
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 شــرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. 
محمــود نجفی اصل به شــماره ملــی 0033843465، 
حســین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 و 
قاسم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به عنوان 
هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند - 
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز )حسابداران رسمی( 
به شناسه ملی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب به شناسه ملی 
 14007130998 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراانتشار شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299273(

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 96505 

و شناسه ملی 10101405599

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

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

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

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

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

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

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

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان ســال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 

اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. شــیبا کلیددارزاده به کد ملی 0039398994 

و تیــکا اوشــاکانوال بــه کــد ملــی 2200506279 و 

محمدحســن کیاهچائــی به کد ملــی 0042026921 

روزنامه کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید. ایرج خســرو پناه به کــد ملی 0038659281 به 

عنــوان بازرس اصلی و جمیله کاظم آبادی فراهانی به کد 

ملی 0032311249 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت زربرگ تجارت خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 178767 

و شناسه ملی 10102210140 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1397/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1396/9/30 مورد 

تصویب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های
 طعم طبیعت حامی سهامی خاص 

به شماره ثبت 464020
 و شناسه ملی 14004570125 

لــذا از پیمانکارانــی که در رشــته راه و ترابری دارای صاحیت، ظرفیت کاری و حداقل دارای رتبه چهار از طرف ســازمان برنامه و بودجه 
می باشــند دعوت می شود جهت خرید اسناد فراخوان با در دست داشــتن رتبه درخواستی از تاریخ نشر این آگهی تا تاریخ 97/9/12 به 
اداره قراردادهای شــهرداری به نشانی: اهواز- خیابان انقاب نبش خیابان غزنوی- ساختمان شماره سه شهرداری- مدیریت 

قراردادها)تلفن تماس 06133774062( مراجعه نمایند.
هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. )توزیع اسناد: از تاریخ 97/9/6 لغایت 97/9/12(

در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی: تا پایان وقت اداری)ساعت 15:30( روز دوشنبه مورخ 97/9/26

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه ساختمان شماره سه شهرداری اهواز به نشانی فوق الذکر
تاریخ کمیسیون ارزیابی: ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 97/9/27)حوزه قراردادهای شهرداری اهواز(

شــهرداری اهواز در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرایی بند »ج« ماده 12 قانون برگزاری مناقصات- به شماره 84136 ت 32560 ه  
مورخه 85/7/16 پروژه ذیل را)از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تملک دارائیهای سرمایه ای( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ/ ریالنام پروژهردیف
110/000/000/000قیرپاشی و آسفالت روی ایه اساس در معابر سطح شهر اهواز1

آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران
شهرداری اهواز)نوبت اول(مناقصه یک مرحله ای

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد طبق موافقتنامه ملی به شماره 
1201012008 و در قالب قرارداد ســرجمع )موضوع بخشــنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4( و 
واگذاری اوراق خزانه اســامی جهت پروژه احداث دادسرای عمومی و انقاب شهرستان لردگان 
نســبت به شناســایی پیمانکاران واجد صاحیت )حداقل 4 ابنیه و 5 تأسیسات( از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط و مشخصات ذیل اقدام نماید.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

2- موضوع مناقصه: احداث دادســرای عمومی و انقاب شهرستان لردگان با زیربنای 1780 
مترمربع در سه طبقه با اسکلت فلزی، ساختمان های جانبی، دیوارکشی و کفسازی محوطه

3- منبع تأمین مالی: اعتبار پروژه صرفًا به صورت واگذاری اسناد خزانه اسامی می باشد.
4- برآورد اولیه: 70/630/135/954 ریال براساس فهرست بهای پایه سال 1397

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/913/000/000 
ریال )دو میلیارد و نهصد و سیزده میلیون ریال(

6- نحوه دریافت و تحویل اســناد: متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی )نوبت دوم( 
مورخ 97/9/10 تا ســاعت 12:30 مورخ 97/9/15 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمایند و اسناد مناقصه و ارزیابی 
کیفــی را به صورت فایــل Pdf دریافت نمایند و پس از تکمیل به انضمام مدارک و مســتندات 
خواسته شده حداکثر تا ساعت 12:30 مورخ 97/9/29 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال 
و بارگذاری نمایند و الزامی اســت نســخه فیزیکی مدارک )نسخه چاپ و تکمیل شده به انضمام 
مدارک و مســتندات خواســته شده( را مطابق موارد درج شده در شــرایط اسناد مناقصه به همراه 
پاکت تضمین تا ســاعت 12:30 مورخ 97/9/29 تحویل دفتر معاونت مالی، پشــتیبانی و عمرانی 
دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به آدرس: شهرکرد- بلوار آیت اه طالقانی- جنب سازمان 
قضایی نیروهای مســلح- ساختمان معاونت مالی، پشــتیبانی و عمرانی دادگستری نمایند و رسید 

دریافت نمایند.
7- ازم بذکر است به پیشنهاداتی که در سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری نشده باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
8- جلســه گشایش پیشنهادها در مورخ 97/10/1 ســاعت 10 صبح در محل دفتر معاونت مالی، 

پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان برگزار خواهد شد.
شماره مناقصه 200970382800001        تلفن: 32263899 - 038

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول

دادگستری جمهوری اسامی ایران
دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

سال هفتادو هفتم   شماره 22060   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 7 آذر 1397   20 ربیع ااول 1440    28 نوامبر 2018

حجت ااسام رستمی
 در جمع دانشجویان: 
نباید به ضدانقاب 
در دانشگاه 
تریبون داده شود

۳

دستاورد برجام از »تقریبا هیچ« اوباما
به »نزدیک صفر« ترامپ رسید!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سخنگوی دولت فرانسه:

انتشار تصاویر آشوب ها و زد و خورد پلیس با مردم
 به حیثیت ما لطمه زده است

* رئیس اتاق اصناف ایــران: افزایش 20 درصدی 
قیمت نان کذب است.

*  ســرانه مصرف ماهی ایــران نصف میزان جهانی 
است.

* سازمان امور مالیاتی علیه دو بانک اعام جرم کرد.

* افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف با تعلل دولت 
عقب افتاد.

* رئیس اتحادیه فروشــندگان: دولت عامل گرانی 
برخی لوازم خانگی است.

صفحه۴

تجمع فرهنگیان مقابل دفتر سازمان ملل 
در حمایت از مردم مظلوم یمن

* جمعی از فرهنگیان مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران صبح دیروز در حمایت از مردم مظلوم یمن، 
در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، تجمع اعتراض آمیز برپا کردند.

* فرهنگیان با در دست داشتن پاکارد هایی با مضامین ضدآمریکایی و آل سعود شعار هایی در حمایت از 
صفحه آخرمردم مظلوم یمن و محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی، آمریکا و آل سعود سر دادند.   صفحه۳

جنگنده های
 ائتاف آمریکایی

 با بمباران دیرالزور 
ده ها زن و کودک 
سوری را کشتند

۱۲

دود خصوصی سازی اشتباه
 به چشم کارگران می رود

احضار و بازداشت چند نفوذی
در حوزه جمعیت

* این افراد با اقدامات شبکه ای خود، در پوشش فعالیت های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه های مختلف 
حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت نمودند.

* در این خصوص دکتر م.ح پژوهشــگر دوتابعیتی بازداشــت و دکتر م.ع تاکنون چندین مرتبه احضار 
گردیده است.

* این عناصر متهم به اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط و همکاری با موسسات برانداز، ایجاد انحراف 
و اختال هدفمند در تصمیمات نهادهای سیاستگذار، آمارسازی، خروج اطاعات از کشور و... می باشند.

* این افراد با ایجاد شبکه ای گسترده در نهادهای بین المللی وابسته حکومت آمریکا، دفتر صندوق جمعیت 
ســازمان ملل در ایران، وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، 
مرکز آمار، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و... اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست های 
کلی نظام نمودند.                                                                                                    صفحه۳

سردار حاجی زاده: 
ابتدای انقاب
 در واردات

 تسلیحات نظامی 
تحریم بودیم
 امروز در صادرات آنها

۳

صفحه2

يادداشت روز

کارلوس و ماکسیما
دولت و پراید!

خبر ويژه

صوفی: دولت می خواهد
پاسخگویی به مردم را کاهش دهد
صفحه2

* کارمند ارشد سنای فرانسه جاسوس کره شمالی 
از آب درآمد.

 * جنبــش جهانی تحریــم رژیم صهیونیســتی: 
آقــای ابومازن! جاده صاف کن عادی ســازی روابط 

اعراب با اسرائیل نباشید.

* راهپیمایی آرام و مظلومانه شیعیان نیجریه برای 
آزادی شیخ زکزاکی.

 * جنــرال موتــورز 5 کارخانــه خــود را تعطیل
 و 15 هزار کارگر را اخراج می کند.

صفحه آخر

تظاهرات مردم تونس و مصر در اعتراض به سفر بن سلمان
»قاتل اره به دست! برگرد«

* عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در 
سومین سمینار همکاری های هسته ای ایران و اتحادیه 
اروپا: اعمال مجدد تحریم هــای آمریکا، بهره مندی 

ایران از مزایای برجام را به صفر نزدیک کرده است.
* توازن »بده بســتان« برجام از بین رفته است. اگر 
ایران از مزایای برجام بهره مند نشود این توافق زنده 

نمی ماند.
* امیدواریم که اروپا هرچه ســریع تر سازوکار ویژه 
مالی را بــرای جلوگیری از تأثیرات منفی تحریم های 
آمریکا بر روابط تجاری شرکت های اروپایی و ایران، 

راه اندازی کند.
* ســیف رئیس کل سابق بانک مرکزی، حدود۳سال 
 پیش دســتاورد برجــام را »تقریبا هیــچ« عنوان

کرده بود. 
* برجام هم در دولت اوبامای دموکراِت باهوش! و مؤدب! 
 و هم در دولت ترامــِپ جمهوری خواِه دیوانه و مزاحم، 
به صورت فاحش نقض شــد. این روند که از اولین روز 
اجرای برجام آغاز شــد، موجب شــد تا تقریبا هیچ 

دستاوردی از این توافق عاید مردم کشورمان نشود.
* متاســفانه دولتمردان در رویکردی خســارت بار، 
همزمان بــا اذعان به دســتاورد تقریبا هیچ برجام، 
مدعی هســتند که باید به وعده های سرخرمن طرف 
مقابــل دل خوش کرد و در پازل وقت کشــی اروپا و 

آمریکا بازی کرد.
* برجام در حال حاضر توافقی یک طرفه اســت که 
امتیازاتش برای طرف مقابل و محدودیت هایش برای 
ایران است. طبق بند ۳6 برجام، به دلیل عدم پایبندی 
طرف مقابل به تعهدات، »حق ایران« است که توقف 
کلی یا جزیی به تعهدات خود بدهد.               صفحه2

رهبر انقاب خطاب به
 برنامه سازان صداوسیما: 
هنرمندان 
و اهالی فکر و نظر
 در جنگ نرم
حکم نیروهای مسلح
 در جنگ سخت را دارند

