند با شماره ۰9۶2۷ 

تماس حاصل نمایند.
دولت عذرخواهی کند

گفتنی است شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران به تازگی اعام کرده است که »تحویل بنزین 
به خودروها و موتورسیکلت ها، از تاریخی که متعاقباً 
اعام خواهد شــد، تنها با استفاده از کارت سوخت 

انجام خواهد شد«.

بر اســاس این اطاعیه، »این تصمیم به منظور 
جلوگیری از قاچاق بنزین به ویژه با تشــدید قاچاق 
از مرزها اتخاذ شــده است«. خسارت روزانه قاچاق 
سوخت، حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم دیروز 
از موافقت وزارت نفت با طرح مجلس برای دو نرخی 

شدن بنزین خبر داد.
محمد حسینی به خبرگزاری مهر گفت: »براساس 
این طرح این بار دولت یارانه سوخت را به جای اینکه 

به خودروها بپردازد به افراد خواهد پرداخت«.
طرح ســهمیه بندی سوخت و تحویل سوخت با 
کارت الکترونیکی، یکی از پروژه های موفقی بود که 
پس از اجرای آن، برخی کشورهای همسایه با مشکل 
کمبود بنزین مواجه شــدند که نشان از پایان حجم 
باای قاچاق داشت. اما وزارت نفت از حدود سه سال 
قبل به طور جدی علیه کارت سوخت موضع گیری 
کرد و همین فشــارها باعث شد کارت سوختی که 
هزینه بسیاری برای آن انجام شده بود، بی خاصیت 
شــود. با حذف کارت هوشمند، سوخت به راحتی و 
آسانی در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت و مصرف را 

به شدت باا برد.
اقدام وزارت نفت آنقدر عجیب و خسارت آفرین 
بود که روزنامه اصاح طلب و حامی دولت »اعتماد« 
دربــاره آن نوشــت: »حاا که به اینجا رســیده ایم 
به نظرم شایســته اســت وزارت نفت به خاطر کنار 
گذاشــتن »کارت سوخت« در ســال 94، از مردم 

عذرخواهی کند«.

شــبکه الجزیره گزارش داد که تولیدکنندگان زعفران در ایران 
معتقدند با توجه به اینکه اکثر زعفران جهان در ایران تولید می شود، 

خریداران موظف اند به هر نحوی که شده پول آن را بپردازند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، بازگشت تحریم های آمریکا 
علیه ایران بخش های مختلفی از اقتصاد این کشور را تهدید می کند، اما فعاان 
بخش تولید  و صادرات زعفران در ایران بر این باورند که این صنعت در برابر 
تحریم ها مقاوم است.برخی دیگر از این فعاان معتقدند که اعمال تحریم ها برای 
صنعت زعفران ایران حتی نتایج مثبتی را نیز در بر داشته است. تولیدکنندگان 
زعفران در ایران بر این باورند که با توجه به اینکه 9۰ درصد زعفران جهان در 
ایران تولید شــده و جایگزینی نیز در بازار جهانی برای آن نیست، خریداران 

چاره ای جز تعامل با فروشندگان ندارند.
یک تاجر زعفران در کنفرانسی که در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد، 
گفــت: ما اصلی ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان هســتیم و 
جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد، معتقدیم که چه به صورت قانونی و چه 
به صورت غیرقانونی این محصول صادر شده و پول آن را می گیریم. زعفران 
در صنایــع مختلف از تولید عطر و ادکلن گرفته تــا تولید دارو کاربرد دارد. 
تولیدکننــدگان می گویند از زمان اعمال تحریم ها فروش زعفران نیز افزایش 
یافته اســت.گفتنی است، میزان تجارت جهانی زعفران در دنیا، 8/2 میلیارد 
دار و کل صادرات ایران 28۶ میلیون دار است. کل بازار زعفران در اختیار 
اســپانیا، ایتالیا، آلمان و دیگر کشــورهای اروپایی است و سهم تجارت ایران 
یک هفدهم جهان اســت. ایران، اســپانیا، افغانستان، پرتغال، فرانسه، هنگ 
کنگ، هلند، یونان، چین، آلمان و ســوئیس کشــورهای عمده صادرکننده 
زعفران در جهان هستند.اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، هند، فرانسه، سوئد، آرژانتین، 
عربستان سعودی، هنگ کنگ، بریتانیا، سوئیس و امارات هم به عنوان عمده 
واردکنندگان زعفران محســوب می شوند. اگر چه صادرات زعفران ایران طی 
این سالها رشد داشته اما روند آن کند بوده که نبود یک برند معتبر در عرصه 
جهانی و عدم توجه به جهانی سازی زعفران؛ عدم وجود ارتباط با کانال های 
تامین و توزیع جهانی زعفران و فقدان تولید و فرآوری منطبق بر استانداردهای 

جهانی از جمله دائل آن است.

الجزیره: 
صنعت زعفران ایران 

در برابر تحریم ها مقاوم است 

نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک گفت: چنانچه سیاست های 
دولت در حوزه مسکن، همان برنامه های وزیر سابق باشد، قطعا رکود 

تورمی خواهیم داشت.
حســام عقبایی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم درباره بازار مسکن و 
تغییر و تحوات احتمالی آن، اظهار داشت:  در حوزه سیاست های دولت، تغییر 
وزیر راه و شهرسازی می تواند بعضی از مولفه های بازار مسکن را تغییر دهد. 
وی با تاکید بر اینکه نمی توانیم بگوییم تمام مشــکات مسکن با این تغییر 
برطرف می شــود، افزود: باید دید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت وزیر راه 
و شهرســازی در بخش مسکن چیست. چنانچه سیاست های دولت و وزارت 
راه و شهرسازی همان برنامه های وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی خواهیم 
داشــت.نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران اماک با بیان اینکه نگران افزایش 
نامتعارف اجاره بها در سال آینده هستم، ادامه داد: اگر وزیر محترم عزم خود 
را برای سامان بخش مسکن جزم کند، قطعا شاهد اتفاقات مثبت در این بازار 
خواهیم بود.عقبایی با اشاره به این که معاونان وزیر راه و شهرسازی نباید برای 
عدم اجرای برنامه ها بهانه بیاورند، گفت:  این که گفته می شود مثا برای مسکن 
اجتماعی هیچ بودجه ای نداریم، درست نیست. آنها باید دنبال بودجه بروند.

وی با بیان اینکه می گویند تا بچه گریه نکند به آن شیر نمی دهند! اضافه 
کرد: متاســفانه خیلی راحت پنج سال فرصت از دست رفت و فرصت سوزی 
شد؛ مدیران و مسئوان ذی ربط مسکن کشور باید با صداقت مشکات را با 
مردم در میــان بگذارند و همزمان برای تامین اعتبارات تاش کنند. این که 
آنها بنشــینند و منتظر بمانند تا دولت بیاید و بگوید این پول خدمت شــما 
بروید طرح ها را اجرا کنید، خیال بیهوده ای است. وی با اشاره به اینکه برخی 
نمایندگان مجلس با وزرا ابی های پاک در جهت تامین منافع مردم دارند که 
اتفاقا کار خوبی نیز هست، بیان کرد:  وزیر و معاونانش باید در بخش اعتبارات 

و بودجه مطالبه گر باشند. آنها باید تولید مسکن را جدی بگیرند.
گفتنی اســت، طی پنج سال اخیر که عباس آخوندی تصدی وزارت راه 
و شهرســازی را بر عهده داشــت، نه تنها دولت در زمینه خانه سازی اقدامی 
نکرد )موضوعی خود آخوندی آن را با افتخار اعام کرد!( بلکه فعالیت بخش 

خصوصی هم در این مدت با کاهش قابل توجهی رو به رو بود. 
از همین رو یکی از مهم ترین انتقاداتی که به آخوندی وارد می شود این 
اســت که کاهش عرضه مســکن در پنج سال اخیر باعث بهم خوردن تعادل 
در عرضه و تقاضا شــده و در نتیجه قیمت مسکن در این مدت حدود ۱۳۰ 

درصد گران شد. 

نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک: 
ادامه سیاست های عباس آخوندی 

به رکود تورمی منجر می شود

در شرایطی که برخی دولتمردان بر پیوستن 
ایران به نهاد FATF برای مبارزه با پولشویی تاکید 
می کنند، چند روز پیش بزرگ ترین پولشویی تاریخ 
در دانمارک )از اعضای اصلی FATF( رخ داد و این 
نهاد نقشی در جلوگیری از این پولشویی نداشت! 
به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه طی مصاحبه ای با  اشاره به اینکه 
مجموع کل بودجه وزارت امور خارجه هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان در سال است، مدعی شد: »ما با چنین بودجه ای 
نمی توانیم با چنین فضاسازی مقابله کنیم. یک فضایی 
درست کرده اند کسانی که در یک قلم معامله شان ممکن 
است ۳۰ هزار میلیارد تومان منفعت  جابه جا بشود. اینکه 
کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات خود 

کنند و یا فضاسازی کنند.«
در واقع ظریف در سخنان خود به طور ضمنی راهکار 
مقابله با پولشویی را پیوستن ایران به FATF و اجرای 
الزامات آن دانســت اما کارشناسان بر این باورند که این 

اظهارات به شدت به ضرر کشورمان تمام خواهد شد.
حال می پردازیم به اتفاقی که طی روزهای گذشــته 
نظــام مالی جهانی را تکان داد و مقامات مالی و قضایی 
کشورهای مختلف از آمریکا گرفته تا اروپا و دانمارک را 

درگیر خود کرد. 
چند روز پیش، »هاوارد بیل کینسون«، کارمند سابق 
دانســک  بانک دانمارک )به عنوان بزرگ ترین بانک این 
کشــور( در برابر پارلمان این کشور نسبت به وقوع یک 

پولشویی عظیم و بلندمدت در این بانک شهادت داد.
وی که پیش تــر مدیر مبادات این بانک دانمارکی 
در حــوزه دریای بالتیک بود، اعام کرد که در مبادات 
مشکوک انجام شــده بین ســال های 2۰۰۷ تا 2۰۱4 
مجموعــاً 2۰۰ میلیارد یورو معــادل 22۷ میلیارد دار 

پولشویی در این بانک رخ داده است.
در واقع به اذعان رویترز، برای انجام این پولشــویی 
که بزرگ ترین پولشــویی تاریخ لقب گرفته از پوشــش 
شرکت های مختلف نظیر شرکت های نفت شیل استفاده 

شده است. 
نکته ای که باید به آن  اشاره کرد این است که خود 
دانمارک به همراه ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه 
اروپا و انگلیس همگی جزو اعضای اصلی FATF هستند. 
بنابراین در ابرپولشویی 2۰۰ میلیارد یورویی دانسک بانک 

هفت عضو اصلی FATF درگیر هستند. 
بزرگ ترین نکتــه ای که باید در شــکل گیری این 
پولشــویی به آن توجه کرد این است که علی رغم اینکه 
 FATF )2۷ سال است دانمارک عضو اصلی )و نه همکار
اســت و به طور حتم فعالیت های مالی در این کشور به 
صورت منظم به FATF گزارش می شده، اما این سازمان 
هیچ نقش یا کمکی در کشف این پولشویی عظیم نداشته 
اســت و همان گونه که  اشاره شد، یکی از مدیران میانی 
دانسک بانک اقدام به افشای این پولشویی ها کرده است.
از طرف دیگر در گزارش کامل رسانه های خارجی از 
جمله رویترز درباره جزئیات پولشویی عظیم در دانمارک 

حتی یک بار هم نامی از FATF برده نشده است! 

هرچنــد از FATF به عنوان نهــادی برای مبارزه 
با پولشــویی نــام برده می شــود اما این اتفاق نشــان 
می دهد اجرای مفاد کنوانســیون های بین المللی از این 
دست تأثیر زیادی بر مقابله با فعالیت هایی نظیر پولشویی 
نداشته و عما قوانین داخلی می توانند بسیار تأثیرگذارتر 

عمل کنند.
منتقدان FATF بر این باورند که دلیل اصلی اصرار 
اروپا و آمریکا و به خصوص وزارت خزانه داری این کشور 
به اجرای سخت گیرانه مفاد FATF در ایران دسترسی به 
اطاعات مالی برای فراهم کردن امکان اعمال تحریم های 
سخت تر علیه کشورمان از طریق دریافت  اطاعات دقیق 
از تراکنش های مالی، فعالیت های اقتصادی و همکاری های 
اقتصادی بین المللی اســت، چنانکــه آدام زوبین، یکی 
از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در جلســه استماع 
کنگره این کشــور صراحتا اعام کرده است گام بعدی 
مهار ایران و اعمال تحریم ها علیه این کشــور از مســیر 

اجرای مفاد FATF عبور خواهد کرد.

برخاف تصورات برخی دولتمردان رخ داد

بی خاصیتی FATF در قبال بزرگ ترین پولشویی جهان

سازمان  کاای  حمل ونقل  دفتر  مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشــاره به 
پیگیری بیمه تکمیلی راننده ها گفت: ایرادات 

اولیه بیمه تکمیلی کامیونداران رفع شد. 
غامحسین دغاغله در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، درباره پیگیری رفع مشکات بیمه تکمیلی 
رانندگان کامیون اظهار داشــت:  با پیگیری کانون 
انجمن های صنفــی شــرکت های حمل ونقل بار 
کشــور، با یکی از شرکت های بیمه قرارداد منعقد 
شــد و در مرحله اول شــامل راننده و همسر وی 
می شــود.  تاکنــون ۷۰۷ هزار نفــر از راننده ها و 
همســران آنها برای بیمه تکمیلی ثبت نام کرده و 

مشمول آن شده اند.
مدیرکل دفتر حمل ونقل کاای سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای افزود: موضوع فرزندان راننده ها 
هنوز به نتیجه نرسیده است، ضمن آنکه رانندگان 

درخواست داشته اند، پوشش های این بیمه تکمیلی 
افزایش یابد که ما موضوع را به شرکت بیمه منتقل 

کرده ایم. 
دغاغله به جلسه هفته گذشته رئیس  سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای با کمیسیون عمران 
درباره بیمه تکمیلی راننده ها اشاره کرد و گفت:  در 
این جلسه موضوع افزایش مشموان بیمه تکمیلی 
رانندگان کامیون نظیر فرزندان آنها مطرح شــد، 
افزایش پوشــش های درمان نظیــر بیمه تکمیلی 
زایمان و غیره مدنظر قرار گرفت، همچنین موضوع 
وحدت رویه در پرداخت خسارت به راننده ها دنبال 
شــد.وی ادامه داد: خروجی جلســه با کمیسیون 
عمران این بود که کمیته ای متشــکل از نماینده  
انجمن صنفی راننده ها و نماینده شــرکت بیمه به 
شکل هفتگی یا هر ۱۵ روز یکبار برگزار شود تا برای 
حل سه مشکل مذکور و دیگر موارد خاص دستاورد 

مناسبی حاصل شود. 
مدیــرکل دفتــر حمل ونقل کاای ســازمان 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای اظهار داشــت: در 
برخی اســتان ها راننده ها شــکایات زیادی در  باره 
بیمه تکمیلی داشتند، بنابراین قرار شد این موارد 
در کمیته هفتگی بین نماینده راننده ها و نماینده 

بیمه دنبال شود. 
دغاغلــه با بیان اینکه بیمــه تکمیلی رانند ه ها 
هنوز مشــکاتی دارد که رفع نشــده است، افزود: 
مراکز درمانی طرف قرارداد  بیمه تکمیلی به تفکیک 
اســتان برای راننده ها مشخص شد، این موضوع را 
به ادارات کل استان ها اباغ کردیم و در کانون ها و 
اتحادیه های راننده ها هم اطاع رسانی شد، همچنین 
نحــوه مراجعه برای اخذ معرفی نامه بســتری در 

بیمارستان برای راننده ها شفاف شد.
دغاغله با اشاره به اینکه شعب بیمه در استان ها 

و شهرستان ها برای راننده ها مشخص و معرفی شد، 
افزود: همچنین مقرر شد نماینده بیمه در روزهای 
مشخص در مراکز تجمع راننده ها، نظیر پایانه های 
بار در اســتان ها، حضور  یابد و اسناد درمان آنها را 
دریافت می کند یا نسبت به ارائه معرفی نامه اقدام 
می شــود که این شرایط موجب شده است که کار 

راننده ها در این حوزه تسهیل شود.
مدیرکل دفتر حمل ونقل کاای سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای ادامه داد:  از سوی دیگر،  برخی 
از مشکات رانندگان در حوزه بیمه تکمیلی هنوز 
رفع نشده است، به عنوان مثال  در یکی از استان ها، 
راننده ای برای درمان یک بیماری ۷۰۰ هزار تومان 
هزینه کرده است، اما بیمه تکمیلی فقط 2۰۰ هزار 
تومان به وی بابت خســارت  پرداخت کرده است 
که مقرر شــد موضوع به سرعت بررسی و نتیجه 

مشخص شود.

ویژگی های بیمه تکمیلی کامیونداران اعام شد

معاون وزیر ارتباطات در اظهاراتی عجیب 
گفت: اینترنت ۱۰ درصد و مکالمه ها با دو برابر 
افزایش قیمت مواجه هستند که این افزایش 

هم چنان طبق مقررات است!
بــه گــزارش خبرگزاری ایســنا، مدتی اســت 
اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل 
ناراضی  و معتقدند تعرفه باای صوت در اپراتورهای 
موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده 
و بــه آنها کمک می کند که بخــش دیتای موبایل 
را پوشــش داده و با قیمت هایــی پایین تر از قیمت 
منطقی اینترنت موبایل عرضــه کنند. این موضوع 
باعث شد برخی از شرکت های اینترنت ثابت کم کم 
دچار مشکات مالی و از بازار خارج شوند و درنتیجه 

مشترکشان را از دست بدهند. 
حسین فاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات در 

واکنــش به این افزایش تعرفه های اینترنت و صوت، 
اظهار داشت: بررســی اولیه ما حاکی است که این 
اپراتورها در چارچوب مصوبات کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات این اقــدام را انجام دادند. اکنون 
حداکثر به طور میانگین حــدود ۱۰ درصد افزایش 
هزینه در اپراتورها را داریم که در چارچوب مصوبات 
و مقررات بوده اســت. شــاید بخشی از این افزایش 
تعرفه با وجود افزایش هزینه ها اجتناب ناپذیر باشد و 
درواقع افزایش غیرمعقولی رخ نداده اما طبق دستور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، بررســی کردیم و 

براساس گزارش خود اقدام ازم را خواهیم داشت.
پس از اعام جوشــقانی، برای بررســی گزارش 
درباره این افزایش قیمت، او در آخرین اظهارنظرها 
درباره تعرفه های تلفن همراه و شرکت های  اینترنت 
ثابت بیان کرد: طی چند ماه گذشته با افزایش قیمت 

ارز، هزینه های خدمات اپراتورها نیز افزایش یافته اما 
در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف و کف 
برای قیمت ها تعیین شــده است، بنابراین اپراتورها 
مجازند بین ســقف و کف و بر اساس تحلیلی که از 

بازار دارند، قیمت ها را اعام کنند.
رئیس  رگواتوری این را هم گفت که اپراتورها در 
دو سال گذشته با توجه به شرایط بازار، تعرفه ها را در 
پایین ترین میزان اعام می کردند، اما اکنون با توجه به 
شرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش یافته است؛ به طوری 
که اینترنت ۱۰ درصد و مکالمه ها با دو برابر افزایش 
قیمت مواجه هستند که این افزایش هم چنان طبق 
مقررات است. مخابرات با طرح هم کدسازی ۷۰ درصد 
قیمت ها را کاهش داد، اما اکنون قیمت ها به سقف 
رسیده است و گزارش این کار برای کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات آماده شده که بر اساس جمع بندی 

این کمیسیون، قیمتی خاف قانون و بااتر از سقف 
تعیین شده نداشتیم.

اگر به گفته  معاون وزیر ارتباطات، افزایش تعرفه ها 
در اپراتورهــا به صورت ۱۰ درصدی در اینترنت و دو 
برابر افزایش در صوت باشــد، این موضوع به معنای 
افزایش 2۰۰ درصدی در این زمینه است و حتی اگر 
افزایش تعرفه  تماس در اپراتورهای موبایل را حداکثر 
2۰ تومان به ازای هر دقیقه در نظر بگیریم، باز هم 
شــاهد افزایش تعرفه  بیش از ۳۰ درصدی در صوت 
هستیم. در این صورت حتی اگر اتفاقی خاف قانون 
و خارج از تعرفه های تعیین شده در کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات رخ نداده باشد، به جای کاهش تعرفه  
صوت که خواسته  ارائه دهندگان اینترنت ثابت است، 
این افزایش بیش تر در صوت خود را نشان داده است 

تا اینترنت.

معاون وزیر ارتباطات: 

افزایش دو برابری تعرفه مکالمه قانونی است!

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه 
اگر بازار ارز به درستی مدیریت شود، نرخ ارز 
کاهش می یابد گفت: قیمت دار نباید بیشتر از 

۱۰ هزار تومان باشد. 
جعفر قــادری در گفت  وگو با خبرگزاری فارس 
دربــاره روند کنونی نرخ ارز و ثبات قیمت آن اظهار 
داشت: افزایش ناگهانی قیمت ارز، واقعی نبود و بیشتر 
ناشــی از انتظارات تورمی و رها شدن بازار ارز بود و 
این طبیعی اســت که اگر بازار ارز کنترل و مدیریت 

شود، مشکلی رخ نخواهد داد. 
وی افــزود: در حالت عــادی ۵۰ میلیارد دار 
صادرات نفتی و ۵۰ میلیارد دار صادرات غیرنفتی 
داریم که جمعاً ۱۰۰ میلیارد دار خواهد بود، نیازهای 

ارزی ما برای واردات بیش از ۵۰ یا ۶۰ میلیارد دار 
نخواهد بود، یعنی اگر بازار ارز به درســتی مدیریت 
شود، اجازه خروج ســرمایه داده نشود و اجازه وارد 
کردن کااهای لوکس، انجام ســفرهای تفریحی و 
ریخت وپاش های ارزی صادر نشود، طبیعی است که 

قیمت ارز کاهش می یابد. 
 عضو سابق کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
هشــتم با تأکید براینکه قیمت دار نباید بیشتر از 
۱۰ هزار تومان باشد، گفت: زمانی که این ولنگاری ها 
و رهاســازی ارزی رخ می دهد و دولت سیاست های 
بازار آزاد را دنبال می کند، طبیعی است که نرخ ارز 
به صورت جهشــی افزایش می یابد و به بااتر از نرخ 

معمول و متداول خود می رسد.

قادری ادامه داد: سیاست های اقتصاد آزاد مربوط 
به کشــورهایی است که اقتصادشــان متأثر از این 
حساسیت ها، تنش ها و بحران ها نیست، ضمن آنکه 
تحریم نیستند،  کشوری که درگیر جنگ اقتصادی 
و سیاسی  اســت، نمی تواند بازار خود را رها کند تا  
هر کسی خواست بتواند در این بازار جوان بدهد و 
یک روز نقدینگی  را به بازار ارز بکشــاند و روز دیگر 
به بازار مسکن و سکه ببرد و به این شکل بازارها را 
به هم بریزد و از این افزایش قیمت ها و ایجاد نوسان 

در بازار، سودجویی کند.
وی درباره پیش بینی ثبات قیمت ارز در کشــور  
بیان کرد: این بســتگی به آن دارد که آیا می توانیم 
نفت مان را بفروشیم یا خیر، بخش عمده ای از ارزی که 

در داخل تأمین می شود، حاصل از صادرات نفت است .
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از سویی تقاضا 
برای ارز و از ســوی دیگــر عرضه ارز وجود دارد که 
باید دید آیا امکان عرضه ارز از طریق دولت با فروش 
نفت وجــود دارد یا خیر و آیا می توان نفت را صادر  
و ارز حاصل از آن را اســتفاده کرد یا خیر که همه 

این عوامل تعیین می کند که نرخ ارز چگونه باشد.
گفتنی است، تاکنون کارشناسان بسیاری بر اینکه 
نرخ واقعی دار رقمــی در حدود ۱۰ هزار تومان و 
حتی پایین تر هم هست، تاکید کرده بودند ولی ظاهرا 
دولت قصد ندارد نرخ بازار در چنین رقمی قرار بگیرد 
و از قیمتی در حدود ۱2 تا ۱۳ هزار تومان بیشــتر 

استقبال می کند.

یک کارشناس اقتصادی:

دار نباید بیشتر از ۱۰ هزار تومان باشد

معاون امور بین الملل وزیر نفت با اشــاره به اینکه توقعی 
نداریم شرکت های اروپایی از سیاست های دولت خود پیروی 
کنند، تصریح کرد: توتال هم به ســهامداران خود که عمدتا 

آمریکایی هستند متعهد است هم به دولت خود!
امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره علت توقف خرید نفت ایران از سوی 
فرانسه به عنوان یکی از حامیان اروپایی برجام، گفت: نقش حاکمیت ها 
در خرید نفت همانند سال های گذشته نیست و این شرکت ها هستند 

که اقدام به خرید نفت می کنند.
به گفته وی، شرکت توتال فرانسه شرکتی بین المللی است که هم 
به دولت خود متعهد است و هم به سهام داران خود که تعداد زیادی 

از آنها آمریکایی هستند.
این مقام مســئول در پاســخ بــه اینکه آیا انتظــار نمی رود که 
شرکت های اروپایی از سیاست های دولت خود پیروی کنند، تصریح 

کرد: چنین توقعی نداریم.
بر اســاس این گزارش، در حالی که چشــم امید حامیان برجام 
به گشــایش هایی از سوی اروپا است، هنوز اقدامی عملیاتی از سوی 
ساکنین قاره سبز انجام نشده و گفته هایشان تنها در حد شعار باقی 
مانده اســت. فرانسه به عنوان یکی از اعضای متعهد برجام نخستین 

کشوری بود که خرید نفت از ایران را متوقف کرد!
نکته قابل توجه این اســت که بر اســاس اظهارات معاون زنگنه، 
وزارت نفت ایران توقعی ندارد که فرانســوی ها خرید نفت از ایران را 
ادامه دهند)!( به عبارتی دیگر توتال سهام داران آمریکایی خود را به 
دولت خود ترجیح داده و مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز با صراحت 

اعام کرد که نمی تواند توتال را مجبور به اقدامی درباره ایران کند.
گفتنی است شرکت فرانسوی توتال که پس از برجام بار دیگر در 
بازار انرژی ایران حضور یافت، پس از اعمال تحریم های مرتبط با بخش 
نفت و گاز ایران از سوی آمریکا، به دنبال کسب معافیت از خزانه داری 
ایــاات متحده برای ادامه حضور در ایران بود که در نهایت موفق به 
کسب معافیت نشد. سرانجام زنگنه در 29 مرداد اعام کرد توتال به 
صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده است.

توتال علیرغم وعده های زنگنه و دوســتانش از ایران رفت و هیچ 
جریمه ای هم پرداخت نکرد. عاوه بر این شــرکت توتال مجری فاز 
۱۱ پارس جنوبی در ســمت کشــور قطر نیز هست و در این مدتی 
که مســئوان وزارت نفت را سر کار گذاشته بود، توانست بخشی از 

اطاعات میدان در طرف ایران را به دست آورد.
در این وضعیت، مسئوان وزارت نفت نه تنها در برابر این سؤال 
پاســخگو نیســتند که »چرا ضمانت های قانونی برای جریمه خروج 
توتال در قرارداد پیش بینی نشــد؟«، به توجیه اقدامات این شرکت 

فرانسوی می پردازند.
بی توجهی به توان داخلی

متأســفانه دولت روحانی ابتدا کشــور را دو سال معطل امضای 
برجام کرد و سه سال بعدی هم وعده حضور شرکت های بزرگ غربی 
در پروژه های کشــور را داد، اما با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و 
بی خاصیت شدن آن، همه آن وعده ها رنگ باخت. این در حالی است 
که نیروها و شرکت های داخلی می توانستند بسیاری از این پروژه ها 

را انجام دهند.
پس از بدعهدی توتال، روز گذشته خانه ملت از قول زنگنه نوشت: 
»شــرکت CNPC چین رسما جایگزین توتال برای توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی شده، اما عما شروع به کار نکرده است«. به این ترتیب 
پس از کارشکنی یک شرکت غربی، وزارت نفت این بار به یک شرکت 
شــرقی چشم امید بسته است، در حالی که شرکت های داخلی برای 

انجام این پروژه اعام آمادگی کرده اند.
در همین رابطه روز گذشــته رئیس  انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران )استصنا( اظهار کرد: »در دیدار با رئیس جمهوری 
مطــرح کردیم که می توانیم جایگزین شــرکت توتــال در فاز ۱۱ 
پارس جنوبی شــویم«.رضا خیامیان با اشاره به دیدار این انجمن با 
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: »طی دیدار با رئیس جمهور مطرح 
کردیم که درباره خروج شرکت های خارجی یا توتال از ایران صحبت 
نکنید و درعوض تمرکز سرمایه گذاری خود را برای بها دادن و ارتقای 
بخش داخلی متمرکز کنید؛ چرا که ما آماده ایم تا توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی را که قرار بود توسط توتال رقم بخورد، با تقسیم کردن به ۱۰۰ 
بخش کوچک، توســعه داده و طی این روند، با شرکت های کوچک 
و متوســط اروپایی همراه شویم چرا که این شرکت ها از همکاری با 

ایران استقبال می کنند«.

واکنش معاون وزیر نفت به بدعهدی غربی ها
توتال به سهامداران آمریکایی خود 

متعهد است!



گزارش روز
صفحه ۵

 دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ 
۱۸ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۸

افقی:
1- پول رایج در کشــور نلسون ماندا- اثری فقهی 
از ابن بابویه 2- فتنه ای که عامل ضعف مسلمانان 
خاورمیانه شــده اســت 3- مایع هســتی بخش- 
محرمانه، رازآمیز- سرگرم کننده تماشاگران سیرک- 
فوری 4- شــادمانی- نیاز چهره پــردازان- جام دار 
مشــهور 5- شهر کاخ ها در جوار پاریس- نام دیگر 
حضرت محمــد)ص(- دادگاه بین المللی در هلند 
6- مشــک خالص- پیرامون، اطــراف- تکیه کام 
دراویش 7- نوعی عقاب یا کرکس- تقاطع پررفت 
و آمد در شهرها- ســختی و استحکام 8- پسوند 
پرســتار و گرفتار- کاغذ تقویت شده- ابزار بنایی- 
نوعی موســیقی مبتذل 9- کوچکتر- لقمه ای در 
دهان شــتر- احســاس گول خــوردن در معامله 
10- ویرانگر- پرداخت وجه- قبله مرید 11- همسر 
داشتن- فرمایشی- پرشمار 12- خلق و سرشت- 
راستگو- کســی که هزینه خانواده برعهده اوست 
13- زمین عرب- خارج شده از دین اسام- ظلمت 
و تاریکــی- تکرارش زبان را می ســوزاند 14- این 
آرزوی اراذل و اوباش حاکم بر تل آویو و واشــنگتن 
بــرآورده نخواهد شــد 15- راهی برای رســیدن 
به مقامات سیاســی و اقتصــادی تا قبل از انقاب 

اسامی- صدای خنده.

عمودی:
1- امیدواری- مجبور- دشــمنی دوطرفه 
2- از مشاغل مرتبط با شرکت های تولیدی 
و تجارتی- شــهری بزرگ در نزدیک بین 

شماره 11275 جدو    ل

دجله و فرات 3- جنگل بی سروته- ذکری 
برای حال شدن مذبوح- زاج سفید- دندان 
4- قصه- شاعری که تخلص داشته باشد- 
شب روستایی 5- شکوه و جال- قرار نهاده 
شــده- ضد رفتن 6- قوم هند و اروپایی- 
در  بالنگ  دخترعموی  فرشــته-  دشمن 
شمال کشورمان 7- کجاست؟ - همیشگی، 
پایــدار- دارنده اقتــدار 8- اجرت- غار 
نزول وحی- پســوند شــباهت- زنگ و 
جرس 9- اســتان مرزی- سمبلیک- بانگ 
ندا 10- بی بندوباری- کلمه اســتثنا- از انواع 
انرژی 11- گرفته زبان- واحد شــمارش برای 
درخت- ستیزه جو، ناســازگار 12- بی حال 
 و پژمــرده- فریاد شــادی- چرب زبانی 
13- رابطه ای بین انسان و خدا- صدا- بانگ 
و خروش- تنور شــیرینی پزی 14- گیاه 
اسپرس- نابود شــده 15- همدم مونث- 
وصف دل دارای ضربان- پول سابق ایتالیا.

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

آگهی تغییرات شرکت زرین جاودانه خوانسار 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۳۵۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵6۳۷6۱۷ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت )طراحی و 
ساخت و تولید کلیه اقام و کااهای مجاز( الحاق گردید و بدین وسیله 
ماده 2 اساسنامه اصاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس تهــران- توحید- خیابان توحید- خیابان نصرت غربی- پاک 
13- طبقه پنجم- واحد 14 کد پستی  1457785598 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق  اصاح گردید.

رهبر معظم انقاب اســامی می فرماید: »ِفَرق 
اسامی، همگی امت اســامی محسوب و از تمام 
مزایای اســامی برخوردارند و تفرقه بین طوایف 
مسلمین، عاوه بر آنکه خاف تعلیمات قرآن کریم 
و سنت رسول گرامی اســام )ص( است، موجب 
تضعیف مسلمین و سوژه به دست دشمنان اسام 
دادن است، فلذا به هیچ وجه جایز نیست.« )تعدد 
مذاهب از دیدگاه فقها و اندیشــمندان مسلمان، 
نشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی معاونت 

فرهنگی، 1386ش، ص137.(
حال که دشــمنان اســام از یکپارچگــی و وحدت 
مســلمین هراس دارنــد و با همان تز معــروف »تفرقه 
بینــداز و حکومــت کــن« وارد میدان شــده اند، باید از 
اصول اشــتراکی  میان مذاهب و عقاید بر حق دین اسام 
پیــروی گردد؛ لــذا  اختافات را، در مســیر رقابت های 
ســازنده  قرار داده و اجازه داده نشــود که اختافات به 
تضادها، تکفیرها و بی محبتی ها مبدل گردد، که خود عامل 

رکود، سقوط و انحطاط و نابودی می گردد. 
تکیه بر مشترکات مهم ترین عامل 

وحدت بین شیعه و سنی
محدثه شــکوهی یک فرهنگی و دبیر دین و زندگی 
برایمان درباره مشترکات بین شیعه و سنی که می توان به 
آنها تمسک یافت و عزت جامعه اسامی را فزونی بخشید، 
می گوید: »دشــمنان اسام، به واســطه ایجاد اختاف، 
ســودهای زیادی برده و می برند، نه تنها تاش خود را در 
این زمینه کم نکرده اند، بلکه به روش های دیگر نیز تمسک 
نموده اند؛ که وجود این مسئله، نه تنها نباید تاش عالمان 
دینی برای آگاه سازی افراد جامعه را کم کند، بلکه باید با 
برنامه ریزی های دقیق تر و برپایی مجالس و همایش های 
متعدد خیل افراد عام را نیز متوجه  این حربه  دشمن کند. 
برای رســیدن به این هدف ازم اســت که عواملی را که 
باعث مستحکم نمودن این رابطه می شود را متذکر شد.«
وی تمسک به اسام را اولین و مستحکم ترین دلیل 
اتحاد شیعه و سنی دانسته و توضیح می دهد: »خداوند در 
سوره  آل عمران به یکی از مهم ترین عوامل وحدت  اشاره 
می کند و از مسلمین می خواهد که همگی به حبل الهی 
که همان دستورات قرآن کریم و ائمه  اطهار علیهم السام 

است، تمسک جویند.
همگی به ریسمان خدا]قرآن و اهل بیت)ع([ چنگ 

زنید و پراکنده و گروه گروه نشوید.]آل عمران/103[
حضرت رسول اکرم)ص( نیز پیرامون این حبل الهی 
می فرماینــد: »دو چیز گران بها در میان شــما به یادگار 
می گــذارم، اگر به آن چنگ زدید هیچ گاه گمراه نخواهید 
شد، یکی از این دو بزرگ تر و مهم تر از دیگری است، کتاب 
خدا »قرآن« این ریسمان الهی که از آسمان تا زمین کشیده 
شده است و عترت و خاندان من، این دو از هم دیگر جدا 
نخواهند شد تا کنار حوض بر من وارد شوند، پس بیندیشید 

که چگونه حق مرا در باره این دو ادا می کنید.«
توجه و عبرت از گذشــته های تاریــک نیز می تواند 
دلیل محکمی برای وحدت گرایی باشــد. این دبیر دین و 
زندگی در ادامه می گوید: »نعمت خدا را بر خود یاد کنید 
آن گاه که ]پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن[ با یکدیگر 
دشمن بودید پس میان دل های شما پیوند و الفت برقرار 
کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او باهم برادر شــدید، و 
بر لب گودالی از آتش بودید، شما را از آن نجات داد؛ خدا 
این گونه، نشانه های ]قدرت، لطف و رحمت[ خود را برای 

وحدت در جهان اسام رمز پیروزی در رویارویی با توطئه تفرقه افکنی استکبار

گالیا توانگرافق همگرایی بین مسلمانان با اتحاد هوشمندانه جهان اسام   بخش پایانی

* یک پژوهشگر تقریب مذاهب: واقعیت این است که طرح وحدت و رسیدن به همگرایی، تنها از طریق تبادل نظر در 
کنفرانس های علمی برگزاری نشست های فرهنگی و تشکیل مراکز گفت و گو امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند سیاست گذاری 

و برنامه ریزی مشخص و مهم تر از همه وجود نظام تصمیم گیری و اقدام برای دستیابی و اجرای توافق هاست.