۲



اخبار كشور
صفحه 2

  چهارشنبه    ۷ آذر ۱۳۹۷
2۰ ربیع ااول ۱44۰ - شماره 22۰۶۰

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* بارش های پاییزی نشان داد که رحمت خداوند هیچ ربطی به توافق با غرب 
ندارد روی ســخنم با افرادی اســت که حتی آب خوردن را وابســته به برجام 
می دانستند. همان برجام که مذاکره کننده اصلی آن حاا می گوید دستاوردش 

به صفر نزدیک شده است.
4001---0910 و 3885---021
* انقاب اسامی در هر برهه ای که با مشکل مواجه شده است با دست توانمند 
بسیجیان بر مشکات فایق آمده است. حال که عده ای زالوصفت در عرصه های 
اقتصــادی و اداری درصدد ضربه زدن به انقابند جــا دارد از نیروهای خدوم 

بسیجی برای مقابله با این پدیده های پلشت بهره گیری شود.
021---8263

* اگر مســئولین در بازار حضور فیزیکی داشــته باشــند و قیمت ها را با 6 ماه 
قبل  مقایسه کنند به این نتیجه خواهند رسید که نرخ فعلی تورم در کااهای 

ضروری و مورد نیاز مردم عددی سه رقمی است.
021---0129

* نرخ رب گوجه، روغن، لبنیات و... چند برابر گذشــته شــده است چرا دولت 
برای کاهش نرخ تورم واقعی در جامعه اقدامی نمی کند؟

013---7191
* آقای روحانی اگر تنها برای یک بار هم شده در میان مردم عادی حضور پیدا 
کنید شاید اعتراض آنان در خصوص گرانی و تورم را بشنوید تا مادامی که درد 
دل مردم را از زبان خودشــان جویا نشوید به عمق دردهای معیشتی اکثریت 
جامعه پی نخواهید برد. در برخی از کااها قیمت ها به صورت لحظه ای در حال 
افزایش است و گاهی که برای خرید به عمده فروشی در بازار مراجعه می کنیم 

هر ساعت قیمت جدیدی را اعام می کنند.
3297---013 و 9642---021

* از رئیس جمهور بپرســید اگر از وضع گرانی سرسام آور و رهایی بازار اقتصاد 
بــه حال خود خبر دارند چرا تدبیری نمی اندیشــند؟! برخی از مردم زیر چرخ 

تفکرات اقتصاد لیبرالی انه کرده در دولت دارند له می شوند؟!
1758---0935 و 2846---0935

* فیش حقوقی مدیرانی که در شــرکت گاز مشــغول کارند بعضا بیش از 50 
میلیون بوده اســت! آیا از محل جمع آوری پول های پرداختی مشترکین چنین 
حقوق های نجومی پرداخت کرده اند؟ آیا نمی توانستند این مبالغ را صرف توسعه 
گازرسانی به مناطق محروم بکنند و خدمات مطلوب تری به مشترکین ارائه دهند.
کشمیری- پاکدشت

* دولت آقای روحانی به جای کاهش فاصله طبقات اجتماعی، به اشرافی گری 
توجه بیشــتری داشت. شکاف طبقاتی به گونه ای شده است که برخی از اقشار 

متوسط جامعه در حال حاضر جزو اقشار فقیر محسوب می شوند.
سیدحسن مهاجری

* لجبازی دولت آقای روحانی با دولت قبل از خود باعث شده بود مسکن مهر 
نیمه کاره رها شــود، کارت سوخت حذف شود و... حال می بینیم که ضرر این 
رفتارهای کودکانه را مردم پرداخت کرده اند و مدیران ناگزیر به آنها بازمی گردند!
021---2571

* مسئولینی که باعث شدند استفاده کارت سوخت متوقف شود باید محاکمه 
شوند زیرا این افراد باعث شدند شرایطی شکل بگیرد که سرمایه ملی از کشور 
قاچاق شود، مصرف بهینه سوخت فراموش شود و مردم هزینه آن را بپردازند.
021---8634

* توتال از ایران رفت و حامی سرســخت قرارداد با این شرکت بدنام فرانسوی 
پاســخگوی سواات مردم نیست که چرا صنعت ملی نفت را چند سال معطل 

نگه داشت و حاضر نشد آن را به شرکت های بومی و داخلی بدهد.
021---0285

* ولنــگاری فرهنگی به باورهای مردم صدمــه  جبران ناپذیری خواهد زد، چرا 
به جای ترویج فرهنگ و معارف اســامی عده ای مدام به تبلیغ فرهنگ غربی 

آن هم از تریبون های رسمی کشور و حتی روزنامه های بیت المال مشغولند؟
021---4352

* دولت که می گفت نباید به حساب مردم سرک کشید چرا هم سرک می کشد 
و هــم اصرار بر تصویب FATF و CFT دارد تا اطاعات حســاب مردم را به 

کشورهای متخاصم تحویل دهد؟!
0936---5530
* پولشــویی در برخی از شرکت های خودروساز داخلی به طور گسترده ای در 
جریان اســت و کوچک ترین مورد آن پیش فروش هایی است که خودروسازان 
انجــام می دهند و در نهایت مصرف کننده واقعی موفق به ثبت نام نمی شــود و 

مشخص نیست که این خودروها را چه کسانی خریداری کرده اند.
021---0092

* صرفا جریمه کردن شرکت های لبنی متخلف و واریز شدن پول جریمه ها به 
حساب دولت دردی از مردم دوا نخواهد کرد، اصل آن است که قیمت ها کاهش 

پیدا کند و در زندگی مردم این موضوع ملموس باشد.
021---1455

* قیمت دستمال کاغذی از 1500 تومان به 6 هزار تومان رسیده آقای رئیس 
جمهور در کجا و چگونه زندگی می کنند؟ دولتمردان حداقل صادقانه تر سخن 

بگویند.
0918----3271
* بســیاری از وزارتخانه ها و ادارات دارای فروشــگاه هســتند چرا ســازمان 
بهزیســتی فاقد فروشگاه اســت تا حداقل برای تهیه پوشک با قیمت مناسب 
برای بازنشســتگان که به علت کهولت سن قادر به کنترل رفع حاجت نیستند 

قادر به خرید آن باشند.
رفیعی
* بانک ها مدتی است در قبال چک هایی که به حساب افراد صادر شده از گیرنده 
چک مبلغ هزارتومان دریافت می کنند و علت آن را هم دستور بانک مرکزی و 
سیستم شاپرک اعام می کنند. در حالی که این مبلغ باید از صادرکننده چک 
دریافت شــود. ازم است دیوان عدالت اداری و مدعی العموم در این گونه موارد 
که حقوق افراد تضییع می شود ورود نمایند و منتظر شکایت افراد نمانند... در 
این گونه موارد با توجه به مبلغ کسر شده غالب مردم راضی نیستند خود را به 

زحمت بیندازند و برای آن پرونده تشکیل  دهند و پیگیر این تخلفات باشند.
صباغی
* از وزیر محترم کار درخواســت می شود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
را بــا توجه به تــورم و گرانی اضافه کند و از افزایش پلکانی با توجه به کهولت 
ســن بازنشســته ها خودداری کند ما قادر نیســتیم از پلکانی که آقای ربیعی 

ساخته بود باا برویم!
0911----8834
* رئیس جمهور ســخن از سیر نزولی تورم در آبان ماه دادند و شاید این کار را 
نتیجه مدیریت دولت تلقی کردند در حالی که قیمت ها آن قدر بدون دلیل باا 

رفته که دیگر کشش افزایش ندارند.
0915----1713
* باید به رهنمود رهبری در سال 97 مبنی بر حمایت از کاای ایرانی توسط 
دولت عمل شود. جای تعجب دارد که مدیران پاایشگاه آبادان به خرید کااهای 

خارجی روی آورده اند.
0919----0704
* کاما مشخص است که عوامل نفوذی سعی بر  آن دارند تا کارگران را نسبت 
به شرایط معترض کنند. امیدوارم قوه قضائیه به پرونده این عوامل نفوذی خارج 

از نوبت رسیدگی کند.
0919---2298

* ای کاش به جای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در این اوضاع 
سخت معیشتی مردم به ویژه حقوق بگیران، قانون مالیات بر خانه های مسکونی 
خالی که ســه سال اســت خاک می خورد اجرا می شد و نیز دریافت مالیات بر 
عایدی سرمایه از خانه دومی و چندمی ها با همین جدیت اجرا می شد تا دست 
سوداگران و پولشویان از این نیاز مردم که 70-60 درصد درآمدشان صرف آن 
می شود قطع می شد و این پول های بادآورده و راکد به سمت واحدهای تولیدی 

و ایجاد هزاران اشتغال برای جوانانمان هدایت می شد.
سیدی- تهران
* چرا قانون به کارگیری فرزندان بازنشســته ها در ســازمان محل خدمت اجرا 
نمی شــود؟! پس این شغل های ایجاد شــده که توسط رئیس جمهور به مردم 
گزارش می دهد کجاست؟ دو فرزندم بیکارند و تن به ازدواج نمی دهند چرا که 
شغلی و درآمدی ندارند. فرزند دیگرم نیز همین بیکاری باعث جدایی شان شده 
است! خودم بیکارم و با حقوق زیر 2 میلیون و بیماری خاص، داشتن 2 جوان 
بیکار به توصیه پزشــک نباید اضطراب و استرس داشته باشم، آیا می شود؟ آیا 

با 200 هزار تومان سبد کاا مشکل ما حل شد؟!
آخوندی

خبر ویژه
صوفی:دولتمیخواهد

پاسخگوییبهمردمراکاهشدهد
یک سایت حامی دولت، انتخاب دو سخنگو از سوی دولت را اقدامی 

عجیب ارزیابی کرد.
فرارو از قول منبع آگاه نوشت: »دیگر سخنگویی به معنای گذشته مطرح 
نخواهد شد؛ در مقابل احتمال دارد دو عضو دولت نه سخنگو مانند گذشته، 
بلکه عملکرد اطاع رســانی را داشته باشند، به این معنی که آقای حاجی 
میرزایی، دبیر هیئت دولت، اخبار مصوبات و مباحث دولت را مطرح کند 
و مباحث مربوط به رئیس جمهوری نیز از سوی آقای واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری عنوان شود.« وی اضافه کرد که در غیاب سخنگویی دولت، 
هر وزارتخانه نیز به نوبه خود، مباحث و اخبار خود را مطرح خواهد کرد.

علــی صوفی وزیر تعاون دولت اصاحات طی گفت وگو با فرارو عنوان 
کرد: »این تصمیم دولت بســیار بی ســابقه اســت. زیرا به هر حال آقای 
رئیس جمهور رئیس هیئت دولت است و صرفاً این دولت است که نیاز به 
ســخنگو دارد. مگر دیگر رؤسای قوا هم برای خودشان سخنگو دارند که 
اان آقای روحانی ســعی دارند یک بدعت جدید در ترکیب دولت ایجاد 
کننــد؟ آقای روحانی قصد دارند این حداقل ارتباطی که با مردم دارند و 

خودشان صحبت می کنند را قطع کنند.«
وی افــزود: »من فکر می کنم آقای رئیس جمهور ابا دارند که با مردم 
صحبت کنند و به همین دلیل اســت که تصمیم گرفتند یک سخنگوی 
مجزا برای خودشان تعیین کنند. اما این کار به هیچ عنوان به صاح دولت 
نیســت. زیرا آقای روحانی باید رابطه مستقیم خودشان با مردم را حفظ 
کنند و مانع از این شــوند که واسطه ای در این میان قرار بگیرد. هر چند 
هر بار ارتباطی برقرار شد، متأسفانه آقای روحانی به خوبی از آن ها استفاده 
نکردند و با کلی گویی و مبهم صحبت کردن، افکار عمومی را نســبت به 

قبل ناراضی تر کردند.
او ادامه داد: »نمونه این گونه رفتار را ما در مصاحبه آخر ایشــان هم 
دیدیم که از مــردم مخفی کردند که تصمیم برای افزایش قیمت دار از 
سوی دولت اتخاذ شده بود و بعدها عنوان کردند که خودشان این تصمیم 
را گرفتنــد، اما فکر نمی کردند تا این اندازه قیمت ها باا برود. ولی با این 
حال حتی حاضر نشدند اشتباه خود را قبول کنند که این تصمیمشان در 
بدترین شرایط ممکن است که بعد از اعتراضات دی ماه پارسال بود، انجام 
شــد. بعد هم این را نســبت دادند به اعتراضات مردم و گفتند این نتیجه 

همان اعتراضات است.«
صوفی تصریح کرد: »لذا به نظر من انتخاب سخنگو برای رئیس جمهور 
هــم برای همین مخفی کاری ها اســت و این فرصت را به رئیس جمهور 
می دهد که بعد از اظهارات سخنگو، آن ها را ترمیم کند. ولی به هر حال این 
یک اتفاق بسیار نادر است و این را هم باید کنار باقی اتفاقات بی سابقه در 
دولت دوازدهم قرار داد که طی یک سال گذشته نمونه های مشابه بسیاری 

داشته و ما بارها با چنین اتفاقات نادر مواجه شدیم.
عضو شورای سیاستگذاری اصاح طلبان در خصوص انتخاب محمود 
واعظی به عنوان سخنگوی رئیس جمهور گفت: »به نظر من این بهترین 
انتخاب برای آقای روحانی بود. زیرا به هر حال آقای واعظی با توجه به 
تجربیات دیپلماتیکی که دارند به خوبی بلد هستند که چگوه مسائل را 
از مخاطبان خود مخفی کنند. ایشان مدتی که در وزارت امور خارجه 
هم حضور داشــتند با مهارت کامل مسائلی را از طرف خارجی مخفی 
می کردند و به نظر می رســد اان هم به دلیل این مهارتشان به عنوان 
سخنگوی رئیس جمهور انتخاب شده اند. ضمن اینکه با توجه به نزدیکی 
ایشان به آقای روحانی مشخص بود که دیر یا زود سمت های جدیدی 

به آقای واعظی داده می شود.

دالتون:روشآمریکاشکستمیخورد
ترامپتغییرتاکتیکدهدتاامتیازبگیریم)!(

سفیر پیشین انگلیس در تهران تاکید کرد: جنگ اقتصادی ترامپ 
علیه ایران محکوم به شکست است.

ریچارد دالتون ضمن یادداشتی در گاردین می نویسد: آمریکا علیه 
ایران جنگ اقتصادی را آغاز کرده اســت. دولت ترامپ پس از خروج 
از توافق هســته ای مورد تایید شورای امنیت در ماه مه، اکنون درگیر 
مبارزه ای یکجانبه  علیه حق و حقوق باقی جهان برای داشتن تجارت 

قانونی با جمهوری اسامی است.
این سیاســت گذاری براساس این ادعا صورت گرفته که ایران یک 
تهدید امنیتی جدی برای مردم آمریکاســت. اما هیچ  شکی نیست که 
چنین ادعایی اغراق آمیز است. و اظهارات مایک پمپئو مبنی بر اینکه 
تحریم ها برای اطمینان از این مسئله هستند ایران »همانند یک کشور 

عادی رفتار کند«، نیز کنایتی ناخواسته است.
ایاات متحده یک کشــور »عادی« نیســت. همکاری در تجاوز 
وحشتناک علیه یمن و حمایت از گسترش استعمار فلسطین توسط 
اسرائیل، رفتارهایی عادی نیستند. حقیقت این است که همه آنهایی 
که در درگیری های منطقه ای خاورمیانه مداخله می کنند، از جمله 
ایران، همان کار همه دیگر کشــورها را انجام می دهند یعنی سعی 
می کننــد تا بر نتیجه درگیری ها در جهت منافع حقیقی یا ادراکی 

خود، تاثیر بگذارند.
با این وجود، ایاات متحده تصمیم گرفته که باید موضعی تهاجمی 
علیه ایران اتخاذ کند. ســوال این اســت که در این روند، به پاداشی 

استراتژیک دست خواهد یافت؟
من که در ســال 2005  به عنوان سفیر بریتانیا در تهران مشغول 
به کار بودم، به همراه همکاران فرانسوی و آلمانی خود رد شدن اولین 
تاش های غرب در راســتای دستیابی به یک توافق هسته ای را تجربه 
کرده ام. تحلیلگران اغلب اشتباه می کنند، به دلیل اینکه تفکر غالب این 
است که ما باید جنگ های آینده را همین امروز بجنگیم. اما من باور دارم 
که روند اتفاقات در ارتباط با ایران اینگونه خواهد بود: به نظر من، ایران 
به رغم افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی اساسا با ثبات خواهد ماند.

آیت اه خامنه ای، رهبر معظم ایران سازش نمی کند. در حقیقت، 
همه سران ایران افرادی ثابت قدم هستند. اتحادیه اروپا به شدت برای 
دستیابی به یک جریان مالی تاش می کند، اگرچه ایرانی ها به عملی 

شدن آن اعتماد و اتکا نکرده اند.
آمریکا اگر انتظارات خود را کاهش ندهد، با مخاطراتی مواجه خواهد 
شد. تقاضای چینی ها، هند و ترکیه برای نفت ایران می تواند به ایجاد 
کانال های جایگزین مباداتی در تجارت جهانی منجر شود و به تضعیف 
جایگاه دار و توانایی ایاات متحده در استفاده از آن در آینده بیانجامد.

ســفیر ســابق روباه پیر  در عین حال مدعی شــد: تنها تغییر در 
رویکرد، یعنی کاهش شمار زیاد درخواست ها برای تغییر رفتار، نشان 
دادن اندکی احترام و آمادگی برای مذاکرات با شرایطی واقعی، عملی 
خواهد بود. اگر ایران بتواند باور کند که این مرتبه  رهایی از تحریم ها 
حقیقی خواهد بود، آنگاه شاید بتوان از این کشور در زمینه نوع و برد 
موشک ها امتیاز گرفت. جایگزینی نهایی برای توافق هسته ای و اندکی 

عقب نشــینی منطقه ای با راه حل هایی صلح آمیز در سراسر خاورمیانه 
ممکن خواهد بود.)!(

اگر ایاات متحده آماده باشــد تا از رویکرد اعمال فشار حداکثری 
عقب نشــینی کند، بریتانیا، فرانسه و آلمان قادر خواهند بود تا همان 
ائتاف مبتنی بر شــورای امنیت را که از سال 2013 با ایران مذاکره 
می کرد، مجددا بســازند. با این حال، با توجه به سیاســت گذاری های 
کنونی، ایاات متحده به جای رسیدن به دستاوردهای استراتژیک، تنها 
ضعف خود را برای جهان به نمایش خواهد گذاشت. ایاات متحده که 
هیچ چشم اندازی برای همراه کردن متحدانش با خود ندارد و نمی تواند 
ایران را به پذیرش خواسته های شدیداللحن خود وادار کند، در نهایت 

هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
روحانیمدیوناصاحطلباناست

وبایدجبرانکند)!(
یک روزنامه زنجیره ای به ســیاق مدعیان اصاح طلبی مدعی شد 

»روحانی مدیون اصاح طلبان است و باید جبران کند«!
درحالی که محافل اصاح طلبی پیش از این از دولت روحانی به عنوان 
»رحم اجاره ای، کاتالیزور، پاکت ســاندیس، فاقد گفتمان، سرگشته و 
بی کفایت، دولت بزم و ...« یاد کرده اند، آفتاب یزد نوشت: آقای روحانی 

شما مدیون اصاح طلبان هستید.
این روزنامه می نویســد: چه کســی تصور می کرد که جشــن و 
پایکوبی انتخاباتی بدنه اجتماعی اصاح طلبان به خزانی زودرس بدل 
گردد. همه مســرور بودند و از ایــن همه پیروزی به خود می بالیدند 
اما افســوس و صدافسوس که عمر شــادی ها همواره کوتاه است. به 
هر روی دولت دوازدهم آمد و اصاح طلبان از پیروزی و ســکانداری 
روحانی در پاستور سرمست بودند اما روحانی از همان بدو ورود آب 
ســردی به روی همه خوشی ها و امیدهای اصاحات ریخت و عنان 
را به یاران بی تدبیر و بدون کلیدش ســپرد و اصاح طلبان را نادیده 
گرفــت و به نصایح آنها برای چیدمان کابینه ای توانمند گوش نداد و 

اینجا همان آغاز ناکامی ها بود.
روحانی در همان بدو ورود به پاســتور، عنان خود را به همراهان 
قدیمی اش ســپرد و با چیدمان یاس آلود و نامیدکننده اش در کابینه 
و درنهایــت بی توجهی خود به اصاحات آب ســردی روی پیشــانی 
اصاح طلبان خواهد ریخت و به امیدهایشــان پشــت کرد. او علیرغم 
نصایح و توصیه های مکرر اصاح طلبان و سایر حامیانش یک بار دیگر 
اشتباه سال 92 را تکرار کرد و کلید وزارتخانه های حساس را به مدیرانی 
سپرد که نسبت به آنها و عملکردشان انتقاد وجود داشت و اینجا همان 

آغاز دلخوری اصاح طلبان از رئیس جمهور بود.
روحانی بنای مایوس کننده ای در کابینه برهم نهاد. مشاوران و یاران 
قدیمی روحانی، در همان آغاز کار دولت دوازدهم به جای اینکه روی 
کار آمدن مجددشان را در دور دوم دولت روحانی مدیون اصاح طلبان 
بدانند با ناسپاسی فراوان، رئیس جمهور را علیه اصاح طلبان شوراندند 
و در گوش روحانی خواندند که در چیدمان کابینه، فریب اصاح طلبان 
را نخورید، زیرا آنها با این نصیحت ها و پیغام ها به دنبال ســهم خواهی 
از دولتند. نزدیکان روحانی همه تاش خود را برای دور کردن روحانی 

از اصاح طلبان به کار بردند.
عبداه ناصری با بیان اینکه امروز سهم آقای روحانی و ناکارآمدی 
تیم اقتصادی ایشان مشخص است، گفت: متاسفانه جای حساسی مثل 
سازمان برنامه و بودجه در دست مدیران غیراقتصادی و غیرکارشناس 
قرار دارد و آقای روحانی نباید از زیر بار این مســئولیت شــانه خالی 

کرده و فرافکنی کند.