شما روشن می سازد تا هدایت شوید. ]آل عمران/103[
از ایــن آیه می توان دریافت کــه یکی از عوامل مهم 
برای ایجاد وحدت بیشــتر بین شیعه و سنی و دیگر فرق 
اسامی، توجه دادن مسلمانان به زمانی است که در بین 
آنها الفت و مهربانی نبوده است و به همین جهت با خود 
دشمنی می ورزیدند و مایه  عدم آرامش خود می گردیدند.

مسلما خدایی ناکرده در صورت تکرار چنین وضعی، 
کسانی از این تفرقه سود خواهند برد، که دشمن اسام و 
مسلمانان با هر عقیده و مذهبی هستند و در این صورت 
بوده که می توانند به راحتی به فرض غالب شــدن یکی از 
مذاهب بر دیگری بر آن چیره گردند و به کل نام اسام و 

مسلمانان را پاک نمایند.«
توجه داشــتن به مشــترکات و اهداف یکسان یکی 
از مهم ترین عوامل وحدت بین شــیعه و سنی محسوب  
می شود. این فرهنگی در تکمیل صحبت هایش می گوید:»ما 
باید به این نکته  بســیار مهم توجه داشــته باشیم که در 
بســیاری از اعتقــادات مانند: توحید، معــاد و نبوت و... 
مشترکات بســیاری داریم و تنها در موضوع امامت باهم 
اختافاتی را داریم. بنابراین با وجود این همه مشترکات، 
عاقانه نیســت که به واســطه  چند مورد افتراق به جان 

یکدیگر بیفتیم و با نابودسازی خود موجبات خوشحالی و 
نشاط دشمنان اسام را فراهم کنیم.

حضــرت علی)ع(، نیز اتحــاد و همدلی را مدار خیر 
دانسته و اختاف و کینه ورزی را محور شر معرفی نموده اند. 

]نهج الباغه/ خطبه  176[
بنابراین باید توجه داشته باشیم که آنچه موجب تفرقه 
و اختاف بین افراد یک جامعه می شــود، نه تنها از حیث 
دین نهی شــده، بلکه از نظر منطق و عقل نیز نهی شده 
اســت و در نتیجه وظیفه  ما مسلمانان این است که آنچه 

موجبات استحکام این روابط می شود را رعایت کنیم.«
وظیفه شناسی دینی و انسانی

 رمز تحقق شعار»ما همه برادریم«
حجت ااســام محمود متوســل آرانــی رئیس بنیاد 
فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج( درباره تحقق شــعار 

»همه برادریم« می گوید: »امیرالمؤمنین )ع( در نامه ای به 
مالک  اشتر یک جمله  ای دارند، مالک تو که به مصر می روی، 
طبیعتا همه کسانی که در مصر زندگی می کنند مسلمان 
نیســتند و پیرو آیین ما نیستند؛ اما تو به عنوان حاکم و 
استاندار مصر باید توجه داشته باشی که برخورد تو با دیگران 
نمی تواند بر این اساس باشد که چه کسی مسلمان است و 
چه کسی مسلمان نیست؟ آن کسانی که مسلمان هستند 
برادر دینی تو تلقی می شوند »اِّما اٌَخ لََک فِی الّدین« که تو 
مسئول هستی و باید امور آنها را انجام بدهی؛ »اَو نَِظیٌر لََک 
فِی الَْخلْق« یا همچون تو یک انسانی هستند که حق انسانی 
بر تو دارند، اِّما اٌَخ لََک فِی الّدین اَو نَِظیٌر لََک فِی الَْخلْق، چون 
انسانی هستند همانند تو، وظیفه انسانی اقتضا می کند که 

در برخورد با آنها حقوق انسانی را مراعات کنی.«
این کارشناس مسائل فرهنگی ادامه می دهد: »به تعبیر 
دیگر در مکتب اســام دو دسته حقوق داریم. یک حقوق 

انسانی که در حقوق انسانی ما کاری نداریم فرد چه دینی 
دارد؟ بهترین مثالش که در روایت هم خیلی به آن توجه 
شده اســت، رعایت حقوق والدین است، رسول خدا)ص( 
فرمودند: تو وظیفه داری نســبت به والدینت احســان و 
احترام کنی، حتی اگر کافر باشند؛ پس حتی والدین کافر 
هم به گردن ما حق دارند، چون انسان هستند. در مقابل 
دیگران هم همین طور است. از نظر شرعی اگر مِن مسلمان 
با یک غیرمسلمان یک عهد و پیمانی بستم، مکلف هستم 
به آن عهد و پیمان عمل کنم، اگرچه او مســلمان نیست. 
در واقع در بحث حقوق انســانی، اسام بر این نکته تأکید 
دارد که در اموری که مربوط به خانواده، جامعه و همسایه 
می شود، شما حق ندارید مرز بین مسلمان و غیرمسلمان 
برقرار کنید، بلکه باید حقوق انسانی را مراعات کنید. یک 
حقوق دیگر، حقوق دینی است که فراتر از حقوق انسانی 

است که آن به دستورات دینی بر می گردد.«

همگرایی بین کشورهای اسامی
چالش بــزرگ روبروی وحدت گرایــی بین مذاهب 
پیگیری نکردن طرح ها و ایده های وحدت گرایانه اســت. 
در واقــع باید گفت که وحدت محصــول کار و پیگیری 
مداوم اســت. در جهان اســام، چه بسا طرح هایی شروع 
می شــود و نیمه کاره رها می شود؛ البته شاید علت عمده 
این نیمه کاره رها کردن این است که اصوا این تاش ها، 
بر اساس مفروض های نادرستی شروع می شود و به جای 
اهــداف واقعی، اهداف خیالی و دور از دســترس در آنها 
تعقیب می شود. چون حصول این اهداف غیرممکن است، 
کشورهای مختلف آن را در نیمه راه رها می کنند. در واقع 
زمانی که کشــورها از تاش هــای خود بهره ای اقتصادی 
نمی برند، به تدریج آن را به بوته فراموشی می سپارند. در 
این راستا باید گفت که نه تنها طرح های وحدت گرایانه باید 
بر اســاس مفروض های درست و اهداف محدود اقتصادی 
آغاز شود، بلکه باید پیگیری های جدی و طاقت سوز هم، 
این طرح ها را به اهداف اولیه نزدیک کند. بدون پیگیری 
و تاش مداوم، امکان تحقق هیچ طرحی وجود ندارد؛ چه 
رسد به اینکه هدف، نزدیک کردن کشورهای متنوع الوجوه 

جهان اسام باشد.
حســن بیرجندی یک پژوهشــگر تقریــب مذاهب 
می گوید: »واقعیت این اســت که طرح وحدت و رسیدن 
به همگرایی، تنهــا از طریق تبادل نظر در کنفرانس های 
علمی برگزاری نشســت های فرهنگی و تشــکیل مراکز 
گفت و گو امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند سیاست گذاری 
و برنامه ریــزی مشــخص و مهم تر از همــه وجود نظام 
تصمیم گیری و اقدام برای دست یابی و اجرای توافق هاست 
و البته این خود به پیدایش شناخت کافی از واقعیت های 

موجــود منوط اســت. در واقع این دولت ها هســتند که 
می توانند، با درک درســت از واقعیت های جهان امروز، به 
راهکارهای عملی تر و کارآمدتری برای برداشتن گام های 
اولیه در راه همگرایی در جهان اسام تاش کنند. با تشکیل 
هزاران نشست علمی و فکری هم، در صورتی که اقتدار و 
پیگیری صاحبان قدرت وجود نداشته باشد، نمی توان در 

این راه به پیشرفتی نایل شد.«
این پژوهشگر با  اشاره به اینکه نگاه از موضع برابر، 
در بین کشــورهای اسامی از نخستین شرایط تحقق 
نزدیکی کشورهای اسامی است، می گوید: »البته به 
طور طبیعی، حجم قدرت کشورهای اسامی متفاوت 
اســت و طبیعتا میزان تأثیرگذاری آنها هم در فرایند 
وحدت، با توجه به میزان قدرت هر یک از آنها متفاوت 
خواهد بود؛ ولی اندیشه و اقدام وحدت، نباید و نمی تواند 
به معنای فراخواندن کشــورهای دیگر به سوی خود 
باشــد. در واقع وحدت به معنای نزدیک شــدن همه 
به همدیگر اســت؛ نه نزدیک شدن دیگر کشورها به 
یک کشــور دیگر. درک این مسئله می تواند بسیاری 
از بن بست های موجود در راه نزدیک شدن کشورهای 

اسامی را برطرف کند.«

نامه جوانان انقابی: وحدت، عامل 
امنیت جهان اسام است

دانشجویان ایرانی در نامه ای به جوانان و دانشجویان 
جهان اســام نوشــتند: »وحدت ملت های اسامی مانع 

آسیب های سیاسی و امنیتی است.«
در ابتدای این نامه آمده اســت: »جرقه این نامه 
از امید شروع شد، از ظرفیت ها، رشد و تعالی دنیای 
اسام، یک میلیارد و نیم جمعیت با امکانات فراوان 
اقلیمی، جغرافیایی، طبیعی، انســانی و سرمایه های 
بی نظیــری که در اختیار داریم، امید و باور به اینکه 

ما می توانیم.«
در ادامه عنوان شده است: »جوان عزیز دنیای اسام، 
مخاطب ما، شما هســتید؛ زیرا ما به اطمینان رسیده ایم 
که هم افزایی و اشتراک ظرفیت های فردی و ملی جوانان 
مسلمان می تواند دریچه جدیدی از پیشرفت و اقتدار جهان 
اسام را در علم و معنویت توامان به جهانیان نشان دهد. 
بیش از 200 سال اســت که امت اسامی تحت سیطره 
استکبار و زورگویان جهانی سر بلند نکرده است.استعمار 
هرگز تمام نشده، بلکه به شکلی جدید و با ابزاری همچون 
سیاســیون بی غیرت، تعصب های غلط، عدم خودباوری، 
ندیدن چشــم انداز بلند دنیای اسام و محدود شدن در 
ظرف های کوچک ادامه پیدا کرد؛ البته تمام آن چه که نام 

برده شد، ناشی از تفرقه است.«
کمیتــه بین الملــل اتحادیه انجمن های اســامی 
دانشجویان مســتقل می افزاید: »چالش بزرگ و جدی 
دیگر امنیت جهان اسام است، امنیت سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و منطقه ای ما برای مشغول کردن به خودمان. 
عاوه بر تروریسم دولتی )اسرائیل غاصب(، دشمن رو به 

تروریســم افراطی تکفیری آورده و نســخه آمریکایی از 
اسام تحت عنوان داعش و القاعده و... ایجاد کرده است 
تا ســیاه نمایی کرده و اسام هراسی را به اوج برساند. ما 
معتقدیم نسخه سیاسی و امنیتی برای جلوگیری از این 
همه آسیب از دل وحدت ملت های منطقه تهیه می شود، 
نه به واسطه حضور دشمنان و عامان بی امنیتی منطقه، 
این ها دین را از حکومتشــان و اخاق را از مدیریتشان 

جدا کردند.«
در ادامه این نامه با ذکر این نکته که در هر 10دقیقه 
یک کودک در یمن می میرد آمده اســت: »شاید همین 
جملــه کوتاه برای بیان عمق فاجعه کافی باشــد، با تمام 
این ها ما امیدواریم، زیرا اکنون روح اســام در ملت های 
مسلمان زنده شده است و ملت های مسلمان، روشنفکران 
مسلمان، سیاستمداران سالِم مسلمان و ناوابسته، جوانان 
دانشــگاهی مســلمان، چشمشان به اســام باز شده و 
احساس اشتیاق و هویت اسامی می کنند و عزتشان را در 
این راه می جویند. امروز دنیا، تشنه  عدل و صلح و برادری 
ا ست و چه پناهگاهی بهتر از اسام پاسدار ُحرَمت و حقوق 
انسان هاست، تضمین کننده اخاق و فضیلت است، منادی 

آرامش و امنیت است.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
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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

به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1397/4/30 
و مجوز شماره 11/24753 
اداره   1397/5/6 مــورخ 
کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
رجــب امینی بــه کد ملی 
5789910815 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و علی اکبر 
محمودی امرئی به کد ملی 
2090201894 به ســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و 
محمدرضا بابازاده به کد ملی 
2091858528 به نمایندگی 
از شــرکت تعاونی حمل و 
نقل مســافربری سماســیر 
شناسه  به  ســاری)تعاونی( 
به  ملــی 10760356357 
ســمت عضو هیئت مدیره 
و مهســا پیرائــی بــه کد 
ملــی 0014351919 بــه 
مدیرعامل)خــارج  ســمت 
انتخــاب  ســهامداران(  از 
اســناد  کلیــه  گردیدنــد. 
تعهدآور و قراردادها و عقود 
اسامی و اسناد تجاری چک 
ســفته برات با امضاء ثابت 
و  پیرائی(  مدیرعامل)مهسا 
رئیس هیئــت مدیره و در 
غیــاب رئیس هیئت مدیره 
با امضاء نایب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و ســایر 
نامه های عــادی و اداری با 
امضاء منفــرد مدیرعامل یا 
همراه  مدیره  هیئت  رئیس 
با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود.

آگهی تغییرات 
شرکت شایستگان 

سفر ایرانیان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
۳6۲۲۲۹ و شناسه 
ملی ۱۰۸6۰۴۴۵۰۷6

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/6/7 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: خانــم ماندانا 
سادات مرتضوی بشماره ملی 0453335292 با دریافت 
کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج از ردیف 
شرکاء خارج شد. شــرکت تجارت الکترونیک ویرا برید 
بشماره شناسه 10320743348 بنمایندگی آقای ایمان 
ســراجی با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق 
شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. سرمایه شرکت 
از مبلغ 1/000/000/000 ریال به مبلغ 380/000/000 
ریــال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح 
گردید. لیســت شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل 
اســت: - خانم شبنم محمدی اشــتهاردی دارنده مبلغ 
250/000/000 ریال سهم الشرکه- آقای ایمان سراجی 

دارنده مبلغ 130/000/000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت  گروه تجارت الکترونیک 
سامت ورزشان  با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت ۴۷۴۷۱۷  و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۳۰

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ســاخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصوص انسان و دام- واردات و صادرات، خرید و فروش و تولید 
انواع محصوات مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های داروئی 
و رژیمی، آرایشی و بهداشتی، کلیه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، 
محصوات دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن محصوات و صادرات 
محصوات و سایر فعالیت های بازرگانی- اخذ نمایندگی شرکت های 
خارج از کشــور و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشــور- 
شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ اعتبار از مؤسسات و 
بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات و تولید محصوات کشاورزی 
ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشــاورزی- مشــاوره 
و زمینه ســازی فروش اختراعات و اکتشــافات داخلی- برگزاری 
کارگاه های آموزشی و همکاری در برگزاری همایش ها و کنگره ها 
در زمینه های علمی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 

مراجــع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 12 فروردین- بن بست فتوره 
چی- پاک 2- طبقه اول- کد پســتی 1316955938 سرمایه 
شــخصیت حقوقی: 10000000 ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشــرکه شرکا: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی 
2122718307 دارنده 5000000 ریال خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی 2432825535 دارنده 5000000 ریال اولین مدیران: 
خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی 2122718307 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی 2432825535 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات و قراردادها به امضاء فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر 
شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ ۱۳۹6/۴/۱۲ به شماره ثبت ۵۱۱۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰6۸۸۰۰۷۵

بدون نقطه کور
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هیچ نشریه و روزنامه ای در آن زمان به این 
وطن سوزی اعتراض نمی کرده و هیچ نیروی 
ملی و چپ و راست سخنی برنمی آورده است.

تنها از جنگل های اطراف شهر گرگان در 
طول فقط دو سال 1322 و 1323، حدود 
1000 تن هیزم از قطع درختان این ناحیه، 
حاصل گردیده که برای مصرف سوخت 

ارتش شوروی فرستاده شده است.

جنگل های ایران دود شد تا متفقین گرم شوند
28    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

تصویر نامه نخست وزیر به وزارت کشاورزی و قول پیگیری 
قطع درختان به وسیله وزارت خارجه در تماس با نیروهای اشغالگر

 مورخ 2۶ فروردین 1321

قطع اشجار برای هیزم و پل سازی و تیرهای تلگراف
اســناد زیر همچنان حکایت از قطع عنان گسیخته درختان توسط 
نیروهای اشغالگر دارد که داد و فریاد وزیر کشاورزی وقت را هم درآورده 
است. درختانی که نه تنها به عنوان ابزار پل سازی و تیرهای تلگراف قرار 
گرفته بلکه به تصریح سند زیر، حتی وسیله هیزم و سوختن و گرمایش 
نیروهای ارتش روس را فراهم می آورد. چه ســندی محکمتر از اینکه 
نشان دهد چگونه نیروهای  اشغالگر حرث و نسل این مردم و مملکت را 

به آتش کشیدند و سوزاندند؟
گزارش اداره کشاورزی شهسوار درخصوص قطع درختان 

شمشاد در این شهر توسط نیروهای شوروی
سند:

وزارت کشاورزی 
اداره کل جنگل ها
شماره 865/285

جناب آقای نخست وزیر 
اداره کشــاورزی شهرستان شهسوار طی نامه شماره 15446 مورخ 
22/12/22 که رونوشت آن به پیوست تقدیم است، گزارش می دهد که 
نیروی شــوروی در راه مخصوص مقدار زیادی درخت شمشاد به قطع 
رسانیده و به وسیله کامیون به تهران و نوشهر حمل می کنند. به عاوه 
بدون اجازه این وزارت به قطع سایر اشجار جنگلی به منظور تهیه هیزم 

نیز اقدام کرده است...
وزیر کشاورزی 
ناصر اعتمادی 

142 1323/1/21

وطن سوزی اعتراض نمی کرده و هیچ نیروی ملی و چپ و راست سخنی 
برنمی آورده است. روزنامه ها اغلب در اختیار نیروهای حزب توده بود که 
نه تنها به خود اجازه انتقاد نسبت به درخواست های ارتش برادر بزرگ 
را نمی دادند که حتی این فقره موضوعات را تشــویق کرده و چه بســا 
که مقااتی می نوشتند و درخواست بخشیدن کل مملکت را به شوروی 
داشتند! بخشی دیگر از نشریات نیز در اختیار نیروی انگلیس و آمریکا 
بود یا ســوگند نوکری و مزدوری آنان را خورده بودند و در باا دســت 

فعالیت های آیت اه جنتی در 
ســال 1343 باعث شد که ساواک 
کنترل سخنرانی های ایشان را در 
دستور کار قرارداده و پرونده ای برای 
ایشان تهیه شود. سند زیر در سال 

1344 به این موضوع اشاره دارد:
آموزش  مربوطه  مامورین  »به 
ازم داده شد که مراقبت هاي ازم را 
معمول در صورت استماع اظهارات 
خاف از شــخص مورد نظر طبق 

دستور صادره اقدام نماید.«
نشــان  ســاواک  گزارش های 
می دهد که آیت اه جنتی در سال 
1344 نیز همچنان با مشارکت در 
تهیه اعامیه و صدور تلگراف فعال 
بوده است. انتقال حضرت امام )ره( 
در مهر ماه 1344 از ترکیه به عراق 
که محیط مناســب تری برای یک 
عالم شیعی داشت، باعث خرسندی 
یاران امام شد. آیت اه جنتی و سایر 
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم بــه همین مناســبت با صدور 
اعامیه هایی برای حضرت امام)ره( 
نسبت به این موضوع واکنش نشان 

دادند: 
»گر چــه انتقال حضرتعالی از 
ترکیــه به عــراق از این جهت که 
محیط مناســب تری اســت مایه 
خوش وقتی ]اســت[، ولــی ادامه 
محرومیــت ملت ایران و مخصوصاً 
حوزة علمیه قم از افاضات آن مرجع 
عظیم الشأن موجب افسردگی شدید 
عموم اســت. امیدواریم در آینده 
نزدیک بــا مراجعت حضرتعالی به 
قم مردم ایران از نعمت رهبری های 
ارزنده آن زعیم عالیقدر که موجب 
مصالح عالیه عموم اسام و مسلمین 

است بهره مند گردند.«
نامه  در همین زمان مجــدداً 
سرگشاده ای با امضای »حجج اسام 
و فضا و محصلین حوزه علمیه قم« 
خطاب به حضرت امام خمینی )ره( 
منتشر و خواستار مراجعت ایشان به 

کشور شدند:
انتقال حضرت عالی  چند  »هر 
از ترکیه به عتبات عالیات از جهتی 
مایه خرســندی اســت ولی ادامه 

تبعید آن مرجــع عالی قدر که به 
خاطــر دفاع از قرآن و حقوق ملت 
اســام و حمایــت از اســتقال و 
تمامیت ارضی کشور اسامی ایران 
صورت گرفته است بسی موجب تأثر 
و تنفر عموم ملت ایران است. ملت 
شریف مسلمان ایران و حوزه علمیه 
قم کــه از منویات مقدس آن قائد 
عظیم الشأن پیروی می کنند و برای 
تأمین و اجــرای آن]از[ هیچ گونه 
انتظار دارند  فداکاری دریغ ندارند 
که به زودی موانع برطرف شــود تا 
با مراجعــت حضرت عالی به حوزه 
علمیه قم و با تدبیرات خردمندانه و 
رهبری های ارزنده آن زعیم عالی قدر 
مصالح عالیه اسام و ایران و حقوق 
از دست رفته ملت تأمین گردد. ادام 

اه ظلکم علی رؤوس اانام«.
منسجم کردن فعالیت های 

سیاسی یاران امام)ره( 
در   1344 ســال  اواخــر  در 
جلسه ای در منزل آیت اه مشکینی 
تعدادی از مدرسین و فضای حوزه 
علمیه قم از جمله آیت اه جنتی، 
تصمیم  مهمی در خصوص مبارزه 
با رژیم پهلــوی و دفاع از امام)ره( 
گرفتند که در روند حرکت انقابی 
نیروهای مذهبــی اهمیت زیادی 

دارد:  
»در ساعت 21 روز 44/12/23 
علــي حجتــي کرمانــي، جنتي 
اصفهانــي، رباني شــیرازي، احمد 
آذري و منتظري اصفهاني در منزل 
میرزا علي مشــکیني  جلســه اي 
تشکیل داده و تصمیماتي به شرح 

ذیل اتخاذ نموده اند.
1- بــراي مراجعــت خمیني 
اعامیه هایــي در ایام عید چاپ در 
قم و تهران و ســایر شهرستان  ها 

پخش نمایند.
به  دســته جمعي  مراجعه   -2

منزل روحانیون طراز اول و تقاضا 
از آنــان جهــت اخــذ تصمیمات 
شدیدتري به منظور اعاده خمینی 

به قم
3- چنانچه این اقدامات موثر 
واقع نگردید تصمیمات شدیدتری 
از قبیل تهدید و ارعاب و حتي ترور 

گرفته شود.«
اهمیت این جلســات به حدی 
بود که باعث واکنش شدید سپهبد 
نصیری رئیس ساواک شده و ناصر 
مقدم مدیرکل اداره سوم، خواستار 
دستگیری»موزعین هر نوع اعامیه 
و تراکت مضره« شد. به این ترتیب 
در دوم فروردین ماه 1345 »آیت اه 
عبدالرحیم شیرازی«،»آیت اه احمد 
آذری قمی« و »آیت اه حسینعلی 
منتظری« دستگیر شدند. آیت اه 
جنتی به همراه روحانیون و جامعه 
مدرســین حوزه  علمیه قم  خطاب 

بــه  مراجع  عظام  عــراق  و ایران  به 
 ایــن اقدام رژیم اعتــراض کردند.

»مــا مدرســین  و محصلین  حوزه 
علمیه قم  از پیشگاه  مبارک  تقاضا 
داریم  که  دستور فرمایید: اواً مراتب  
تأثر و تنفر عمــوم  روحانیت  ایران  
به  جهت  دستگیري  اساتید بزرگ  
حوزه علمیه قم  به  مقامات  مسؤول  

اباغ  گردد. 
ثانیاً پس  از استیضاح  مقامات  
مربوطــه  راجع  به  ایــن  عمل  غیر 
قانوني  و بیشــرمانه رفع  مزاحمت  
از اساتید عظیم الشأن  حوزه علمیه 
قم  و سایر بازداشت  شدگان  بیگناه  
به  مقامات   خواســته  شــود. ثالثاً 
مسؤول  کشور تذکر داده  شود آنها 

که  به  چنین  اقدامات  گستاخانه اي  
دست  مي زنند، دانسته  یا ندانسته ، 
مقدمات  یک  انفجــار عمیق  را در 
حوزه علمیه قم  و سایر نقاط  کشور 

فراهم  مي نمایند.«
در تاریخ 1345/1/30 آیت اه 
جنتی نیز توسط ساواک قم دستگیر 
شــد. پس از بازرســی و تفتیش 
منزل و کشــف تعدادی اعامیه و 
کتاب حضرت امام )ره(، ایشــان را 
در ســاواک قم به عنوان »یکي از 
محرکین و طرفداران خمیني« مورد 
بازجویی قرار داده و سپس به تهران 
منتقل و در زندان قزل قلعه به اتهام 
»اقدام علیه امنیت داخلی مملکت و 
همکاری و هماهنگی با جناح های 
افراطی مذهبی و همچنین ضبط و 
پخش اعامیه و نشریه های مضره« 

بازداشت کردند.
آیــت اه جنتی پس از 77 روز 
بازداشت در تاریخ 1345/4/14 آزاد 
شد. استقبال مردم از ایشان و دیگر 
روحانیون آزاد شده در اسناد ساواک 

انعکاس یافته است:
از  نفر  »طبق اطــاع چهــار 
متهمین زنداني به اســامي: شیخ 

علي اصغر مروارید   2- شیخ حسین 
نوري 3- جنتي و فهیم کرماني در 
اطاع  بدون  سه شــنبه 45/4/14 
این ساواک از زندان آزاد و به شهر 
قــم مراجعت، ورود آنان مصادف با 
میاد حضرت رسول بوده و عموماً 
بااخص شــیخ علي اصغر مروارید 
در منزل جمعیت زیادي به دیدن 

وي رفته اند.« 
پــس از آزادی آیت اه جنتی، 
مقدم مدیرکل اداره ســوم ساواک 
از ســاواک قم خواســتار کنترل 

ایشان شد:
»دستور فرمایید کماکان اعمال 
و رفتار مشــارالیه وســیله منابع 

مربوطه تحت کنترل قرار گیرد.«

بازداشت به جرم طرفداری از امام )ره(
5بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اه جنتی از ابه ای اسناد ساواک

فعالیت های آیت اه جنتی در سال 1343 باعث شد 
که ساواک کنترل سخنرانی های ایشان را در دستور 

کار قراردهد و پرونده ای برای ایشان تهیه شود.

آیت اه جنتی پس از 77 روز بازداشت در تاریخ 
14/4/1345 آزاد شد. استقبال مردم از ایشان و دیگر 

روحانیون آزاد شده در اسناد ساواک انعکاس یافته است.

صفحه 6
دو شنبه 5 آذر ۱۳۹۷

۱۸ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰5۸

تیرهای پوســیده نصب شود و اجازه خواسته بود که تیرهای مورد نیاز 
را از جنگل های کارآباد و آستانه قطع نمایند و تقاضا داشت در اسرع 

اوقات اجازه قطع داده شود....
استاندار استان اول 

فرزانه 143 
تامین مصرف یک سال چوب اشغالگران روس از جنگل های ایران

و ســند زیر نشان می دهد که چگونه نخست وزیر و وزرای کشور و 
کشــاورزی هم با نیروهای اشغالگر همراهی کرده تا ماهیانه دو هزارمتر 
مکعب از جنگل های شــمال کشــور را نابود کنند و طرفه آنکه این دو 
هزار متر مکعب تنها برای استفاده هیزم و آتش و گرم کردن ارتش های 

 اشغالگر سوخته و به هوا فرستاده می شد!
مکاتبات نخست وزیر و وزرای کشاورزی وکشور درخصوص مجوز قطع 
ماهیانه دو هزار متر مکعب از جنگل های گرگان توسط نیروهای شوروی

سند:
وزارت کشاورزی 
اداره کل جنگل ها
تاریخ 1324/8/26

شماره 14089/6104
جناب آقای نخست وزیر 

عطف به مرقومه شــماره 13429 مورخ 24/8/2 متضمن رونوشت 
نامه شماره 4242/ط/037969 مورخ 1324/8/6 وزارت کشور موضوع 
تقاضای مقامات نیروی شوروی مقیم گرگان برای قطع ماهیانه دو هزار 
مترمکعب هیزم جهت مصرف قسمت های ارتش سرخ معروض می دارد:... 
مقرر گردیــده بود ماهیانه پروانه قطع و حمل 30 متر مکعب هیزم از 
تاریخ 23 خردادماه 23 تا مدت یکسال برای مصرف نیروی شوروی از 

جنگل های منطقه گرگان صادر گردد....
وزیر کشاورزی 
شماره 16182 

تاریخ 1324/8/27 144
1000 تن هیزم ناشی از قطع درختان ناحیه گرگان تنها در 2 سال!

ســند تکان دهنده زیر حاکی است که طبق جمع بندی فرمانداری 
گرگان در ســال 1324 تنها از جنگل های اطراف شهر گرگان در طول 
فقط دو ســال 1322 و 1323، حدود 1000 تن هیزم از قطع درختان 
این ناحیه، حاصل گردیده که برای مصرف سوخت ارتش شوروی فرستاده 
شــده است! بدون آنکه حتی بهای آن پرداخته شود! و طرفه آنکه این 
ارتش مجددا تقاضای دو هزار متر مکعب هیزم برای سوخت سال جاری 
خود نموده و همین موضوع، شگفتی وزیر دارایی وقت را برانگیخته است! 
این درحالی اســت که فرصت و موقعیت اعتراض برای هیچ نیرو و 
فعال اجتماعی یا سیاســی و یا حتی فقط بخاطر حفظ محیط زیست 
هم وجود نداشــته است. هیچ نشــریه و روزنامه ای در آن زمان به این 

همه اینها هم در اداره نظارت بر فرهنگ و هنر و رســانه و مطبوعات و 
سینما و تئاتر مملکت نیز یک کارشناس اطاعاتی ارتش ایاات متحده 
به نام »نیا کوک« حضور داشــت که رعایت تمامی منافع متفقین و 
ارتش های اشــغالگر را در نظر داشت. نتیجه این می شود که به راحتی 
دار و ندار این ســرزمین را به غارت می برند و هیچ کس توان و یارای 

نفس کشیدن ندارد.
مکاتبات مربوط به تعیین میزان خسارات 

نیروهای شوروی به جنگل ها
سند:

... جناب آقای نخست وزیر 
به طوری که اطاع می دهند از مدت ها پیش، مقامات نیروی شوروی 
بدون رعایت تصویبنامه شماره 9974 هیئت وزیران و مقررات مربوط به 
جنگل ها، اشجار جنگلی را قطع و حمل می نمایند و طبق صورت مجلسی 
که در تاریخ 1324/6/13 در فرمانداری گرگان تنظیم شده، در سال های 
22 و 23 مقدار 966/665 تن هیزم از جنگل های اطراف شــهر گرگان 
وسیله کنسولگری شــوروی مقیم گرگان برای مصرف سوخت نیروی 
شوروی حمل و بدون اینکه بهره مالکانه آن را که بالغ بر 21750 ریال 
می شود، بپردازد، مجددا تقاضای دو هزار متر مکعب هیزم برای مصرف 

سوخت سال جاری نموده اند...
وزیر دارایی 145

گزارش استاندار گیان درخصوص صدور مجوز قطع 
درختان مورد نیاز تعمیر تیرهای تلگراف از جنگل های کاراباد 

و آستانه توسط ارتش سرخ
سند:

وزارت کشور
اداره سیاسی

تاریخ 1324/1/15
شماره 453- محرمانه

وزارت کشور
سرکنسولگری شوروی ضمن یادداشت شماره 15 مورخ 27 اسفند 
1323 اعام داشته بود که ارتش سرخ در راه بین رشت-نوشهر به منظور 
تعمیر تیرهای خطوط تلگرافی که یک خط از آن هم متعلق به وزارت 
پست و تلگراف است، نیازمند به 4000 اصله تیر است که باید به جای 

پروانه اشــتغال به کار مهندســی پایه دو رشته 
مهندسی عمران- نظارت مربوط به آقای سپهر محمدیان 
 16-300-02722 پروانه  به شــماره  کریمی 
صادره از وزارت راه و شهرســازی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

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

برابر رای شــماره 139760324009003157-1397/7/18 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضی آقای ســیروس احمدی فرزند عبدالجبار به شماره شناسنامه 3550021712 
صادره از بوشهر به شماره ملی 3550021712 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع 
پاک 17 فرعی از 3399 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 3399 اصلی واقع در بخش دو بوشهر 

خریداری از نجف رئیسی تنگکی مالک رسمی گردیده است.
لــذا بــه منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/5
سهراب خواجه- رئیس اداره ثبت اسناد 
و اماک شهرستان بوشهر م-الف1255

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مبین ناظر ایرانیان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۴۴6 

و شناسه ملی ۱۴۰۰5۲۸۴65۰ 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
تعاونی مسکن شهید مهدی خلیلی 

)نوبت اول(
بدینوســیله از کلیــه اعضای محترم دعوت می شــود تــا در مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول شــرکت  تعاونی که راس ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 
1397/09/20 در محل پروژه آرتمیس بلوک تی 4 واقع در شــهرک راه آهن 
 میدان ســاحل جنب دریاچه شــهدای خلیج فارس تشــکیل می شود حضور 

به هم رسانند.
یادآوری می شود:

مجمع عمومی با حضور -  کل اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن 
در صــورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء  اعم از حاضر و 

غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 

تمدید مدت فعالیت قانونی شرکت تعاونی مسکن.
رئیس هیئت مدیره

3
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بدینوســیله آگهی تحدید حدود عمومی اماک 
حوزه ثبتی شهرســتان زاهدان واقع در بخش یک 
شهر زاهدان در اجرای ماده 14 قانون ثبت به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
3367/581 - اصلی آقای خلیل شهنوازی فرزند 
امان اله ششــدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت 

178/85 متر مربع خیابان سعدی- سعدی 4
5183/2 - اصلــی آقای غام روشــن دل فرزند 
محمد حســین ششدانگ یکباب منزل به مساحت 

162 متر مربع سید قطب 9
6224/1 - اصلی خانم خاور صوفی صراف فرزند 
درمحمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9/15 
متــر مربع که با پاک اصلی مذکور بصورت یکباب 

منزل درآمده است خیابان مدرس- مدرس 27
1496 - اصلی آقای حکمت الضیاء سرایانی فرزند 
ملک ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

102/20 متر مربع بخش حافظ 16
11909/36 - اصلی آقای حمیدرضا ســرحدی 
نسب فرزند شادی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مســاحت 298/30 متر مربع خیابان کریمپور- 

کریمپور 22
12936 - اصلی آقای ســرور بدیع حاتمی فرزند 
عبدل ششدانگ یکباب منزل به مساحت 202/95 

متر مربع خیابان سلمان فارسی
13504 - اصلی آقای مصطفی سرگلزهی فرزند 
علی ششدانگ یکباب منزل به مساحت 97/55 متر 

مربع خیابان امام خمینی- امام خمینی 60
18649 - اصلی مسجد امام حسن)ع( با نمایندگی 
اداره اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان 
ششدانگ اعیان یکباب مسجد به مساحت 897/90 
متر مربع کوچه ارمغان منشعبه از خیابان ولی عصر