گفت و شنود

عوض!
گفت: بن سلمان، ولیعهد آل سعود و السیسی رئیس جمهور مصر ضمن 

دیدار در قاهره بر ادامه محاصره قطر و مقابله با ایران تاکید کردند!
گفتم: این حیوونکی های زبون بسته با چه پشتوانه ای قمپز 

در می کنند؟! 
گفت: دســت خودشان نیست، آرزوهای برزمین مانده اسرائیل را که 

صاحب اختیار آنهاست تکرار کرده اند!
گفتم: آل سعود که قرار بود ظرف 3 روز، کار یمن را تمام کند! 
اان چهار سال اســت که هر چه زور می زند و از آمریکا و اروپا 
کمک می گیرد، نتوانسته هیچ غلطی بکند و السیسی هم که از 

ترس کودتای ژنرال ها هرشب جا عوض می کند!
گفت: شــاهزاده منتقد سعودی گفته است السیسی و بن سلمان در 

قاهره شبیه بچه ها حرف زده اند!
گفتم: راست گفته و هر دوی آنها هم مثل بچه ها نیاز به عوض 
 شدن دارند! دقیقا به همان علت که بچه ها را هر چند ساعت یکبار باید 

عوض کرد!  

محمد صرفی

چند روز پیش کارلوس گون، غول خودروســازی دنیا در 
توکیو دستگیر شد. وی اصالت لبنانی و تابعیت فرانسوی دارد 
و در برزیل متولد شــده است. وی همزمان مدیر شرکت های 
نیسان، رنو و میتسوبیشی است. گون هنگامی نیسان را تحویل 
گرفت که این شرکت 20 میلیارد دار بدهی داشت و قریب به 
اتفاق محصوات آن زیان ده بودند. روند سوددهی شرکت از 
همان سال اول مدیریت وی آغاز و چهار سال بعد همه بدهی 
آن تســویه شده بود. از هر دو خودروی تولیدی در دنیا، یک 
خودرو در شرکت های تحت مدیریت وی تولید می شود. کارلوس 
گون که به »قاتل هزینه ها« مشــهور است، با نجات نیسان و 
رنو از ورشکستگی و بحران، به قهرمان ملی ژاپن تبدیل شد. 
نکته مهم علت دســتگیری این مدیر موفق و بین المللی 
صنعت خودروســازی است. از سال 2010 مدیران شرکت های 
ژاپنی که ساانه بیش از 100 میلیون ین درآمد دارند، موظف 
به اعام درآمد خود شــدند. تحقیقات درباره پرونده وی در 
جریان اســت و احتمال دارد وی مجبور باشد به خاطر پنهان 

کردن میزان واقعی درآمدش سالها آب خنک بخورد. 
یکی از دایل فاصله فــراوان خودروهای ایرانی با ژاپنی 
در همین نوع برخورد نهفته اســت. بــرای ژاپنی ها، قانون 
زینت المجالس نیست که تخلف از آن قابل اغماض و چشم پوشی 
باشــد. حتی اگر آن فرد متخلف، قهرمــان صنعتی ژاپن و 
نجات دهنده شرکت های بزرگ باشــد. آنچه موجب برخورد 
با کارلوس گون شــده، قانونی در زمینه شفافیت است. وی 
با اعام نکردن تمام درآمد خود، شــفافیت را مخدوش کرده 
است. عدم شفافیت، تبعات بعدی را به همراه دارد که یکی از 
آنها می تواند فرار مالیاتی باشد. مقایسه این میزان از جدیت 
و اهتمام ژاپنی ها نســبت به شفافیت با وضعیت شفافیت دو 
خودروساز بزرگ ایرانی، چیزی شبیه مقایسه ماکسیما و پراید 
اســت. وضعیت دولتی یا خصوصی بودن این دو خودروساز 
هنوز مشخص نیســت. وقتی موقع حسابرسی و پاسخگویی 
به نهادهای نظارتی می رسد، ادعای خصوصی بودن می کنند 
و وقتی به مشــکل می خورند دست خود را مقابل دولت دراز 
می کنند و کمک های مالی کان می گیرند. رانت های دولتی و 
انحصار ویژه ای که از آن برخوردارند، داستان دیگری است. با 
چنین وضعیتی، توقع شفافیت در هزینه های شرکت و درآمد 
مدیران آن بیشتر شبیه شــوخی است و تعجب و پرسش از 
کیفیت پایین محصوات نیز مانند پرسش از چرایی سفیدی 

ماست است! 
برخورد با مدیرعامل نیسان و بازداشت وی در حالی صورت 
می گیرد که در کشــور ما نیز طی ماه های اخیر موضوعات و 
پرونده های مهمی در جریان است. واگذاری رانتی دار 4200 
تومانی در بهار امسال که به گفته مسئوان 18 میلیارد دار را 
به باد داد یکی از اصلی ترین این موضوعات است. 18 میلیارد 
داری که برای ورود هر یک سنت آن به کشور، عرق ها ریخته 
شــده، هزار و یک مانع و مشکل پشت سر گذاشته شده و در 
جنگی تمام عیار با دشمن به دســت آمده، به راحتی و بدون 
حســاب و کتاب در اختیار این نورچشمی و آن رفیق حزبی 
گذاشته شد تا صرف واردات سطل آشغال و بادکنک و غذای 
سگ و گربه و مشتی دیگر از این مزخرفات شود! شرکت واردات 
خودرو، چای ساز وارد کرد و 24 میلیون یورو )به ارزش بیش 
از 330 میلیارد تومان( به دو نفر اعطا شده که وجود خارجی 

ندارند! لیستی که به قول کارشناسان شرم آور است.
مسئول اصلی این فســاد کان اقتصادی، وزارت صمت و 
بانک مرکزی بوده و هســتند. وزارت صمت از این جهت که 
مسئول ثبت ســفارش این واردات بود و بانک مرکزی نیز به 
دلیل مســئولیتش در اعطای این مبالغ ارزی. ظرف چهار ماه 
نخست ســال 250 میلیارد تومان ثبت سفارش واردات انجام 
 شد، یعنی چیزی حدود 4 برابر دوره های مشابه پیشین. نتیجه 
چه شــد؟ آقای محمد شــریعتمداری وزیر سابق صمت که 
 در شــرف اســتیضاح بود، ناگهان اســتعفا داده و به عنوان
نامزد وزارت کار معرفی شــده و از مجلــس نیز رای اعتماد 
می گیرد! نمایندگان محترمی که چشــم خود را به روی این 
وضعیت بســتند و از قضا مخالف شفاف سازی آرای خود نیز 
هستند، گویا خود را بی نیاز از پاسخگویی به جامعه می بینند 

اما ان شاءاه پاسخی برای روز حساب داشته باشند. 
عملکرد مدیرکل بانک مرکزی و معاون ارزی وی نیز قصه 
پرغصه دیگری است. در حالی که قصور و تخلف این نهاد در 
فساد ارز دولتی باید مورد بررسی و برخورد جدی قرار گیرد، 
طرح تحقیق و تفحــص از آن در مجلس به تعویق می افتد و 
آقای رئیس جمهور رئیس کل پیشــین این بانک را به عنوان 
مشاور خود برمی گزیند. چه برداشت و استنباطی از این حکم 
می توان داشت؟ آیا جز این است که این حکم پوششی برای 
عدم برخورد جدی با وی اســت؟ انتصاب احد عراقچی بدون 
کمترین تجربه ای در ایــن زمینه به عنوان معاون ارزی بانک 
مرکزی در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی و 
ارزی است، بر چه اساس و با کدام ضابطه صورت گرفت؟ کسی 
پرسید و بررســی کرد که وی در مسئولیت های پیشین چه 
عملکردی داشته که به چنین پست حساسی منصوب می شود؟

قهرمان صنعتی ژاپن که در بخش خصوصی نیز فعال بوده 
به دلیل اظهار خاف درآمد خود بازداشت و زندانی می شود اما 
دولت که باید مدعی اول و عامل اصلی رعایت و عمل به قانون 
باشد بیش از 9 ماه است که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 
را اجرا نکرده و هر بار در این زمینه سؤال می شود، وعده فردا 
می دهد. قانونی که بر اساس آن باید دولت با راه اندازی سامانه ای 
عمومی، حقوق و مزایــای مدیران را در آن اعام کند. جناب 
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس  سازمان اداری و 
اســتخدامی کشور اگر می خواست با دست این اطاعات را بر 
روی سنگ حجاری کند هم تا کنون باید قانون اجرایی می شد!
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی سه سال است که خاک 
می خورد و دستگاه های مختلف اجرای آن را به همدیگر پاس 
می دهند. مورد مثال زدنی دیگر از خاک خوردن قانون، قطع 
یارانه ثروتمندان اســت که به دایل واهی و عمدتًا سیاسی و 
انتخاباتی عملیاتی نمی شــود. دولت به جای عمل به قانون و 
وظیفه خود وارد بازی با افکار عمومی شــده و مدعی می شود 
به حساب مردم ســرک نمی کشد! همین دولت که افتخارش 
سرک نکشیدن به حساب مردم است، چند سال مدعی می شود 
پولشویی گسترده ای در کشور انجام می شود و برای مقابله با 
 FATF باید دستورات تحمیلی -بخوانید خودتحریمی-  آن 
را اجرا کرد! مگر کارمند یک اقبا و کارگر مستضعف چه دارد 
 که از سرک کشیدن به حسابش نگران باشد؟! کارمند و کارگر 
و معلم و بقال و راننده از محاسبه و نظارت مالی هراس دارد یا 
آن اخالگر اقتصادی و ابر بدهکار بانکی که گردش مالی چند 
صد و چند هزار میلیارد تومانی دارد و حاضر نیســت از یارانه 

45 هزار تومانی هم بگذرد؟!
مملکت با تعارف و چشم پوشــی از فان ماده و تبصره 
تراشــی برای دور زدن قانون قابل اداره نیست. باید مو را از 
ماست کشــید. حراست ها وظیفه ای خطیر و سنگین در این 
میــان دارند و نباید اجازه داد چشــم تیزبین و حواس آنها 
از میدان وظیفه خود، ســرگرم جای دیگری باشد. شاید بد 
نباشد که آغاز کار از پاسخ به این سؤال باشد که چند نفر از 
مسئولین حراست ها را عضو هیئت مدیره فان شرکت دولتی 

یا شبه دولتی کرده اند؟!

كارلوس و ماكسیما
دولت و پراید!

یادداشت روز

ساخت  عوامل  با  نشستی  در 
مجموعه های نمایشــی سیما، از 
یادداشــت رهبر معظــم انقاب 
ســریال های  و  فیلم  درخصوص 

تلویزیونی رونمایی شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، از 
یادداشت رهبر معظم انقاب درخصوص 
فیلم و سریال تلویزیونی رونمایی شد.