21859/1 - اصلی خانم  هاجره دستواره ناروئی 
فرزند میرعلم ششدانگ یکباب ساختمان با )کاربری 
تأسیسات و تجهیزات شهری( به مساحت 800 متر 

مربع خیابان شهید طباطبائی

22549/1 - اصلی خانم نور بی بی ناروئی فرزند 
حاجی ششدانگ یک قطعه زمین که با پاک اصلی 
به صورت یکباب منزل درآمده است بمساحت 29/76 

متر مربع خیابان جام جم
22713 - اصلی آقای ســهراب گل محمد زهی 
فرزند سلطان محمد ششدانگ یکباب منزل بمساحت 

133/38 متر مربع خیابان میرحسینی 24

آگهی تحدید حدود عمومی
24851 - اصلی مســجد حضرت رســول)ص( با 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه استان سیستان و 
بلوچستان ششدانگ اعیان یکباب مسجد به مساحت 
613/64 متر مربع کوچه 8 متری منشــعبه از بلوار 

شهید فاضلی
28454 - اصلی خانم صفیه شاهوزئی فرزند محمد 
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 199/45 متر مربع 
کوچه 10 متری منشعبه از خیابان امام خمینی شرقی

28774 - اصلــی آقای امام بخش ســعیدی پور 
فرزند خان محمد ششدانگ یکباب منزل به مساحت 

141/55 متر مربع رجایی 41
28897/88 - اصلی آقای حســینعلی ســرحدی 
فرزند رضا ششــدانگ یک قطعه زمین بمساحت 21 
متر مربع که با پاک 22710/6624 - اصلی بصورت 
یکباب منزل درآمده است خیابان 16 متری منشعبه 

از بلوار معلم
29675 - اصلی آقای محمد حسن عنایتی فرزند 
محمــد علی ششــدانگ یک قطعــه زمین محصور 
بمساحت 179 متر مربع کوچه دانشجوی 80 منشعبه 

از خیابان دانشجو
29919/24 - اصلی آقای محمد کاظم ریگی ادز 
فرزند حمزه ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

193/90 متر مربع کوچه منشعبه از بلوار دانشجو
31695 - اصلی خانم معصومه کهرازهی فرزند اله 
یار ششــدانگ یکباب منزل بمساحت 248/22 متر 

مربع جام جم 38 پاک 29

32206 - اصلی خانــم نرگس نادری فاتح فرزند 
محمد ششــدانگ یکباب منزل به مساحت 210/24 

متر مربع کوچه منشعبه از بلوار رسالت
34074 - اصلی آقای امان اله بشــام ناروئی فرزند 
غام ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

144/40 متر مربع خیابان مکران
35441 - اصلی آقای عباس برخوردار فرزند حیدر 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 29/18 متر مربع 
که با پاک 7445 - اصلی بصورت یکباب منزل درآمده 

است خیابان پهلوانی- پهلوانی 12
35442 - اصلی آقای حمیدرضا زرگری فرزند امیر 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 20/79 متر مربع 

که با پــاک 18134 - اصلی بصورت یکباب منزل 
درآمده است مسیل ابوذر منشعبه از خیابان رجایی

35443 - اصلی آقای انور آبیل برفی فرزند شــیر 
محمد ششدانگ یکباب منزل به مساحت 71/77 متر 

مربع مسیل سیستان
35445 - اصلــی خانــم نار بی بــی ریگی فرزند 
شیرمحمد ششدانگ یکباب منزل به مساحت 103/60 

متر مربع بلوار رسالت کوچه بذر 2
35450 - اصلی خانم سکینه آذریان فرزند عباس 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 32 متر مربع که 
با پاک 9186 - اصلی بصورت یکباب منزل درآمده 

است خیابان امام خمینی 11
35451 - اصلی آقای هادی حسینی فرزند علیجان 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 16/85 متر مربع 
که با پاک 8925/1 - اصلی تشکیل یکباب منزل را 

می دهد خیابان سعدی 77
35452 - اصلی آقای عبدالحسین باغبانی فرزند 
حسین ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 20/15 
متر مربع که با پاک 24108 - اصلی تشکیل یکباب 

منزل را می دهد خیابان امام خمینی 77

35453 - اصلــی خانم زیبا جهانــی فرزند غام 
ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 45/50 متر 
مربــع که با پــاک 21010 - اصلی بصورت یکباب 

منزل درآمده است طباطبایی 10
35454 - اصلی خانم الهه کوهستانی فرزند محمد 
حسین ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 13/91 
متر مربع که با پاک 10943 - اصلی بصورت یکباب 

منزل درآمده است خیابان مراد قلی- مراد قلی 16
35456 - اصلی خانم بتول شهرکی فر فرزند علی 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 12/68 متر مربع 
کــه با پاک 14331 - اصلی بصورت یک باب منزل 

درآمده است خیابان پهلوانی- پهلوانی 14
35457 - اصلی آقــای احمد علی عرفانی فرزند 
خلیل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 32/20 
متر مربع که با پاک 13459 - اصلی بصورت یکباب 
منزل درآمده است خیابان توحید نبش کوچه آزادی

35459 - اصلی آقای حســن عبدی فرزند عباس 
ششــدانگ یک قطعه زمین بمســاحت 19/05 متر 

مربــع که با پــاک 6923 - اصلی بصورت یکباب 
منزل درآمده است خیابان شهید میرحسینی نبش 

کوچه 5 متری
35460 - اصلی آقای حســین عبدی فرزند گل 
محمد ششــدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4/40 
متر مربع که با پــاک 3471/7 - اصلی به صورت 
یکباب منزل درآمده است خیابان مولوی- مولوی 33

35462 - اصلــی خانم زهرا تنهــا فرزند قربان 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 19/80 متر 
مربع کــه با پاک یک فرعــی از 19010 - اصلی 
بصورت یکباب منزل درآمده است نبش چمران 24
35466 - اصلــی آقــای مرتضــی کوچک زائی 
فرزندعلی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 20/37 
متر مربع که با پاک 16943 - اصلی بصورت یکباب 

منزل درآمده است خیابان سیستان- سیستان 34
35467 - اصلــی آقای باقر کــرد فرزند محمد 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 59/44 متر 
مربع که با پاک 18152 - اصلی به صورت یکباب 

منزل درآمده است خیابان خیام- خیام 6

تحدید حدود اماک فوق از ســاعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
14 قانــون ثبت به مالکین و صاحبان اماک مجاور 
پاک های فوق الذکر اعام می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه 
از صاحبان اماک و یا نماینده قانونی آنها در موقع 
تحدید حدود در محل حاضر نباشــد تحدید حدود 
اماک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و 
معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد و اعتراض آنها برابر 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 
30 روز پذیرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی 
که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی 
از بین رفته است، اعتراض به تحدید حدود موضوع 
مواد 16 و 20 قانون ثبت می باید توســط معترض 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضایی صورت 
پذیرد و معترض بایستی گواهی ازم را از دادگاه اخذ 
و به اداره ثبت اســناد و اماک محل تسلیم و رسید 

دریافت دارند واا حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1397/9/5       شناسه: 1354062

حسینعلی مایی 
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان زاهدان 

1397/9/2۶

1397/9/2۸

1397/9/27
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شهرستان ها
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معاون استاندار قم گفت: در حال مذاکره با 
دو سرمایه  گذار برای واگذاری پروژه  احداث 

فرودگاه هستیم. 
به گزارش از روابط عمومی استانداری قم، محسن 
بهشتی در نشست با نمایندگان سرمایه گذاران پروژه 
فرودگاه قم اظهار داشت: مسئوان ارشد استان در 

این زمینه اتفاق نظر دارند.
وی با بیــان اینکه قم نیازمند فرودگاه اســت 
افزود: وجود ســه میلیون زائر و گردشگر خارجی و 
20 میلیون زائر و گردشــگر داخلی و واقع شدن در 
مرکز کشور و نیز وجود مرکزیت حوزه های علمیه 
هیچ گونه تردیدی برای احداث یک فرودگاه در قم 
باقی نمی گذارد. بهشتی با بیان اینکه در حال حاضر 
سایت پروژه  فرودگاهی قم به دو بخش 300 هکتاری 
و 2650 هکتار تفکیک شــده است، افزود: هرچند 

تعدادی از مجوزهای ازم برای احداث فرودگاه اخذ 
شده است، در حال حاضر پیگیر اخذ سایر مجوزات 
نیز هستیم تا پس از ورود سرمایه گذار به پروژه، با 

سرعت کارهای اجرایی نیمه تمام به اتمام برسد.
بهشتی با اشاره به مشکل معارضان پروژه  فرودگاه 
قــم ادامه داد: 150 هکتار از اراضی دولت را جهت 
تهاتــر با معارضین مصــوب کرده ایم که با این کار 

مشکل معارضین فرودگاه قم رفع خواهد شد.
معاون اســتاندار قــم همچنین تخصیص500 
میلیارد ریال از ســوی سازمان برنامه وبودجه برای 
پــروژه  فرودگاه قم را موردتوجــه قرار داد و گفت: 
پیشرفت های بسیار خوبی در زمینه  فرودگاه صورت 
گرفته و وضعیت این پروژه بسیار امیدوارکننده است.

بهشــتی از به سرمایه گذاری حدود 800 نفر از 
مردم در پروژه  فرودگاه قم خبر داد.

نحوه قیمت گذاری
 شرکت کشت و صنعت مغان 

تحقیق می شود
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اســامی از تصویب تحقیق و تفحص درباره 
چگونگی و نحوه واگذاری کشــت و صنعت مغان در 

مجلس شورای اسامی خبر داد. 
صدیف بدری اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون 
اقتصادی مجلس، تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری 
شرکت کشــت و صنعت مغان با اکثریت آراء به تصویب 

رسید.
وی با اشاره به نتایج مثبت و کارآمد تصویب تحقیق درباره 
نحوه واگذاری و قیمت گذاری کشــت و صنعت مغان افزود: 
امیدواریــم با تحقیق و تفحص از واگذاری کشــت و صنعت 
مغان اردبیل بسیاری از مسائل پشت پرده واگذاری کشت و 

صنعت شفاف سازی و روشن شود.
سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شــورای اسامی 
اظهار کرد: با به تصویب رســیدن تحقیق و تفحص از نحوه 
قیمت گذاری و واگذاری کشت و صنعت مغان بزودی تحقیقات 

در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز می شود.
بدری از وجود برخی کارهای پشت پرده در نحوه واگذاری 

و قیمت گذاری کشت و صنعت مغان خبر داد.

دی کلینیک تخصصی تدبیر با پنج اتاق عمل 
و ۳۰ تخت بستری به همراه پاراکلینیک های 
مربوطه با حضور وزیر بهداشــت و درمان در 

ارومیه افتتاح شد.
عملیات ســاختمانی این پروژه به پایان رسیده 
و در مرحله افتتاح بعدی کلینیک تخصصی و فوق 
تخصصی در 10 طبقه راه اندازی و افتتاح خواهد شد.
امکانات دی کلینیک شامل 5 اتاق عمل، ۹ تخت 
ریکاوری است که فضاهای مربوطه بخش بستری 
نیز شامل 30 تخت بستری، آزمایشگاه، رادیولوژی 
دیجیتال و داروخانه رباتیک است. این داروخانه اولین 

داروخانه رباتیک در سطح کشور است.
در ادامه وزیر بهداشت کلینیک های تخصصی و 

فوق تخصصی ارومیه را افتتاح کرد.
این پروژه در ۹ طبقه، دندانپزشــکی)عمومی و 
تخصصی(، یک طبقه واحد اقامتی شامل ۷ سوئیت 
سه خوابه اســت و این پروژه با 26 هزار متر مربع 
زیر بنا که احداث آن از سال 13۹3 آغاز شده است 
افتتاح شــده و اعتبار هزینه شــده این پروژه 803 

میلیارد ریال است.
در ادامــه  قاضی زاده هاشــمی بــا حضور در 
بیمارستان در حال تاسیس تخصصی زنان ارومیه 

از روند احداث این بیمارستان دیدن کرد.
وی گفت: این بیمارســتان بــا زیربنای بالغ بر 
30هزار مترمربع و در 8 طبقه خواهد بود که تعداد 

۹ اتاق عمل دارد.
وزیر بهداشــت اظهار کرد: مرحله نخست این 
پروژه به پایان رســیده و مرحلــه دوم آن در حال 
ســاخت بوده که پروژه از پیشــرفت ۷0 درصدی 

برخوردار است.
قاضی زاده هاشمی افزود: اگر اعتبار تامین شود 
مرحله بعدی این بیمارســتان در تیــر ماه ۹8 به 

بهره برداری می رسد.
وی بیان کرد: تاکنون برای آن 600 میلیارد ریال 
هزینه پرداخت شده، اما برای اتمام این پروژه یک 

هزار میلیارد ریال دیگر نیاز است.
وزیر بهداشت بیمارستان زنان کوثر را نیز افتتاح 
کرد، بیمارستان تخصصی زنان)کوثر( ارومیه 300 
تخت بســتری دارد و در فضــای داخلی امکاناتی 
از جمله؛ تصویربرداری، رادیوگرافی، ســونوگرافی، 
اورژانس درمانگاه، آزمایشگاه، بخش جراحی، بخش 
مراقبت های ویژه، بخش زایمان، مراقبت های ویژه 

نوزادان، بخش های بستری و پدچرخ بال دارد.

مدیر امور مهندســی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اردبیل گفت:  با اعام 
اینکه این ســد با ظرفیت 5 میلیون متر 
مکعب آماده بهره برداری است، اظهار کرد: 
سد پیله سهران توان ذخیره 5 میلیون متر 
مکعــب آب را دارد و حجم تنظیمی آن به 

6/5 میلیون مترمکعب نیز می رسد.
کریم فکور، افزود: ســال گذشــته در ســد 
پیله سهران تا 2 میلیون مترمکعب آبگیری صورت 
گرفت و امســال نیز با پایــان عملیات اجرایی 4 
میلیون متر مکعب بر این میزان افزوده می شود که 
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است 
این سد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد. 

وی ادامــه داد: برای تکمیــل این طرح یک 
ایستگاه پمپاژ آب قدرتمند آب را به اراضی پایاب 
منتقل و  یک و نیم میلیون مترمکعب آب به سد 

کمی آباد و رضی آباد پمپاژ خواهد کرد.
وی اضافه کرد: اراضی پایاب این سد بیش از 
3 هزار هکتار است که تماما« به سیستم  ای نوین 
آبیاری مجهز خواهند شد و با اصل بهره وری از آب 
مصرفی، بیشترین میزان محصول در واحد سطح 

تولید خواهد شد.
فکور ابراز امیدواری کرد که گسترش سدهای 
ذخیره آب ضمن ایجاد  اشــتغال و تولید، باعث 
مهاجرت معکوس روستائیان از شهرها به روستاها 

و رونق تولید در منطقه شود.

معاون صنایع کوچک شــرکت شهرک های 
صنعتی استان کرمانشــاه گفت: تاکنون اقدام 
جدی از ســوی بانک های عامل برای استمهال 
بدهی معوق واحدهای صنعتی مناطق زلزله زده 

استان کرمانشاه انجام نشده است. 
علیرضــا محمدی افزود: با وجود دســتور صریح 
اســتاندار در رابطه با استمهال بدهی معوق واحدهای 
صنعتی آسیب دیده از زلزله، بانک های عامل با توجیه 
عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پوشش بار مالی 
ناشی از استمهال تاکنون اقدام قطعی انجام نداده اند 
و واحدهای دارای بدهی معوق همچنان برای دریافت 

تسهیات بازسازی زلزله دچار مشکل هستند.   
وی از اعمال اســتمهال اقســاط زمین طرح ها و 
واحدهای آســیب دیده مســتقر در شهرک صنعتی 
سرپل ذهاب به مدت ســه سال و بدون لحاظ سود و 

جریمه دیرکرد خبر داد.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
خراسان جنوبی گفت: امسال 6۰ زندانی جرایم 
غیرعمد اســتان با اقدام فوق العاده ســازمان 

زندان های کشور در 2 مرحله آزاد شدند. 
علی هاشمی افزود: در برنامه تلویزیونی ماه عسل 
32 میلیارد تومان کمک های مردمی جمع آوری شد 
که ۹44 میلیون تومان در 2 مرحله به خراسان جنوبی 

برای آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص یافت.
وی ادامه داد: 2۹ زندانی در مرحله اول و 31 زندانی 

در مرحله دوم به آغوش خانواده بازگشتند.
هاشــمی تصریح کرد: کل بدهی این 60 زندانی 
هفت میلیارد و 100 میلیون تومان بود که پنج میلیارد 
و ۹10 میلیون تومان مورد رضایت شکات قرار گرفت و 

بقیه هم از ستاد دیه و خیران تامین شد.
وی در ادامه اظهار داشــت: برنامه ماه عسل سال 
گذشته برای زندانیان جرایم عمد کمک جمع آوری کرد 
که 10 زندانی در استان هم از این اعتبارات آزاد شدند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه 
بیشــتر بدهکاری ها مربوط به مهریه بــود، گفت: از 
زندانی های آزاد شــده 21 زندانــی مربوط به زندان 

بیرجند و بقیه از سایر زندان های استان بودند.
زندانیــان مهریــه، نفقه، محکومیت هــای مالی 
غیرکاهبــرداری و دیه جزو زندانیان جرایم غیرعمد 

قرار می گیرند.

تقدیر امام جمعه بهاباد یزد
 از مامور انتظامی

امام جمعه شــهر بهاباد یزد از نیروی انتظامی به دلیل 
جریمه شدن خودرو خود توسط افسر راهنمایی و رانندگی 

قدردانی کرد. 
در نامه حجت ااســام »علی اکبر ابراهیمی بشکانی« که برای 
فرمانده انتظامی این شهرستان ارسال شد و در شبکه های اجتماعی 
اســتان یزد بازتاب داشت از افسری که خودرو وی را بعلت تخلف، 

جریمه کرده است تقدیر شده است. 
امام جمعه بهاباد در نامه خود از اینکه مامور راهنمایی و رانندگی 
بدون توجه به جایگاه افراد به وظیفه قانونی خود عمل کرده تقدیر 

شده است. 
وی اظهار امیدواری کرده »با آگاهی از قانون، از این به بعد هیچ 

تخلفی برای بنده تکرار نشود«. 

اهواز- خبرنگار کیهان:
معاون اجرایی سپاه حضرت ولی عصر)عج( 
استان خوزســتان از اعزام تیم های پزشکی 
شهید رهنمون به مناطق محروم استان خبر 

داد.
میرعبدالرضــا حاجتی در نشســت خبری با 
خبرنگاران به مناسبت آغاز هفته بسیج بیان داشت: 
یکی از برنامه های محوری بسیج در خوزستان که 
توسط بسیج جامعه پزشکی صورت می گیرد اعزام 
تیم های پزشکی شهید رهنمون متشکل از پرستار، 
پزشک متخصص و پزشــک روانشناس به مناطق 
محروم است که تاکنون 15 هزار و 850 نفر ویزیت 

توسط این تیم ها صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه 4 تیم پزشکی فوق تخصص نیز 
به صورت منظم به مناطق محروم اعزام می شــوند 
افــزود: تاکنون بیش از 2 هزار ویزیت توســط این 
تیم ها صورت و افرادی که نیازمند درمان هســتند 
با هماهنگی سپاه به صورت رایگان در مرکز استان 

تحت درمان قرار گرفتند.
معاون اجرایی سپاه حضرت ولی عصر)عج( استان 

خوزستان ادامه داد: 25 تیم پزشکی نیز به مساجد 
فرســتاده شدند که تاکنون 5 هزار و 645 نفر را به 
صورت رایگان ویزیت و تیم های سرکشی به مدارس 
که شــامل 15 تیم می شوند نیز 3 هزار و 6۷5 نفر 

را ویزیت کرده اند.
حاجتی تأکید کرد: کار تیم های پزشکی جهادی 
محدود به این بازه زمانی نبوده و این تیم ها همواره 
در فواصل مشخص دوباره به نقاط محروم سرکشی 

می کنند.
معاون اجرایی ســپاه حضــرت ولی عصر)عج( 
اســتان خوزســتان پیرامون فعالیت های بسیج در 
حوزه محرومیت زدایی گفت: در این حوزه می توان 
به احداث 135 واحد خانه مــورد نیاز مددجویان 
و همچنین احداث 3 پــل در مناطق صعب العبور 

روستایی اشاره کرد.
حاجتی در ادامه افزود: همچنین 3۹0 پروژه در 
دستور کارگروه های جهادی قرار دارد که این پروژه ها 
بــا اعتباری بالغ بر 4 میلیــارد تومان از آورده های 
سراسری و با حضور بیش از 520 گروه جهادی در 

حال انجام است.

دادستان ساری خبر داد
حبس و جزای نقدی

 در انتظار شکارچیان غیرمجاز
ساری- خبرنگار کیهان:

دادستان عمومی و انقاب مرکز مازندران گفت: در 
صورت شکار غیرمجاز حبس و جزای نقدی در انتظار 

شکارچیان غیرمجاز پرندگان در مازندران است.
ســیدیونس حســینی عالمی گفــت: دغدغــه و برنامه 
دادگستری استان مازندران، جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز 
پرندگان و ترویج شکار مجاز است که در این راستا روش های 

برخورد با شکارچیان غیرمجاز اباغ شد.
وی تصریح کرد: فقط شکاری که مورد تایید محیط زیست 
باشد، مجاز و قانونی است و بقیه شکارگاه ها و صیدگاه ها باید 

در سطح استان جمع آوری شود.
دبیر ســتاد حفظ حقوق بیت المال دادگســتری استان 
مازندران افزود: در همین راستا بیش از 500 تور غیرمجاز صید 
و شکار طی عملیاتی سراسری در هفته گذشته در سطح استان 

جمع آوری شد که این برنامه مستمر و ادامه دار خواهد بود.
حســینی عالمی تاکید کرد: مشــکل ما در این خصوص 
فقط شــکار پرندگان مهاجر نیست و شــکار غیرمجاز باید 
در زیســت گاه های سراسر استان جمع آوری و با این مسئله 

مقابله شود.
وی بــا بیان اینکه تاکنون در ایــن رابطه برای چند نفر 
پرونده قضایی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: رسانه ها 
و ائمه جمعه و ســایر مسئوان محلی و شهرستانی نیز باید 
برای مقابله با صید بی رویه پرندگان فرهنگ سازی کنند تا از 

انقراض بسیاری از پرندگان جلوگیری شود.

قم- خبرنگار کیهان:
طی مراسمی تولیدات سمعی و بصری صدا 
و سیمای مرکز قم به مناسبت چهلمین سالروز 

پیروزی انقاب اسامی رونمایی شد.
در این مراســم که قائم مقام سازمان تبلیغات 
اسامی کشور حضور داشت مدیر کل صدا و سیمای 
مرکز قم طی ســخنانی در مورد حوزه های مختلف 
اعم از سیما، صدا، خبر، فضای مجازی، برون مرزی، 
پژوهش و  موسیقی با موضوع چهل سالگی انقاب 
اسامی اظهار داشت: پوشش 2۷ شبکه تلویزیونی 
کشور، 1۹ شبکه رادیویی، 1۷ رادیو نما و 13 رادیوی 
اف ام از مهم ترین دستاوردهای حوزه فنی بوده است 
به گونه ای که هم اکنون ۹۹ درصد جمعیت استان 

قم تحت پوشش قرار گرفته اند.
حجت ااســام محمد لطفی  نیاسر به معرفی 
تولیدات این مرکز در حوزه های مختلف پرداخت و 
به برخی از مهم ترین برنامه های تولید شــده اشاره 
کرد و گفت: سریال شهید زین الدین، سریال 1۹ دی، 
کارنامه، در کوچه سار انقاب، چهل گاه، شاهراه، قم  
قیام، انیمیشن تا رهایی، تریبون آزاد، صدای انقاب، 
مسابقه بشنو و بگو، فانوس، خدیجه انقاب، تولید 
گزارش های خبری و مســتند از استان، تولید 15 
قطعه موسیقی از جمله برنامه های تولیدشده مرکز 

قم ویژه این ایام است.
وی مخاطبان سیمای مرکز قم را حدود 55 تا 
65 درصــد و رادیوی قم را 15 تا 20 درصد عنوان 
کرد و اظهار داشــت: مخاطبان خبر مرکز قم بیش 

از ۷0 درصد است.

افتتاح بزرگ ترین واحد
 کشتارگاهی غرب کشور در مهاباد

بزرگ ترین واحد کشتارگاهی غرب کشور با حضور وزیر 
جهاد کشــاورزی و رئیس  سازمان دامپزشکی در مهاباد به 

بهره برداری رسید. 
رئیس  اداره جهاد کشاورزی مهاباد در آیین افتتاح این طرح گفت: 
این کشــتارگاه صنعتی در زمینی به وسعت چهار هکتار و زیربنای 
هشت هزار مترمربع احداث شده است و روزانه ظرفیت کشتار چهار 

تا 6 هزار قطعه انواع طیور را دارد.
عبدالرحمان کلیجی با بیان اینکه این کشتارگاه ساانه ظرفیت 
کشــتار و تولید 15هزار تن گوشــت مرغ را داراست، افزود: برای 

راه اندازی این کشتارگاه 200 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی ادامــه داد: در این واحد صنعتی عاوه بر خط کشــتار دام، 
واحدهای بســته بندی آایش خوراکی و غیرخوراکی، بسته  بندی 
گوشــت و ضایعات آن شــامل پودر خون، چربــی صنعتی و پودر 

استخوان نیز پیش بینی و راه اندازی شده است.
کلیجی با بیان اینکه این واحد برای 180 نفر  اشتغالزایی ایجاد 
کرده اســت، اضافه کرد: این کشــتارگاه می تواند شهرستان های 
آذربایجان غربی را نیز پوشش دهد و با توجه به نظارت های مستمر 
بهداشــتی تولیدات خود را عاوه بر نیاز منطقه به استان های غرب 

کشور نیز صادر کند.
در سفر یک روزه رئیس جمهوری و هیئت همراه به آذربایجان 
غربی 10 طرح بزرگ در حوزه های بهداشتی درمانی، گازرسانی، 
آبخیزداری، فرودگاه، راه آهن نیروگاه ســیکل ترکیبی با هزینه 
۹ هــزار و ۹۷1 میلیارد ریالی افتتــاح و 2 طرح در بخش های 
آبخیزداری و گازرســانی روستایی به ارزش 486 میلیارد ریالی 

کلنگ زنی شد.

روستاهای جاسک 
راه دسترسی به دریا ندارند

جاسک- خبرنگار کیهان:
فرماندار شهرســتان جاسک  در نشست با معاون 
بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: بیشــتر 
روستاهای ساحلی این شهرستان راه دسترسی به دریا 

ندارند.
محمد رادمهر، افزود: زیبنده نیســت شهرســتان جاسک 
قطب صیدصیادی باشــد ولی جاده های ساحلی با مشکات 
روبه رو شــود؛ همه ما وظیفه داریم از نزدیک مشکات مردم 
را رصد و بررســی کنیم وی اضافه کرد: شهرستان جاسک از 
لحاظ موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های خدادادی و همچنین 
سیاسی و اقتصادی بسیار مهم است و به تنهایی ظرفیت های 

برخی کشورهای را یکجا دارد.
در حوزه کشاورزی و شیاتی با وجود بیش از ۹0 روستای 
ســاحلی و دسترسی به آبهای آزاد، وجود دشت و سد جگین 
ظرفیتهای بالقوه خوبی برای توسعه و رونق اقتصادی وجود دارد.
وی در بخش دیگر از ســخنان خــود، افزود: مدیران باید 
هر هفته برای سرکشــی و بررسی مشکات مردم به روستاها 

عزیمت کنند.
وی گفت: دولت توجه خاصی به شهرســتان  جاسک دارد 

و این شهر به زودی متحول می شود. 
فرماندار جاســک گفت: بیش از 1000 هکتار  زمین برای 
پرورش میگو به ســرمایه گذاران این بخش واگذار شده است 
که در ایجاد اشتغال جوانان تاثیر دارد و زمینه اشتغال جوانان 
را فراهــم می کند. وی گفت: دهیاران بایــد از تمام ظرفیت  
روستاهای خود برای توسعه و پیشرفت و آبادانی استفاده کنند.
فرماندار جاســک به کلرزنی و بهداشت آب آشامیدنی در 
شــبکه آب رسانی این شهر نیز تاکید کرد، و گفت: بسیاری از 
مشکات بهداشتی به علت عدم برخورداری از آب آشامیدنی 

سالم است.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان از اجرای طرح الزام خودروهای دولتی 
به دریافت معاینه فنی خبر داد و گفت: از اول آذرماه با 
خودروهای دولتی فاقد معاینه فنی برابر قانون برخورد 

می شود.
ســرهنگ » رضا رضائی« گفت: با شــروع آلودگی هوا در 
ماه های منتهی به پایان ســال، پلیس راهور استان اصفهان به 
منظور کاهش آلودگی هــوا با خودروهای فاقد معاینه فنی و 

دودزا برخورد قانونی می کند.
وی تصریح کرد: تعداد زیادی از خودروهایی که در ســطح 
شــهر تردد می کنند متعلق به سازمان ها و ارگان های دولتی 
هســتند که مطالبه مردم از پلیس این اســت که در صورت 
دودزا بــودن و نقص فنــی این گونه خودروها با آنان نیز مانند 

سایر خودروهای مردم برخورد قانونی صورت گیرد.
وی گفت: پلیس راهور ابتدا خود در این طرح پیشقدم شده 
و خودروهای خود را بــرای دریافت معاینه فنی به این مرکز 

اعزام کرده است.
این مقام انتظامی عنوان داشت: تمامی خودروها بدون استثنا 
چه دولتی و چه شخصی  اگر دودزا و دارای نقص فنی باشند در 
مرحله اول فک پاک، اعمال قانون و اعزام به تعمیرگاه صورت 
می گیرد و در مرحله بعد خودرو توقیف و از تردد آنها در سطح 

معابر شهری جلوگیری به عمل می آید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی 
گفت: ۴۰ طرح با اعتبــار بالغ بر 2 هزار و 26۴ 
میلیارد تومان تصویب شد که هزار و ۱2۸ میلیارد 
تومان آن از طریق بودجه عمومی تامین می شود.

ناصــر پر، افزود: این طرح هــا اغلب در حوزه های 
بهداشــت و درمان، حمل ونقل، آموزش عالی، منابع 
آب و کشــاورزی اســت و همچنیــن طرح هایی در 
ارتباط با گردشــگری، ورزش، عمران و بازرگانی نیز 

به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تکمیل بیمارســتان آیت اه خویی 
و افتتــاح آن در دهه فجر، تکمیل بیمارســتان فوق 
تخصصی زنان ارومیه بــا 40 میلیارد تومان اعتبار و 
توســعه بیمارستان های شاهین دژ، سلماس، اشنویه و 
نقده از جمله این طرح ها است. وی  آب رسانی به 254 
روستا، تکمیل ورزشگاه مهاباد، اختصاص اعتبار برای 
رشــد علمی پارک علم و فناوری استان، حذف 300 
کاس درس کانکسی با اختصاص 50 میلیارد تومان، 
ایجاد موزه برای مجموعه فرهنگی تخت سلیمان و قره 
کلیسا، تکمیل راه اصلی قطور به خوی با 15 میلیارد 
تومان اعتبار و تکمیل آزادراه ارومیه به تبریز با اعتبار 
150 میلیارد تومان را از دیگر مصوبه های سفر روحانی 
برشمرد. حضرتی پر با بیان اینکه در بخش کشاورزی 
تکمیل شبکه رودخانه های مرزی و آبیاری تحت فشار 
2 هزار و 500 هکتار زمین کشــاورزی تصویب شد، 
تصریح کرد: در زمینه انتقال آب بیش از 600 میلیارد 
تومان اعتبار برای آبگیری از سد سردشت و چپرآباد، 
در زمینه تجهیز گمرکات به دستگاه Xray اعتبار 100 
میلیارد تومانی و تامین آب 254روستا 106 میلیارد 

تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

مخترع دستگاه برداشت گل زعفران گفت: 
اختراع شده  بار  برای نخستین  این دستگاه 
است و کشــاورزان می توانند از سال آینده 
هنگام برداشــت گل زعفران در مزرعه، از 

مزایای آن بهره مند شوند. 
امیرحسن اسعدیان، افزود: ساخت این دستگاه 
در خراســان جنوبی 6 سال به طول انجامید چون 
در فصل برداشت زعفران دستگاه آزمایش می شد اما 
برای رفع اشکاات باید تا سال دیگر منتظر می بودیم. 
وی اظهار داشت: تاکنون دستگاه هایی در دنیا 
برای جمع آوری زعفران اختراع شده که یا قابلیت 
تجاری نداشــته یا ضرر زیــادی به محصول می زد 
یا دســتگاه هایی بزرگی بوده که متناسب با مزارع 

زعفران ایران نبوده است. 
مخترع دستگاه برداشت گل زعفران با بیان اینکه 
برداشــت زعفران در ایران به صورت دستی انجام 
می شــود تاکید کرد: این دستگاه نخستین اختراع 
در جهان است که با وجود وزن کم هنگام برداشت 

هیچگونه آسیبی به محصول وارد نمی کند. 
وی عنوان کــرد: از آنجایی که برداشــت گل 
زعفران کار بسیار سختی بوده و به صورت نشسته 
یا خمیده در هوای سرد انجام شود بر آن شدیم تا 
ساخت دستگاه برداشــت گل زعفران را در استان 

پیگیری و اجرا کنیم. 
اســعدیان ادامه داد: از طرفی عمده کشاورزان 
دارای سن و سال باایی هستند که جمع آوری گل 
زعفران با وجود ظرافت و حساسیت این محصول، 

مشکات عدیده ای برای آنها در پی دارد. 
وی با بیان اینکه برداشت گل زعفران به وسیله 

حکم جالب یک قصاب
 در اراک

رئیس شبکه دامپزشکی اراک گفت: یک واحد توزیع 
آایش مواد خام دامی در این شهرستان به دلیل عرضه 
آایش گوسفندی به صورت فله ای و فاقد هویت بهداشتی 
به فراگیری آموزش و توزیع بروشور بهداشتی محکوم شد. 
دکتر»محمدرضا جوانمرد« افزود: این واحد توزیع آایش 
گوسفندی فاقد هویت بهداشتی با دستور مقام قضایی به توزیع 
پنج سال بروشور بهداشتی در بین واحدهای عرضه مواد خام 

دامی به جای 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد.
وی ادامــه داد: همچنین یک واحد روغن گیری غیرمجاز 
در شهرســتان اراک نیز با دستور مقام قضایی به 30 میلیون 

ریال جریمه جایگزین ۹1 روز حبس محکوم شد.
جوانمــرد افزود:با توجه به آغــاز فصل مهاجرت پرندگان 
مهاجر به استان مرکزی و این شهرستان برای مقابله با شیوع 
احتمالی بیمــاری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیاز اســت 
تولیدکننــدگان طیور صنعتی و ســنتی کنترل تردد رفت و 
آمد به مرغداری، رعایت اقدامات بهداشتی، انجام ضدعفونی 
محوطه و اطراف مرغداری ها 2 بار در هفته، ضد عفونی مواد، 
لوازم و تجهیزات و جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز و بومی 
به داخل واحدهای مرغداری را در دســتور کار خود قرار داده 
و جابــه جایی و نقل و انتقال طیور زنده را با مجوز اداره های 

دامپزشکی شهرستان ها انجام دهند.
وی از شــهروندان خواســت از خریــد مــرغ و طیور از 
دست فروشــان و خودروها دوره گرد داخل شــهر و روستاها 

خودداری کنند.

شــماری از کارگران شرکت کشــت و دامپروری 
گل چشمه آزادشهر در اعتراض به اقدام برای فروش و 

واگذاری این شرکت اعتراض کردند. 
 قرار است مسئوان این شرکت آن را برای فروش به مزایده 
بگذارند، اما کارگران به علت نامعلوم بودن سرنوشت کاریشان 
خواستار انصراف از برگزاری مزایده و ادامه فعالیت این شرکت 

با کادر مدیریتی فعلی هستند.
این شرکت با بیش از 100 کارگر در زمینه های کشاورزی، 
صنعت و سردخانه ای کردن محصوات فعالیت می کند و متعلق 

به بنیاد مستضعفان و جانبازان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در 
این باره با بیان اینکه واگذاری شــرکت های دولتی به بخش 
خصوصی از افق های برنامه ششــم توســعه و سیاست دولت 
است، افزود: این خواسته کارگران را در شورای تامین کارگری 

بررسی خواهیم کرد.
حسینقلی قوانلو افزود: واگذاری شرکت به بخش خصوصی 
برای بهتر شدن وضعیت فعالیت شرکت است و کارگران نگران 

ادامه فعالیت خود نباشند.

کارگران گل چشمه آزادشهر
 خواستار عدم فروش کارخانه هستند

رونمایی از
 تولیدات سمعی و 

بصری صدا و سیمای قم

سد پیله سهران اردبیل 
آماده بهره برداری است

بهره برداری از
 چند واحد درمانی 

در ارومیه

ساخت دستگاه برداشت گل زعفران در بیرجند

دست، آلودگی و بار میکروبی زعفران را باا می برد 
یادآور شد: با اســتفاده از دستگاه مذکور در مدت 
یک ثانیه، یک متر از طول مزرعه با هر میزان حجم 
گل زعفران بدون دخالت دست برداشت می شود. 

مدیرعامل شــرکت دانش بنیــان کیان فناور 
فردای شرق ادامه داد: گل زعفران بسیار حساس و 
فسادپذیر بوده لذا باید به سرعت از زمین برداشت 
شده و کاله های آن از گل جدا شود در غیراینصورت 
کیفیت آن پایین آمده و احتمال وقوع آلودگی های 

قارچی زیاد می شود. 
وی یادآور شــد: این دســتگاه قادر است گل 
زغفران را بــا هر ارتفاع و طول برگ بدون مخلوط 
شدن علف های هرز گیاه برداشت کند بدون اینکه 

فراوانی محصول محدودیتی برای دستگاه ایجاد کند. 
اســعدیان گفت: دســتگاه مذکــور مجهز به 
سنســورهای تشــخیص بوده که عاوه بر اینکه به 
برگ های زعفران آسیب نمی زند به غنچه و پیچ های 
ســفید زعفران که در روزهای آینده تبدیل به گل 

می شود نیز هیچگونه آسیبی وارد نمی کند. 
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی سرایان، 
قیمــت کنونی این دســتگاه را پنج میلیون تومان 

ارزیابی کرد. 
وی اظهار داشت: بخشی از موتور دستگاه مذکور 
از خارج کشور تامین می شود که انتظار می رود جهاد 
کشاورزی استان با اختصاص یارانه یا ارز ارزان قیمت 

ما را در تولید انبوه آن یاری رساند. 

معاون اجرایی سپاه حضرت ولی عصر)عج( استان خبر داد
اعزام تیم های پزشکی شهید رهنمون

 به مناطق محروم خوزستان

الزام خودروهای دولتی
 به دریافت معاینه فنی در اصفهان

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای 
اسامی گفت: موضوعات و ابهاماتی پشت پرده 
واگذاری پاایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد. 
احمد صفری اظهار داشت: در صورت بازنگری 
در واگذاری پاایشگاه کرمانشاه باید این واگذاری با 
قیمت روز انجام شــود یا پاایشگاه دوباره به دولت 

واگذار شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی 
گفت: چنانچه اثبات شــود که پاایشگاه کرمانشاه 
کمتــر از قیمت واقعی فروخته شــده به اســتناد 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی، نامه ای با 
امضای نمایندگان کمیسیون انرژی به قوه قضائیه 
ارســال می شود تا با قیمت گذاری جدید پاایشگاه 

واگذار شود.

صفــری افزود: تا پیش از واگذاری پاایشــگاه 
کرمانشاه اعام شد که این پاایشگاه زیان ده است 
ولی پس از واگذاری و امروز این پاایشگاه سودده 
شده است و سؤال اینجاست که چه اتفاقی رخ داده 
که فردی بدون تخصص سبب سوددهی پاایشگاه 
شده است و  این موضوع نشان می دهد که واگذاری 

پشت پرده دارد.
عضو مجمع نمایندگان اســتان کرمانشاه بیان 
کرد: متأسفانه اکنون تهیه نفت سفید و بنزین استان 
کرمانشــاه از استان های دیگر ، هزینه چند برابری 
برای نظام جمهوری اســامی ایران و دولت دارد و 
در مجموع ابهامات فراوانــی در اطراف واگذاری و 
فعالیت پاایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد که باید 

شفاف شوند.

واگذاری پاایشگاه نفت کرمانشاه 
دارای ابهام است

فرودگاه قم به سرمایه گذار جدید
 واگذار می شود

60 زندانی
 جرایم غیرعمد در

 خراسان جنوبی آزاد شدند

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
آذربایجان غربی خبر داد

تصویب ۴۰ طرح با اعتبار
دو هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان 

در آذربایجان غربی

عدم استمهال بدهی معوق
 واحدهای صنعتی زلزله  زده کرمانشاه 



صفحه 8
 دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ 

۱8 ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵8 tasvirroz@kayhan.ir

جواداردکانی)فیلمساز( ابراهیمحاتمیکیا)فیلمساز( محمدکاسبی)بازیگر( شــهیدآوینی)فیلمساز(هادیمحمدیان)پویانما(پروانهمعصومی)بازیگر(داودمیرباقری)فیلمساز(شهریاربحرانی)فیلمساز(جمالشورجه)فیلمساز( حسینیاری)بازیگر(پرویزشیخطادی)فیلمساز( رسولماقلیپور)فیلمساز( مجیدمجیدی)فیلمساز(فرجاهسلحشور)فیلمساز(مهدیفقیه)بازیگر(ابوالقاسمطالبی)فیلمساز(

در طول ماه گذشــته مجموعه داســتانی با عنوان »حوالی پاییز« از شبکه سه پخش شد که به لحاظ 
موضوع بسیار بکر و جذاب بود. موضوعی که پرداختن به آن به ویژه با کم کاری مفرط دستگاه دیپلماسی 
کشور درباره اش، از اوجب واجبات از طرف رسانه ملی محسوب می شود. ضرورتی که صداوسیما با پرداخت 
و توجه به آن، تقدیر خانواده شهدای فاجعه منا و حادثه سقوط جرثقیل در مکه مکرمه را نصیب خود کرد. 
اما در کنار بخش بسیار مثبت پرداخت به این موضوع، خود سریال و حوادث داستانی آن دچار مشکاتی 

است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت...
       ســریال »حوالی پاییز« به نویســندگی و کارگردانی حسین نمازی و براساس طرحی از معصومه 

بیات نوشته و ساخته شده است. 
این ســریال برپایه ماجرای عاشقانه ای میان دختری از کشور عربستان و پسری ایرانی بنا نهاده شده 
است. اما ضعف منطق و پایه های داستانی ماجرا این قدر پررنگ است که تاثیرگذاری و جذب مخاطب را 

با چالشی جّدی مواجه کرده است. 
دختر عربستانی قصه به دلیل عدم شخصیت پردازی صحیح، فردی است که بیننده مظلومیت خاصی 
را در وجودش به عنوان یک شهروند ضربه خورده از ظلم و ستم خاندان آل سعود احساس نمی کند. حتی 
نویسنده زحمت نکشیده در حد بیان داستان هایی از فعالیت های رسانه ای و منتقدانه »ساره« نسبت به 
حکومت سعودی، به رنج ها و مصیبت های منتقدان و مخالفان آل سعود در این کشور بپردازد. و این درحالی 
است که انبوهی از کسانی که پیگیر اخبار هستند و یا اینکه در دو دهه گذشته به سفر حج رفته اند متوجه 
مظلومیت مردم عربستان سعودی به ویژه شیعیان این کشور در مقابل نظام حکومتی آل سعود شده اند. 

نویسنده در این سریال با دغدغه ای قابل تحسین سراغ سوژه مهمی رفته که علیرغم نیاز به مطالعه 
درباره احکام حج از ابتدائی ترین این احکام بی خبر است! مثا از احکام مسلّم سفر حج تمتع »مستطیع« 
بودن کسی است که قصد سفر حج را دارد. خانواده داستان ما اما در حیطه کار خود دچار مشکات مالی 
عدیده ای است به طوریکه مجبور شده کارگاه خیاطی خود را تعطیل و به محیط خانه خود انتقال دهد. 

کلی بدهی و چک دارد و... 
چطور امکان دارد در چنین خانواده ای دو نفر که اتفاقا یکی از آنها برای سود راحت به دست آوردن 

8 میلیون تومان بدهی باا آورده، مستطیع باشند؟ 
داستانک های ضعیف و سطحی

از طرف دیگر مشخص نیست داستان های حاشیه ای و بیهوده ای که بود و نبودش هیچ فایده و ضرری 
برای پیرنگ اصلی داســتان ندارد به چه دلیل در دل ســریال گنجانده شده اند؟ ]البته به جز کش دادن 

زمان سریال و آب بستن به فیلمنامه![ 
به واقع اگر ماجرای آبکی آن هم با پرداخت بسیار سطحی، افتادن عکس دختر خانواده به دست پسری 

باج بگیر در سریال نبود به کجای داستان لطمه می خورد؟
حتی ماجرای درگیری شیوا در دفتر روزنامه با خانمی که به خاطر چاپ عکسش علیه او شکایت کرده 
آنقدر بی منطق است که بیننده با خود فکر می کند چرا باید چنین مسئله ای در داستان مطرح شود؟ حاا 
اگر به جای پرداختن به چنین داستانک تکراری و سطح پایینی، کارگردان با استفاده از شخصیت شیوا و 
همکاران رسانه ای او، داستان هایی از تاش خبرنگاران را برای آگاهی جامعه در مسائل اجتماعی و سیاسی 

و موفقیت آنها نشان می داد چه می شد؟ 
و یا اینکه چرا در این ســریال همه شــخصیت ها در حال پنهان کردن واقعیت ها و حقایق از یکدیگر 
هستند؟ درحالی که بیان واقعیت ها می توانست موجب عمیق تر شدن داستان و تولید داستانک های خوب 

و قابل قبول در دل داستان اصلی شود. 
سخنی با مدیران رسانه ملی

مدتی است که مجموعه های داستانی ای از شبکه های مختلف سیما پخش می شود که از ضعف شدید 
عنصر منطق در بیان قصه خود رنج می برند. این ضعف منطقی و ساختاری در سریال هایی مانند »پدر«، 
»دلدادگان«، »حوالی پاییز« و... به عیان دیده می شــود. ضعف هایی که با چند بار بازنویســی می توانست 
برطرف شود. اما معلوم نیست چرا برای مدیران سیما همین که یک سریال ساعتی از آنتن را پر کند، از 

نظرشان کافی است و به تکلیف شان عمل کرده اند!
آیا این توقع بی جایی است که مردم از مدیران سیما و ناظران پخش انتظار داشته باشند جلوی ساخت 
ســریال هایی که حوادث داســتان به دور از اصول منطقی نوشته شده و کارگردان با بی دقتی و شلختگی 
حاضر به رعایت نکات منطقی داستان نیست، و... را بگیرند. یعنی برای مدیران بخش فیلم و سریال رسانه 
ملی اینقدر کار ســختی است که استانداردهایی را در ساخت سریال برای فیلمنامه نویسان و کارگردانان 

مرتبط با خود تعریف کنند؟ 
واقعا نمی شود که تمام متن فیلمنامه قبل از شروع فیلمبرداری از طرف مسئولین سیما مورد بررسی 
قرار گیرد و اصاحات ازم قبل از شروع فیلمبرداری در اساس داستان صورت گیرد تا به شعور مخاطب 

توهین نشود؟ 
حتما می شــود؛ اما چرا در بخش مدیریت رسانه ملی این کارها انجام نمی شود، سؤالی است که فقط 

خود مسئولین سیما باید درباره اش پاسخگو باشند... 

13 آبان و ماجرای تســخیر ســفارت آمریکا به 
عنوان یکی از مهم ترین رخدادهای انقابی همچنان 
پــر رمز و راز اســت و هر از گاهــی روایتی تازه از 
جزییات آن بازنمایی می شــود. فــارغ از تاویل های 
متفاوت سیاســی که از این اتفاق صورت می گیرد، 
نفس این رخداد هم از حیث رسانه ای و هم سینمایی 
قابلیت هــای زیادی دارد و می تــوان آن را یکی از 
دراماتیک ترین اتفاقات سیاسی بعد انقاب دانست. 
اگرچه هنوز سینمای ایران به سراغ این سوژه نرفته 
اســت اما واحد مستند شبکه هیســپان تی وی در 
مســتند »ماموریت به ایران: فرد رید« تاش کرده 
تا این واقعه را از زبان یک خبرنگار- مترجم مشهور 

ادبی مورد بازخوانی قرار دهد.
 او در این مستند به ذکر خاطرات و گزارش سفر 
خود به ایران در زمان وقوع انقاب اسامي پرداخته 
است. سویه گزارشــی و روایت گونه مستند اگرچه 
درباره یک اتفاق آشناست که مخاطب ایرانی نسبت 
به آن شناخت دارد اما رمزگشایی از آن واجد تعلیقی 
است که به ساختار آن جذابیت بیشتری می بخشد. 
ضمن اینکه تماشای این مستند برای مخاطبان برون 
مرزی که تصاویر مبهم یا اساسا شناختی نسبت به 
این رخداد ندارند قابل توجه تر اســت به ویژه اینکه 
آدرس های غلطی هم درباره این رخداد به گوش آن ها 
رســیده باشد. از سوی دیگر وقتی واقعه از زبان یک 
فرد خارجی که انســان فرهیخته ای است و خودش 
نیز خبرنگار بوده، نقل می شــود، به مســتند اعتبار 

بیشتری می بخشد و روایت او را جذاب تر می کند. به 
قول معروف خوشــتر آن باشد که سر دلبران، گفته 

آید در حدیث دیگران. 
»فرد رید« که تاکنون بیش از سي بار به عناوین 
مختلف از جمله تهیه گزارش، نوشــتن مقاله و نیز 
نگارش کتاب به ایران ســفر کرده است، به تفصیل 
به شرح خاطرات خود از انقاب اسامي ایران و نیز 
پیشرفت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ایران 
در دوران بعد از انقاب مي پردازد. در واقع او شناخت 
نظری و عملی خوبی درباره ایران داشــته و آن را از 
درون می شناسد. بر همین اساس می توان این مستند 
را نوعی مستند سفرنامه ای هم دانست که در درون 
خود ویژگی تعلیق آفرینی را هم دارد و این ویژگی 
با تعلیق و التهابی که در خود ســوژه و رخداد است 
گره می خورد و در نهایت با مستندی مواجه می شویم 
که فارغ از سویه های رمزگشایانه اش از ریتم و ضرب 
آهنگ خوبی برخوردار می شود حتی ریتم درونی که 

برساخته روایت ماجراست.
 از سوی دیگر خود راوی و تحلیل گر که فرد رید 
باشد نیز به بخشی از سوژه بدل می شود به این معنا 
که در این مستند فارغ از روایت های او از واقعه تسخیر 
سفارت آمریکا، فرایند تحول درونی او و شرح ابعادی 
از زندگی خصوصی اش و در نهایت چگونگی مسلمان 
شدنش نیز بخشی از مستند را تشکیل می دهد که 
این وجه نیز می تواند برای مخاطب جالب باشد. در 
واقع مســتند از دو بخش مهم تشــکیل شده یکی 

ســینمای ایران تاچه اندازه بــه ارزش های انقاب 
اسامی در جهت واقعیت های کشور وفادار مانده است؟ 
در آستانه چهلمین سالگرد شکوهمند پیروزی انقاب 
اسامی قرارداریم و طی این مدت ملت ایران با تاش و 
ایثارگری های خود درمقابل همه توطئه های دشمنان اعم 
از جنگ تحمیلی، جنایات گروه های ضدانقاب، ترورهای 
کور منافقین، توطئه های اســتکبارجهانی به سرکردگی 
آمریکا، شرارت های مزدوران داخلی اعم ازکودتای نظامی، 
فتنه های داخلی، شــبیخون فرهنگی، ترور دانشمندان، 
فشارهای اقتصادی، مسائل برجام و توطئه جدید آمریکا، 
مردانه ایســتاد و از ارزش های انقاب پاســداری کرد و 

امروز سربلند است.
اما همه این مسائل و اتفاقات، هنوز در سینما به طور 
شفاف برای نسل امروز و جهانیان، تصویر و تبیین نشده 
است؛ درحالی که سینما می تواند جنایات و چهره واقعی 
دشمنان جمهوری اسامی ایران را در دنیا نمایان سازد.
ســینما مهم ترین نهاد فرهنگی تاثیرگذار درسطح 
جهان محسوب می شود که قادر است با تولید آثار فاخر 
از جنایاتی که علیه انقاب اسامی و مردم مسلمان ایران 
در طول سال های پس از انقاب شکل گرفته با زبان گویای 
تصویری اش به نسل جوان امروز و جهانیان نشان دهد. 

 در آستانه چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقاب 
اسامی قرار گرفته ایم اما متاسفانه سینمای ایران همگام 
با سایر نهادهای فرهنگی درخصوص نمایش چهره کریه 
دشــمنان انقاب اســامی و جنایات آنان گام موثری 
برنداشــته و باید اذعان کرد که سینما دراین زمینه کم 

کاری کرده است. 
اگرچه جسته و گریخته تعداد اندکی فیلم سینمایی 
و مجموعه هــای تلویزیونی با موضوع جنایات منافقین و 
گروه های ضدانقاب در طی این سالها تولید و از تلویزیون 
و سینما نمایش داده شده اما تعداد آنها در برابر وسعت 

حوادث، بسیار ناچیز به نظر می رسد.
نسل جوان امروز که هیچ اطاع و آگاهی از جنایات 
گروه های ضدانقــاب و به ویژه منافقین ندارد تشــنه 
دیدن و شنیدن جنایت های گروه های ضدانقاب است تا 
درجریان عمق فاجعه آنان و ستم هایی که به مردم کوچه 
و بازار روا  داشته اند قرارگیرد و چه ابزاری بااتر از سینما 
می تواند واقعیت های آن جنایات را به صورت شــفاف و 

گویا به تصویر بکشد. 
سینما بهترین وســیله و ابزاری است که قادراست 
تمام ابعاد و جزییات فاجعه و جنایات منافقان و گروه های 
ضدانقاب و اعمال ننگین و ضد بشری تروریست ها علیه 
ایران اســامی را با زبان تصویر بیان کند که متاســفانه 
تاکنون این مهم از ســوی دست اندرکاران سینما کمتر 

صورت گرفته است.
تهیه کنندگان و کارگردان های به نام درســینمای 
ایــران اگرچــه در تهیه و تولید فیلم های ســینمایی با 

نیاز به تغییر مهندسی مدیریت
 در سینما

هوشنگ توکلی، بازیگر پیشکسوت سینمای 
کشور از مدیر جدید سازمان سینمایی خواست تا 
با برگزاری جلسات با نخبگان عرصه سینما و تعامل 
با آنها، مســائلی که توسط دو مدیر قبلی سازمان 
ســینمایی ایجاد شده حل شود، چون در صورت 
ادامه این وضعیت، ســینمای ایران آســیب های 

زیادی خواهد دید.
این بازیگر در گفت وگو با کیهان اظهار داشت: 
سینمای ایران امروز دچار نوعی هرج و مرج است. 
به نظ من این هرج و مرج، ناشی از نحوه مدیریت 
و کاما مهندسی و برنامه زیری شده است. یعنی 
مدیریت سازمان سینمایی، از زمان حجت اه ایوبی 
تا کنون، این برنامه را داشتند تا تولید محصوات 
را به سمتی ببرند تا موجب کمرنگ تر شدن خط 
قرمزها شود. نتیجه اش هم این حجم گسترده از 

فیلم های بی مایه و مبتذل است.
توکلــی تصریح کرد: نگرانی ام این اســت که 
ســینمایی که موجب افتخار ما بوده و به خاطر 
توانمندی هایش در دنیا هم جایگاهی را کســب 
کرده با این روال از بین برود. خواسته من از مدیر 
جدید سازمان سینمایی این است که نباید بگذارند 

وضعیت سینما بحرانی تر شود. 
وی ادامه داد: حاا که مدیر جدید ســازمان 
سینمایی منصوب شده بهترین فرصت است که 

نگاهی به سریال »حوالی پاییز«
پرداخت ناقص به یک سوژه درخشان
انوشه میرمرعشی

خواسته های سینماگران از »حسین انتظامی« سرپرست سازمان سینمایی

 سینمای ایران
 به نظم جدید مدیریتی و ساختاری

 نیازمند است

هفته گذشته با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، حسین انتظامی به عنوان سرپرست 
سازمان سینمایی منصوب شد. انتظامی درحالی هدایت و مدیریت سینمای کشور را برعهده 
گرفت، که این عرصه روزهای چندان خوشی را نمی گذراند. از جمله تورم شدید فیلم هایی 
که نه تنها از نظر موضوع و محتوا، ناســالم به نظر می رسند که از لحاظ ساختاری و هنری 
هم مردود هستند. به همین مناسبت از سینماگران و فعاان عرصه هنر هفتم پرسیدیم که 
حسین انتظامی باید چه راهکارهایی را اتخاذ کند تا بهبود حال سینما را در پی داشته باشد؟
تصویر روز

ایــن مدیریت در تعامل با نخبگان و فرهیختگان 
سینما، خواسته های آنها را بشنود و از این طریق 
وارد جریان جدیدی شــویم و موانع را از سر راه 

فیلمسازها برداریم.
توکلــی در پایــان گفت: در پایــان بار دیگر 
تأکید می کنم که مسائل ناگوار و نمایش گسترده 
فیلم های سخیف، اتفاقی نیست و حتما مدیریت 
شده است وبرای حل و برگشتن به بستر سالم باید 
مهندسی قوی تری به این حوزه ورود کند و آن را 
حل کند. اگر سرسری به این موضوع نگاه کنیم، 

سینمای کشــورمان به وضعیت خطرناکی دچار 
خواهد شد و به سمت ضعف بیشتر خواهد رفت.
نیاز به تغییر مدل مدیریتی در سینما

جواد اردکانی، نویســنده و کارگردان سینما 
معتقد اســت: در ســینمای ایران بیش از آنکه 
مدیریت ســینما تغییر کند، این مدیران هستند 
که تغییر می کنند. یعنی با وجود جابجایی افراد 

اما مدل مدیریتی تقریبا تغییری نمی یابد. 

این فیلمســاز در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
ادامه داد: ســینمای ایران به مشکات ساختاری 
مبتا شده و این ساختار نیز ناشی از مدل مدیریتی 
اســت که طی حدود 40 سال اخیر در سینمای 
کشور اعمال شده است. به نظرم آقای انتظامی در 
قدم اول، فارغ از نظرات سلیقه ای و گروهی و آنچه 
تبدیل به مشهورات شده، یک آسیب شناسی علمی 
و کارشناسانه انجام دهد و براساس نتایج به دست 
آمده، یک برنامه ریزی جدید و متفاوت نسبت به 
آنچه تا به حال انجام شده صورت گیرد. حتی اگر 

این برنامه ریزی توسط مدیران بعدی برداشت شود. 
اما اگر بنا باشد که آقای انتظامی بخواهد طی دو 
سال به نتیجه برسد، به نظر من هیچ اتفاق مهمی 
نخواهد افتــاد و زمان می گذرد. همان طور که با 
مدیران قبلی زمان گذشــت و در بر همان پاشنه 
چرخید و وضعیت سینمای ما نه از نظر صنعتی 
و نه از نظر فرهنگی، به وضع قابل قبولی نرسید.

ایــن کارگردان در پاســخ به این ســؤال که 

مدیر جدید ســازمان ســینمایی در برابر حجم 
وسیع فیلم های سخیفی که سینمای کشور را در 
برگرفته اند باید چه کند، توضیح داد: این یکی از 
مواردی است باید با کار علمی و کارشناسانه به آن 
پرداخت. به نظر من، مشکل بزرگ سینمای ما این 
است که برخاف سینمای حتی کشورهای شرق 
آســیا و ترکیه،چرخه اقتصادی سینمای ایران به 
داخل مرزهای کشور محدود شده است. این باعث 
شده تا سقف رسیدن به سود اقتصادی به گونه ای 
باشــد که بخش خصوصی ناچار شود مولفه های 
مختلفی را مدنظر قرار دهــد. به ویژه اینکه این 
روزها هزینه تولید آثار نیز بســیار باا رفته است. 
بخش خصوصی وقتی از فروش فیلم خود به سود 
برسد، انگیزه برای پرداختن به موضوعات متنوع 
را هــم دارد. از طرف دیگر ما در بخش خصوصی 
فاقد کمپانی به معنای واقعی هستیم. یعنی این 
گونه نیست که فیلم های یک کمپانی یکدیگر را 
پوشش دهند و هر فیلمی فروش نکرد توسط آثار 
دیگر جبران شــود. تهیه کننده بخش خصوصی 
می خواهد فیلمی بســازد که حتما به سود دست 
پیدا کند. راهش این است که یا هزینه های تولید 
را کم کنند و یا درآمد فیلم را اضافه کند. نتیجه 
این شــده که اگر کمدی های این دوره را با قبل 
مقایسه کنیم متوجه می شویم که نه نتها پیشرفت 
نکردیــم، بلکه پس رفت کرده ایم. همه هم این را 
پذیرفته اند. این ها نیاز به آسیب شناسی دقیق دارد. 

تغییر شاخص های کمی به کیفی
 در مدیریت سینما

روح اه شــمقدری، تهیه کننده سینما نیز در 
واکنش به انتصاب مدیر جدید سازمان سینمایی 
به خبرنگار کیهان گفت: بررسی آنچه در اخبار از 
مراسم معارفه سرپرست سازمان سینمایی منتشر 
شــده، نشان دهنده یکی از معضات جدی است 

که گریبان ســینمای ما را گرفتــه و آن هم نگاه 
کمی و آماری اســت. حتی در بررســی عملکرد 
محمدمهدی حیدریان به عنوان رئیس ســازمان 
سینمایی نیز فقط مســائل کمی در نظر گرفته 
می شــود؛ بدون آنکه در نظر گرفته شود که این 
آمارها منفعتی برای فرهنگ و هنر انقاب و کشور 
داشــته یا نه! سینمایی که درآمد زایی و افزایش 
مخاطب آن از فیلم های کمدی مبتذل است، شاید 
از نظر کمی پیشرفت کند، اما در نهایت منفعتی 

برای این عرصه نخواهد داشت.
وی افزود: مشکل ما در مدیریت سینما زمانی 
حل می شــود که این نگاه های سخیف کمی به 
نگاه های کیفی تغییر پیدا کند. یعنی به جای اینکه 
آمال و آرزوی ما این باشــد که تنها زیرساخت ها 
را افزایش دادیم، گزارش کار مدیران سینمایی ما 
پاسخ به این سؤاات باشد که؛ چه تعداد اثر و فیلم 
ارزشی را حمایت کردیم؟ چقدر به سینمای انقاب 
کمک کردیم؟ چقدر فیلم ارزشی با ویژگی جذب 
مخاطب اکران کردیم؟ چقدر فضا را برای جذب 
مخاطب های فراموش شده سینما که خانواده های 
اصیل ایرانی هستند و حاضر هستند برای تماشای 
فیلــم خوب هزینه کنند آمــاده کردیم؟ و... اگر 
نگاه های مدیریت در آینده به سمت این نگاه های 
کیفی برود، می توان به بهبود سینمای ایران امیدوار 
بــود، اما اگر باز هم نگاه ها به حوزه کمی محدود 

شود، مضر خواهد بود.
مدیر خبرگزاری سینما پرس ادامه داد: اگر بنا 
باشد مدیریت آینده به نفع فرهنگ و هنر انقاب 
کار کند، نیازمند تعیین اســتراتژی در تولیدات 
سینمایی اســت. یعنی ما ابتدا باید بدانیم از چه 
آثاری و در چه شاخصه هایی می خواهیم حمایت 
کنیم و به جای اینکه حمایت ها بین آثار متعددی 
که اتفاقا با ادعای بخش خصوصی بودن ســاخته 
می شود، تقسیم شــود، این حمایت ها در آثاری 
که بار محتوایی مناســبی دارد تمرکز یابد. یعنی 
بگذاریم بخش خصوصــی کار خودش را بکند و 
سازمان سینمایی به عنوان متولی دولتی سینما که 
بودجه سینما از بیت المال را در دست دارد از آثاری 
حمایت کند که نیاز امروز جامعه اســت. این هم 
نیاز به تعیین استراتژی دقیق دارد. مدیر سازمان 
سینمایی باید اول بداند که چه محتوایی نیاز امروز 
جامعه ماســت. یکی از مشکات بزرگ سینمای 
ایران این است که افراد در سطح مدیریت سینما 
اصا نمی دانند که چه محتوایی نیاز امروز ماست. 
وقتی هم که می گوییم آثار ارزشی، ذهنشان فقط 
سراغ سینمای دفاع مقدس می رود. این درحالی 
است که می توان در ژانرهای متنوع، به موضوعات 

ارزشی و استراتژیک پرداخت. 
شمقدری گفت: خود کمدی یک مسئله مهم 
اســت؛ یعنی فیلم های کمدی ما به جای اینکه 
معضل و مشکات اجتماعی را با زبان طنز و مفرح 
مطرح کند، خود مشکل اجتماعی ایجاد می کند. 
چرا در حوزه ســینمای کودک آثاری نداریم که 
برای آینده سازان این کشور فرهنگسازی کند؟ آثار 
کودک و نوجوان ما عموما ضدفرهنگ شده اند و 
مروج رفتارهایی هستند که هیچ نسبتی با فرهنگ 
ایرانی- اسامی ما ندارد. بنابراین عاوه بر سینمای 
انقاب و دفاع مقدس که مهجور هستند و جای 
آنها همیشه باید محفوظ بماند، در ژانرهای دیگر 
هــم باید حمایت محتوایی اتفاق افتد و تنوعی از 
آثار داشته باشیم که بتوان به خانواده ها توصیه کرد 
که بروند ببینند. اان جای سؤال است که مدیران 
سینمایی واقعا کدام فیلم را می توانند به خانواده ها 
توصیه کنند؟ برای من جالب است که مثا آقای 
داروغــه زاده )معاون محترم نظارت و ارزشــیابی 
سازمان سینمایی( که می فرمایند اگر فیلم مبتذل 
و مستهجن در سینما اکران شده دیگران به ایشان 
معرفی کنند، خود ایشان لیستی از فیلم هایی را که 
حاضرند با خانواده خویش در سینما ببینند، معرفی 
کنند! واقعا جای اندوه دارد که در سینمای ایران 
چرا باید فیلم هایی اکران شود که انسان از دیدن 
برخی صحنه های آن احساس شرم پیدا کند؟! و 
پیشرفت واقعی سینمای ایران زمانی اتفاق خواهد 

افتاد که این مشکات سینما اصاح شود.

انقاب سینمایی
 مقدمه سینمای انقابی

مضامین دفاع مقدس به موفقیت های خوبی رسیده اند و 
ایثارگری های مردم را در طول هشت سال دفاع مقدس 
به زیبایی به تصویر کشیدند و درسینماهای کشور و در 
خارج از ایران هم به اکران گذاشتند اما در موضوع تهیه 
و تولید فیلم های سینمایی با مضامین جنایات منافقین 
و گروه هــای ضدانقاب تاکنون آثار برتری خلق نکردند.
این درحالی اســت که این تحرکات از روزهای نخستین 
پس از پیروزی انقاب اسامی آغاز شد و مردم کوچه و 
بازار آماج ترور وحشیانه و کور منافقین و گروه های ملحد 
و ضدانقاب بودند؛ سوژه های واقعی زیادی از این جنایات 
در دست است که هرکدام می تواند داستانی مستند برای 
تولید یک فیلم سینمایی آرمانی و تماشایی باشد تا نسل 

جوان امروز ما در جریان واقعیت ها قرار بگیرد. 
 حتی آثاری با موضوع نمایش ماهیت گروهک های 
ضدانقاب می تواند با ویژگی های جهانی ساخته شود و 

در سطح بین المللی به اکران در آید.
مردم ایران اسامی هرگز جنایات ددمنشانه منافقین 
و گروههای ضدانقاب را در ترور بهترین فرزندان این آب 
و خاک از یاد نبرده اند و یکی از خواسته هایشــان مطرح 
کردن این جنایات در سطح جهانی است و بهترین وسیله 
و ابزار این کار سینماست که می تواند با تاثیرگذاری فراوان 
خود در مجامع جهانی وظیفه وجدانی و میهنی خودرا به 

نحو احسن انجام دهد.  
به هرحال مسئوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
که به نوعی متولی امر درســینما هستند می بایست در 
این مســیر حرکت می کردند که تاکنون این امر میسر 

نشده است. 
  هرچند ســینمای ایران پس از پیروزی شکوهمند 
انقاب اســامی سعی و تاشــش بر حفظ ارزش های 
انقاب اسامی بوده و هست اما در برخی از موارد هنوز 
نتوانســته به خواســته های مردم جامع عمل بپوشاند و 
درجازده است. درحالی که بهترین سوژه های مردمی که 
می توانســت مظلومیت مردم را در جهان نشان دهد به 

بایگانی سپرده شد. 
اگربخواهیم جنایات منافقین و گروههای ضدانقاب 
را در سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل برای دنیا 
مطرح کنیم بهترین روش بهره گیری از ابزارسینماست؛ 
سینماگران می توانند باشیوه های نو سینما عمق فاجعه 
گروه های ضدانقاب را برای مردم و جوانان امروز این مرز 
و بوم تبیین کنند. واقعا جای این گونه آثار به شدت برپرده 

سینمای ایران خالی است و هنوز هم می شود در آغاز دهه 
پنجم انقاب به ســوی ساخت این نوع آثار حرکت کرد. 
چراکه این مقوله جزئی از تاریخ معاصر ماست که اکران 
آن برپرده سینما پایداری، ایثارگری ها و رشادت های مردم 

را برای نسل امروز به نمایش می گذارد. 
پس باید ادعا کنیم که سینمای ایران بهترین فرصت 
را برای دیده شــدن این مسئله مهم در سطح جهانی از 
دست داده اســت. این درحالی اتفاق افتاد که برخی از 
باصطاح تهیه کنندگان ایرانــی با فیلم های اجتماعی 
خود به بازتاب وجود مشــکات در جامعه ایران به دروغ 
پرداخته و همه چیز را وارونه نشان داده اند و متاسفانه با 
همین فیلم های سخیف در جشنواره های خارجی حضور 
می یابند و آثار ضعیفشان هم از سوی سردمداران وابسته 

این جشنواره ها مورد تقدیر قرار می گیرد. 
 از طرفی دست اندرکاران و تهیه کنندگان متعهد ما 
که می توانند از واقعیت های فاجعه و جنایات گروه های ضد 
انقاب فیلم بسازند در این خصوص کاری انجام نمی دهند 

و به خاطر برخی مشکات سکوت کرده اند. 
 در حقیقت ســینمای ایران در طی این چهل سال 
بی اعتنا به این مقوله بوده و کاری نکرده است. به راستی 
چه مقام و مســئولی و چه نهادهایی می بایست در این 
زمینه فعال می بودند و چرا واقعا تاکنون حرکتی در این 
مسیر رخ نداده و چه کسانی می بایست پاسخگو باشند؟

به هرصورت ساخت و تولید فیلم سینمایی با مضامین 
جنایــات منافقین و گروه های ضدانقاب در ایران امروز 
بیش از هرزمان دیگر احســاس می شود و ازم است که 
تهیــه کنندگان و کارگردان های نخبه ایران و همچنین 
هنرمندان مطرح کشور در این خصوص فعال شوند و آثار 

وزینی را درسطح بین المللی بسازند.
امید اســت که انقابی در سینمای ایران رخ دهد تا 
ان شاءاه دست اندرکاران سینمای ایران به سمت ساخت 

فیلم های سینمایی با ارزش های انقاب حرکت کنند. 
ســینمای ما نیــاز به یک خانه تکانــی دارد تا این 
سینما مظهر پاکی و صداقت بماند،همان گونه که معمار 
کبیرانقاب اسامی حضرت امام خمینی)ه( در فرمایشات 

خود در سال های اول انقاب فرمودند. 
خوشبختانه تعداد دست اندرکاران انقابی در سینمای 
امروز ایران کم نیســتند و هســتند تهیــه کنندگان و 
کارگردان هــای متعهدی که حاضرند بــرای تولید آثار 

انقابی ایران تاش کنند.