چندی قبل معاون سیمای رسانه 
ملی و مدیران شــبکه های تلویزیونی 
بــه همــراه جمعــی از کارگردانان، 
ن  یســندگا نو و  ن  تهیه کننــدگا
 مجموعه هــای نمایشــی ســیما بــا 
رهبر معظم انقــاب )مدظله العالی( 

دیدار کردند.
در این دیدار، معاون سیما گزارشی 
از فعالیت های این معاونت و شبکه های 
مختلــف آن در تولیــد مجموعه های 

نمایشی را تشریح کرد.
پس از این دیــدار رهبر معظم 
انقــاب در قالب یادداشــتی ضمن 
تاکید بر ضــرورت برنامه ریزی برای 
مقابله با جنگ نرم دشمن، نکاتی را 
برنامه سازی  اولویت های  درخصوص 
در حوزه ســیما تبییــن کردند که 
امروز در نشســتی با عوامل ساخت 
مجموعه های نمایشــی سیما از این 

یادداشت رونمایی شد.
در این مراسم، دکتر علی عسکری 
رئیــس  رســانه ملی، ســیدمرتضی 
میرباقــری معــاون ســیما، مدیران 
شبکه های مختلف تلویزیونی و جمعی از 
هنرمندان، تهیه کنندگان و نویسندگان 
مجموعه های تلویزیونی حضور داشتند.
متن یادداشت رهبر معظم انقاب 

)مدظله العالی( به شرح زیر است:
بسمه تعالی

آنچه در نظر بود در دیدار دیشب 
بــا حضرات بازیگــران و کارگردانان و 
تهیه کنندگان ســیما گفته شود و به 

خاطر تمام شدن وقت گفته نشد:

- جنگ نرم همه جانبه  دشــمن، امروز 
قابل انکار نیست.

- با این حال برخی آن را انکار می کنند 
و این خود نیز بخشی از جنگ نرم است.
- در ایــن جنگ، هنرمنــدان و اهالی 
فکر و نظر، در حکم نیرو های مسلح در 

جنگ سخت اند.
- برخــی بی تفاوت از برابر این حادثه 
ملی می گذرند برخی هم با دشــمن 
همراهــی و بــه او کمــک می کنند. 
آنها مســئولیت ناپذیر و این ها دشمن 
شیفته اند. در مقایسه با نیرو های مسلح 
درجنگ سخت، می توان گناه این دو 

دسته را تشخیص داد.
- امروز در کشور بحمداه کم نیستند 
کســانی که دارای موضع مسئوانه و 
تاش شایسته اند. این باید روز به روز 

افزایش یابد.
- دفــاع از عظمت ایــران، از فرهنگ 
ازحرکت  ایرانــی،  ازخانــواده   ایران، 
باشکوه ملت ایران و... فقط با سخنرانی 
و نگارش نیســت؛ هنرباید میدان دار 

باشد.
- جایگاه فیلم و ســریال دراین میان 

بسیار برجسته است.
- در سریال ها به مسائل ملی بپردازید؛ 
از شــهدای عزیز، از دفاع مقدس، از 
انقاب، از ســبک زندگی اسامی، از 
انگیزه های ایمانی ملت و مظاهر آن، از 
ایستادگی شان در برابر ابرجنایتکاران و 
مفسدان عالم، از راهپیمایی اربعین و... 
بگوئید؛ عظمت و استقال و شجاعت 
وظرفیت های علمی و عملی این ملت 

را با زبان هنر بیان کنید.
- پرداخت درســت و هنرمندانه  این 
موضوعات بســی جذاب و پرمخاطب 
اســت، هم در داخل کشور و هم در 

دیگر کشور ها و ملت ها.
  سخنان شما دیشب نشان داد که 
شما هم عیناً همین دغدغه را دارید، 

موفق و مؤید باشید انشاءاه.

رهبر انقاب خطاب به برنامه سازان صداوسیما:
هنرمندان و اهالی فکر و نظر در جنگ نرم

حکم نیروهای مسلح در جنگ سخت را دارند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دستاورد برجام از »تقریبا هیچ« اوباما
به »نزدیک صفر« ترامپ رسید!

سرویس سیاسی-
عراقچی گفته است که »مزایای 
برجام نزدیک به صفر شده است«. 
برجام هم در دولت اوبامای دموکراِت 
باهوش! و مــودب! و هم در دولت 
و  دیوانه  جمهوری خــواِه  ترامِپ 
مزاحم، به صورت فاحش نقض شد. 
این روند کــه از اولین روز اجرای 
برجام آغاز شد، موجب شد تا تقریبا 
هیچ دستاوردی از این توافق عاید 
مردم کشــورمان نشود. بر همین 
اساس بر طبق بند 36 برجام دولت 
ایران این حق را دارد که توقف کلی 

یا جزیی به تعهدات خود بدهد.
معاون سیاســی  عراقچی،  عباس 
وزیر امور خارجه در ســومین سمینار 
همکاری های هسته ای ایران و اتحادیه 
اروپا گفت: اعمــال مجدد تحریم های 
آمریکا، بهره مندی ایران از مزایای برجام 

را به صفر نزدیک کرده است.
عراقچی افــزود: آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی به عنوان نهــاد ناظر بر 
فعالیت های هسته ای ایران این مسئله 
را برای سیزده بار تائید کرده، اما در آن 
ســوی ماجرا، ایران همچنان از مزایای 

اقتصادی برجام بهره مند نشده است.
وی در ادامه اقدامات اتحادیه اروپا 
در راستای حفاظت از برجام را تحسین 
کرد وگفت: این مسئله نشان می دهد که 
اروپا به لحاظ سیاسی در مسیر درستی 
قرار دارد. اما واقعیت این است که هنوز 
راهکارهای عملی، مکانیسم هایی که ایران 
بتواند از مزایای اقتصادی برجام بهره مند و 
سبب شود تحریم های آمریکا این توافق را 

از بین نبرد، محقق نشده است.
معاون سیاسی وزیر خارجه با بیان 
اینکه توازن »بده بستان« برجام از بین 
رفته اســت، هشــدار داد: اگر ایران از 
مزایای برجام بهره مند نشود این توافق 

زنده نمی ماند.
عراقچی در پایان ابــراز امیدواری 
کرد که اروپا هرچه ســریع تر سازوکار 
ویژه مالی را برای جلوگیری از تأثیرات 
منفی تحریم هــای آمریکا بــر روابط 
تجاری شــرکت های اروپایــی و ایران، 

راه اندازی کند.
از تقریبا هیچ 

تا نزدیک به صفر!
برجام هم در دولت اوبامای دموکراِت 
باهوش! و مودب! و هم در دولت ترامِپ 
جمهوری خواه دیوانه و مزاحم، به صورت 
فاحش نقض شد. این روند که از اولین 
روز اجرای برجام آغاز شد، موجب شد تا 
تقریبا هیچ دستاوردی از این توافق عاید 

مردم کشورمان نشود.
عراقچــی تصریح کرده اســت که 
»مزایای برجام نزدیک به صفر شــده 
است«، اما این اولین بار نیست که یک 
مقام ارشــد دولت روحانی، به دستاورد 

تقریبا هیچ برجام اذعان می کند. 

به این موارد توجه کنید:
- سیف، رئیس  سابق بانک مرکزی: 
برجام، تاکنون »تقریباً هیچ« دستاورد 
اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.

)فروردین 95،دولت اوباما(
- محمدجــواد ظریــف، وزیر امور 
خارجــه: 8 ماه پس از اجرای برجام، به 
خاطر مجازات های آمریکا، هیچ یک از 
بانک هــای بزرگ اروپایی کار با ایران را 
شروع نکرده است.)مهر 95، دولت اوباما(
- سیف، رئیس  بانک مرکزی: ایران 
سه ماه بعد از اجرایی شدن برجام، توان 
دســتیابی به 100میلیارد دار دارایی 
ضبط شده اش در خارج از کشور را ندارد.

)فروردین 95، دولت اوباما(
- علی اکبر صالحی، رئیس  سازمان 
انرژی اتمــی: حداقل از نظر علمی 40 
سال استاد دانشــگاه هستم، لذا این را 
می توانم بگویم . هم اکنون و پس از پیش 
آمدن قضایای روادیــد تعداد زیادی از 
دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط 
می کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند . 
به قول دانشگاهی ها این یعنی وضعیت 
آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام 

بوده است.)تیر 95، دولت اوباما(
- عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزیر خارجه: تحریم ها روی کاغذ برداشته 
شــده اما هنوز عما همه آنها برداشته 
نشــده که مقداری به دلیل شــرایط 
است و مقداری به دلیل شیطنت آنها و 
ایرادات زیادی هست که ما هم اعتراضات 
مفصلی به طرف مقابل کرده ایم.)مرداد 

95، دولت اوباما(
- علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 
یازدهم: برای ارتباط با بانک های بزرگ 
جهانی دچار مشکل هستیم و آنها با ما 
کار جــدی نمی کنند.انتظار ما این بود 
که بعد از برجام ما بتوانیم با بانک های 
بزرگ هم کار کنیم اما به دایل مختلف 
ما هنوز نتوانسته ایم با این بانک ها کار 

کنیم.)مرداد 95، دولت اوباما(
- اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور: اکنون بعد از گذشت یک 
سال از اجرای برجام هنوز برای جذب 
فاینانــس موفق نشــده ایم)بهمن 95، 

دولت ترامپ(
- علی اکبر صالحی، رئیس  سازمان 
انــرژی اتمی: آمریــکا در ظاهر وانمود 
می کند به وظیفه اش عمل کرده است 
اما در خفا و پشــت پرده نه تنها کاری 
انجام نداد بلکه سعی کرد همه چیز را به 
بن بست بکشاند.)بهمن 95،دولت ترامپ(

- عبــاس عراقچی، معــاون وزیر 
خارجه: به اعتقاد ما حرکت هایی که در 
طول یک سال ونیم گذشته چه توسط 
دولت قبلی آمریکا و چه توســط دولت 
جدید آن صورت می گیــرد، در موارد 
بســیاری بر خاف تعهدات آمریکا در 
اجرای برجام اســت.)خرداد 96، دولت 

ترامپ(

- محمدجــواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه:آیا آمریکا آماده اســت به متن 
برجــام پایبند باشــد، روحش به کنار. 
تاکنون واشنگتن هر دو را زیر پا گذاشته 

است.)اردیبهشت 96، دولت ترامپ(
- حســن روحانی، رئیس جمهور: 
آمریکایی ها به  بهانه های مختلف به دنبال 
اعمال یک ســری تحریم هــای جدید 
هستند که با هیچ منطق و روح و متن 
برجام هم ســازگار نبوده و در تعارض 

است.)تیر 96،دولت ترامپ(
- محمدجــواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه: بانک های خارجی با ایران تعامل 
می کنند و ما امروز کمتر ناگزیر می شویم 
که پول خــود را با چمدان حمل ونقل 

کنیم.)اردیبهشت 96، دولت ترامپ(
- حســن روحانی، رئیس جمهور: 
چهار سال گذشته می رفتیم با گرفتاری 
فراوان اســکناس تهیــه می کردیم در 
می کردیم  بیمه  می گذاشتیم،  هواپیما 
در فرودگاه با ماشــین مسلح ارز را در 
بانک مرکــزی می آوردیم. صبح چند 
گونــی دار را بــه صرافی ها می دادیم، 
صرافی ها هم خداونــد عاقبت همه ما 
را به خیر کند. چطور تقسیم می کردند 
و به کی می دادند جنس هایی هســت 
در میوه فروشــی وقتی پرتقال می آید 
میوه هــای خــوب را زیر می گــذارد و 
می گوید قبا فروختم، پرتقال خوب زیر 
می ماند برای از ما بهتران.)اردیبهشــت 

97، دولت ترامپ(
- حسن روحانی، رئیس جمهور: به 
بعضی از کشــورهای شرق آسیا پیغام 
می دهند که با ما مذاکره کن، این کشورها 
مگر دیوانه شــده اند که با شما مذاکره 
کنند. شــما علناً مذاکره دیروز را زیرپا 
می گذارید و به مذاکره امضا شده ای که به 
تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده 

بی اعتنا هستید.)آبان 96،دولت ترامپ(
- عبــاس عراقچی، معــاون وزیر 
خارجه:ایران برجام را داســتانی موفق 
نمی داند چرا که از آن بهره مند نشــده 
و تحریم ها برداشته نشده است.)اسفند 

96، دولت ترامپ(
- محمدجواد ظریف، وزیر خارجه: 
آمریکا آنطور که در توافق هسته ای مقرر 
شده، تحریم ها را رفع نکرده و ما هنوز 
نمی توانیم در انگلیس یک حساب بانکی 

باز کنیم.)مهر 96، دولت ترامپ(
- علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی: آمریکا تاکنون کار خاصی 
انجام نداده یا آنگونه که باید عمل می کرد 
عمل نکرده است، به ویژه در چراغ سبز 
نشان دادن به بانک های بزرگ، کوتاهی 

کرده است.)بهمن 95،دولت ترامپ(و...
اوبامای دموکرات

ترامپ جمهوری خواه
برجام در دولت اوباما لگدمال و در 

دولت ترامپ پاره شد. 
تمدید قانون تحریمی آیسا، تصویب 

قانون محدودیت ویزا، غارت 2 میلیارد 
داری اموال ایران، تمدید قانون وضعیت 
اضطراری علیه ایران، تروریست نامیدن 
سفیر ویژه روحانی و تصویب دهها طرح 
تحریمــی در کنگره آمریــکا در دوره 
اوباما، در حالی صورت گرفت که برخی 
دولتمردان، با سهل اندیشــی، اوباما را 
فــردی مودب! و باهوش! و امضای وزیر 

خارجه آمریکا را تضمین می نامیدند!
همــان طیفی که اوبامــا را فردی 
مودب! و باهوش! معرفی کرده بود، این بار 
ترامپ را یک دیوانه و تافته ای جدابافته 
از سیستم حاکمه آمریکا معرفی کرد.
این در حالی اســت که ترامپ از همان 
روح برجامی ســخن گفت که اوباما به 
آن اشاره کرده بود. ترامپ همان تحریم 
ویزایی را علیه ایران به اجرا گذاشت که 
زیرساخت قانونی آن را دولت اوباما مهیا 
کرده بود. دونالد ترامپ در ادامه قانون 
تحریمی آیسا در دولت اوباما، قانون کاتسا 
2017 )مشهور به سیاه چاله تحریم ها( را 
امضا کرد و همانند اوباما، قانون وضعیت 

اضطراری علیه ایران را تمدید کرد.
»دونالــد ترامــپ« رئیس جمهور 
آمریــکا - 30 آبان 97- در مصاحبه با 
خبرنگاران در بیرون کاخ سفید گفت: 
»به ایران نگاه کنید. به کارهایی که دارند 
انجام می دهند. آنها در حال حاضر یک 

»ملت تروریست«! هستند«.
ترامــپ پیــش از ایــن - مهرماه 
96 - نیــز در یک ســخنرانی در جمع 
سیاستمداران محافظه کار، ملت ایران را 

»تروریست«! خطاب کرده بود.
ازم بــه ذکر اســت کــه »باراک 
اوباما« رئیس جمهور سابق آمریکا- دی 
ماه 93- در مصاحبه با شبکه رادیویی 
ان. پــی.آر )رادیوی ملــی آمریکا( در 
اظهارنظری گســتاخانه، ملت ایران را 

»یاغی«! خطاب کرد.
توازن برجام!

»عبــاس عراقچی« در ســومین 
سمینار همکاری های هسته ای ایران و 
اتحادیه اروپا گفته اســت: »توازن »بده 
بستان« برجام از بین رفته است«! این 
اظهارنظر تأمل برانگیز در حالی است که 

برجام از ابتدا نیز توازنی نداشته است.
»جان کری« وزیر خارجه اســبق 
آمریــکا- مهر 96- در یادداشــتی در 
روزنامه واشنگتن پست نوشته بود: »ایران 
در توافق هســته ای )برجام( پیشاپیش 

همه امتیازاتش را پرداخت کرد«.
کری در ادامه این یادداشت نوشت: 
»آژانس تایید کرد که ایران 97 درصد از 
ذخایر اورانیوم خود را نابود، قلب رآکتور 
اراک را تخریب و غنی ســازی اورانیوم 
در ســایت فردو را متوقف کرده است و 
بیش از 13000 سانتریفیوژ را برچیده 
و برنامه اش را در معرض نظارت شدید 

قرار داده است«.
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اخبار كشور

موج تغییر مدیران سازمان سینمایی
 در راه است؟

احتماا بسیاری از مدیران ســازمان سینمایی به زودی تغییر 
خواهند کرد.

به گــزارش خبرنگار کیهــان، با حضور مدیر جدید ســازمان 
سینمایی به زودی شاهد تغییراتی در سطوح مختلف مدیریتی این 
سازمان خواهیم بود، هر چند که برخی از این تغییرات، قابل تأمل 

و نگران کننده به نظر می رسد.
پس از حضور حســین انتظامی در رأس امور سینمایی کشور، 
رایزنی ها درباره تغییر مدیران این سازمان آغاز شده و به زودی شاهد 

جابه جایی هایی در این سازمان خواهیم بود. 
از تغییرات احتمالی، برکناری مدیری است که اخیرا حاشیه های 
زیادی داشته است و حتی وزیر ارشاد نیز چندی پیش توئیتی را در 

کنایه به یکی از فعالیت های وی نوشته بود.
با این حال، شنیده ها حاکی است که این جابه جایی ها، قابل تأمل 
و بعضا نگران کننده هستند. به طور مثال، یکی از احتماات این است 
که اغلب مدیران جایگزین، افرادی غیرمتخصص و به ویژه از میان 
مدیران ناکام و کنارگذاشته شده معاونت هنری وزارت ارشاد خواهند 
بود. این احتمال از آنجا قوی به نظر می رسد که اغلب اعضای تیم 
حســین انتظامی، مدیران عرصه تئاتر و هنرهای تجسمی هستند. 
ازجمله این افراد می توان به یک مدیر برکنار شــده تئاتری  اشــاره 
کرد که از قضا قبا هم نامش به عنوان یکی از نامزدهای ریاســت 
ســازمان سینمایی شنیده شده بود. گویا از ابتدا نیز نام وی به این 
دلیل برای این سمت مطرح شده بود تا زمینه برای حضور وی در 
جمع مدیران سینمایی فراهم شود و غیرمتخصص بودن وی به این 

وسیله تعدیل شود.
به هر حال، باید منتظر بود و دید که با توجه به شرایط نه چندان 
نامساعد سینمای کشور، اتفاقات پیش رو چه ثمراتی خواهد داشت 
و آیا وضعیت مدیریت سینما به سود فرهنگ و هنر کشور و به ویژه 

اهالی سینما، تغییر خواهد یافت؟
بی اعتنایی مدیران تئاتر وزارت ارشاد 

به جشنواره تئاتر مقاومت!
هیچ یک از مدیران هنرهای نمایشــی وزارت ارشــاد در مراسم 

افتتاحیه جشنواره تئاتر مقاومت حضور نیافتند! 
به گزارش خبرنگار کیهان، افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر 
مقاومت، روز گذشته با حضور هنرمندان تئاتر و مدیران این جشنواره 
در بهشت زهرا)س( برگزار شد. این هنرمندان پس از حضور بر سر 
مزار سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی و زیارت قطعه شهدا، در 
حــرم مطهر امام خمینی)ره( حضور یافتند و به رهبر کبیر انقاب 

اسامی ادای احترام کردند.
اما اتفاق قابل توجه در این برنامه ها، عدم حضور مدیران وزارت 
ارشاد بود. درحالی که دبیرخانه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت از 
این مدیران برای حضور در افتتاحیه این جشنواره در بهشت زهرا)س( 
و مرقــد مطهر دعوت کرده بود، اما هیچ یک از آنها و حتی مدیران 

مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد نیز حضور نیافتند!
پس از افتتاحیه، اجرای برنامه های شانزدهمین جشنواره تئاتر 
مقاومت از روز گذشــته آغاز شــد. این جشــنواره تا 10 آذر ادامه 

خواهد داشت. 
تجلیل از بهترین نویسندگان و کتاب های دفاع مقدس

به انتخاب مردم
مراســم تجلیل از بهترین نویســندگان و آثــار دفاع مقدس، 
 روز گذشــته با حضور جمعی از فعــاان فرهنگی در حوزه هنری 

برگزار شد.
در این مراســم، کتاب های »دختر شــینا«، »آن بیست و سه 
نفر«، »گلســتان یازدهم«، »بابانظر«، »پایی که جا ماند«، »کوچه 
نقاش ها«، »همپای صاعقه«، »شطرنج با ماشین قیامت«، »خداحافظ 
ساار«، »عصرهای کریسکان«، »نورالدین پسر ایران«، »همه سیزده 
سالگی ام«، »در کمین گل سرخ« و »وقتی مهتاب گم شد« انتخاب 

بهترین های دفاع مقدس در بخش بهترین کتاب بودند.
همچنین حمید حسام، احمد یوسف زاده، سیدقاسم یاحسینی، 
حبیب احمدزاده و گلعلی بابایی در فهرســت بهترین نویسندگان 
مرد این پویش قرار داشــتند. در بخش بهترین نویســنده زن نیز 
گلستان جعفریان، بهناز ضرابی زاده، معصومه سپهری، مهناز فتاحی 
 و راحله صبوری در فهرســت بهترین نویســندگان زن این پویش 

قرار داشتند.
گفتنی اســت، پویش مردمی انتخاب بهترین های دفاع مقدس 
همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد. در این پویش 1۴۸0 نفر 
شرکت کردند که بر این اساس، کتاب »دختر شینا« با ۲۸۵ رأی به 
عنوان بهترین اثر و حمید حسام با ۵۴0 و بهناز ضرابی زاده با ۷0۶ 

رأی به عنوان بهترین نویسندگان از دید مخاطبان انتخاب شدند.
»دونالد سلمان« به اصفهان می رود