 رسول شمالی ورزنده

نگاهی به مستند »ماموریت به ایران: فرد رید« به بهانه پخش از هیسپان تی وی
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پرداختن به یک سوژه سیاسی از زبان یک خبرنگار 
مترجم و دوم روایت زندگی خود او و فرایند مسلمان 
شدنش که در یک تاویل کلی تر می توان بین این دو 

یک خط و ربط منطقی هم پیدا کرد. 
خاطره و خطراتی که در پیرامون واقعه وجود دارد 
به عنوان دو عنصر و مولفه خیلی مهم به مستند جان 
می بخشد و ذهن مخاطب را با خود درگیر می کند. 
پخش این مســتند در زمانــه کنونی که تنش های 
تــازه ای میان ایــران و آمریکا حاکم اســت و البته 
تنش های جهانی که به واسطه حضور ترامپ در راس 
سیاست آمریکا شکل گرفته به عنوان عوامل فرامتنی 
به برجســته شدن متن کمک کرده و مخاطبی که 
ذهن تحلیل گری دارد را در یک موقعیت تامل برانگیز 
انتزاعی قرار می دهد. به این معنا که مخاطب تاش 
می کند تا از طریق رمزگشایی یک اتفاق در گذشته 
به رفتارشناسی آمریکایی ها در زمان حال دست بزند 
و به یک روایت کان تر دست پیدا کند. سهم عمده 
روایت در این مســتند را باید روایت کامی دانست 

که با خاطره گویی فرد رید محقق می شــود. با این 
حال تصاویری که به این خاطرات ضمیمه و الصاق 
می شود آن را از حالت صرف مصاحبه ای خارج کرده 

و وجوه بصری می بخشد. 
با این حال مســتندهایی از این دست به واسطه 
جذابیت و تعلیق پذیری ســوژه به خودی خود واجد 
کشش و پویایی ازم هستند و مخاطب با دقت و تمرکز 
صحبت های راوی را دنبال می کند. این رویکرد شبیه 
به خواندن کتاب های سفرنامه ای است که مخاطب از 
تخیــل تصویری و ذهن بصری خود نیز در فهم قصه 
کمک می گیرد. در اینجا اما بیش از این تصویر ذهنی 
به عنوان یــک واقعیت انضمامی با ذهنیت مخاطب 
بــه ویژه مخاطبان برون مرزی به عنوان یک واقعیت 
انتزاعی مواجه هستیم که یا نسبت به سوژه اطاعاتی 
ندارند یا آگاهی آنها ناقص و وارونه اســت. از این رو 
تماشای این مستند می تواند شناخت انضمامی آنها 
را نســبت به این رخداد تاریخ معاصر بیشتر کرده و 

این همان هدفی است که مستند دارد: روشنگری.



ورزشی

سرویس ورزشی-
معاون قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش تاکید 
کرد مجمع فدراســیون فوتبال درباره بازنشستگان 

تصمیم گیری می کند، نه وزارت ورزش و جوانان.
در شــرایطی کــه تمام روســای بازنشســته ورزش از 
ســمت های خود کناره گیــری کرده اند و تنها تکلیف ســه 
فدراسیون به نام های فوتبال، والیبال و کاراته مشخص نشده 
اســت، محمدرضا داورزنی می گوید تکلیف بازنشســته های 
فوتبال را مجمع روشــن می کند نــه وزارت ورزش. وی روز 
پنجشــنبه و در حاشیه بازدید از اردوی کمانداران در سایت 
تیروکمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت ورزش و 
جوانان درخصوص فدراسیون فوتبال دخالتی نمی کند و این 
مجمع عمومی است که در این زمینه تصمیم گیری می کند، 
مجمع تصمیم می گیرد که چه کســانی بازنشسته هستند و 
نمی تواند خاف قانون عمل کنــد. وی افزود: وزارت ورزش 
به عنوان دولت در کار فدراسیون فوتبال نظارت می کند اما 
حق دخالت نــدارد. صحبت های داورزنی درخصوص مجمع 
فدراسیون فوتبال در شرایطی است که بعید به نظر می رسد 
فدراســیون تا قبــل از 15 آذرماه )آخریــن فرصت حضور 
بازنشســتگان در ورزش( برنامه ای داشته باشد زیرا اگر قرار 
بر برگزاری مجمع باشد حداقل یک هفته جلوتر درخصوص 

زمان و مکان برگزاری آن اطاع رسانی می شود.
جالب اینکــه همزمان با صحبت هــای داورزنی درباره 
برگزاری مجمع، تاج رئیس فدراســیون فوتبال جهت حضور 

در مراسم انتخاب بهترین های آسیا در عمان حضور داشت.
تکلیف ضیایی و فرجی

 چند روز دیگر روشن می شود
بخــش دیگــر صحبت هــای داورزنی درباره روســای 
فدراســیون والیبال و کاراته بود. او در پاسخ به این پرسش 

که آیا دیوان عدالــت اداری تکلیف ضیایی و فرجی را برای 
بازنشســتگی مشــخص کرده اســت یا خیر، افزود: مسئله 
بازنشستگی فرجی و ضیایی ارتباطی به دیوان عدالت اداری 
ندارد و اگر قانون می گوید این دو نفر بازنشسته هستند باید 
طبق مهلت قانونی فدراسیون را ترک کنند مگر اینکه مجوز 
ازم را بــرای ادامه کار در فدراســیون های مربوط به خود 

داشته باشند.
داورزنــی ادامه داد: براســاس مــاده 60 قانون جامعه 
ایثارگری و آزادگان هر فرد بازنشسته ای برای یک بار می تواند 
بازگشت به کار داشته باشــد و این آیین نامه خاص خود را 
دارد. وزارت ورزش برای دوســتانی که این امکان برای آنها 

فراهم است شــرایط را ایجاد می کند تا بتوانند براساس این 
مــاده قانونی به فعالیت خود ادامه دهند. وزارت ورزش هیچ 
دخالتی در فرایند بازنشستگی فدراسیون ها ندارد و روسای 
فدراســیون ها در مهلت قانونی مقرر شده اگر مجوز ازم را 
نتوانند به دســت آورند باید فدراســیون خود را ترک کنند 
در غیــر این صورت خاف قانون عمل کرده اند. قانون گذار و 
ســازمان بازرسی فرصتی را مشخص کرده که طی چند روز 
آینده وضعیت این دو رئیس  فدراسیون مشخص خواهد شد. 
معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اضافه 
کرد: حتی محمدیان و عباباف که مشمول قانون بازنشستگی 
قرار دارند از این ماده قانونی می توانند اســتفاده کنند. حتی 

مسئوان و معاونان وزارت ورزش نیز نمی توانند خاف قانون 
و مقررات عمل کنند. 

وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون ها
 دخالت نمی کند

داورزنــی همچنین درباره تغییرات در اســتان تهران و 
اینکه شایعه شده گل محمدی با حمایت شما برای فدراسیون 
قایقرانی کاندیدا شده است، افزود: ما اگر برای فدراسیون ها 
سرپرست می گذاریم به خاطر این است که هیچ سرپرستی 
حق کاندیدا شدن در انتخابات را ندارد. وزارت ورزش دنبال 
حمایت از هیچ کاندیدایی نیست. هر کسی برنامه ای داشته 
باشد بر حسب برنامه ای که در مجمع عمومی ارائه می دهد 
می تواند رای ازم را کسب کند. ما در سال گذشته، انتخابات 
25 فدراســیون را برگــزار کردیم و از هیــچ رئیس هیئتی 
نخواســتیم که از کاندیــدای خاصی حمایــت کند تا وی 
رئیس فدراسیون شــود. بنابراین وزارت ورزش سعی می کند 

هیچ دخالتی در انتخاب فرد خاصی نداشته باشد.
وی در پاســخ به این پرسش که گل محمدی تا دو سال 
دیگر بازنشسته می شود، آیا می تواند در انتخابات فدراسیون 
قایقرانی شــرکت کند یا خیر، خاطرنشان کرد: طبق قانون 
فردی که لیسانس دارد تا 60 سالگی و فوق لیسانس به باا تا 
65 سالگی می تواند در دستگاه اجرایی فعالیت داشته باشد 
و در این زمینه مشــکل خاصی وجود ندارد. البته کسی که 
ســنش به 65 سال برسد بازنشسته می شــود ضمن اینکه 
بعضی ها تصور می کنند کســی که بازنشسته می شود دیگر 
حق کار کردن در پست های مختلف را ندارد در حالی که ما 
می توانیم از ظرفیت پیشکسوتان در سمت های دیگر استفاده 
بهینه داشــته باشــیم. ما دنبال این هســتیم تا از ظرفیت 
پیشکسوتان در سایر ســمت ها که منع قانونی وجود ندارد، 

بهره ازم را ببریم.

معاون قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش اعام کرد

تصمیم گیری درباره بازنشستگان فوتبال با مجمع است
تکلیف رؤسای والیبال و کاراته چند روز دیگر مشخص می شود

خواندنی از ورزش ایران

۳ بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال مقابل لبنان، فلسطین، قطر
دپارتمان تیم ملی فوتبال برنامه سه بازی تدارکاتی ملی پوشان ایران قبل 
از جام ملت های آسیا را اعام کرد. دپارتمان تیم ملی فوتبال برنامه این تیم تا 
اتمام جام ملت های آسیا را اعام کرد که تیم ملی به ترتیب با لبنان، فلسطین 
و قطر  دیدار می کند. هر سه دیدار درکشور قطر برگزار می شود و تیم ملی در 
طول این مدت در کمپ اســپایر به سر خواهد برد. * ۳0 آذر: ایران - لبنان* 
۳ دی: ایران - فلسطین * 10 دی: ایران - قطر. اولین بازی تیم ملی در جام 
ملت های آسیا 1۷ دی مقابل یمن در ابوظبی، پایتخت امارات برگزار می شود.

برنامه برانکو برای نیم  فصل دوم پرسپولیس
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم دارد بازیکنان جدید را با نگاهی 
به توانایی حضورشان در چندپست خریداری کند تا در نیم فصل دوم شرایط 
بهتری برای ادامه رقابت ها داشته باشد.برانکو ایوانکوویچ پیش از  اینکه فصل 
نقل  و انتقاات زمســتانی فرا برســد بازیکنان جدید خــود را برای حضور در 
پرســپولیس انتخاب کرده است. سرمربی کروات پرسپولیس با در نظر گرفتن 
شــرایط مالی موجود در پرسپولیس و نوسانات ارزی تصمیم به جذب بازیکن 
خارجی ندارد و لیســت بازیکنان خود را در اختیار مدیران باشگاه پرسپولیس 
قرار داده اســت تا آنها پیگیر جذب آنها شــوند. لیســتی که گفته می شود با 
توجــه به ادامه مصدومیت طوانی مدت حســین ماهینــی و محمد انصاری 
احتمــال دارد افزایش هم پیدا کند تا کمبود مدافع در نیم فصل دوم را برای 
کادرفنی سرخپوشان برطرف کند. سرمربی سرخپوشان پایتخت در نظر دارد 
خــط هافبک و حمله خود را نیز با جــذب دو بازیکن برطرف کند. بازیکنانی 
که قابلیت حضور در چند پســت را نیز دارنــد و در مواقع ضروری به کمک 
اجرای پان دوم پرســپولیس در بازی های نیم فصل دوم لیگ برتر خواهند 
آمد. تاکنون اضافه شدن سروش رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شیری و مهدی 
شــریفی به لیست بازیکنان فعلی پرسپولیس قطعی است و قرار است سه الی 

چهار بازیکن دیگر هم به جمع سرخپوشان پایتخت اضافه شوند.
واکنش مارادونا به حوادث فینال کوپا لیبرتادورس

سرمربی آرژانتینی معتقد است مائوریسیو ماکری مقصر اصلی حوادث پیش 
از دیدار ریورپاته و بوکاجونیورز در فینال کوپا لیبرتادورس اســت.دیگو آرماندو 
مارادونا به اتفاقات تلخ پیش از دیدار نهایی برگشــت کوپا لیبرتادورس اشاره کرد 
و مائوریســیو ماکری )رئیس جمهور آرژانتین( را مقصر این رسوایی دانست. شنبه 
شب پیش از آغاز دیدار ریورپاته و بوکاجونیورز هواداران ریور به اتوبوس بازیکنان 
بوکا حمله کردند که باعث زخمی شدن برخی از بازیکنان این تیم شد. هم چنین 
گاز اشک آوری که پلیس برای توقف این هواداران استفاده کرد به بازیکنان آسیب 
رســاند. سرمربی آرژانتینی در این باره گفت: اتفاقاتی که در کشورم رخ داد باعث 
تاسف اســت. در آرژانتین خارج شدن از زمین به یک وحشت تبدیل شده است. 
باید بگویم من خیلی آرژانتینی هســتم و از خشونت متنفرم. با این حال شایسته 
این شرایط هستیم چون ما به ماکری رای دادیم. البته من این کار را نکردم. رای 
دادن به او یک فاجعه بود. ســتاره سال های دور تیم ملی آرژانتین در ادامه اظهار 
کرد: امنیت در کشور وجود ندارد، در همه جا دزدی وجود دارد و مردم غذا برای 
خــوردن ندارند. این همان تغییری اســت که مردم برایش رای دادند. ســرمربی 
پیشــین آلبی ســلته افزود: ماکری در تمام زندگی اش فرزند یک میلیونر بود. به 
همین خاطر برایش اهمیتی ندارد کودک پنج ســاله در لوماس ســامورا گرسنه 
بماند. او از وضعیت محله ها خبر ندارد. او در پایان گفت: رئیس جمهور مردم زیادی 
را با وعده تغییر شرایط فریب داد اما نه تنها چیزی تغییر نکرد بلکه شرایط بدتر 
از گذشته هم شد. ریاست جمهوری ماکری بدترین در تاریخ آرژانتین بوده است.

کامیابی نیا هم مصدوم شد هم محروم!
هافبک دفاعی پرسپولیس ضمن دریافت کارت زرد در مقابل تراکتورسازی 
و محروم شدن از بازی بعدی تیمش، با مصدومیت از ناحیه کتف از زمین بیرون 
رفت. کمال کامیابی نیا هافبک پرســپولیس در دقیقه ۳۳ دیدار پرسپولیس و 
تراکتورســازی در هفته ســیزدهم با کارت زرد داور جریمه شد و دیدار هفته 
آینده این تیم برابر ماشین سازی را از دست داد. همچنین هافبک پرسپولیس 
در دقیقه ۷2 دوباره از ناحیه کتف مصدوم شــد و به بیمارستان منتقل شد تا 

تحت درمان قرار بگیرد.

صفحه 9
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۱۸ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۸

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی زمان نخستین اردوی این تیم را تغییر داد و برنامه های جدید خود را تا 
رقابت های قهرمانی آسیا اعام کرد.

محمد بنا بعد از دریافت حکم سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به محدودیت زمان تا رویدادهای مهم پیش 
رو، بافاصله وارد گود شد و خبر از برگزاری اردوی تیم ملی از اواسط آذرماه داد. البته زمان برگزاری این اردو با توجه به 
در پیش بودن رقابت های جام تختی در بهمن ماه امسال دستخوش تغییراتی شد و محمد بنا بر آن شد، قبل از جام تختی 
دســت به گزینش نفرات مورد نظر خود در یک مصاف انتخابی بزند. بدین ترتیب وی با توجه به اهمیت گزینش نفرات، 
در نظــر دارد نفرات برتر و مورد نظرش را در هفته نخســت دی ماه طبق فرایند تیم ملی با برگزاری رقابت های انتخابی 
گزینش کند. به گفته بنا پس از این رقابتها،  فرنگی کاران برتر و واجد شرایط بعد از یک استراحت کوتاه، دو مرحله اردوی 
آماده سازی تا جام تختی را پیش رو خواهند داشت. به گفته محمد بنا در مجموع 6 اردو تا رقابت های قهرمانی آسیا برای 
فرنگی کاران در نظر گرفته شده که این اردوها طبق زمان بندی، قبل و بعد از جام تختی برگزار خواهد شد. تاکنون رسول 
جزینی و ایرج اســفندیاری فر به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی انتخاب شده اند که قرار است نفرات دیگری هم با آغاز 
اردوها به جمع همکاران بنا اضافه شوند. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اعتقاد دارد زمان زیادی تا المپیک 2020 توکیو 

باقی نمانده و باید در این فرصت 20 ماهه، طبق برنامه و بسیار منظم عمل کرد.

اعام برنامه های محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی

منابع آبی، جزو ثروت همگانی است، بیایید در مصرف آب صرفه جویی کنیم
نوع آگهی: تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای

Website: www.arrw.ir         Emeil:info@arrw.ir

شرکت آب منطقه ای اردبیل

شرکت آب منطقه ای اردبیل، به نشانی اردبیل میدان ارتشنام و نشانی کارفرما1
عملیات ژئوتکنیک )حفاری و تزریق( گسترش پرده آب بند در جناح چپ سد مخزنی سد کیویموضوع مناقصه2
عمومی یک مرحله ای با فرایند ارزیابی کیفینوع مناقصه3
استان اردبیل- شهرستان کوثرمحل اجرای کار4
18 ماهمدت اجرای کار5
حدود 255 میلیارد ریال براساس فهرست بهاء سال 97مبلغ برآورد اولیه6
حداقل پایه 4 رشته آبرشته و گروه پیمانکار7
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدسمشاور8
از تاریخ 1397/9/3 لغایت 1397/9/1۰مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی9

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمحل دریافت اسناد ارزیابی کیفی10

کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir مهلت اسناد ارزیابی تکمیل شده11
طبق موعد زمانی )1397/9/24( مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند.

تجدید آگهی مناقصه

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل ضمنا هزینه های آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصهردیف
رشته و گروهاعتبار مصوب)ریال(

مبلغ تضمین
 در مناقصه 

ریال
محل اجرا دستگاه نظارت

پروژه
شماره فراخوان 

در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

زیرسازی و آسفالت کوچه ها 1
دفتر فنی شهرداری 275/۰۰۰/۰۰۰راه و باند5/492/47۰/3916/638/۰۰۰/۰۰۰و معابر شهر خورموج

2۰۰975۰۰79۰۰۰۰1شهر خورموجخورموج

2
زیرسازی و آسفالت خیابان 

دره  میرشکاری شهر 
خورموج

4/۰55/895/۰57
 3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

با پیش بینی 
1/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دفتر فنی شهرداری 2۰3/۰۰۰/۰۰۰راه و باند
2۰۰975۰۰79۰۰۰۰3شهر خورموجخورموج

3
زیرسازی و آسفالت خیابان 
و پل ارتباطی مسکن مهر 

به پارک مفتون
8/555/6۰4/6۰3

 6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
با پیش بینی 

3/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دفتر فنی شهرداری 428/۰۰۰/۰۰۰راه و باند

2۰۰975۰۰79۰۰۰۰2شهر خورموجخورموج

شــهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه مشــروحه ذیل را 
از طریــق مناقصه عمومــی به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. 
پیمانکاران متقاضی می توانند از تاریخ 97/9/6 به مدت 5 روز کاری تا 
تاریخ 1397/9/11 اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارک الکترونیکی 

دولت دریافت نمایند.
ضمنا مهلت تحویل اســناد مناقصه از تاریخ 1397/9/2 تا پایان وقت 

 اداری تاریخ 1397/9/22 می باشــد و تاریخ بازگشــایی پاکات ساعت
 9 صبح روز شنبه 1397/9/24 می باشد. 

نوع تضمین بر اســاس آیین نامه تضمیــن در معامات دولتی مصوبه 
شــماره 1234۰2 ت 5۰659 مورخــه 1394/9/22 هیئــت وزیران 

می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ درج نوبت اول: 97/9/5 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

مدال باارزش نماینده ژیمناستیک ایران در جام جهانی
برای نخستین بار در راه کسب سهمیه المپیک و در جام جهانی ژیمناستیک آلمان، سعیدرضا کیخا مقام 

سوم جهان را بدست آورد.
در نخستین مرحله از مســابقات انفرادی ژیمناستیک کسب 
ســهمیه المپیک 2020 توکیو، ســعید رضا کیخا در جام جهانی 
کوتبوس آلمان در فینال وســیله خرک حلقه با امتیاز  1۳۳/15 
بعد از نمایندگان چین تایپه و چین در جایگاه سوم جهان ایستاد 
و مدال برنز بر گردن آویخت. این نخستین مدال کشورمان در راه 
کسب ســهمیه المپیک به شمار می رود. او پیش از این در مرحله 
مقدماتی میان ۴۴ ژیمناســت در رده هفتم ایستاد و به فینال راه 
یافت. مسابقات ژیمناستیک جام جهانی آلمان نخستین مرحله از 

رقابت های انفرادی کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو محسوب می شود. ایران در این مسابقات دو نماینده داشت که فرنیا 
در دارحلقه هفدهم شد. کیخا ششمین حرکت خود را نیز در این رقابت ها در کتاب جهانی داوری ثبت کرد.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید حسین ما حسینی
شهادتم را به خودم تبریک می گویم

شهید »حسین ما حسینی« در سال 1۳۴۴ 
در یکی از روستاهای استان کرمان به دنیا آمد. در 
حالی که مسئول مخابرات گردان ۴1۷ لشکر ثاراه 
کرمان بود در منطقه »ماهوت عراق« بر اثر بمباران 

راکت های دشمن سال 66 به شهادت رسید.
بخشــی از وصیتنامه شهید: خدایا، پروردگارا، 
ربا، معبودا، مرا رساندی به آنکه و به آنچه که خود 
می خواســتی، مرا رســاندی به جایی که سعادتی 

است که باورم نمی شد شــهادتم را بر خود تبریک می گویم. در تشییع جنازه من 
پیروان وایت فقیه شرکت کنند و غیر آن نباشد، در تشییع جنازه ام آنکه جهادگر 
است شرکت کند و غیر آن نباشد، آنکه ندای رهبر را لبیک می گوید شرکت کند، 
نه آنکه فقط ندای رهبر را می شنود و عمل نمی کند.   ای رهبر بزرگوار ای خمینی 
کبیر دلم می خواســت همیشه در رکابت باشم، ولی خدا خواست زودتربروم و این 
وصیت را می گویم که شــما فرهنگیان مسلمان، دانش آموزان ادامه دهندگان راه ما 
باشید، جنگ و جهاد برای اسام است، بجنگید مثل شیر و به بعثی ها اجازه ندهید 
که کوچکترین اثری از ظلم و ســتم باشد. اطاعت از امر امام خمینی)ره( و اطاعت 

از امر وایت فقیه تکلیف است.

تیــم تکواندوی ایران با پیروزی مقابل روســیه، به 
عنوان قهرمانی مســابقات تیمی قهرمانی جهان ۲۰۱۸ 

امارات دست یافت.
از عصر دیروز و در آخرین روز مســابقات تکواندوی تیمی 
قهرمانی جهان 201۸ که به میزبانی امارات پیگیری شــد تیم 
شــهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران با پیروزی ۳1 بر۳0 
مقابل روسیه، به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت.به این 
ترتیب تیم روســیه به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها رسید، 
تیم های آذربایجان و قزاقستان نیز مشترکا روی سکوی سومی 
جهان ایستادند. تیم شــهرداری ورامین پیش از این در مرحله 
نیمه نهایی توانست با برتری ۴۹ بر 2۹ مقابل قزاقستان به فینال 

این رقابت ها راه یابد.شــاگردان پیام خانلرخانی در گروه خود با 
تیم های آذربایجان، چین و ازبکستان هم گروه بودند که در اولین 
مســابقه به مصاف تیم آذربایجان رفته و با نتیجه 66 بر 5۸ به 
پیروزی رســیدند.تیم ایران در دومین دیدار نیز رو در روی تیم 
چین قرار گرفت و با نتیجه ۴5 بر ۴۴ موفق شــد با پیروزی از 
شیاپ چانگ خارج شود. شهرداری ورامین در آخرین بازی دور 
گروهی مقابل ازبکستان قرار گرفت که موفق شد نتیجه را 5۴ بر 
۳۷ به سود خود رقم زده و راهی دور بعد مسابقات شود. سروش 
احمدی، میرهاشم حســینی، ابوالفضل یعقوبی، سینا بهرامی و 
مهدی خدابخشــی اعضای تیم ایران در این رقابت ها بودند که 
هدایت آنها را پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی بر عهده داشت.

اعزام ۶ آزادکار ایران به تورنمنت روسیه 
تیم منتخب کشتی آزاد بزرگساان در رقابت های 

بین المللی کشتی جام الروسا شرکت می کند.
رقابت های بین المللی کشــتی آزاد جام الروســا روزهای 
10 و 11 آذرمــاه، به صورت تیم به تیــم و در اوزان المپیکی 
در شهر مسکو روســیه برگزار می شود.اسامی نفرات اعزامی به 

 این رقابت ها به شــرح زیر است:*5۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا
*65 کیلوگــرم: پیمان بیابانــی*۷۴ کیلوگرم: امیرحســین 
کاووسی*۸6 کیلوگرم: احمد بذری قلعه*۹۷ کیلوگرم: عباس 
فروتن*125 کیلوگرم: یداله محبی. سرمربی: غامرضا محمدی، 

مربیان: ابراهیم مهربان- علی شکری پور و داور: عباس کارگر.

سایت عربستانی مدعی شــد که قانون بازی در زمین 
بی طرف بین تیم های ایرانی و عربستان لغو نشده است.

 بعد از تنش سیاسی بین کشــور ایران و عربستان ورزش دو 
کشور هم دستخوش تغییر شد. بازی نماینده های ایران با عربستان 
در لیگ قهرمانان آســیا دو سه سالی اســت که در زمین بی طرف 
برگزار می شــد. پیش بینی می شــد که با توجه بــه میزبانی موفق 
پرســپولیس به ویژه در فینال لیگ قهرمانان آســیا کنفدراسیون 
فوتبال آســیا تصمیم بگیرد که قانون بــازی زمین بی طرف را بین 

نماینده های ایران و عربســتان در لیگ قهرمانان آسیا بردارد. یورو 
اســپورت عربستان نوشت که بنا به گزارش ها کنفدراسیون فوتبال 
آسیا درخواست ایران برای لغو زمین بی طرف را رد کرده و در فصل 
جدید هم همچنان بازی نماینده های ایران با عربســتان در زمین 
بی طرف برگزار خواهد شد. با وجود این اظهار نظر سایت عربستانی، 
هنوز کنفدراســیون فوتبال آســیا رای نهایی خود را در این زمینه 
صادر نکرده است هرچند که پیش از این هم تا حدود زیادی معلوم 

بود که این قانون حداقل برای فصل جدید لغو نخواهد شد.

قهرمانی تکواندو کاران ایران در رقابت های تیمی جهان 

ایران و عربستان همچنان در زمین بی طرف؟!

* در روز پایانــی از جــام جهانــی 
شمشــیربازی اسلحه ســابر جوانان 
در تهــران دیــروز رقابت های بخش 
تیمی برگزار شــد کــه در پایان تیم 
ملی اســلحه ســابر ایران با پیروزی 
بر باروس بر ســکوی سومی جهان 
ایســتاد. تیم اسلحه ســابر ایران در 
گام نخست موفق شــد با نتیجه ۴5 
بر ۴0 قزاقســتان  را شکست دهد اما 
در مرحلــه نیمه نهایی با نتیجه ۴5-
25 مغلوب تیم قدرتمند رومانی شد. 
سابریست های جوان ایران برای کسب 
نشــان برنز به مصاف باروس رفتند 
که در پایان با برتــری ۴5 بر ۴2 به 
مدال برنز جام جهانی دســت یافتند.

تیم های رومانی و اسپانیا نیز به فینال 
راه یافتند.

* در دومیــن روز از رقابت های 
نفــره قهرمانی  فوتبــال هفت 
آسیا- اقیانوسیه در جزیره کیش 
قرار بود دیروز ابتدا کره جنوبی با 
تایلند از ساعت ۱۶ و سپس ایران 
با اردن از ساعت ۱۸ به مصاف هم 
بروند که ایــن دو دیدار به دلیل 
طبق  لغو شد.  بارندگی شــدید 
مسابقات،  برگزاری  کمیته  اعام 
ایــن دو دیدار قرار اســت روز 
سه شنبه در همین ساعات برگزار 
شود. این تصمیم در حالی اتخاذ 
شد که پیش از این، سه شنبه روز 
اعام  برنامه  در  تیم ها  استراحت 
شده بود. رقابت های فوتبال هفت 
با  آسیا-اقیانوسیه  قهرمانی  نفره 
استرالیا،  ایران،  تیم  پنج  حضور 
تایلند، کره جنوبی و اردن برگزار 
بــه صورت  تیم ها  و  می شــود 
به مصــاف هم می روند  دوره ای 
پنجشنبه  روز  قهرمان در  تیم  تا 
معرفی شــود. قهرمان مسابقات 
جواز حضور در رقابت های جهانی 
را کسب خواهد کرد. تیم ایران در 
موفق شده  دیدار خود  نخستین 
بود تیم تایلند را بانتیجه 7 بر یک 
دیدار  این  ستاره  دهد.  شکست 
عبدالرضا کریمــی زاده، کاپیتان 
بار  بود که پنج  تیم کشــورمان 
دروازه تایلنــد را باز کرد. ضمن 
اینکه دو گل دیگر ایران را عباس 

ترابی به ثمر رساند.

تیم فوتبال پرســپولیس در هفته ســیزدهم لیگ برتر فوتبال 
مقابل تراکتورسازی با نتیجه تساوی متوقف شد تا شانس رسیدن به 

رده سوم جدول را از دست بدهد.
در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال و از ساعت 15 دیروز، 
تیم پرســپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم تراکتورسازی رفت که این 
مســابقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رســید. مهمترین نکته ترکیب 
تراکتورســازی، غیبت آنتونی اســتوکس مهاجم ایرلندی بود. بازیکن ۸ ُگله 
تراکتور که به دلیل بی انضباطی چند روز دیرتر از کشورش به ایران بازگشت، 
در این بازی حتی در فهرســت 1۸ نفره هم حضور نداشت. بازی در نیمه اول 
که با تساوی بدون گل به پایان رسید تحت تاثیر بارش باران و لغزندگی زمین 
قرار داشــت. در نیمه دوم هر دو تیم بــازی هجومی تری را از خود به نمایش 
گذاشتند. در دقیقه 5۳، ضربه کاشــته تراکتورسازی دروازه پرسپولیس را تا 
آســتانه بازشــدن پیش برد. در دقیقه 60 هم احســان حاج صفی روی پاس 
مسعود شجاعی موفق شد برای تراکتورســازی گلزنی کند ولی داور این گل 
را مردود اعام کرد تا جو بازی مجددا متشــنج شود. در همین ارتباط، کاظم 
محمودی مربی تراکتورسازی به خاطر اعتراض به داور، از روی نیمکت تیمش 
اخراج شــد. در دقیقه 66 اینبار نوبت پرســپولیس بود که حمله خطرناکی را 
طراحی کند. علی علیپور از گوشــه محوطه جریمه تراکتورسازی پاس خوبی 
را برای منشــا ارســال کرد ولی مهاجم سرخپوشان به این توپ نرسید تا این 
فرصت خطرناک از دســت برود. بعد از این موقعیت بود که بازی به تدریج از 
ســرعت و کیفیت 15 دقیقه ای خود افتاد و دو تیم بــازی متعادل تری را به 
نمایش گذاشــتند تا این دیدار بدون اینکه توپی از خط دروازه ها عبور کند به 
پایان برسد. در مشهد تیم پدیده در ورزشگاه امام رضا)ع( این شهر میزبان تیم 
سایپا بود که این دیدار در نهایت با تک گل محمد قاسمی نژاد در دقیقه ۸2 به 
ســود پدیده به پایان رسید. در آخرین دیدار دیروز دو تیم استقال خوزستان 
و استقال تهران از ساعت 1۷:۳5 در اهواز برابر هم قرار گرفتند که این دیدار 
در پایان با برتری یک گله شــاگردان شفر به اتمام رسید. تک گل استقال را 

در این نیمه روح اه باقری در دقیقه 2۹ وارد دروازه هم نام خوزستانی کرد.
روز شــنبه  نیز ذوب آهن در اولین بازی خود با حضور علیرضا منصوریان 
امتیازی مقابل پارس جنوبی کسب نکرد. در این دیدار که در ورزشگاه فوادشهر 
اصفهان برگزار شــد تیم پارس جنوبی با تک گل محمدنوری )20 - پنالتی( به 

سه امتیاز شیرین دست پیدا کرد.

پیروزی استقال مقابل همنام اهوازی
تساوی پرسپولیس و تراکتورسازی زیر باران

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1129211751229. پدیده مشهد

21275025101526. سپاهان
3136522112923. تراکتورسازی

411560114721. پرسپولیس
5135441611519. پارس جنوبی جم

612462106418. استقال تهران
7134451514116. پیکان
316-8134451114. سایپا

614-9133551016. فواد خوزستان
113-101311021011. ماشین سازی تبریز

313-111311021215. صنعت نفت آبادان
412-12132651115. نساجی مازندران

511-13122551116. ذوب آهن
611-1413256713. نفت  مسجدسلیمان

149-1513238519. سپیدرود رشت
* 114-1613247819. استقال خوزستان

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

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس



دستگیری اعضای عرفان حلقه
کرج - مهر : دادستان عمومی و انقاب مرکز استان البرز از دستگیری یکی 

از اعضای اصلی عرفان حلقه در استان خبر داد.
حاجی رضا شــاکرمی، با  اشاره به اینکه به همراه این فرد همسر و تعدادی 
دیگر از اعضا دستگیر شده اند، گفت: این دستگیری طی روزهای اخیر بوده است 

و احتمال ارسال پرونده به تهران برای بررسی های بیشتر وجود دارد.
تصادف خونبار

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان از 
برخورد دو دستگاه پژو405 در محور»ایرانشهر-بم« خبر داد.

ســرهنگ »یداله ســتوده« گفت:  در این حادثه یك دستگاه  پژو405 به 
رانندگی مردی جوان به دلیل انحراف به چپ با یك دســتگاه پژو405 حامل 

سوخت قاچاق با دوسرنشین به صورت رخ به رخ برخورد کرد.
وی تصریح کرد: در این حادثه متاسفانه سه سرنشین هر دو خودرو به علت 
شــدت جراحات وارده در محل حادثه فوت و  اجساد با کمك نیروهای امدادی 

به سردخانه منتقل شدند.
پلمب نانوایی متخلف

ورامین – ایرنا: رئیس اتاق اصناف شهرســتان ورامین از پلمب ســه واحد 
نانوایی به دلیل استفاده از جوهر قند )بانکیت( در این شهرستان خبر داد. 

ابوطالب شیرکوند ، گفت : ممنوعیت استفاده از جوهر قند توسط اتحادیه 
خبازی های شهرستان به تمامی واحدهای نانوایی شهرستان ورامین اباغ شده 
و تمامی واحدهای نانوایی از مضرات استفاده از این ماده به خوبی آگاهی دارند.
وی تصریح کرد: با واحدهای نانوایی که از جوهر قند در پخت نان استفاده 
می کنند به شــدت برخورد شده و عاوه بر پلمب واحد نانوایی، سهمیه آرد آن 
واحــد نیز به طور موقت قطــع و در صورت تکرار تخلف، جــواز نانوایی باطل 

می شود.
هجدک کرمان لرزید

کرمان – باشــگاه خبرنگاران جوان: بر اســاس اطاعات منتشــر شده در 
موسســه ژئوفیزیك دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی 1/4 ریشتر در عمق 
10 کیلومتری زمین ساعت هشت و 14 دقیقه و 25 ثانیه دیروز هجدک کرمان 

را لرزاند.
منطقه هایی که به مرکز این زمین لرزه 4/1 ریشــتری در  اســتان کرمان 
نزدیك بودند هجدک در فاصله 11 کیلومتری ،خانوک در فاصله 1۳ کیلومتری 

و چترود  در فاصله 21 کیلومتری به ثبت رسیده اند.
ســعیدی مدیرکل مدیریت بحران اســتان کرمان اعام کرد کانون زلزله 
در منطقه ای غیر مســکونی بوده و تاکنون گزارشــی از خسارت یا آسیب های 

احتمالی دریافت نشده است.
واژگونی اتوبوس

ســرویس شهرستانها : جانشین پلیس راه اســتان سمنان از واژگونی یك 
دستگاه اتوبوس مسافربری در محور سمنان دامغان خبرداد.