نمایشگاه کاریکاتور »دونالد سلمان« در اصفهان برگزار می شود.
نمایشگاه کاریکاتور »دونالد سلمان« با موضوع استکبارستیزی 
با آثاری از ســید مسعود شــجاعی طباطبایی )مدیرمسئول کیهان 
کاریکاتور( پنج شنبه هشتم آذر  افتتاح می شود. این نمایشگاه شامل 
۸۵ اثر کاریکاتور از این هنرمند اســت که بــا تکنیک و ابعاد آزاد 

ارائه می شوند.
نمایشــگاه »دونالد سلمان« در ســاعت 1۶:۳0 فردا در گالری 
شــماره یک ســعدی حوزه هنری اصفهان افتتاح می شود. در این 
مراسم همچنین از کتاب کاریکاتور »جیغ« جدیدترین محصول خانه 
کاریکاتور حوزه هنری اصفهان رونمایی خواهد شــد. این نمایشگاه 

تا 1۹ آذر دایر خواهد بود.
نمایشگاه »دونالد سلمان« که به نقد سیاست های آمریکا و دولت 
دونالد ترامپ و عربستان می پردازد، پیش از این در گالری ابوالفضل 

عالی حوزه هنری تهران به نمایش درآمده بود.
نمایش مستندی 

درباره یکی از شهدای فاجعه منا
مســتند »رویای مرجان« با روایت زندگــی مرجان نازقلیچی 
نخستین فرماندار زن بندر ترکمن و شهادتش در فاجعه منا، امروز 

به نمایش در می آید.
به گزارش خبرنگار کیهان، این مســتند به کارگردانی محسن 
اسام زاده و حمید مشایخی، به بهانه پرداختن به زندگی نخستین 
فرماندار زن بندر ترکمن، به بازگویی بخشی از وقایع فاجعه منا در 
سال ۹۴ نیز می پردازد. بخش عمده این مستند تولیدی است و بخش 

اندکی نیز از تصاویر آرشیوی استفاده شده است.
مســتند »رویای مرجان«، به عنوان یکی از آثار بخش مسابقه 
پانزدهمین جشــنواره فیلم مقاومت، امروز چهارشنبه هفتم آذر، از 
ساعت 1۵ در سینما عصر جدید به نمایش در می آید و حضور برای 

عموم مردم آزاد است.

صفحه 3
  چهارشنبه    ۷ آذر ۱3۹۷

۲۰ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۰

اریجانی: از  اشتباه سعودی ها و اماراتی ها 
در حمایت از صهیونیست ها و آمریکا نمی گذریم

رئیس  مجلس شورای اسامی خطاب به آل سعود و امارات 
هشدار داد که ایران برخاف  اشتباه شان در تحریک صدام 
که با گذشت ملت ایران مواجه شد، از  اشتباه امروز آنان در 

حمایت از آمریکا و صهیونیست ها نمی گذرد.
علی اریجانی رئیس  مجلس شورای اسامی در مراسم اختتامیه 
سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسامی در سخنانی، گفت: 
یک به هم ریختگی امنیتی در مناطق اســامی ایجاد شده که ریشه 
اختاف شیعه و سنی ندارد، سال ها شیعه و سنی در این منطقه در 

کنار هم زندگی می کردند.
رئیس  مجلس با بیان اینکه خلق جریانات تندرو و تروریســتی 
ویژگی های جدید منطقه است که این جریانات داعیه خافت دارند 
و موجب می شــوند انرژی کشورهای اسامی مستهلک شود، گفت: 
مســابقه تســلیحاتی در منطقه راه انداخته اند و حجم زیادی ساح 
وارد منطقه شــده امنیت منطقه نیاز به این همه ساح ندارد، یک 

بعد ناشی از منافع آمریکا در فروش ساح است.
وی ادامه داد: کشورهای بسیار کوچکی در منطقه هستند که 
۳ برابر گستردگی شان ساح می خرند، البته یک بعد آن مربوط به 
منافعی است که آمریکایی ها دارند و می خواهند ساح هایشان را 
بفروشند و پولی در بیاورند؛ گاهی ترامپ هم که خیلی حرف های 
عجیب و غریبی می زند به صورت شــفاف در حرف هایش ماهیت 
آمریکایی ها را نشــان می دهد. اما قبًا حرف هایش را بزک شده 

می زد.
رئیس  مجلس شــورای اسامی با طرح این سؤال که منطقه ما 
چقدر ظرفیت ســاح دارد، گفت: آیا پاسخ به این سؤال هدفی غیر 

از ایجاد آشفتگی در منطقه نیست؟
اریجانی با تاکید بر اینکه صف کشی جدیدی در منطقه شکل 
گرفته و دارای بعد جدیدی شــده اســت، افزود: این شرایطی که 
امروز در منطقه  ایجاد شده طبیعی نیست، مگر ایران چه اختافی 
با عربســتان و کشــور امارات دارد؟ ما اگر با سعودی ها مخالفیم به 
خاطر رفتار عجیب و غریب آنها در یمن است، آنها یک کشور اسامی 
هستند؛ اگر ما به امارات خرده می گیریم به خاطر دخالت در اوضاع 
یمن و کشتار مردم این کشور است، ما به این کشورها ایراد داریم، اما 
مسئله در منطقه اصًا اختاف بین دو کشور یا چند کشور نیست.
وی با تاکید بر اینکه سعودی ها و اماراتی ها در حمایت از آمریکا 
و اســرائیل برای جنایت علیه مردم یمن و دیگر کشورهای منطقه 
راه غلطی می روند، گفت: نباید از ایران انتظار داشــته باشند که در 
ایــن کار و راه غلط آنها را تاییــد و حمایت کند. اگر ما به حزب اه 
کمک می کنیم این کمک هــا را به حماس و جهاد هم داریم، اینها 

اهل سنت و دوستان ما هستند.
اریجانــی اضافــه کرد: ما مقابل اســرائیل خواهیم ایســتاد و 
نمی گذاریم که معامله قابی قرن شــکل بگیــرد، آنها می خواهند 
اســرائیل را در منطقــه حاکم کننــد، اما ایران نمی گــذارد. دوره 
کشورهایی که مقابل آمریکا و اسرائیل سر خم می کنند، گذشته است.

وی افــزود: می گویند که چرا ایران از حــزب اه لبنان حمایت 
می کند، اگر حزب اه نبود که شما لبنان را یک لقمه می کردید.

رئیس  مجلس شورای اسامی تاکید کرد: کشورهایی که در قضیه 
فلســطین لغزش کرده اند، زیان می بینند. این کشورها دوره زمانی 
کوتاه را برای دســتاورد بزرگ بلندمدتی فدا کرده اند و به زودی از 
این شرایط عبور می کنیم، اما رفتار این کشورها در خاطر مسلمانان 
می ماند و همه می فهمند که شما در شرایط خطیر منطقه نخست وزیر 
بدبخت اسرائیل را به کشورتان دعوت می کنید، کشورهای اسامی 

نباید خودشان را آن قدر ارزان عرضه کنند.
بیانیه پایانی کنفرانس بین المللی وحدت اسامی

در آئین اختتامیه ســی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت 
اسامی بیانیه  »اختتامیه سی ودومین کنفرانس وحدت اسامی با 
عنوان »قدس، محور وحدت امت« قرائت شــد. شــرکت کنندگان 
تاکید کردند که آرمان فلســطین مســئله محوری و عادانه  امت 
اسامی بوده و اولین دشمن جهان اسام، رژیم غاصب صهیونیستی 
اســت؛ لذا باید تمامــی تاش ها برای مقابله بــا این رژیم غاصب 

همسو شود.
حاضران در کنفرانس بر ضرورت وحدت بین مســلمانان، پایان 
دادن به نزاع های داخلی و منطقه ای از طریق تشخیص دشمن، و نیز 
عبور از اختافات و تمرکز بر نقاط مشــترک و دعوت به گفت و گوی 
بین کشــورها و نیروهای مؤثر در کشورهای اسامی جهت برطرف 
کردن نزاع ها تأکید نمودند. علمای حاضر در کنفرانس مخالفت خود 
را با معامله قرن ترامپ با هدف به حاشــیه راندن آرمان فلســطین 
و فراموشــی آن اعام کردند. شرکت کنندگان و آزاداندیشان حاضر 
در کنفرانس، حمایت از ملت فلسطین در رویارویی با جنایات رژیم 
صهیونیستی و اقدام جهت پایان دادن به آن، و نیز تاش در راستای 

رفع محاصره ظالمانه از غزه را خواستارند.
شــرکت کنندگان، مخالفت خود را با همه  اشــکال عادی سازی 
سیاســی، بازرگانی، فرهنگی و ورزشــی با رژیم صهیونیستی اعام 
کردند؛ حاضران حمایت خود را از فرزندان شــرافتمند امت در دفاع 
از راه مقاومت در منطقه به عنوان تنها گزینه ای که اثربخشــی خود 
را در نزاع با دشــمن صهیونیستی و آزادسازی این سرزمین و ملت 

آن، پس از ناکامی دیگر گزینه ها به اثبات رسانده، اعام کردند.
شــرکت کنندگان از جامعه بین المللی و تمامی کشورها، پایان 
دادن به جنگ ظالمانه علیه یمن، رفع محاصره، مبارزه با گرسنگی 
این ملت، حمایت از راه حل سیاســی، برقراری صلح از طریق حفظ 
تمامیت ارضی این کشور، آشتی ملی فراگیر و همکاری با گروه های 

یمنی جهت آبادانی کشور را خواهانند.
شرکت کنندگان، عاوه  بر تأکید بر محوریت قدس و مسجدااقصی 
در محقق ســاختن وحدت امت، و ضرورت آزادســازی همه خاک 
فلســطین از رود تا دریا، تشــکر و قدردانی خود را از مجمع جهانی 
تقریــب مذاهب اســامی در انتخاب قدس به عنــوان موضوع این 

کنفرانس در شرایط کنونی منطقه، بیان نمودند.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: امروز غرب و شــرق به خوبی 
می دانند که تنها نیرویی کــه می تواند آنان را از صحنه 

خارج کند، اسام است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

سنت رها کردن منکرین معاد 
به جای نابودی سریع در دنیا

»اگــر همان گونه که مردم در به دســت آوردن خوبیها 
عجله دارند، خداوند در مجازاتشان شتاب می کرد، )به زودی( 
عمرشان به پایان می رسید )و همگی نابود می شدند(، ولی 
کســانی را کــه ایمان به لقای ما ندارند، بــه حال خود رها 

می کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند.«
یونس- ۱۱

جمعی از فرهنگیان مناطق مختلف آموزش 
و پرورش شهر تهران صبح دیروز در حمایت 
از مردم مظلوم یمن، در مقابل دفتر سازمان 
ملل در تهران، تجمع اعتراض آمیز برپا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، فرهنگیان 
در این تجمع با سردادن شــعار هایی علیه آمریکا 
و آل ســعود، حمایت خــود را از مردم مظلوم یمن 

نشان دادند.
در این تجمع فرهنگیان با در دســت داشــتن 
پاکارد هایی با مضامین ضدآمریکایی و آل ســعود 
شعار هایی در حمایت از مردم مظلوم یمن و محکوم 
کــردن جنایت های رژیم صهیونیســتی، آمریکا و 

آل سعود سر دادند.
آنها در شعار های خود همچنین خواستار توجه 
ســازمان ملل متحد نسبت به ظلمی که این روز ها 

به مردم مظلوم یمن می شود، شدند.