سرهنگ »ســید مهدی جالی« گفت: یك دستگاه اتوبوس که از ارومیه 
به مقصد مشــهد در حرکــت بود در کیلومتر 7۳ جاده ســمنان دامغان دچار 

سانحه شد.
وی افزود: رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده با توجه به لغزندگی 
ســطح محور منجر به منحرف شــدن اتوبوس به سمت چپ جاده و در نهایت 

واژگونی آن شد.
جالــی از مرگ یك نفر خبرداد و گفت: هفت مصدوم حادثه نیز توســط 

عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
فرونشست زمین در اهواز

اهواز – ایســنا: رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 
از مصدوم شــدن دو نفر بر اثر فرونشســت زمین در منطقه کوی مجاهد این 

شهرستان خبر داد. 
علی تراب پور، افزود: نیروهای امدادی سازمان آتش نشانی پس از رسیدن 
به محل حادثه مشاهده کردند که خودرو همراه با دو سرنشین بر اثر فرو رفتن 

آسفالت )فرونشست زمین( درون گودال رفته است.
وی گفت: در این حادثه دو نفر مصدوم شــدند که توسط نیروهای امدادی 

نجات یافته و توسط عوامل اورژانس 115 به بیمارستان انتقال یافتند.
به گفته شهیدی، معاون زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اگر 
منطقه ای چهار میلیمتر فرو نشســت داشته باشد، با بحران فرونشست مواجه 
است؛ ۳00 دشت ایران دچار فرونشست است و دشت مشهد با 25 سانتیمتر، 
دشــت کرمان با 20 سانتیمتر، دشت ساوجباغ با 22 سانتیمتر و دشت تهران 

با 17 سانتیمتر فرونشست مواجه است.
درگیری قاچاقچیان با ماموران

رشــت – خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
تالش از درگیری ماموران این اداره با قاچاقچیان چوب در این شهرســتان خبر 

داد.
ناصری گفت: هنگامی که هفت  قاچاقچی چوب با یك خودروی نیســان 
قصد داشــتند چوب های جنگلی را از منطقه ریك تالش خارج کنند با یکی از 
ماموران منابع طبیعی و دو همیار طبیعت درگیر شدند که بر اثر این درگیری 
مامــور اداره منابع طبیعی از ناحیه گوش و ســاق پا و دوهمیار طبیعت هم از 

ناحیه گردن و کتف مجروح شدند.
وی افزود : چهار نفر از این قاچاقچیان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی 

شدند و سه نفر دیگر هم متواری هستند.
کاهبردار در دام پلیس

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از دستگیری 
دو نفر با شش میلیارد ریال کاهبرداری در استان خبر داد.

سرتیپ »علیرضا مظاهری« گفت: در پی دریافت 18 مورد شکایت مبنی بر 
اینکه افرادی با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان اقدام به کاهبرداری به روش 
جعل امضا و جعل اســناد کرده اند ، پلیس با انجــام اقدامات فنی و همچنین 
بررســی اظهارات شاکیان پرونده موفق به شناســایی محل اختفای این افراد 
شــدند، افزود: در یك اقدام غافلگیرانه ماموران موفق شــدند دو نفر کاهبردار 

حرفه ای را دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی انتقال دهند.
وی خاطر نشــان کرد: متهمان بعد از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.
دستگیری قاچاقچی قهوه

کرج – ایســنا: جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف پنج میلیارد ریال 
قهوه قاچاق از یك کارگاه در کرج خبر داد. 

سرتیپ سید جعفر حســینی، گفت: در پی رصدها و پیگیری های صورت 
گرفته، کارگاه مذکور در کرج شناسایی و در بازرسی از آنجا مقادیر زیادی قهوه 

و کاپوچینو با برندهای خارجی کشف شد. 
وی افزود: در این رابطه یك نفر دســتگیر و به همراه پرونده تشکیل شده 

تحویل تعزیرات حکومتی استان البرز شد. 
قاتل خاموش

زنجان – خبرگزاری صدا و ســیما: مسئول اورژانس شهرستان خرمدره از 
جان باختن یك مرد 46 ساله در این شهرستان بر اثر گاز گرفتگی خبر داد.

مقدم گفت: در بررســی صورت گرفته مشخص شد فردی 46 ساله بر اثر 
انتشــار گازمونواکســید کربن از لوله بخاری دچار خفگی شده و به بیمارستان 

منتقل شد که متاسفانه جان باخته است.
تصادف زنجیره ای

قزوین – تســنیم: رئیس  اورژانس استان قزوین از مصدومیت 21 نفر بر اثر 
تصادف زنجیره ای در بزرگراه قزوین-زنجان خبر داد. 

پیمان نامدار، گفت : در این حادثه که پنج خودرو سواری بر اثر لغزندگی با 
یکدیگر برخورد کرده بودند 21 نفر مصدوم شدند.

وی افــزود: مصدومــان ایــن حادثــه توســط 9 دســتگاه آمبوانس به 
بیمارستان های رجایی و رازی منتقل شدند.

نامدار ادامه داد: حال شش تن از مصدومان وخیم اعام شده در حالی که 
سه نفر از مصدومان در محل حادثه درمان شدند.

قاچاق سوخت 
اردبیل – فارس: معاون اجتماعي فرماندهي نیروی انتظامي استان اردبیل از 
کشف 161 هزار و 78 لیتر سوخت قاچاق در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهي 

شهرستان بیله سوار خبر داد. 
کریــم نوری، اظهــار کرد: پلیس آگاهی شهرســتان بیله ســوار با انجام 
بررســی های میدانی از عرضه گازوئیل قاچاق در جایگاه ســوخت روســتای 

»گوک تپه« مطلع شد.
وی افزود: پلیس به آدرس این جایگاه ســوخت اعزام و در بازرسی های به 
عمل آمده 161 هزار و 78 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

وی با  اشــاره به دســتگیری یك قاچاقچی در این عملیــات گفت: ارزش 
محموله قاچاق کشــف شده 966 میلیون و 468 هزار ریال توسط کارشناسان 

برآورد شده است.

صفحه 10
 دوشنبه ۵ آذر 1۳۹۷

1۸ ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۵۸
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

دادگاهی در فرانسه یک راننده تاکسی 
پاریســی را که از دو گردشگر ۲۴۷ یورو 
زندان  ماه  به هشــت  بود،  کرایه خواسته 

محکوم کرد.
به گزارش یورونیوز، دادگاه پاریس این مرد 
جوان را به علت تهدید به خشونت و تاکسی رانی 

بدون مجوز به یك سال زندان محکوم کرد که چهار ماه آن تعلیقی خواهد بود.
دو گردشــگر اهل تایلند از فرودگاه »شارل دوگل« پاریس برای مرکز شهر 
تاکسی گرفته بودند، اما پس از رسیدن به مقصد، راننده تاکسی به جای کرایه 
ثابت 50 یورویی به مســافران خارجی اش یك فاکتور 247 یورویی نشان داد.
زوج تایلندی که از میزان کرایه تعجب کرده بودند، از پرداخت آن سرباز زدند، 
اما راننده تاکســی درهای ماشــین را قفل کرد و دوباره راه افتاد. بعد از بحث و 
جدل طوانی در نهایت گردشــگران راضی به پرداخت 200 یورو شدند.این دو 
مســافر جوان، مکالمه خود با راننده تاکسی را با تلفن همراه خود ضبط کرده 
و در شــبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشــتند. پلیس فرانسه با استفاده از 
شــماره پاک ماشین توانست راننده را پیدا کند.راننده تاکسی که در دادگاهی 
در پاریس محاکمه می شد برای دفاع از خود گفت که از یك برنامه روی تلفن 
همراهش برای تعیین کرایه مســیر استفاده می کند و به همین دلیل تقصیر او 
نبوده که چنین مبلغی را از مســافران خواســته است. این مرد جوان 25 ساله 
خاف شواهد در دادگاه ادعا کرد که از خروج مسافران جلوگیری نکرده است. 
یکی از گردشگران به روزنامه پاریزین گفت: چمدان های ما در صندوق ماشین 
بودند و درها قفل شد. راننده تاکسی نیز تهدید کرده بود که نمی گذارد ما پیاده 
شــویم. در نهایت تصمیم گرفتیم که 200 یورو را پرداخت کنیم تا بتوانیم از 

ماشین خارج شویم.

زندان در انتظار 
راننده تاکسی 

پاریسی!

باستان شناسان موفق به کشف مومیایی 
سه هزار ساله یک زن از طبقه اشراف مصر 

در غرب رود نیل شدند.
به گــزارش پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین، 
باستان شناســان موفق شــدند تابــوت یك زن 
مومیایی شــده را که قدمت آن به سه هزار سال 

پیش می رســد را در شهر جنوبی ااقصر مصر کشف کنند. این مومیایی که به 
خوبی داخل تابوت حفظ شده است، یکی از دو مومیایی است که طی یك ماه 
گذشته توسط تیم کاوش فرانسوی در منطقه العساسیف واقع در غرب رودخانه 
نیل کشف شده است.تابوت این مومیایی با حضور یك تیم بین المللی بازگشایی 
شــد. مومیایی متعلق به زنی به نام »تویا« )huya( است که به نظر می رسد از 
طبقه اشراف بوده و جسم آن نسبت به سایر مومیایی های کشف شده به خوبی 
حفظ شده اســت.به گفته »نوین عارف«، سخنگوی وزارت بازرگانی مصر، نام 
دقیق این مومیایی که متعلق به سلسله هفدهم فراعنه است، پس از بررسی های 
بیشــتر اعام می شود. این مقام مصری گفت: با توجه به شیوه مومیایی به کار 
رفته در این نمونه که به ســبك »ریشــی« است، می توان دریافت او متعلق به 
سلســه 17 یا 18 است. همچنین با توجه به محل کشف آن در دره »کویینز« 
که منطقه حفظ مومیایی های مربوط به پادشاهان، نجیب زادگان و اطرافیان آنها 
بوده است، بدون شــك این زن یکی از اعضای طبقه اشراف است.در کنار این 
مومیایی متعلقات او که از جنس چوب صنوبر و خاک رس اســت، نیز کشــف 

شده است.

مومیایی
 ۳ هزار ساله 

در مصر!

خریداران و کاســبان خرده فروش در 
سراســر ایاات متحده در روز جمعه سیاه 
با تخفیف های زیادی بر روی اســباب بازی، 

لباس و وسایل الکترونیک روبه رو شدند.
به گزارش رویترز، این کار به خرده فروشــان 
امکان آغازی بــا قدرت برای فصل تعطیات داد.

جوزی هرناندز 59 ســاله و خواهرش، پائولینا کروز 66 ســاله که هر ســال از 
مکزیکوســیتی برای خرید به نیویورک می آیند گفتند: »قیمت ها خیلی خوب 
بودند.«این دو 120 دار برای خرید عروســك و اسباب  بازی از فروشگاه والت 
دیزنی خرج کردند. این فروشگاه 20 درصد تخفیف داشت. آنها همین مقدار هم 
در فروشگاه گپ خرید کردند که حراج 55 درصدی داشت.کروز هرناندز، یکی 
از مدیران شرکت هوافضا گفت: با اقتصاد آمریکا و مسائل مالی مشکلی ندارد و 
می تواند هزار دار دیگر برای هدیه های تعطیات هزینه کند. درست مثل سال 
گذشته.همین اتفاق به صورت آناین هم افتاد. خریداران 64۳ میلیون دار تا 
10 صبح خرج کرده بودند، یعنی 28 درصد بااتر از سال گذشته. فروش گوشی 
هوشمند نیز افزایش داشت.رفت و آمد در فروشگاه  های حراجی هم سالم و آرام 
بود و خبری از صدمات و خســارات نبود.ارقام اولیه نشان داد کل خرده فروشی 
هم در فروشــگاه ها و هم به صورت آناین، هماهنگ با انتظارات بوده اســت. 
شــرکت مسترکارت اســپندینگ پالس گزارش داد که انتظار دارد کل فروش 
جمعه ســیاه به 2۳ میلیارد دار در سال جاری برسد، یعنی 21 میلیارد دار 
افزایش نســبت به سال گذشته.خرید آناین در روز جمعه به 6/4 میلیارد دار 
رســید. خرید آناین در روز شکرگزاری 28 درصد باا رفت و ۳/7 میلیارد دار 
بود.فدراسیون خرده فروشی ملی پیش بینی می کند فروش تعطیات آمریکا در 
ماه نوامبر و دسامبر پس از 2017 ، 4/۳ و 4/8 درصد رشد کند و به 717/45 
تا 720/89 میلیارد دار برسد. افزایش ساانه آن در 5 سال گذشته ۳/9 درصد 
بوده اســت.هوای بسیار سرد شمال شرق آمریکا ممکن است برخی خریداران 
را در خانــه نگهدارد، ولی تحلیل های صنعتی نشــان داده که تقاضا برای کت 
و لباس گرم هم افزایش یافته اســت.خرید کااهــای گران تر مثل تلویزیون و 
آیپدها و ساعت های اپل در تارگت بیشتر بوده است. در حالی که گوشی تلفن، 
اســباب بازی، کنسول بازی و وسایل پخت و پز جزو فروش های باای والمارت 
بوده اند. بیشــترین تخفیف ها در بخش لباس و متعلقات آن بوده که در مایکل 
کورس ارایه می شــده است. این فروشــگاه با 60 درصد تخفیف فروش داشته 
اســت. بعد از آن فروشگاه گپ با 50 درصد تخفیف و نورداستروم با 60 درصد 

تخفیف قرار دارد.

تب خرید ارزان 
در جمعه سیاه 

آمریکا

مقامات جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا 
اموالی به ارزش 1/5 میلیارد دار را از تاجری 
که گفته می شود مرتبط با مافیا بوده ضبط 

کرده اند.
به گزارش ایسنا، این یکی از بزرگترین موارد 
ضبط امــوال در ایتالیاســت.»کارملو پاتی« که 

مرگ او در ســال 2016 اتفاق افتاده، نخســت به تجارت مشغول بود و سپس 
مدیریت آژانس گردشگری »والتور« را برعهده گرفت. او تا پایان عمر به خرید 
ملك، زمین گلف و مراکز توریســتی در سراســر ایتالیا، مراکش و ساحل عاج 
می پرداخت.مقامات دادســتانی ایتالیا می گویند او با »مائو مسینا دنارو« چهره 
بدنام مافیا که از ســال 1998 فراری است، ارتباط داشته است.این رهبر مافیا 
به جرم قتل به حبس ابد محکوم شــده است، اما پلیس حدود 20 سال است 
که او را نیافته اســت. به گزارش یورونیوز، آخرین عکس منتشر شده از وی به 

سال های 1990 بازمی گردد.

ضبط اموال 
مرتبط با مافیا 

در ایتالیا

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 واگذاری امور بیمه ای شرکت ملی پست 

به بخش خصوصی )۹۷/0۵(
شرکت ملی پست جمهوری اسامی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بیمه ای 
شــرکت ملی پست به بخش خصوصی )200973067000004( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. ازم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/9/5 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16:30 روز چهارشنبه تاریخ 1397/9/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16:30 روز یکشنبه تاریخ 97/9/25
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 97/9/26

اطاعات تماس: دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف به آدرس 
تهران - میدان رســالت - ابتدای خیابان نیروی دریایی - نبش کوچه ســهند - معاونت برنامه ریزی - پشــتیبانی و توسعه 

مدیریت شرکت ملی پست - کمیسیون معامات مراجعه نمایند. تلفن: 77893028
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 

م الف 3122دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر خوزستان 
گفت: آب گرفتگی و ســیل در اثر بــارش باران پنج 

شهرستان خوزستان را فرا گرفت.
صادق سامت در گفت و گو با ایرنا از انجام عملیات امداد 
و نجات در شهرستان آغاجاری، بهبهان، رامهرمز، شوشتر و 
هندیجان که به دلیل بارش باران طی چندین ساعت دچار 

سیاب شدند خبر داد.
وی گفت: 40 مامور امداد و نجات به این شهرســتان ها 

برای کمك رسانی به مردم اعزام شدند.
ســامت ادامه داد: 75 نفر از عشــایر شوشــتر گرفتار 
سیاب شــدند که به این افراد امداد رسانی شد، همچنین 
به دلیل مسدود شــدن محورمسیر هندیجان به دیلم بر اثر 
بارش باران 104 نفر گرفتار شــده بودند که کمك رسانی به 

آنها انجام شد.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: تعدادی از 
محله های هر منطقه زیر آب رفتنداما بیشــترین آبگرفتگی 

پس از بارش باران در منطقه شش رخ داد. 
علیرضــا عالیپور ادامه داد: در مجمــوع از ابتدای پاییز 
تاکنون 210 میلی متر بارندگی در اهواز ثبت شده است که 
این امر بیانگر سال پر باران پس از یك دوره خشکسالی است.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری دزفول گفت: ریزش ســقف یك منزل مسکونی 
قدیمــی بر اثر بارندگی شــدید در دزفول باعث حبس یك 

نفر در منزل شد. 
عبدالحســین معظم فر، با بیان اینکه یك مرد 45 ساله 
در پی این حادثه در اتاق محبوس شــده بود، گفت: ســتاد 
فرماندهی عملیات به سرعت تیم امداد و نجات سازمان را به 
محل حادثه واقع در کوچه علم عباس اعزام و بافاصله اقدام 

به نجات فرد محبوس شده کرد.
مدیــر پایگاه میراث جهانی چغازنبیــل گفت: بازدید از 
این مکان تاریخی بدلیل خیس بودن سایت در پی بارندگی 
شدید و شرایط بد جوی با هدف جلوگیری از آسیب رسیدن 
به بنا و گردشگران تا عادی شدن شرایط جوی ممنوع است. 

عاطفه روشــنویی افزود: بارندگی شــدید در ســایت 
چغازنبیل آســیب  پذیری دیوارها و کف بنا را افزایش داده 

است.
همچنین در پی بارش های اخیر و آبگرفتگی روســتاها 
تعداد 25 راس گوسفند در روستای ناصرآباد خوزستان تلف 

شدند. 
سقف و ایوان بقعه سید احمد تفاخ در بخش شاوو شوش 

هم بر اثر بارندگی های اخیر فرو ریخت. 
وی افزود: این بقعه با ۳00 سال قدمت حدود 15 سال 
پیش توســط میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
ثبت ملی شد اما هنوز هیچ اعتباری برای مرمت و بازسازی 

آن تخصیص داده نشده است.
مدیرعامل جمعیت هال احمر خوزستان گفت: به 727 
نفر در اســتان که در بارندگی در سیاب گرفتار شده بودند 

امدادرسانی شد. 
علــی خــدادادی بیان کــرد: ایــن امداد رســانی در 
شهرستان های آغاجاری، بهبهان، رامهرمز، شوشتر، هندیجان 
و اندیمشك که بیشترین بارندگی را داشته اند صورت گرفته 

است.
مردم چهار روستای مجاور سد خاکی شهرستان رامشیر 
که به دلیل شدت بارندگی و افزایش حجم آب آن در معرض 
تخریب قــرار دارد در پایگاه امداد و نجــات هال احمر در 

منطقه مشراگه این شهرستان اسکان داده شدند.
در شهرســتان هندیجان نیز ساکنان 25 خانه مسکونی 
به دلیل آبگرفتگی و جاری شــدن ســیاب تخلیه و اسکان 
داده شدند. اقام مصرفی همچون هفت دستگاه چادر. 275 
تخته پتو، موکت، غذا و انواع کنســرو به این مناطق ارسال 

شده است.

در پی بارندگی های اخیر

سیل 5 شهرستان خوزستان را فرا گرفت

زاهدان – خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری دو قاچاقچی و 
کشف یک هزار و 181کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات پلیس مبارزه 

با مواد مخدر شهرستان سراوان در جنوب این استان خبر داد. 
سرتیپ محمد قنبری در این رابطه اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان ســراوان با کار گســترده اطاعاتی یك باند قاچاق را که به صورت 
مســلحانه و با استفاده از خودروهای تیزرو قصد جابه جایی محموله سنگین مواد 

افیونی از مناطق مرزی به عمق کشور را داشتند شناسایی کردند.
وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ســراوان با رصد 
مداوم تحرکات اعضای این باند مســلح، قاچاقچیــان را در حال جابه جایی مواد 
مخدر با یك دستگاه پژو پارس در یکی از مسیرهای مواصاتی فرعی شناسایی و 

با عائم هشدار دهنده دستور ایست دادند.
وی تصریح کرد: راننده خودرو بدون توجه به هشدار پلیس متواری و سرنشین 

آن به سمت ماموران انتظامی تیراندازی کرد.
وی ادامه داد: پس از طی مســافتی تعقیب و گریز پلیس مبارزه با مواد مخدر 
خــودرو حامل مواد مخدر را با قانون به کارگیری ســاح متوقف و قاچاقچیان با 

استفاده از تاریکی شب به سمت ارتفاعات متواری شدند.
ســردار قنبری اظهار داشت: در بازرسی از این خودرو 7۳8 کیلو و 670 گرم 
تریــاک، 77 کیلو و 100 گرم هروئین، 26 کیلو و 725 گرم مرفین، ۳۳8 کیلو و 
670 گرم سایر مواد مخدر و 10 تیغه خشاب به همراه 629 فشنگ کاش کشف 
شــد. وی به دستگیری دو تن از اعضای این باند حرفه ای قاچاق در پاک سازی از 

منطقه خبر داد.

کشف انواع مواد مخدر در سراوان

از  تهران  شــهر  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
کاهــش ۲۴ درصدی تلفــات گازگرفتگی در تهران 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
جال ملکی به فارس گفت: امســال با رعایت ایمنی و 
توجه به اخطارها و هشدارها از سوی شهروندان شاهد کاهش 
24 درصدی تلفات ناشــی از استنشاق  گاز منواکسید کربن 

نسبت به مدت مشابه در استان تهران بوده ایم.
ملکی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما در روزهای 
آینــده و افزایش باران و برف در شــهر تهران باید وضعیت 
فیزیکی بخاری ها در منازل و کارگاه ها و ادارات بررسی شود. 
شیشه بخاری  باید کاما سالم باشد و اگر در بخشی از لوله ها 
شــعله ای وجود ندارد قطعا گاز در حال انتشــار است و این 
مشکل باید برطرف شود. باید از شلنگ های مخصوص بخاری 
استفاده شود و طول شــلنگ با اسفنج آغشته به کف چك 

شود که نشتی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه استفاده از کاهك های H برای خروج 
گازهای آاینده توصیه می شــود که تقریبا موجب انســداد 
گازها نمی شود، افزود: نباید از لوله  های آکاردونی برای خروج 
گازهای آاینده استفاده شود و این لوله ها مناسب برای هود 

آشپزخانه است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شــهر تهران با  اشاره به 
اینکه در سال گذشــته 800 نفر در کشور در اثر استنشاق 
گازهای منواکسید کربن جان خود را از دست داد ه اند گفت: 
توجه به این نکات توســط شــهروندان می تواند در کاهش 

تلفات گازهای منواکسید کربن بسیار تأثیرگذار باشد.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران از نجات 
معجزه آسای کودکی پنج ساله  بعد از سقوط از ارتفاع 

15متری خبر داد.
جال ملکی با بیان اینکه این حادثه شامگاه جمعه اتفاق 
افتاد، به ایسنا گفت: با اعام گزارشی مبنی بر سقوط کودکی 
از ارتفاع واقع در تهرانســر بلوار اله به سامانه 125 سازمان 
آتش نشانی، بافاصله دو ایستگاه آتش نشانی با امکانات کامل 
به محل حادثه اعزام شــدند. آتش نشانان با حضور در محل 
حادثه که یــك مجتمع پذیرایی پنج طبقه بود، مشــاهده 
کردند پسر بچه پنج ساله ای از سطح پشت بام به ساختمان 
مجاور ســقوط کرده و پس از سقوط از ارتفاع 15 متری در 

فضای بین دو ساختمان گرفتار شده است.
ملکی افزود: آتش نشــانان با انجام بررسی های ازم، از 
حضور این کودک در این فضــا اطمینان حاصل کردند، اما 
همچنان محل دقیق گرفتار شــدن وی مشــخص نبود، به 
همین خاطر بخشــی از دیوار طبقه اول ساختمانی را که در 
مجاورت مجتمع پذیرایی قرار داشــت تخریب کرده و طی 
بررسی های ازم، محل دقیق گرفتار شدن کودک در طبقه 
همکف را مشــخص کردند. در ادامه، بخش تشــخیص داده 
شده را با احتیاط شکافتند و به کودک دسترسی پیدا کردند.
 وی با  اشاره به اینکه این پسربچه ارتفاعی حدود 15متر 
را ســقوط کرده بود، گفت: این کودک ناباورانه زنده بود، اما 
دچار مصدومیت هایی شده بودکه به عوامل اورژانس تحویل 

داده شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر گفت: 
اجســاد دو خدمه شــناور خدماتی آتش گرفته در 
آب های خلیج فارس )16 مایلی بندر عسلویه( جمعه 

شب پس از ساعت ها تاش پیدا شد. 
ســیاوش ارجمند زاده، درگفت و گو با ایرنا افزود: شناور 
خدماتی »علی 20« ساعت 00:40 دقیقه بامداد روز جمعه 
در 16 مایلی آب های عســلویه دچار آتش سوزی شد که 9 
نفر از 11 سرنشــین آن با کمك شناورهای ناجی اداره کل 

بنادر و دریانوردی استان بوشهر نجات یافتند. 
وی یادآور شــد: فرمانده شناور خدماتی علی 20 بامداد 
روز جمعه اعام آتش ســوزی در شناور کرد که پس از آن 
شــش شناور امدادی به همراه نیروهای امدادی و متخصص 

به محل حادثه اعزام شدند.
ارجمند زاده گفت: تا پیش از رســیدن شش شناور یاد 
شــده شناور ناجی پارمیدا چهار حوالی ساعت دو بامداد روز 
جمعه بــا توجه به نزدیك بودن بــه موقعیت، 9 نفر خدمه 
شناور را نجات داد و دو تن دیگر مفقود بودند که جسد های 
آنها جمعه شــب پیدا شد. وی ادامه داد: آتش سوزی شناور 
علی 20 بطور کامل مهار شــده و شناور بوسیله یدک کش 
عسلویه یك به  سمت اسکله عســلویه منتقل شد. ارجمند 
زاده افزود: شناور خدماتی علی 20 از مبدا عسلویه به مقصد 
منطقــه نفتی پارس جنوبی در حرکت بــود که دچار آتش 
سوزی شد. وی گفت: کارشناسان در حال بررسی علت آتش 

سوزی در این شناور هستند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: 18 میلیارد 
و ۴1۷ میلیون و 500 هزار ریال چک پول جعلی توسط 

پلیس آگاهی این استان در مشهد کشف شد. 
به گزارش ایرنا، سرتیپ کاظم تقوی گزارش داد: پلیس 
آگاهی در اقدامی اطاعاتی به سرنخهایی از حمل اسکناس 
جعلی دســت یافته و در ادامه تحقیقات خود، یك خودروی 
ســواری حامل چك پولهای تقلبی را در پارکینگ فرودگاه 
مشهد شناسایی و توقیف کردند.  وی افزود: با کشف افزون 
بر 18 میلیارد ریال چك پول 500 هزار ریالی تقلبی از این 

خودروی پژو 206 یك متهم دستگیر شد. 
وی گفت: در ادامه تحقیقات پلیس دو همدســت دیگر 
این متهم نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها مقادیری 
مواد مخدر و مشــروبات الکلی، یك عدد شوکر، سه دستگاه 
چاپگر، مقادیری کاغذ جعل اسکناس، یك عدد باطوم و یك 
دستگاه رایانه مورد استفاده برای جعل اسکناس کشف شد. 

کاهش 24 درصدی 
تلفات گازگرفتگی در تهران

نجات معجزه آسای یک کودک 
پس از سقوط از ارتفاع 1۵متری

جسد های 2 خدمه شناور 
در خلیج فارس پیدا شد

کشف بیش از 18 میلیارد ریال 
پول جعلی در مشهد

روز پنج  شنبه یک ماه حقوق از چهار ماه حقوق 
معوق کارگران شرکت نیشکر هفت  تپه به  حساب آنها 
در بانک ملی واریز شــد اما حقوق کارگران به دلیل 

اقساط عقب افتاده، توسط بانک مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، با گذشــت حدود 
سه هفته از اعتصابات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت  
تپه در اعتراض به خصوصی سازی غیراصولی شرکت و عدم 
پرداخــت چهار ماه حقوق معوق آن هــا، در نهایت فرماندار 

شهرستان شوش، از پرداخت مطالبات یك ماه خبر داد.
عدنــان غــزی فرماندار شــوش، اظهار کــرد: حقوق 
عقب مانده یك ماه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه به حســاب آنها واریز شد و همچنین مقررشده در 

هفته جاری نیز حقوق یك ماه دیگر پرداخت شود.
وی در ایــن رابطه ضمن تأیید بســته شــدن حقوق 
کارگران در بانك ملی، گفت : با مدیر بانك ملی در اســتان 
و شهرســتان صحبت شــد که فقط یك قسط را از حقوق 
کارکنان کم کند؛ منتظر هســتیم نماینده کارگران لیست 

کارگرانی را که حقوق آنها بسته شده را برای ما ارسال کند.
غزی می افزاید: به شــکل جدی در حال پیگیری برای 

پرداخت حقوق دوم کارگران نیشکر هفت  تپه هستیم.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه به لحاظ قانونی نمی توانیم به بانك بگوییم که اقساط 
خود را برداشــت نکند، اظهار می کند: قطعاً بانك ها حقوق 
خود را مطالبه می کنند و دنبال دریافت اقساط معوقه خود 

هستند.
ســیدراضی نوری، می افزاید: تنهــا راه  حل این قضیه 
همــکاری بانك با کارگران اســت تا زمانی کــه زندگی و 
معیشــت آنها روال طبیعی به خود گرفته و مشکات آنها 

حل شود.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسامی عنوان 
می کند: مسئله پیش آمده راه حل قانونی ندارد؛ فرماندار باید 
از روابط خود استفاده کرده و از بانك های شهرستان بخواهد 

تا زمان حل مشکل کارگری همکاری کنند.
از اســتاندار خوزســتان  پیگیر این موضــوع و اطاع 

از ســازوکارهای قانونی و یا اداری مدیریت اجرایی اســتان 
جهت جلوگیری از برداشــت اقساط معوق کارگران شدیم، 
اما باوجود تماس های مکرر و ارســال پیــام به وی و حوزه 

استانداری، پاسخی دریافت نشد.
پیش از این آیت اه محســن حیــدری نماینده مردم 
خوزســتان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص اعتراض 
کارگران شــرکت های گروه ملی و نیشکر هفت تپه، گفت: 
خواســته اصلی کارگــران، راه افتادن چرخــه تولید و حل 
اساســی و ریشه ای مشــکات اســت و به حق اعتقاددارند 
کــه طبق تجربه پرداخت حقوق یك یــا دوماه آنها به حل 

مشکات شرکت در بلندمدت کمکی نمی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، واگذاری نیشکر هفت تپه به 
نیروی غیربومی و غیرمتخصص در حوزه کشاورزی و نیشکر 
و بدون ارزشیابی قیمت واقعی باهدف خصوصی سازی، این 
شرکت را با چالش جدی روبه رو کرد که تعویق 4 ماه حقوق 
کارگران، از چالش های اصلی بود و ســبب تجمع اعتراضی 

کارگران در شهرستان شوش ظرف سه هفته اخیر شد.

بانک، حقوق کارگران هفت تپه را مسدود کرد

دو ســارق مســلحی که با وبگردی در فضای 
مجازی و به ویژه سایت »دیوار« اقدام به شناسایی 
طعمه های خود و سرقت از آنها می کردند، دستگیر 

شدند.
به گزارش ایسنا، ششم آبان ماه، شهروندی با مراجعه 
به کانتری 140 باغ فیض اعام کرد که دو سرنشین جوان 
یك خودرو تیبا ســفید رنگ، وی را مورد سرقت مسلحانه 

قرار دادند. 
مالباختــه در اداره یکم پلیس آگاهــی به کارآگاهان 
گفت: گوشــی تلفن همراه خود را بــه مبلغ 20 میلیون 
تومان برای فروش در ســایت دیــوار آگهی کرده بودم که 
شخصی ناشناس طی تماس تلفنی با معرفی خود به عنوان 
خریدار گوشی تلفن همراه، مبلغ ۳00 هزار تومان به عنوان 
پیش پرداخت معامله به حســابم واریز کرد، این شــخص 
برای انجام معامله و تحویل گرفتن گوشــی تلفن همراه، 
قرار ماقاتی در محدوده میدان دهکده المپیك گذاشــت. 
رأس ســاعت، دو جوان حدودا ۳5 ساله با یك خودرو تیبا 
سفید رنگ در محل قرار حاضر شدند و ضمن معرفی خود 
به عنوان خریدار گوشــی، درخواست کردند که گوشی را 
ببینند، به محض نشــان دادن گوشی تلفن همراه ناگهان 
یکی از آنها اسلحه ای کمری از زیر لباسش خارج کرد و با 
تهدید به شلیك اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کرد 

و بافاصله با خودرو تیبا از محل متواری شدند.
پرونده مشابه دیگری به اداره یکم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ اعام شــد که طی آن ســارقان به همین شــیوه و 
شــگرد، با تماس با مالك یك گوشی تلفن همراه و واریز 
پیش پرداخت به حســاب صاحب گوشی، با یك پژو 405 
نقره ای رنگ در محل معامله حاضر شــدند. در ادامه نیز با 

تهدید مالباخته، سرقت مسلحانه انجام داده و گوشی تلفن 
همراه را به ارزش حدودا 15 میلیون تومان سرقت کردند.

با شناســایی مالك خودرو تیبا و پــژو 405 و اظهار 
بی اطاعی مالکان آنها از این سرقت ها مشخص شد، هردو 
نفر خودروی خود را در نمایشــگاه اتومبیلی در شهرستان 

بهارستان به امانت گذاشته اند.
با بیان اینکه ماموران در ادامه تحقیقات پلیسی مطلع 
شــدند که فرزند مالك نمایشگاه فردی حدودا ۳4ساله به 
نام مراد، از مجرمین ســابقه دار در زمینه ســرقت به ویژه 
سرقت خودرو است، تصویر وی را از سیستم جامع پلیس 
آگاهی به دســت آورده و مالباختگان نیز مراد را به عنوان 
سارق مسلح و شخصی که در زمان سرقت آنها را با ساح 

کمری تهدید کرده بود، شناسایی کردند. 
بــا شناســایی وی به عنــوان متهم اصلــی پرونده، 
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با دریافت حکم قضایی 
به شهرســتان بهارستان اعزام شــدند و با شناسایی محل 
تردد متهم در محدوده نمایشــگاه پدرش، وی را در تاریخ 
28آبان حین تردد با تیبای متعلق به یکی از فروشندگان 

خودرو دستگیر کردند.
معــاون مبارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ با اعام این خبر افزود: مراد در همان تحقیقات اولیه 
به صراحت به هر دو فقره ســرقت مســلحانه و همچنین 
انجام سومین سرقت مسلحانه مشابه در محدوده فلکه دوم 
صادقیه تهران پیش از دســتگیری اعتراف و در ادامه یکی 
از دوستان خود که فردی حدودا ۳4 ساله به نام حمید بود 
را به عنوان همدســت در انجام این سرقت ها معرفی کرد. 
حمید نیز همان روز در شهرستان اسامشهر دستگیر شد و 

دو متهم به اداره یکم پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرقت مسلحانه 
پس از شناسایی طعمه ها از سایت »دیوار« 

مناطق،  برخی  برای  کشور  هواشناسی  سازمان 
 رگبار و رعدوبــرق و آب گرفتگی معابر پیش بینی 

کرد.
این ســازمان اعام کرد: برای امروز در جنوب شــرق 
فارس، هرمزگان و پاره ای مناطق کرمان، رگبار و رعدوبرق، 
آب گرفتگی معابر، سیابی شدن مسیل ها و باا آمدن آب 
رودخانه ها پیش بینی می شــود. از این رو به هموطنان در 
اســتان های فوق توصیه می شــود که از تردد و توقف در 
کنار رودخانه ها و مســیل ها خودداری کنند. همچنین به 
مســافرانی که قصد تردد از جاده های کوهستانی برف گیر 
البرز و زاگرس دارند، به همرا داشــتن وســایل و امکانات 

ایمنی و گرمایشی ازم توصیه می شود.
همچنیــن طی امــروز به ســبب وزش باد شــدید، 
خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی می شود و ارتفاع 
مــوج به حدود یك و نیم تا دو متر خواهد رســید و برای 
مناطق مرکزی و شــرقی خلیج فارس و تنگه هرمز رگبار و 
رعدوبرق پیش بینی می شــود، لذا توصیه می شود طی این 
مدت احتیاط ازم در تردد شناورهای سبك به عمل آید و 

از به کارگیری قایق های تفریحی و سبك خودداری شود.
ادامه بارش ها تا سه شنبه

کارشناس ســازمان هواشناسی هم از ادامه بارش ها تا 
روز سه شنبه به ویژه در مناطق جنوب غربی کشور خبرداد.

محمد اصغری بــه خبرگزاری صداوســیما گفت: از 
سه شــنبه عصر این موج بارشی کشور را ترک خواهد کرد 
و از روز پنج شنبه شــاهد ورود سامانه بارشی جدیدی از 

شمال غرب کشور خواهیم بود.

پیش بینی آب گرفتگی معابر 
و سیابی شدن مسیل ها 

در 3 استان 

قطعی  رای  تهران  اســتان  دادگستری  رئیس کل 
دادگاه تجدید نظر و اســامی اعضای باند واردات 

شکر را اعام کرد.
غامحسین اسماعیلی با اشــاره به صدور رای قطعی 
دادگاه تجدیــد نظر در مورد یکی از پرونده  های مفاســد 
اقتصادی به خبرگزاری میــزان گفت: در این پرونده که 
مربوط به قبل از تشکیل شعب ویژه است، یکی از باند های 
مهم جرائم اقتصادی که در حوزه واردات شــکر مرتکب 

جرائم ارتشا، کاهبرداری، جعل اسناد دولتی اعم از اسناد 
اعتباری و غیره شــده بودند تحــت تعقیب قرار گرفته و 
نهایتــا 15 نفر از اعضای اصلی باند کــه برخی از آنان از 
کارمندان یکی از بانك ها و دفاتر اسناد رسمی هستند به 
تحمل حبس، شاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق 

اجتماعی محکوم شده اند.
اسماعیلی اســامی محکومین این پرونده را »مهدی 
شــمس«، »محمــود مقدم فر«، »حســن نامــداری«، 

»محمد مصاحبی پیرموسایی«، »ســیف اله روزبهانی«، 
»مرادعلی محمدی ماتك«، »ســید محمد ســاجدی«، 
»مهــدی محمدی مقدم«، »ســیدمحمود موســوی«، 
»افشین شــریفی پور«، »ابوالقاسم عنایت اللهی«، »ایرج 
فرشباف«، »سید مجتبی شــبیری«، »حسن نامدار« و 
»سعید ســیف« اعام کرد و افزود: در این رای کمترین 
 مجازات حبس تعیین شده 2 سال و بیشترین آن 1۳سال

 است.

15 نفر به حبس، شاق و جزای نقدی محکوم شدند
اعام رای قطعی و اسامی اعضای باند واردات شکر



اخبار كشور

درمکتب امام

در فکر حکومت بزرگ اسامی باشید
باید بســیجیان جهان اسام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسامی باشند و این 

شــدنی اســت، چرا که بسیج تنها منحر به ایران اسامی نیست، باید هسته های 

مقاومت را در مامی جهان به وجود آورد و در مقابل رق و غرب ایستاد.
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صفحه 11
 دوشنبه ۵ آذر 1۳۹۷

1۸ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
اصاح طلبان استاد قدرنشناسی و هدر دادن فرصت هایی هستند

که مردم در اختیار آنها قرار داده اند
سرویس سیاسی-

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »اصاح طلبان استاد قدرنشناسی و هدر دادن فرصت هایی هستند 
که مردم در اختیار آنها قرار داده اند.«

این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »جریان اصاحات دچار مناسبات پشت پرده و محفلی شده 
و این مسئله در آینده خطرناک خواهد بود«.

آرمان در ادامه با  اشاره به اینکه لیست اصاح طلبان برای شورای شهر به صورت محفلی طراحی شده 
است، نوشت: »شورای شهر تحت تأثیر فضایی است که رسانه ها پیرامون مدیریت شهر تهران ساخته اند. 
در نتیجه شورای شهر برای مردم تهران فعالیت نکرده اند و بلکه برای رسانه ها و فضای مجازی و به تبع 
آن گروه های تلگرامی کار کرده اند. شورای شهر از ابتدای شکل گیری تاکنون درگیر واکنش بوده و نه 
کنش. رفتارهایی هم که به صورت واکنشی صورت می گیرد به دلیل اینکه یک مرحله از کنش عقب 

است فاقد ابتکار عمل است.«
در حال حاضر دولت روحانی در حوزه های مختلف و به خصوص در حوزه اقتصادی به هیچ عنوان 
کارنامه قابل قبولی در نزد افکار عمومی ندارد. این در حالی است که اکثریت مطلق دولت روحانی در 

اختیار مدعیان اصاحات است. 
از سوی دیگر شورای شهر تهران و فراکسیون امید در مجلس نیز به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی 

ارائه نداده و عملکرد بسیار ضعیف آنها حتی صدای فعالین اصاح طلب را نیز درآورده است.
مدعیان اصاحات در آســتانه هر انتخابات با جنجال و هیاهو به دنبال ســهم خواهی هستند. این 
طیف پس از گرفتن ســهم خود به صورت تمام و کمال، از انجام وظایف و عمل به مسئولیت هایی که 
بر دوش دارد، شــانه خالی کرده و ژســت اپوزوسیون گرفته و منتقد وضع موجودی می شود که خود 

باعث و بانی آن بوده است.
دولتمردان هم ایجاد کانال مالی را جدی نگرفتند

روزنامه همشهری در مطلبی با عنوان »مذاکرات فشرده برای ایجاد کانال مالی ایران و اروپا« نوشت: 
»برخاف نظر مخالفان که ایجاد کانال مشترک مالی بین ایران و اروپا را جدی نمی گیرند، با سفر مقامات 

وزارت امور خارجه به اروپا ماجرای ایجاد این خط مشترک مالی جدی تر شد.«
وقتی قرار باشد که با خاف گویی، »تقریبا هیچ« را »همه چیز« جا بزنی، قطعا دچار تناقض گویی 

و  اشتباه خواهی شد.
روزنامه زنجیره ای همشهری گایه کرده است که منتقدان دولت کانال مالی ایران و اروپا را جدی 
نگرفته اند. این در حالی است که این روزنامه در تاریخ 30 آبان 97 در مطلبی نوشته بود: »تعلل اروپا 
در راه اندازي کانال مالي تجارت با ایران صداي اعتراض مقامات کشورمان را بلند کرده و دیپلمات هاي 

ارشد ایراني نسبت به عواقب این تاخیر اروپا هشدار داده اند.«
در روزهاي گذشته عباس عراقچي معاون سیاسي وزیر خارجه گفته بود: »هنوز هیچ کشوري حاضر 
نشده میزباني سازوکار مالي بین ایران و اروپا را قبول کند؛ اتریش و لوکزامبورگ قبول نکردند و اروپا 

ناتوان از ثبت SPV است.«
کمال خرازي رئیس شــوراي راهبردي روابط خارجي نیز در روزهاي گذشــته در دیدار هیئتي از 
کارشناسان اندیشکده بنیاد برتلزمان آلمان گفته بود: »قصور و ناتواني اروپا در اجراي تعهدات برجامي 

قابل توجیه و پذیرش نیست و رافع مسئولیت آنها در قبال برجام نخواهد بود.«
در حال حاضر دولتمردان نیز ایجاد کانال مالی را جدی نگرفته اند. 

اکنون حدود 7 ماه است- از زمان خروج آمریکا از برجام- که اروپا مشغول وقت کشي و ارائه وعده هاي 
سرخرمن به طرف ایراني است. اما متاسفانه رسانه هاي زنجیره اي مدعي اصاحات بدون توجه به این 

وقت کشي همچنان مشغول بزک اروپا هستند.
FATF مایحتاج مردم؛ گروگان برجام و

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه در مطلبی نوشت: »مهم تر از خوف و خطری که نسبت به 
نتایج و عوارض افول معیشــت اقشــار نیازمند جامعه وجود دارد نفس وظایف حکومت و دولت نسبت 
به نیازهای همه مردم خصوصا از نظر اقتصادی اســت. تصور اینکه یک خانواده کارگری در این وضع 
خطیر تورمی ماه ها بدون حقوق زندگی کند هر انسان دلسوزی را می رنجاند و نگران می سازد. آنها در 
این ماه ها چه می کنند و چگونه مایحتاج روزانه خود را تهیه می کنند؟ چنین ســؤالی باید سؤال همه 
روزه ما مسئوان باشد و تا حل و فصل نشود راحت مان نگذارد. مسئولی که نسبت به این امور انسانی 

بی دغدغه و بی توجه باشد قطعا یک مسئول متعهد و آرمانگرا نیست.«
گفتنی است، پیامد معطل گذاشتن اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت و گره زدن 
همه چیز حتی آب خوردن مردم به دستیابی به توافق هسته ای، دومینوی تعطیلی بنگاه های اقتصادی، 
کارخانه هــا و کارگاه های تولیدی کوچک و بزرگ و بیکاری هــزاران کارگر بود. عجیب تر اینکه حتی 
خسارت محض برجام نیز دست اندرکاران را به بستن کمر همت برای حل مشکات از طریق توجه به 
توان داخلی وا نداشت و رفع تحریم هایی که قرار بود با برجام اتفاق بیفتد، در خطایی آشکار به همکاری 
ایران با FATF منوط شد که در میانه جنگ اقتصادی، اطاعات و ریز تراکنش های مالی کشور را در 
اختیار گروهی قرار می دهد که مدعی مقابله با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم است اما نمی خواهد 
جلوی تأمین مالی گروه های تروریستی نظیر داعش را بگیرد. بدتر از همه اما اصرار دولت بر ادامه همین 
روند خسارت بار و انفعال در برابر وقت کشی، امتیازخواهی، شرط گذاری و گستاخی اروپایی ها است که 
صراحتا گفته اند که »هیچ تضمینی به ایران نمی دهند«، »ما به خاطر ایران، درگیری اســتراتژیک و 
تجاری با آمریکا پیدا نخواهیم کرد و درگیر نخواهیم شــد« و »هدف ما، مذاکرات جدید برای تکمیل 

برجام و در حوزه های موشکی و نقش منطقه ای ایران است.«
غیبت تقوای سیاسی در اظهارات برجامی 

روزنامه شرق در گزارشی در شماره روز شنبه نوشته بود: »علی مطهری نایب  رئیس  مجلس شورای 
اسامی نیز چند روز پیش در گفت وگویی با »شرق« ضمن نگرانی از وضعیت موجود گفته بود: »ظاهرا 
تقوای سیاسی در کشورهای پیشرفته بیشتر است و به منافع ملی بیشتر اهمیت می دهند. به نظر من 
خلوص نیت ها و تقوای اوایل انقاب کم شــده اســت. علیرغم ادعاهایی که داریم و از کار برای خدا دم 

می زنیم. ولی هدف اکثر ما در واقع تصاحب قدرت و تصاحب پست ها شده است.«
دایل این فاصله ای که اکنون با انقاب 57 داریم موارد بسیاری را می توان برشمرد. برای نمونه اتکا 
به درون و جوانان که نمونه عالی آن در جبهه ها وجود داشت کجا و نگاه طیف خاصی که وابستگی به 

استعمارگران اروپایی و به طور کل غرب را برای حل مشکات تئوریزه می کند کجا! 
مطهری )استاد شهید مطهری( دهه 60 با آن مواضع قاطع و سخنان پر شور که علیه استعمارگران 
و متجاوزان بیان می کرد کجا و مطهری )علی مطهری( دهه 90 کجا! آن مطهری آنقدر با کلماتش آتش 
به جان استعمارگران انداخت که مزدورانشان را به کشتنش مامور کردند. اما بسیاری از اوقات سخنان 

این مطهری را رسانه های همان ها با شور و شعف بازتاب می دهند و از آن خشنودند.
ضمن آنکه در مورد تقوای سیاســی باید یادآور شــد که ایکاش او اول یه ســوزن به خود می زد و 
محاسبه را از خویش آغاز می کرد و سپس جوالدوز به دیگران. در فقره اظهارات برجامی ایشان موارد 

بسیاری هست مانند اینکه مدعی شد آزمایش موشکی باعث شد برجام به ثمر ننشیند!!
معلوم نیست آن لحظه تقوای سیاسی این نماینده مجلس کجا بوده که چنین سخن ناروایی را به 
زبان آورده. سخنی که علیه منافع ملی بود و این پیام را در خود داشت که آمریکا عامل نقض برجام و 
بدعهدی نبوده اســت. این اظهارات وی در حالی بود که اصا در برجام موضوع موشک مطرح نشده و 
شرط و شروطی برای آن مقرر نکرده اند. پس چگونه چیزی که در برجام نبوده عامل برهم خوردن آن 

می شود؟! مطهری هنوز هم از این سخن خود عذرخواهی نکرده است. 
منتقداِن خوش باوری به اروپا، سیاسی کارند!

 » SVP روزنامه ارگان دولت ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان »استقبال بخش خصوصی از
نوشت : »آنهایی که عینک سیاسی زدند هرگونه بازگشایی مالی با اروپا را محکوم به شکست می دانند 
و از اینکــه ایــران بخواهد در بازی اروپایی ها قرار گیرد، هشــدار می دهند. در مقابل این گروه، فعاان 
اقتصادی کشور هستند. افرادی که برای بقا و حیات به همکاری های بین المللی و بخصوص اروپایی ها 
نیاز دارند و هر گونه وعده ای را کورســویی از گشــایش فعالیت خود می دانند. »اس پی وی« هم از آن 
دست موضوعاتی است که توانست بسرعت در بین فعاان اقتصادی جای خود را باز کند و آنها بر اجرایی 

شدن این امر اصرار داشته باشند.«
گفتنی است نگاهی به روند اقدامات اروپا در رابطه با تضمین  منافع اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا 
از برجام به خوبی نشان می دهد که طرف اروپایی در پی وقت کشی با هدف خرید زمان برای آمریکاست.
کشورهای اروپایی طی شش ماه اخیر عینا به مانند عملکرد خود در دوره پسابرجام نه تنها ذره ای 
در مقابل کارشــکنی های آمریکا و محروم شــدن ایران از حقوق برجامی واکنش نشــان ندادند، بلکه 
وقیحانه و با لحن طلبکارانه و آمرانه ایران را به اجرای یکطرفه تعهدات برجامی علیرغم خروج آمریکا از 
توافق فراخوانده و از سوی دیگر صریحا به منافع مشترک با آمریکا و هم نظر بودن در مسائل موشکی 

و منطقه ای با آمریکا علیه ایران اذعان می کردند.
روزنامه ارگان دولت همچنین درحالی تاش دارد همه چیز را خوب و طبیعی جلوه دهد و منتقدان 
خوش باوری به ساز و کار مالی اروپا را به سیاسی کاری متهم می کند که بنا به گفته دیپلمات های این 
اتحادیه هیچ یک از کشورهای اروپایی بویژه فرانسه، آلمان و انگلیس به عنوان امضاکنندگان برجام حتی 
حاضر نیســتند میزبان مقر این ساز و کار جدید مالی باشند. سیاست های دوگانه اروپایی ها و نداشتن 
راهکارهای عملیاتی مؤثر برای حفظ منافع ایران در چارچوب برجام ناتوانی و بی اراده بودن طرف های 
اروپایی را برای حفظ برجام به خاطر قرار داشتن آنها در منظومه سیاست های آمریکا، نشان می دهد. 
وقت کشی و پشت هم اندازی اروپا در حالی است که آمریکا هفت ماه پیش از برجام خارج شده و اروپا 

هفت ماه برای مقابله با دور زدن تحریم های آمریکا فرصت داشته است.

دادستان تهران:

پرونده  »احمد عراقچی« به دادگاه ارسال شد
دادستان تهران گفت: کیفرخواست 
پرونده »احمد عراقچی« معاون ارزی 
سابق بانک مرکزی ،  »ساار آقاخان« 
و »شهرام جزایری« صادر شده است.

به گزارش خبرگــزاری میزان، عباس 
جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران، 
آخرین وضعیت پرونده های اقتصادی اخیر 
را تشریح کرد و در پاسخ به سوالی در مورد 
پرونده معاون ارزی ســابق بانک مرکزی 
گفت: پرونده آقای عراقچی و متهم ساار 
آقاخان با صدور کیفرخواســت به دادگاه 
ارســال شده اســت. جعفری دولت آبادی 
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام 
جزایری نیز اظهار داشت: کیفرخواست این 
پرونده هفته گذشته صادر شده و به دادگاه 

ارسال خواهد شد.
وی در تشــریح آخریــن وضعیــت 
پرونده های ارزی بیان داشــت: نکته اول 
اینکــه مردمی که امــروز می خواهند ارز 
را بفروشــند وقتی بــه صرافی ها مراجعه 
می کنند، صرافی هــا زیر قیمت خریداری 
می کنند لــذا از بانک مرکزی می خواهیم 
کــه تدبیری بــرای این موضــوع در نظر 
بگیرد. حال که مردمی حاضر می شوند ارز 
را بفروشــند باید صرافی ها قیمتی بدهند 
که مورد تایید بانک مرکزی هم هســت،  
این راهکار را برای جذب دار هایی که در 
خانه های مردم اســت موثر دانست، وقتی 
این دارها به بازار ســرریز شود هم بازار 
مدیریت خواهد شــد و هم اینکه اعتماد 

مردم را جلب می نماید.
بانک مرکــزی تکلیــف صرافی های 

غیرمجاز را روشن کند
دادســتان تهران با تاکیــد دوباره بر 
نظارت بــر صرافی های غیرمجــاز افزود: 
امروز گزارش هایی مبنی بر فعالیت بدون 
مجوز تعدادی صرافی در تهران و برخی از 

شهرستان ها به دادستانی ارسال می شود، 
پس بهتر اســت که بانک مرکزی در این 
بخش با دادستانی همکاری کند و پرونده 
صرافی های غیرمجاز را تکمیل و به آن ها 
مجوز دهد یا از چرخه فعالیت خارج نماید 
تا افرادی که مجوز ندارند نتوانند به خرید 

و فروش ارز اقدام کنند.
صدور 25 کیفرخواست 
برای متهمان ارزی اخیر

جعفری دولت آبادی با اشاره به صدور 
کیفرخواســت برخی از متهمان ارزی که 
ظرف یک ماه اخیر دســتگیر شــده اند،  
گفــت: از ۱۴6 متهمی که ظرف یک ماه 
اخیر و در رابطه با ارز دستگیر شده اند ۲5 
کیفرخواست روز شــنبه صادر شده و به 
زودی در نوبت محاکمه قرار خواهند گرفت 
که از این افراد تعدادی با وثیقه آزاد شدند و 
حدود صد و اندی نیز در بازداشت هستند.

تاثیرات مثبت جمع آوری داان ارز
وی بــا اشــاره به اقدامات ارزشــمند 
دادستانی تهران با همکاری دادسرای پولی 
و بانکی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد:  یکی 
از اقدامات مهمی که دادسرای پولی و بانکی 
در مدیریــت ارز با همکاری بانک مرکزی 
و سایر دســتگاه ها انجام داد همکاری در 
جمع آوری داان ارز اســت که به نحوی 
نمی خواهند بگذارند قیمت ارز پایین آید، 
این دستگیری ها موثر بوده و این کار ادامه 
خواهد داشت تا ارز به قیمت واقعی خودش 
برسد که مورد تایید بانک مرکزی هست.
بازداشت مدیر عامل عظیم خودرو 

دادستان تهران در پاسخ به سوالی در 
رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت عظیم 
خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار 
داشت: ۱7 پرونده پیش فروش خودرو در 
دادســتانی تهران مفتوح است و از جمله 
شــرکت هایی که پرونده های آنها مفتوح 

است شرکت عظیم خودرو بود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به بازداشت 
دو متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این 
شرکت صرفا ۱50 فقره مجوز پیش فروش 
خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود چهار 
هزار پیش فروش انجام داده و 700 میلیارد 
تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعام 

۲00 میلیارد تومان اموال متهمان است.
ممنوعیت پرداخت سود و فعالیت پولی 
توسط شرکت های پیش  فروش خودرو 
وی با هشدار نسبت به اینکه پرداخت 
سود و فعالیت پولی برای شرکت های پیش 
فروش خودرو ممنوع اســت، ادامه داد: در 
بخش شرکت های لیزینگی و فروش خودرو 
با مشکل مواجه هســتیم؛ چراکه افرادی 
فراتر از اختیارات خود خودرو پیش فروش 
می کنند در حالی که اتومبیلی وجود ندارد.

دادستان تهران افزود: در شرکت مفتاح 
رهنورد ۱۴00 شــاکی دارد، متهم مدعی 
است که به شکات ســود پرداخت کرده، 

ولی بعضا شکات تکذیب می کنند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: پرداخت 
سود توسط شرکت های پیش فروش خودرو 
و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه 
کننــد و بدانند که پول را فقــط باید به 
شرکت هایی که مجوز رسمی دارند بدهند 
و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکاتی که 

اکنون رخ داده، پیش می آید.
وی یادآور شد: هر نوع فعالیت پولی در 
رابطه با شــرکت های پیش فروش خودرو 
ممنوع است و این شرکت ها فقط می توانند 
خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته 
باشــند تعهد کنند، ولی نمی توانند سود 
پرداخت کنند؛ چراکه مضاربه کان است 

و اخال تلقی می شود.
دادســتان تهران یادآورشــد: شرکت 
عظیمخودرو پرونــده دیگری نیز دارد که 

در یکی از نواحی اســت و باید با یکدیگر 
ادغام شود.

آخرین وضعیت شــرکت »هفت تپه«، 
قطعه سازان و شرکتی در مریوان

جعفری دولت آبادی در رابطه با ورود 
قوه قضائیه برای حل مشــکات واحدهای 
تولیدی خاطرنشــان کرد: در پرونده های 
هفت تپه خوزستان، شــرکتی در مریوان 
و مشکات قطعات خودرو مربوط به ایران 
خودرو و سایپا،  گزارش شده بود که فعالیت 
این شرکت ها در حال تعطیل شدن است لذا 
در هر مورد با مشورت هایی که انجام شد، 
دستورات کتبی ارائه شد که دستگیری ها 
و تعقیب های اتهامی و تشکیل پرونده های 
قضایــی، موجب وقفــه در تولید، بیکاری 

کارگران و عدم تداوم فعالیت نشود.
وی افــزود: در مورد هفــت تپه مقرر 
کردیــم که مدیرعامــل حقوق ها را زودتر 
پرداخــت کند و اداره کارخانه غیر از اتهام 

پرونده ای است.
دادســتان تهران ادامــه داد: در مورد 
پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد 
که کلیه قطعاتی که توقیف شده در اختیار 
خودروســازها قرار گیرد و دستور رفع آنها 
صادر شده که شــرکت های خودروساز به 
خصوص ســایپا و ایران خودرو بعدا مدعی 
نشــوند که ما نمی توانستیم تولید را ادامه 
دهیم. یکی از معاونین مامور شده که این 
اموال را به خودروسازها تحویل دهد و قرار 
است پیگیری شود و امیدواریم این قطعات 

زودتر به خودروسازها تحویل شود.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: مورد 
دیگر کارخانه ای بود که با وجود مشکاتی 
که در رابطه با پرونــده قضایی آن مطرح 
شد، قوه قضائیه مساعدت کرد که بین ادامه 
اجرای حکم و عدم تعطیلی شــرکت های 

تجاری، وقفه ای ایجاد نشود.

همزمان با سالروز وادت حضرت 
محمــد)ص( و وادت امــام جعفر 
صادق)ع( در ایام هفته بسیج، اجتماع 
بزرگ اقتدار فرماندهان بسیج در حرم 

مطهر امام خمینی)ره( برگزار شد.
همزمــان با ســالروز وادت حضرت 
محمد)ص( و وادت امام جعفر صادق)ع( 
در ایام هفته بسیج تجمع باشکوه ۲5 هزار 
نفری فرماندهان و بسیجیان نخبه و نمونه 
نواحی مقاومت، حوزه ها، پایگاه ها و اقشار 
مختلف بسیج سپاه حضرت محمدرسول اه 
تهران بزرگ در حرم مطهر امام خمینی)ره( 

برگزار شد.
به گزارش فارس، در این مراسم سردار 
حسین سامی جانشین فرمانده کل سپاه 
پاســداران و جمعی از فرماندهان بسیج 
کشور با همراهی بسیجیان با قرائت فاتحه 

و ادای احتــرام به مقام شــامخ بنیانگذار 
انقاب اسامی، با آرمان های واای حضرت 
امام)ره(، شــهدای گرانقدر و رهبر فرزانه 

انقاب تجدید میثاق کردند.

ســردار »حسین ســامی« جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در اجتماع بزرگ اقتدار فرماندهان بسیج 
سپاه محمد رسول اه)ص( تهران در حرم 

مطهر امام خمینی)ره( گفت: شاخه های 
درخت تنومند بسیج در کشورهای اسامی 
قدرت یافته و اهداف شــوم آمریکا، رژیم 
اسرائیل و آل ســعود را با شکست مواجه 

کرده است.
کشــورهای  جوانان  افزود:  ســامی 
اســامی از جمله فلسطین، سوریه، عراق 
و یمن با الگوگیری از رزمندگان بسیجی 
هشت ســال دفاع مقدس ایران توانستند 
در برابر دشمن تکفیری و توطئه های رژیم 

اسرائیل، آمریکا و آل سعود پیروز شوند.
وی با بیان اینکه دشمنان نظام اسامی 
از شکســت ملت ایران در جنگ نظامی 
ناامید هستند، تصریح کرد: امروز اگر گزینه 
نظامی روی میز دشــمنان ایران اسامی 
 نیســت، به دلیل وجود نیروهای بســیج 

است.

همزمان با سالروز وادت حضرت محمد)ص( و وادت امام جعفر صادق)ع(

اجتماع بزرگ اقتدار فرماندهان بسیج
در حرم مطهر امام خمینی)ره( برگزار شد

وزیر خارجه با  اشــاره به تعهد سیاسی اروپا برای تضمین 
منافع ایران از برجام، یادآور شد: ریسک پذیری کشورهای 
عضو اتحادیه تا حد قابل توجهی پایین بوده و باید ببینیم تا 

کجا آمادگی دارند این کار را پیش ببرند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از سفری دو روزه به 
ایتالیا برای شرکت در چهارمین نشست گفت وگوهای مدیترانه ای در 
رم، با اشاره به ماقات های انجام شده عنوان کرد: در ماقات ها عاوه بر 
گفت وگو درخصوص روابط دوجانبه، درباره یمن و ســوریه و ضرورت 
پایان دادن به وضعیت بسیار نابسامان مردم یمن و حرکت در مسیر 

راهکار سیاسی در سوریه، گفت وگو شد.
وی بحث برجام و مقابله با سیاســتهای یکجانبه گرایانه آمریکا را 
از دیگــر موضوعاتی خواند که در همه جلســات درباره آن گفت وگو 

شده است.
رئیس دســتگاه دیپلماسی اضافه کرد: تقریبا جامعه بین الملل به 
صورت اجماعی از این سیاســتها خســته شده و خطر این سیاستها 
بــرای آینده جامعه بین الملل را مشــاهده می کند، اما از طرف دیگر 
ازم است این آمادگی را پیدا کنند که برای مقابله با این سیاستها و 
جلوگیری از اینکه این سیاستها به یک رویه در روابط بین الملل تبدیل 
شود، هزینه های ازم را انجام دهند که بسیار فراتر از موضوع هسته ای 
ایران و مذاکراتی است که با ایران بوده، بلکه به آینده روابط بین الملل 
و نحوه ای که جامعه بین الملل می خواهد در مقابل سیاستهای بسیار 

کوتاه نظرانه آمریکا رفتار و حرکت کند، بازمی گردد.
به گزارش فارس، ظریف درباره همکاری های اقتصادی نیز گفت: 
زمینه برای کار مشترک و استفاده از مکانیسمهای ویژه در بسیاری از 

ماقاتهای انجام شده مطرح شد.
وی افزود: احساس می کنم این آمادگی وجود دارد، اگرچه ریسک 
پذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا حد قابل توجهی پایین بوده، 
ولی از نظر تعهد سیاســی این تعهد وجود دارد و باید ببینیم تا کجا 

آمادگی دارند این کار را پیش ببرند.
ظریف در مدت حضورش در رم ضمن شــرکت در این نشســت 
در حاشــیه آن با برخی مقامات شرکت کننده از جمله وزرای خارجه 

روسیه، ژاپن، ایتالیا و... دیدار و گفت وگو کرد.

پس از پایان سفر به رم
ظریف: ریسک پذیری کشورهای اروپایی 

تا حد قابل توجهی پایین است

در آســتانه هفدهم ربیع ااول سالروز وادت رسول مکرم 
اسام حضرت محمد مصطفی)ص( و امام جعفر صادق)ع( طی 
مراسمی نخســتین مرکز فرهنگی، تفریحی و اردوگاهی ویژه 
بانوان در مشهد با عنوان باغ اردوگاه »خاتون« با حضور تولیت 
آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران و مسئوان شهر مشهد 

مقدس و استان خراسان رضوی افتتاح شد.
حجت ااسام والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح 
این باغ اردوگاه، خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما میزبانان مهمانان عالی 
قدر امام رضا)ع( و کسانی که به دنبال کسب معنویت در پرتو نورانیت 
حضرت رضا)ع( هستند، آن است که زمینه های معرفت افزایی، تربیت 
نبــوی و رضوی، علم افزایی برای طالبــان دانش و معرفت و تربیت و 

تسهیل زیارت را فراهم کنیم.
وی بیان داشت: عاوه بر استفاده بانوان مشهدی از این باغ اردوگاه، 
مهمانان امام رضا)ع( از دیگر شهرها و جهان اسام نیز از آن بهره مند 

خواهند شد.
عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح کــرد: باغ اردوگاه 
»خاتون« نمونه کارجهادی است که در زمان بسیار کوتاه به عنوان یک 
محیط فرهنگی برای بانوان آماده شد و راه اندازی آن نشان داد با تصمیم 

جهادی می توان بسیاری از آبادانی ها را در کشور انجام داد.
تولیت آستان قدس رضوی این باغ اردوگاه را فضایی جهت معرفت 
افزایی، نشاط، تفرج، علم افزایی، نوآوری، همفکری و اندیشه ورزی برای 
بانوان دانست و خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از حقوق زن دم می زنند؛ 
تصورشان این است که آزادی زنان، آزاد کردن آنها از اخاق، تعهدات 
زندگی، همســر و فرزندان است. این نگاه غرب به زن است اما در نگاه 
اسامی، نباید بگذاریم حقوق اساسی زن که حق خاقیت، کارآفرینی 

و ایفای نقش سیاسی و اجتماعی آنهاست، پایمال شود.
حجت ااســام والمسلمین رئیســی گفت: در فرهنگ قرآنی، زن 
همپای مرد می تواند رشد و تعالی داشته باشد و هیچ تفاوتی بین زن و 
مرد در رســیدن به جایگاه خدایی، انسانی، ارتقاء و رشد نیست. مطلقاً 
هیچ کاســتی در زنان وجود ندارد و تفاوت جســمی زن و مرد مانعی 
برای رشــد و ارتقاء و تکامل او نیست. وی تأکید کرد: امروز بزرگترین 
ضایع کننده حقوق زن کسانی هستند که در مغرب زمین مدعی دفاع 
از حقوق زنان هستند. غربی ها بزرگترین ناقضان حقوق زنان و کودکان 

هستند اما نام خود را مدافع حقوق زن و کودک گذاشته اند.
اختصاص 18 هکتار از باغات آستان قدس رضوی 

در مشهد برای استفاده بانوان
فاطمه دژبرد، سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی نیز در این مراسم تصریح کرد: مساحت کل باغ امام رضا)ع( ۱۱۴ 
هکتار می باشــد که در فاز اول ۱8 هکتار آن به این اردوگاه اختصاص 

داده شده است.
وی بــا بیان اینکه نوآوری و خاقیت بانوان در طراحی بخش های 
مختلف این باغ اردوگاه مورد تأکید بوده اســت، گفت: نشاط آفرینی 
و امیدبخشــی برای بانوان، تربیت محوری و رشــد و اعتای معرفتی، 
فرهنگی و مهارتی بانوان با تکیه بر مبانی دینی، تکمیل نقش مادری و 
همسری بانوان و آمیختگی فرهنگ و اقتصاد در برنامه های ویژه بانوان 
و خانواده از جمله سیاست های اصلی و محوری ایجاد این باغ اردوگاه 

ویژه بانوان بوده است.

با حضور تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت
افتتاح باغ اردوگاه »خاتون« 

نخستین مرکز فرهنگی تفریحی بانوان 
در مشهد

زمین لرزه ای به قدرت 6/4 ریشتر 
استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 6/۴ ریشــتری ســاعت ۲0 و 7 
دقیقه در عمق 7 کیلومتری زمین، سرپل 
ذهاب در اســتان کرمانشاه را لرزاند. مرکز 
زمین لرزه در ۱7 کیلومتری سرپل ذهاب، 
۱8 کیلومتری قصرشیرین و 33 کیلومتری 

گیانغرب گزارش شده است.
این زمین لرزه در مناطق غرب و شمال 
غرب کشــور از جمله کرمانشاه، سنندج، 
همدان، ایام، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربــی، زنجان، اردبیل و گیان احســاس 

شده است.
مرکــز لرزه نگاری آمریــکا نیز از وقوع 
زلزلــه 6.3 ریشــتری در پایتخت عراق و 
دیگر استان های این کشور خبر داده است.
 ظهر دیــروز زمین لرزه  هایی به قدرت

3 و3/۲ ریشتر، »تازه آباد« و »سرپل ذهاب« 
را به لرزه درآورده بود. این زلزله ها در ساعت  
و ۱۲  و در عمــق ۱0  و ۱7:۱6   ۱6:۱9

کیلومتری زمین رخ داده بودند.
اعزام تیم های امداد و نجات

مطابق اعام منابع محلی، خساراتی به 
مناطق مختلف روستایی در سرپل ذهاب و 
قصر شیرین وارد شده و موجب ریزش دیوار 

برخی منازل شده است. مقامات محلی از 
اعزام تیم های ارزیاب هال احمر به مناطق 

زلزله زده خبر می دهند.
سرپرست اورژانس کشور از اعزام 6 تیم 

امدادی به مناطق زلزله زده خبر داد.

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز از 
استقرار هال احمر، ارتش و سپاه در منطقه 
خبر داد و گفت: نیمی از برق سرپل ذهاب 
بر اثر زلزله قطع شده بود که با تاش های 
صــورت گرفته در حال حاضر برق منطقه 
وصل شده است. جمالی نیا فرماندار سرپل 
ذهاب با بیان اینکــه درپی این زلزله برق 
شهرســتان ســرپل ذهاب قطع شده بود، 
تصریح کــرد: مردم به دلیل ترس از زلزله 

منازل را ترک کرده و به خیابان ها آمدند.
علی مرادی رئیس مرکز لرزه نگاری گفت: 
زلزله به بزرگی 6/۴ ریشــتر و در عمق 7 
کیلومتری و در جنوب کرمانشاه و در فاصله 
۱7 کیلومتری سرپل ذهاب و ۱8 کیلومتری 

قصر شیرین اتفاق افتاده است.
بــه گزارش فارس، وی با بیان اینکه ۴ 
پس لرزه بعد از زلزله رخداد که بزرگی یکی 
از این پس لرزه ها 5 ریشتر بوده است، افزود: 
احتمال تخریب برخی روستاهای کوچک به 

دلیل شدت زلزله وجود دارد.

زلزله 6/4 ریشتری كرمانشاه را لرزاند

رئیس کل دادگســتری اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد با هشــدار به 
یکی از بانک های استان کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: ظرف مدت 2۰ روز باید 
کلیه مطالبات صفر شود و در غیر این 
صورت به عنوان تبانی و سهل انگاری 
در حفظ بیت المال با شــما برخورد 

خواهد شد.
حجت ااســام و المسلمین مزارعی، 
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و 
بویراحمد در نشست ستاد استانی پیگیری 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که با 
حضور مسئوان قضایی و مجموعه بانکی و 
ادارات و سازمان ها اقتصادی در دادگستری 
اســتان برگزار شــد با بیان اینکه یکی از 
اموری که در شــریعت مقدس نسبت به 
آن خیلی حساســیت وجود دارد حقوق 

عامه و بیت المال است و با ذکر حدیثی از 
امام علی)ع( گفت: امروزه بانک ها یکی از 
عناصری هستند که می توانند در جامعه 
مفید باشــند؛ البته در صورتی می توانند 
مفید باشــند که صحیح مدیریت شوند، 
بانک هایی کــه وجهه دولتــی دارند در 
پرداخت تســهیات بانکی به همه به یک 

رو نگاه کنند.
مزارعی اضافه کرد: برای همه قانون را 
یک نوع اجرا کنید، شما به عنوان متولی 
امر برای پرداخت تســهیات به افراد باید 
وثیقه ای سهل الوصول اخذ  نمایید نه با زد 
و بند، ســند یک ملک مشاعی را در رهن 
بانک و تســهیات قــرار دهید به همین 
منظور تمام حوزه های نظارتی استان برای 

نظارت بر بانک ها را مأمور کرده ایم.
وی گفت: اگر از شــهروندی وثیقه ای 

گرفتید که معادل وجه پرداختی نیســت 
برای شــما جرم تلقی خواهد شــد و در 
انتظار برخورد دادگستری و مجازات باشید. 
تسهیات بانکی امانت عموم مردم است و 

باید در قبال وثایق محکم پرداخت شود.
این مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه 
و بویراحمد در ادامه گفت: بازرســی کل 
استان و دادستان مرکز استان و ضابطین 
نظارتی دادگستری، ناظر بر اعمال بانک ها 

در زمینه  پرداخت تسهیات هستند.
وی افزود: بانک هایی که وثایقی گرفتند 
و نمی توانند مطالباتشــان را وصول کنند 
به عنوان متهم برای آنها پرونده تشــکیل 
می شود. مسئوان حراســت بانک ها نیز 
وظیفه دارند بر امورات پرداخت تسهیات 
نظارت کنند و جلوی مفاســد را بگیرند، 
ارزیاب، باید رســمی دادگستری باشد که 

گــزارش خاف واقع ندهــد و در صورت 
گزارش غیرواقعی با وی برخورد خواهد شد.
مزارعی با هشدار به یکی از بانک های 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ظرف 
مــدت ۲0 روز باید کلیــه مطالبات صفر 
شــود و در غیر این صورت به عنوان تبانی 
و سهل انگاری در حفظ بیت المال با شما 

برخورد خواهد شد.
بــه گزارش میــزان، رئیس  شــورای 
قضایی اســتان کهگیلویه و بویراحمد در 
ادامه سهل انگاری برخی ادارات را در قبال 
یک بدهکار بانکی نپذیرفت و تأکید کرد: 
اداره های امــور مالیاتی، تامین اجتماعی 
استان و شرکت توزیع نیروی برق مکلفند 
ظــرف ۲0 روز تکلیــف کلیــه مطالبات 
مالیاتی، بیمه ای و بهای برق خود را نسبت 

به این فرد مشخص و وصول کنند.

در نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شد

ضرب ااجل ۲۰ روزه رئیس  دادگستری كهگیلویه و بویراحمد 
به یکی از بانک های استان



حمله توپخانه ای ارتش عراق
به مواضع داعش در سوریه

وزارت دفاع عراق اعــام کرد، نیروهای ارتش 
این کشور با توپخانه مواضع تروریست های تکفیری 
»داعش« در منطقه مرزی سوریه را گلوله باران کردند.
 نیروهــای ارتــش این کشــور با توپخانــه مواضع و 
مخفیگاه های عناصر گروه تروریستی داعش در منطقه مرزی 
سوری را گلوله باران کردند. این حمله با هدف جلوگیری 
از نفوذ تروریست های داعش به خاک عراق، صورت گرفته 

است.پایگاه داعش موسوم به »السهم«، هدف قرار گرفته و 
طبق اعام وزارت دفاع عراق، نتیجه موفقیت آمیز بوده است.
این حمله در حالی صورت می گیرد که عناصر داعش 
با پشــتیبانی پنهان آمریکا، در منطقه مرزی شرق سوریه 
تحرکات جدیدی را آغــاز کرده و حتی طبق گزارش های 
 موثق شــهرک البحــره در دیرالــزور را به اشــغال خود

 درآورده اند.

فرمانده نیروهای مردمی کابل دستگیر شد
مردم شهر دست به تظاهرات زدند

در پی دستگیری یک فرمانده نیروهای مردمی 
ضدگروه های تروریستی در وایت »میدان وردک« 
افغانستان، مردم شهر کابل دست به تظاهرات زدند 
و از مقامات خواستند این فرمانده را فورا آزاد کنند.
در ادامه اقدام خودجوش مردم افغانستان برای مبارزه با 
تروریسم، »علی پور« معروف به »فرمانده شمشیر« در وایت 
»میــدان وردک«، فرماندهی داوطلبان مردمی را به عهده 

گرفت و وارد نبرد با تروریست های طالبان شد. اما نیروهای 
امنیتی دولتی این فرمانده را دستگیر کردند. درپی انتشار 
این خبر نیز ده ها نفر در غرب شهر کابل به خیابان ها آمده 
و خواســتار آزادی »علی پور« شدند.نیروهای دولتی نیز به 
شرکت کنندگان در این تظاهرات حمله و شماری را دستگیر 
کردند. تیرماه گذشته نیز یک فرمانده معروف که در استان 

»فاریاب« با طالبان می جنگیده، دستگیر شده بود. 
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

سرویس خارجی-
جنبش »جلیقه زرد ها« در هشــتمین 
روز اعتراضات خود به برنامه های اقتصادی 
دولت ماکرون شــهر پاریس را به آشوب 
کشــیدند.بر اســاس گزارش ها تنها در 
اعتراضــات روز شــنبه ۱۰۰۰ نفر زخمی 
شــده اند که حال ده ها نفر از آنها وخیم 

گزارش شده است.
جنبش جلیقــه زردها یک مــاه پیش در 
اعتراض به افزایش قیمت سوخت شکل گرفت. 
این جنبش در شنبه هفته گذشته با نخستین 
حضور خیابانی خود فرانســه را به لرزه درآورد 
و در بیــش از 1000 نقطه اعضای این جنبش 
با بســتن خیابان ها و بزرگراها قدرت خود را به 
رخ ماکرون کشــیدند. با ادامه اعتراضات زد و 
خورد ها بین پلیس و معترضان نیز به اوج خود 
رسید که این درگیری ها 1000 زخمی بر جای 
گذاشت. ماکرون که زمان شروع این اعتراض ها 
محبوبیتش به 25 رسیده بود چهارشنبه گذشته 
با خشــم و عصبانیت تهدید کرد که نظامیان 
فرانسوی را برای مقابله با معترضان به کار خواهد 
گرفت. وی قول داد با جلیقه زردها برخورد کند. 
روز شنبه »ماکرون« به قول خود عمل کرد و 
جنبش اعتراضی »جلیقه زردها« را که حاا دیگر 
به یک جنبش ضد سرمایه داری با خواسته هایی 
فراتر از کاهش قیمت ســوخت تبدیل شده، به 
شدت سرکوب کرد. براساس گزارش ها در روز 
شــنبه بیش از 300 هزار فرانسوی در سراسر 
این کشــور به خیابان ها ریختند. گفته می شود 
نیروهای وابســته به جریان های راست و چپ 
افراطی در این اعتراضات خشونت آمیز مشارکت 
دارند. »کریستف کاستنر«، وزیر کشور فرانسه، 
از نقش مارین  لوپن، رهبر جریان راســت گرای 
جبهه ملی در این اعتراضات سخن گفته است.
دامنه خشــونت در جریان تظاهرات بزرگ روز 
شــنبه به اوج خود رســید. ســایت »اشپیگل 
آناین« در گزارشی که درباره اعتراضات خشن 

آشوب های فرانسه وارد روز هشتم شد
2 کشته، ۱۰۰۰ زخمی و ۱۰۰۰ بازداشتی

این روز منتشر کرده، خبر از ستون های دود در 
نقاط مختلف پاریس داده اســت. معترضان در 
این اعتراضات اقدام به شکستن شیشه مغازه ها 
و همچنین آتــش زدن خودروها کردندپلیس 
برای کنترل اعتراضات بســیاری از خیابان ها را 

مسدود کرد.
تغییر خواسته ها

خواســته های معترضــان از کاهش قیمت 
ســوخت به استعفای ماکرون تغییر کرده است 
به همین دلیل روز شنبه، بسیاری از معترضان 
کوشــیدند تا خود را به کاخ الیزه، محل اقامت 
امانوئل ماکرون برسانند. درگیری ها در خیابان 
معروف شانزه لیزه و کاخ الیزه که در نزدیکی آن 
قرار دارد در حالی اوج گرفت که معترضان تاش 
کردند تا از حفاط های پلیس که برای جلوگیری 
از ورود معترضــان به محوطه مکان های دولتی 
از جمله دفتر نخســت وزیری کار گذاشته شده 
بود، عبور کننــد.در جریان درگیری معترضان 
و مامورانی که مســیر کاخ الیزه را مسدود کرده  
بودند، عده ای و از جمله دو پلیس مجروح شده اند. 
تظاهر کنندگان جنبش ضد ســرمایه داری روز 
شــنبه در این منطقه اســتیک و خودروها، از 
جمله یک خودرو پلیــس را آتش زدند. پلیس 
و معترضین به سیاســت های دولت ماکرون با 

چوب و چماق و ســنگ به جان هم افتاده اند.تا 
کنون براساس گزارش های رسمی منتشر شده، 
بیش از 600 نفر در جریان این تظاهرات زخمی 
شــده اند که شمار کل مجروحین را 1000 نفر 
کرد. گفته می شــود که 2نفر نیــز تا کنون در 
جریان این تظاهرات کشــته شده اند. حال ده ها 
نفر از مجروحان نیز وخیم گزارش شــده است.
افــزون بر آن پلیس دســت کم 130 نفر را در 
ارتباط با اعتراضات خشن پاریس دستگیر کرده 
است. براساس گزارش ها در طول این اعتراضات 
پلیس دست کم هزار نفر را دستگیر کرده است.
بر اساس گزارش ها خشــونت در تظاهرات روز 
شــنبه بی سابقه و منطقه شانزلیزه هرگز چنین 
صحنه هایی را به خود ندیده بود. »جیم بیترمن«، 
خبرنگار ســی ان ان نیز در پاریس در گزارشی 
گفته: »صحنه ای که روز شــنبه و یک روز پس 
از جمعه سیاه در منطقه شانزلیزه پاریس شکل 
گرفت صحنه ای غیرمعمول بود. شنبه شب هیچ 
کس در این منطقه حضور نداشت که علتش این 
بود که نیرو های پلیس همه را از آن بیرون کرده 
بودند. روز شنبه تظاهرات بسیار خشونت آمیزی 

در این منطقه برگزار شده بود.«
خشم ماکرون

با گسترده شدن اعتراضات و حمله معترضان 

به کاخ الیزه ماکرون با انتشــار پیامی در توئیتر 
نوشــت: »از ماموران اجــرای قانون و نیروهای 
امنیتــی و پلیس به خاطر فعالیت حرفه ای آنها 
تشــکر می کنم. شرم بر کســانی باد که به آنها 

حمله کردند. 
شــرم بر کسانی که علیه شهروندان عادی و 
خبرنگاران خشونت اعمال کردند. شرم بر کسانی 
که سعی کردند مقام های منتخب را تهدید کنند. 
هیچ جایی برای این گونه اقدامات خشونت آمیز 
در جمهوری فرانســه وجود ندارد.« از ســوی 
دیگر دولت فرانســه برای کنترل اعتراضات 3 
هزار پلیس ضدشــورش، نیروی امنیتی، ارتش 
و ژاندارم در پاریس مســتقر کرده است و ده ها 
هزار پلیس ضد شورش نیز در سراسر فرانسه به 
حالت آماده باش صد در صد در آمده اند. وزارت 
کشور فرانسه برگزاری هر گونه تظاهرات مردمی 
در محدوده قرمز کاخ ریاست جمهوری )الیزه(، 
میدان کنکورد، اطراف ســفارت آمریکا، خیابان 
شــانزه لیزه، مجلســین ملی و سنا را ممنوع و 
برای نخســتین بار به معترضان تاکید کرده در 
پای برج ایفل )میدان شام دو مارس( جمع شوند 
که این تحکم با خشــم و اعتراض شدید احزاب 
 و اعضای جنبش ضدســرمایه داری روبرو شده

 است. 

روزنامه گاردین از احتمال دستگیری بن سلمان در هنگام حضور 
در نشست جی 2۰ به دلیل قتل خاشقجی خبر داده است. 

  روزنامه انگلیسی گاردین در مطلبی با عنوان نگرانی شدید سران کشورهای 
عضو گروه 20 از حضور ولیعهد ســعودی در نشست بوینس آیرس سؤال کرد 
»آیا محمد بن سلمان با وجود گسترش اعتراض درباره قتل خاشقجی و جنگ 
یمن، با طرح شکایت و بازداشت به عنوان جنایتکار جنگ رو به رو خواهد شد؟«
»سارا لیا واتسون« رئیس بخش خاورمیانه ای گروه دیده بان حقوق بشر که 
این گزارش را نوشته می نویسد: »خطر جدی در مورد طرح شکایت از بن سلمان 
وجود دارد و از آنجا که وی ریاست کشور را برعهده ندارد، از مزایای مصونیت 
برخوردار نیست. این روزنامه  سپس با  اشاره به ایجاد تردید درباره شرکت بن 
ســلمان در اجاس سران جی 20 می افزاید: »حضور ولیعهد عربستان در این 
اجاس که جمعه و شنبه آینده برگزار می شود، شرکت کنندگان را با حقیقتی 
روبه رو خواهد کرد که ترجیح می دهند از آن پرهیز کنند.« به نوشته ویتسن 
حقوقدانان در سرتاسر جهان می توانند علیه بن سلمان اقامه دعوی کرده و از 
طریق اینترپل او را در     بوینس آیرس در آرژانتین دستگیر کنند و با توجه 
به اینکه بن سلمان رهبر یک کشور محسوب نمی شود در صورت اقامه دعوی 

خطر دستگیری برای او »بسیار زیاد« خواهد بود.«

به نوشته گاردین، آمریکا، انگلیس و فرانسه از ادامه فروش اسلحه به ریاض 
به رغم کشــتار در یمن و بروز و ظهور شــدیدترین گرسنگی و قحطی جهان 
که عربستان مســئول اصلی آن است، خشنودند و حتی پس از اعتراض های 
بین المللی به قتل جمال خاشقجی، معامله های چندمیلیارد داری تسلیحاتی 

بدون وقفه و خلل، ادامه یافته است.
طبق این گزارش، با این حال از دید بیشــتر ســران کشورهای عضو گروه 
20، حضور در عکس گروهی با محمد بن سلمان در نشست آرژانتین، کابوس 
سیاســی خواهد بود. روزنامه گاردین با اعام این خبر تاکید کرد، این عکس 
می تواند تبعات و پرســش های زیادی را برای شخصیت های همراه بن سلمان 

به دنبال داشته باشد.
بر اساس برآورد سازمان خیریه حمایت از کودکان، 85 هزار کودک زیر پنج 
ســال از هنگام آغاز جنگ یمن در حدود چهار سال پیش، به علت گرسنگی 
شــدید یا بیماری، جان خود را از دســت داده اند و بالغ بر 14 میلیون تن در 
معرض خطر گرســنگی قرار دارند که بخش اعظم آن به علت موانع ناشی از 
محاصره شدید ائتاف به فرماندهی عربستان سعودی بر اقتصاد یمن می باشد. 
همچنین همه روزه شواهد بیشتری از مداخله دیوان سعودی در اعدام وحشتناک 

خاشقجی پدیدار و افشا می شود.

امکان دستگیری بن سلمان هنگام شرکت در اجاس جی-20

همزمان با سفر ولیعهد سعودی به کشورهای 
عربی، افشاگر سعودی اعام کرده، 95 درصد 
شاهزاده های ســعودی آماده بیعت با عموی 

»بن سلمان« هستند.
در حالی که »بن ســلمان« سفر خود را به شش 
کشــور عربی آغاز کرده نگرانــی وی از کودتا به اوج 
خود رسیده است. این نگرانی زمانی بسیار جدی شد 
که افشاگر معروف سعودی نیز خبر از موافقت تقریبا 
همه شاهزاده های سعودی با برکناری بن سلمان داده. 
به گزارش فارس، »مجتهد« اعام کرده شاهزاده های 
ســعودی احتماا به دنبــال کودتا علیه »محمد بن 

سلمان«، ولیعهد سعودی هستند. 
»مجتهد« که به ندرت با رسانه ها مصاحبه می کند، 
در گفت وگو با »خلیج آناین« و در ادامه افشــاگری 
خود علیه ولیعهد سعودی نوشته: »بن سلمان دستور 
داده اقدامات امنیتی اســتثنایی اتخاذ شود و از گارد 
پادشاهی خواسته است از مناطق شرقی و غربی کشور 
به ریاض حرکت کنند تا مانع از وقوع کودتا شوند.« 
براســاس گفته های او، ولیعهد سعودی بعد از ترک 
عربستان، با خبر شــده که در بین خاندان سعودی 
اقداماتی برای کودتا علیه او در حال شکل گیری است. 
این فعال سعودی می گوید: »اگر شاهزاده احمد برادر 
شاه سعودی تصمیم به اعام عزل سلمان بگیرد، ۹5 

درصد خاندان پادشاهی با او بیعت خواهند کرد.«
بن سلمان از پنجشنبه گذشته برای انجام سفری 
دوره ای وارد امارات شــد و در ادامه به بحرین ســفر 
کرد و قرار اســت به مصر، الجزایر، موریتانی و تونس 
نیز سفر کند. پس از این سفر دوره ای، بن سلمان در 
روزهای هشــتم تا دهم آذر برای شرکت در نشست 

گروه 20، راهی آرژانتین می شود.
مجتهــد پیش از مصاحبه با »خلیج آناین«، در 
توییتی نوشــت: »20 جیپ رزمی مجهز به توپ 50 
میلی متری، دوربین دید در شب و  اشعه مادون قرمز 
بین دیوان سلطنتی و کاخ العوجا )در منطقه درعیه( 
توزیع شــده و عناصر امنیتــی نیز از فرودگاه به این 
دو محــل بازگردانده و به آنها اعام شــده که برای 
حراست از شاه و دیوان سلطنتی، بازگردند.« وی افزود: 
»همراهان امنیتی که قرار بود به محمد بن ســلمان 

همزمان با سفر ولیعهد سعودی به کشورهای عربی
مجتهد: 95 درصد شاهزادگان سعودی آماده عبور از بن سلمان هستند

ولیعهد سعودی در سفر 
به آرژانتین ملحق شوند 
از فــرودگاه بازگردانده 
شده اند و به آنان گفته 
شــده برای حمایت از 
پادشــاه و دربار بمانند. 
این  ادعای  اســاس  بر 
شــاهزاده عربســتانی، 
»احمد بن عبدالعزیز«، 

عموی بن سلمان و کاخ محل اقامت او تحت تدابیر 
شدید نظارتی قرار گرفته اســت. کاخ »العوجا« در 
اســتان »الدرعیه« واقع شده اســت. این استان در 
غــرب منطقه ریاض واقع شــده و میزبان کاخ های 
خاندان حاکم سعودی است. این کاخ ها را سلمان بن 
عبدالعزیز احداث کرده و محل اقامت شــاهزادگان و 

سران آل سعود است. 
»احمد بن عبدالعزیز« اخیرا و در پی داغ شــدن 
پرونده قتل جمال خاشــقجی و متهم شدن محمد 

بن ســلمان به ارتکاب 
دریافت  بــا  قتل،  این 
تضمین امنیت خود از 
سوی اروپا و آمریکا، از 
لندن به ریاض بازگشت 
بین المللی  ناظــران  و 
گزارش های  برخی  در 
تحلیلی خبر از افزایش 
تحرکات سیاســی در 
درون عربســتان بــرای مخالفــت با ادامــه ماندن 

»بن سلمان« در قدرت خبر می دهند.
کمک اطاعاتی اسرائیل به بن سلمان

از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی هاآرتص افشا 
کرد که یک شرکت اسرائیلی، ابزارهای جاسوسی برای 
تعقیب مخالفان و فعاان عربستانی در اختیار حکومت 
ســعودی قرار داده اســت. به گزارش شبکه خبری 
المیادین، این روزنامه فاش کرده شــرکت ســایبری 
و جاسوســی اســرائیلی ان اس او )NSO( مذاکراتی 

برای فروش پیشــرفته ترین ابزارهای جاسوســی با 
سعودی ها برگزار کرده که با آنها به راحتی می توانند به 
گوشی های همراه مخالفان در داخل و خارج این کشور 
نفوذ کرده و مکالمات و تماس های آنها را گوش کنند.

خبــر دیگر اینکــه کاربران فضــای مجازی در 
کشــورهای مصر، تونــس، الجزایــر و موریتانی در 
واکنش به سفر قریب الوقوع بن سلمان به این کشورها 
هشتگ هایی را در انتقاد به ورود وی به این کشورها به 
راه انداختند. صدها کاربر توییتری در مصر در آستانه 
سفر بن سلمان به کشورشــان، به او لقب أبومنشار 
)پدر اره( دادند و این ســفر را مایه ننگی برای کشور 
و دولت مصر خوانند. اشاره این کاربران به اره ای است 
که جمال خاشــقجی با آن به قتل رسید و تکه تکه 
شد. یکی از کاربران تونسی نیز در توییتر خود نوشت: 
»از الجزایر به بن سلمان: اره را در ریاض بگذار.« کاربر 
دیگــری از تونس نیز در توییتی نوشــت، این برای 
 تونس ننگین است که بخواهد قاتل کودکان یمنی را 

روسفید کند.

سرویس خارجی-
انتخابات فرمایشی- نمایشی بحرین روز شنبه بدون حضور 
اکثریت مردم این کشور برگزار شد؛ بنا بر گزارش های منتشر 
شــده، در این انتخابات چیزی کمتر از 3۰ درصد مشــارکت 

داشته اند.
پنجمین انتخابات پارلمانی و شورای شهر بحرین روز شنبه در حالی 
برگزار شد که غالب مردم این کشور از مشارکت در آن ممانعت به عمل 
آوردند. مردم و رهبران جریان های سیاسی مخالف آل خلیفه پیش از 

این گفته بودند در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. 
گزارش های منتشره نشــان می دهد که شعب رای گیری در تمام 
طول زمان برگزاری انتخابات »بســیار خلوت« بود و آمار مشارکت 67 
درصدی شهروندان که از سوی وزیر دادگستری اعام شد به هیچ وجه 
صحت ندارد. این ادعا در حالی بیان شده که انتخابات از سوی شیعیان 
که 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند تحریم شده بود. 
مردم این انتخابات را » جشن خانوادگی« یا »عروسی خانوادگی« نام 
نهاده انــد چرا که فقط آل خلیفه و افراد منســوب به حکومت در آن 

شرکت کرده بودند.
جمعیت اسامی الوفاق بحرین اعام کرده به دلیل گسترده بودن 
تحریم انتخابات فرمایشی از سوی مردم و بر خاف ادعاهای رژیم آل 
خلیفه، حداکثر مشــارکت در این انتخابات بین 28 تا 30 درصد بود. 
به گفته این جمعیت، میزان مشــارکت در برخی حوزه های انتخاباتی 
اســتان شــمالی از 7 درصد و در برخی حوزه ها از 8 درصد هم فراتر 
نرفــت. در برخی حوزه های انتخاباتی در پایتخت میزان مشــارکت 8 
درصــد بود. می توان گفت میزان تحریم انتخابات در برخی مناطق به 

۹2 درصد رسید.
بازتاب انتخابات

شبکه خبری »بی.بی.سی« عربی روز شنبه همزمان با روز برگزاری 
انتخابات در بحرین، در گزارشی نوشت، انتخابات بحرین، جشن انتخاباتی 
بود یا جشنی خانوادگی؟ »مرآه البحرین« نیز نوشت که انتخابات بحرین 
به منزله »جشن خانوادگی« است که تنها نزدیکان به دولت به آن دعوت 
شده اند. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر هم انتخابات در بحرین را به 
دلیل دستگیری شمار زیادی از مخالفین و ممانعت از حضور جریان های 
معارض، انتخاباتی »غیر آزاد« اعام کردند. روزنامه انگلیســی گاردین 
هم نوشــت: انتخابات پارلمانــی در بحرین به دلیل ممنوعیت فعالیت 
جمعیت های مخالف و حبس ابد شــیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت 
الوفاق و سرکوب و بازداشت سایر مخالفان هیچ گونه مشروعیتی ندارد. 
این روزنامه افزود، حضور ناظران بین المللی در این انتخابات ممنوع شده 
است. این انتخابات در زمانی بسیار سخت برای بحرین برگزار می شود 
چراکه منابع مالی این کشور به خاطر کاهش قیمت نفت به شدت کاهش 

یافته و تنش ها با مخالفان شیعه همچنان ادامه دارد. 

7۰ درصد مردم بحرین در انتخابات 
نمایشی آل خلیفه شرکت نکردند

انصاراه حمات ائتاف سعودی به مناطق مختلف یمن را تاش 
ریاض برای به شکست کشاندن مذاکرات صلح خوانده است. 

نماینده ســازمان ملل در امور یمن در روزهای گذشته به یمن سفر کرد 
و با مقامات انصاراه در مورد شــرایط صلح گفت و گو گرد. مقامات انصاراه 
در این دیدار با نماینده سازمان ملل آمادگی خود برای پذیرش آتش بس را 
اعــام کردند. به دنبال این دیدار، رئیس کمیته عالی انقاب یمن 28 آبان از 
توقف شلیک موشک و حمات پهپادی این کشور در راستای حمایت از صلح 
و از بین بردن هرگونه بهانه ائتاف سعودی برای ادامه تجاوزاتش خبر داد. اما 

همزمان با این سفر حمات ائتاف سعودی تشدید شده است. 
به گزارش فارس، »محمد عبدالســام« رئیس  هیئت ملی مذاکره کننده 
یمن و سخنگوی رسمی انصاراه اعام کرد تشدید حمات ائتاف آمریکایی- 
سعودی تاش های »مارتین گریفیتس« فرستاده سازمان ملل در امور یمن را از 
بین می برد و نیت های سازماندهی شده برای به شکست کشاندن تمام تاش ها 
در راســتای صلح را آشکار می سازد... ائتاف سعوی طی 12 ساعت بیش از 
35 حمله هوایی به شــهر الحدیده داشته، ضمن اینکه حمات توپخانه ای و 
موشکی گسترده ای نیز علیه منازل غیرنظامیان در جریان بوده است و این ها 
خود تکذیب بسیار آشکار آتش بس مورد ادعا و دروغین است. روز جمعه نیز 
ائتاف ســعودی 47 بار مناطق مختلف یمن از جمله 25 بار استان صعده را 

بمباران کردند.

روزنامه ســاندی تایمز نوشته »امارات 
کشوری بربر اســت اما هم پیمان ضروری 

برای انگلیس محسوب می شود.«)!(
»رود لیدل«، نویسنده انگلیسی در مقاله ای 
برای روزنامه ســاندی تایمز نوشــته: »امارات 
کشــوری بربر اســت اما ما باید آن را هم پیمان 
خود نگه داریم. امارات هم پیمانی برای انگلیس 
در منطقــه ای پرتنــش و چهارمین بازار بزرگ 
بــرای کااهای انگلیــس در جهــان خارج از 
اتحادیــه اروپاســت طوری کــه ارزش واردات 
 امارات از انگلیس به 10 میلیارد پوند در ســال

 می رسد.«
به گزارش ایسنا، این نویسنده در ادامه افزوده: 

»بیشتر هم پیمانان غیراروپایی و غیرآمریکایی 
انگلیس کشورهای خوبی نیستند. ما می توانیم 
خواهان تغییرات در عربســتان و امارات باشیم 
اما باید بدانیم که این کشــورها نان ما را تأمین 
می کنند. نباید حساســیت های لیبرالیستی بر 
سیاســت خارجه انگلیس حاکم باشــد چراکه 
انگلیس در جهان واقعی زندگی می کند و باید با 
کشورهایی که سیاست های مغایر با سیاست های 

ما دارند، تعامل داشته باشد.«)!(
گفتنی است پرونده خاشقجی و حمایت های 
غرب از رژیم های تروریســتی مثل آل ســعود، 
آبرویی برای غرب و مدعیان دفاع از حقوق بشر 

غربی نگذاشته است.

 انتقال گاز سرزمین  اشغالی به اروپا
ازسوی دیگر خبر رسیده امارات هزینه انتقال 
گاز فلسطین به اروپا توسط رژیم صهیونیستی را 

متقبل شده است.
روزنامه صهیونیســتی »معاریو« در این باره 
گــزارش داد پس از دو روز مذاکــره، »توافقی 
تاریخــی« میان رژیــم صهیونیســتی، یونان، 
ایتالیا و قبرس حاصل شــد که اجازه ســاخت 
طوانی ترین و عمیق ترین خط لوله گاز در جهان 
را می دهد. این خط لوله قرار اســت از فلسطین 
 اشــغالی تا اروپا امتداد داشته باشد و با حمایت 
 مالی امــارات و اتحادیه اروپا کشــیده خواهد

 شد.

به گزارش فارس به نقل از معاریو، طول لوله ها 
2000 کیلومتر است و در عمق 3/5 کیلومتری 
از سطح دریا کشیده می شود، با این لوله ها، رژیم 
صهیونیستی به بالکان و اروپای شرقی گاز صادر 

خواهد کرد. 
وزیر انرژی رژیم صهیونیســتی در این باره 
اعام کرد، صادرات گاز از اسرائیل رقیبی برای 
کشــورهای عربی خواهد بــود و طی چند ماه 
آینده کار در این پروژه آغاز می شــود و حدودا 
پنج ســال طول خواهد کشید. امارات از جمله 
کشــورهای مرتجع عربی است که برای نزدیک 
 شدن به رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی دریغ 

نمی کند.

ساندی تایمز: امارات کشوری وحشی و هم پیمان مهم انگلیس است

فرمانده جدید نیرو های مسلح انگلیس در گفت وگویی 
اظهار داشــت که تهدید روسیه علیه امنیت ملی انگلیس 
جدی و بسیار بسیار بیشتر از گروه های تروریستی، چون 

داعش است.
انگلیس و روســیه مدت هاست به دلیل ماجراهایی، چون یک 
جاسوس دوجانبه )اسکریپال( و موضوع اوکراین دچار تنش شده اند. 
این تنش ها روز هم تشدید می شود. در جدید ترین مورد این تنش ها 
ژنرال »کارلتون اسمیت« فرمانده جدید نیرو های مسلح انگلیس که 
تیرماه برای فعالیت در این سمت انتخاب شد در گفت وگو با روزنامه 
»دیلی تلگراف« که جمعه منتشــر شــد، اظهار داشت انگلیس و 
متحدانش نمی توانند برابر تهدید های روسیه به خود مطمئن باشند. 

 به گزارش فارس ژنرال کارلتون اسمیت که اولین مصاحبه خود 
را انجام می داد درباره روسیه اظهار داشت: »امروز روسیه بطور مسلم 
تهدید بسیار مهمی علیه امنیت ملی ما به نسبت تهدید گروه های 

افراطی، چون القاعده و داعش است.«
وی با اشاره به کاهش تهدید های ناشی از گروه های تروریستی در 
غرب آسیا و لزوم تمرکز بر روسیه گفت: »مسکو به دنبال تاش های 
اصولی برای یافتن آسیب پذیری های غرب و بهره برداری از آنها به 
ویژه در برخی مناطق غیرســنتی، چون فضا، سایبری و اعماق آب 
است.« گفتنی است چالش میان اروپا و آمریکا با روسیه مدتی است 
جدی تر از قبل شده و بســیاری این تنش ها را بازگشت به جنگ 

سرد تعبیر کرده اند.
 تائید برگزیت

 خبر دیگر از انگلیس اینکه پس از حل مخالفت اسپانیا با توافق 
برگزیت به دلیل اختاف بر سر سرنوشت جبل الطارق،  نشست سران 
اتحادیه اروپا دیروز یکشنبه برگزار شد و آنها موافقت خود را با توافق 
صــورت گرفته بین اتحادیه اروپا و انگلیس تصویب کردند.»دونالد 
توسک« رئیس شورای اروپا دیروز در توئیتی نوشته: »سران 27 کشور 
اتحادیه اروپا توافق خروج انگلیس و بیانیه سیاســی درباره روابط 
آینــده اتحادیه اروپا و بریتانیا را تصویب کردند«. با تصویب توافق 
برگزیت در نشســت سران اتحادیه اروپا، حاا این توافق در اختیار 
نخست وزیر انگلیس قرار گرفته تا او آن  را در پارلمان این کشور به 
تصویب نمایندگان برساند.پیشتر در خبرها آمده بود که تنها 4 ماه 
دیگر تا زمان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا باقی است اما با توجه 
به مخالفت های نمایندگان ارشد پارلمان این کشور با توافق کنونی، 
آینده مبهمی در انتظار این توافق است  و احتمال دارد نمایندگان 

پارلمان با این توافق مخالفت کنند و دولت ترزا می  سقوط کند. 

»روسیه«، بزرگترین خطر برای امنیت ملی انگلیس
از نگاه فرمانده جدید نیروهای مسلح بریتانیا

عناصر وابســته به گروه تروریســتی »جبهه النصره« منطقه 
»الخالدیه« شهر حلب را با گلوله های حاوی گاز »کلر« هدف قرار داده 

و بیش از ۱۰۰ غیرنظامی را مسموم کردند.
منطقه »الخالدیه« شــهر حلب شب یکشنبه با گلوله های حاوی گاز کلر 
هدف قرار گرفت. این حمله که توســط عناصر وابسته به جبهه النصره انجام 
شــد، تا عصر دیروز 107 مصدوم شــیمیایی در میــان غیرنظامیان بر جای 
گذاشت. شمار زیادی از این زخمی ها، زن، کودک و یا افراد سالخورده هستند.

خبرگزاری صداوســیما به نقل از شــبکه تلویزیونــی العالم گزارش داد، 
خمپاره های حاوی مواد شیمیایی به یک بازار محلی و محله الخالدیه اصابت 

کرد و متخصصان روس به حلب رفتند تا به کمک مصدومان بشتابند.
قبا » الکساندر شولگین« نماینده دائم روسیه در سازمان منع تسلیحات 
شیمیایی، هشدار داده بود که آمریکا با حمایت از گروه های افراطی در سوریه، 

قصد دامن زدن به بحران را دارد.
اقدام دمشق

وزارت خارجه ســوریه ضمن محکوم کردن حمات شــیمیایی مذکور، 
نامه هایی برای دبیرکل سازمان ملل، رئیس  شورای امنیت و مدیرکل سازمان 

منع تسلیحات شیمیایی ارسال کرد.
 در این نامه ها آمده اســت، این اقدام تروریستی )در حلب( حاصل عمل 
برخی کشورها در ارسال مواد شیمیایی برای گروه های مسلح تروریستی بوده 

و هدف آنها نیز متهم کردن دولت سوریه به این اقدام بوده است.
وزارت خارجه سوریه افزود: دولت جمهوری عربی سوریه از شورای امنیت 
می خواهد هر چه سریع تر، این گونه جنایت های تروریستی را به شدت محکوم 
کرده و با اتخاذ اقدامات فوری و بازدارنده و مجازات رژیم های حامی تروریسم، 

به مسئولیت های خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل کند.
اقدام روسیه

وزارت دفاع روسیه اعام کرد، جنگنده های این کشور با حمله به مواضع 
تروریست های عامل حمله شیمیایی به حلب، این مواضع را نابود کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، بنا بر اعام این وزارتخانه، تروریســت ها در 
حال آماده شدن و تدارک برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر نیز بوده اند.

جنایت تازه آمریکا
بــر اثر حمات جنگنده های ائتاف تحــت فرماندهی آمریکا به مناطق 
مسکونی شهر »هجین« در حومه دیرالزور، 20 نفر دیگر از شهروندان سوری 
کشته شدند.سانا در این باره خبر داد، جنگنده های ائتاف، عصر دیروز منطقه 
مسکونی »السوق« در هجین را بمباران کردند. بر اثر این حمله، 20 غیرنظامی 

از جمله ۹ کودک و هشت زن کشته شدند.
ائتاف آمریکایی طی هفته های گذشــته ده ها بار روستاها و شهرک های 

استان دیرالزور را هدف قرار داده و بیش از 100 غیرنظامی را کشته است.
شادی اردنی ها به خاطر تجدید روابط با سوریه

در پی بازگشت یک هیئت پارلمانی اردن از سوریه و پیام سران این هیئت 
مبنی بر گســترش یافتن مناسبات دو کشور، شهروندان اردنی شادی کردند. 
هیئت مذکور هفته گذشــته وارد سوریه شده و با مسئوان سوری از جمله 

»بشار اسد« رئیس جمهور این کشور، دیدار کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، »قیس زیادین« مخبر کمیسیون امور خارجی 
پارلمان اردن که در این هیئت حضور داشت، اعام کرد که احتماا به زودی 
سفرای سوریه و اردن در دو کشور فعالیت خود را مجدا از سر خواهند گرفت.

زیادین با بیان اینکه با »ولید المعلم« وزیر خارجه سوریه، درباره بازگشت 
سفرای دو کشور و از سرگیری روابط سیاسی سخن گفته است، اعام کرد که 
»امنیت سوریه بخشی از امنیت اردن و امنیت اردن نیز جزئی از امنیت سوریه 
است«.وی با تأکید بر مثبت بودن دیدارهای هیئت اردنی با مسئوان سوری، 
رخدادهای سوریه را »توطئه جهانی علیه حکومت سوریه« عنوان و خاطر نشان 
کرد که »ما می دانیم از عهده تروریست هایی که از گوشه و کنار جهان و در 
چارجوب یک توطئه صهیونیستی-آمریکایی روشن به سوریه آمده اند برآییم«.

تشدید حمات ائتاف سعودی به الحدیده
همزمان با سفر نماینده سازمان ملل به یمن

 مسمومیت شدید ۱۰۰ نفر در حمات 
شیمیایی تروریست ها به حلب