فرهنگیان با قرائت بیانیه ای جنایت آل ســعود 
و حمایــت بی دریغ آمریکا از آنهــا را محکوم و به 
این رژیم اعام کردند که این فجایع وحشیانه، جز 
رسوایی آنان در افکار مردم جهان و آشکار نمودن 

ترس و وحشــت آنان از اسام ناب محمدی )ص(، 
برایشان نتیجه ای دربر نخواهد داشت.

در این بیانیه همچنین آمده بود: ما فرهنگیان 
ضمن اعام همبستگی با مردم غیور و مقاوم یمن 

اعــام می داریم کــه تا پای جــان در جبهه حق 
علیه باطل خواهیم ایســتاد و در هر کجای جهان 
کــه پرچمی برای حمایت و دفاع از ســتمدیدگان 

برافراشته شود از آن حمایت خواهیم کرد.

تجمع فرهنگیان مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از مردم مظلوم یمن

کیش- خبرنگار کیهان:
جمهوری  مســلح  نیروهای  هواپیماهای 
اسامی ایران در نمایش هوایی نهمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی کیش بر 
فراز آسمان خلیج فارس نمایش هوایی برگزار 

کردند.
دو فروند میگ ۲۹، ســوخو ۲۲ سپاه پاسداران 
جمهوری اسامی ایران از جمله پرنده هایی بودند که 
در این نمایش هوایی اقتدار کشورمان در عرصه صنایع 
هوا و فضا را به رخ کشــیده و بر فراز آسمان کیش 
تمرین هوایی انجام دادند. این سوخو ساخت کشور 
روسیه است و پس از ۲۵ سال که بدون استفاده رها 
شده بود به دست توانمند متخصصان هوافضای سپاه 
پاسداران انقاب به روزرسانی شده و بر فراز آسمان 

خلیج فارس مانور خود را برگزار کرد.
فرود 1۳ نفر از چتربازان نیروی هوابرد دانشگاه 
امام حســین )ع( از ارتفاع ۳۵00 متری نیز بخش 

جذاب دیگری از این نمایش هوایی بود.

همچنین در این نمایش هوایی هواپیمای اف ۵ 
نیــروی هوایی ارتش به پرواز آمد.  در ادامه ۲ فروند 
جنگنده صاعقه ساخت نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران بر فراز آسمان جزیره کیش پرواز کردند. 
همچنین ۵ فروند هواپیمای فانتوم ۴ نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســامی و یــک فروند هواپیمای 
هرکولس C1۳0 در ایــن مانور هوایی چتربازان را 

حمایت کردند.
در بخش خارجی نمایش هوایی، پرواز آکروباتیک 
تیم شوالیه روسیه با ۴ فروند هواپیمای سوخو ۲۷ به 
همراه یک فروند هواپیمای ترابری ایلوشن ۷۶ و پرواز 
۶ فروند جت آکروباتیک L-۳۹ به نام بالتیک بیز از 

کشور لیتوانی نمایش هوایی اجرا کردند.
نهمین نمایشــگاه بین المللــی صنایع هوایی و 
هوانوردی ایران از روز دوشــنبه ۵ آذر ماه جاری در 
جزیره کیش برگزار و تا ۸ آذر ماه ادامه دارد. در این 
نمایش هوایی جمعی از مقامات کشوری و لشکری، 

نیروهای نظامی و انتظامی حضور داشتند.

برگزاری نمایش هوایی هواپیماهای نیروهای مسلح 
در جزیره کیش

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت: جنس 
تهدید امروز نظامی نیســت و در حوزه عملیات 
روانی اســت و هدف دشمن این است که ملت را 

مغلوب خود کند.
ســردار امیر علی حاجی زاده در مراسم کنگره ملی 
سرداران و 1۴00 شهید خط شکن شهرستان فاورجان 
استان اصفهان ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا، 
اظهار داشت: پول های بادآورده سعودی ها، امارات و رژیم 
صهیونیستی در امنیت زدایی از کشور کاما بی ثمر بوده 
بطوریکه در ســال جاری ۷۷ عملیات دشمنان تنها در 
مرزهای غرب و شمال غربی خنثی شد و امروز رزمندگان 
طوری عمل کرده اند که دشمن در راه رسیدن به اهدافش 

عقیم شده است.
وی با مقایســه جنگ تحمیلــی و جنگ اقتصادی 
امروز، گفت: به دلیــل اینکه ملت ایران امروز در موضع 
قدرت است، جنس تهدید امروز نظامی نیست و در حوزه 
عملیات روانی است و هدف دشمن این است که ملت را 
مغلوب خود کند و در همین ارتباط می بینیم که دشمن 
قرارگاه نبرد اقتصادی را ایجاد کرده و در راس آن وزارت 
خزانــه داری آمریکا قــرار دارد و مجموعه ای از نهادهای 
آمریکایی و کشــورهای هم پیمان به آمریکایی ها در این 

قرارگاه کمک می کنند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به سابقه عملیات 
روانی آمریکا، گفت: آمریکایی ها از قدیم به همین شکل 
عمل می کردنــد، بطوریکه در جنگ ویتنام از برگه های 
اعامیه عملیات روانی اســتفاده کردند و موفق بودند و 
امروز نیز با ابزارهای بسیار متنوع تر قصد انجام این جنس 
عملیات را دارند بطوریکه همین امروز روزنامه های آمریکا 
اقرار کردند که تلگرام باعث کاهش ارزش پول ایران شد. 
ســردار حاجی زاده بیان داشت: ایثار و از خود گذشتگی 
باعث شــد در جنگ پیروز شــویم و بنــده اعتقاد دارم 

می بایست همان شرایط امروز نیز برقرار شود.
وی تاکید کرد: جنگ امروز جنگ اقتصادی است و 
مهم ترین ابزار آن عملیات روانی است و دشمن با ابزارهای 
دروغ، شــایعه و تهمت در این میــدان فعالیت می کند. 
دشمنان امروز توان مقابله نظامی با ملت ایران را ندارد و 
تاش دارد با عملیات روانی بخشــی از توان ملت را علیه 

خود آنها استفاده کند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: دشمن در 
حوزه اقتصادی یک موج ضعیف ایجاد کرد اما در داخل 
کشور یک سونامی پدید آمد که این اتفاق ناگوار حاصل 
عوامل فریب خورده داخل و ستون پنجم دشمن بود که 
البته آگاهی مردم باعث ناکامی دشمن شد. سردار حاجی 
زاده با تاکید بر پیشرفت های حوزه نظامی کشور، گفت: 
ما در حوزه نظامی و تسلیحاتی که امروز ۳۸ سال است، 

تحریم های آن ادامه دارد موفق بوده ایم، بطوریکه سبدی 
از تسلیحات در بخش های زمینی، دریایی و هوایی را داریم. 
ما در دوران ابتدای انقاب در واردات تســلیحات نظامی 
تحریم بودیم و امروز در حوزه صادرات آنها تحریم شده ایم. 
وی با ذکر خاطره ای از شــهید طهرانی مقدم، بیان 
داشت: این شهید بزرگوار و یارانشان برای انجام تحقیقات 
موشــکی وام می گرفتند و تحقیقات را پیش می بردند و 
از درآمد شــخصی این وام ها را تسویه می کردند و این را 
بدانید که در راه پیشــرفت و خودکفایی این حوزه، برای 

کسی فرش قرمز پهن نشده بود. فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه در خاتمه خاطرنشان کرد: سال گذشته درخصوص 
بارورسازی ابرها اعام کردیم آمادگی کمک به سازمان های 
مربوطه را داریم، در همین ارتباط ماده اصلی این فناوری 
را یکی از دانشگاه های کشور اعام کرد که توانایی تولید 
آن را دارد و حاصــل آن تاش، تولید آن ماده با کیفیت 
باا و در سطح استانداردهای جهانی بود و امروز نیروهای 
زیادی بسیج شــده اند که این معضل را با یاری خداوند 

مرتفع کنیم.

سردار حاجي زاده:

ابتدای انقاب در واردات تسلیحات نظامی تحریم بودیم 
امروز در صادرات آنها

مجری طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس  
جنوبی با اشــاره به راه اندازی دو سکوی این 
فازهای گازی تا پایان دی ماه گفت: با وارد مدار 
شدن سکوهای گازی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس 
جنوبی روزانه یــک میلیارد فوت مکعب گاز 
ترش در زمستان از این سکوها تولید می شود. 
بــه گزارش تســنیم، فرهاد ایزدجــو در جمع 
خبرنگاران درعســلویه با اشــاره به پیشرفت ۹۲ 
درصــدی فازهای گازی بخش های فراســاحلی و 
پاایشگاهی ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی اظهار داشت: 
با وارد مدار شــدن سکوهای دو گانه فازهای ۲۲ تا 
۲۴ پارس جنوبی روزانــه یک میلیارد فوت مکعب 
گاز ترش از موقعیت مخزن پارس جنوبی در خلیج 
فارس برای تأمین سوخت زمستانی کشور برداشت 

می شود.
وی، از راه اندازی دو ســکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبــی تا پایان دی ماه خبــرداد و افزود: 
میزان پیشرفت طرح توسعه فازهای ۲۴-۲۲ پارس 
جنوبی در هر دو بخش فراســاحلی و پاایشگاهی 

۹۲ درصد است.
مجــری طــرح توســعه فازهــای ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبی پیشرفت بخش پاایشگاهی این فازها 
را  ۹۳/۴ درصد دانســت و تصریح کرد: پیشــرفت 
سکوهای گازی۹۴ درصد، حفاری چاه های دریایی 
۸۷ درصــد و خطــوط لوله انتقــال گاز از دریا به 

خشکی ۹1 درصد است.
ایزدجو  از تکمیل حفاری چاه های گاز فازهای 
۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی خبر داد و بیان کرد: عملیات 
حفاری شــش حلقه چاه برای هر یک از سکوهای 
 ،۲۴A گازی این بخش شــامل دو ســکوی ۲۲ و

تکمیل شده است.
وی تکمیــل عملیات مشــبک کاری چاه های 
سکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: با برنامه ریزی عملیات راه اندازی نخستین 
عرشــه دریایی فاز ۲۲ پارس جنوبی با استفاده از 
شناور ابوذر 1۲00 آغاز و پیش بینی می شود دریافت 
گاز تــرش از موقعیت ســکوی اصلی ۲۲ در نیمه 

نخست دی ماه آغاز شود.
مجــری طــرح توســعه فازهــای ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبــی بیان کرد: با اتمام عملیات مشــبک 
کاری چاه های گازی موقعیت ســکوی فازهای یاد 
شده در چند روز آینده، عرشه دریایی ۲۴A آماده 
بارگیری و انتقال به موقعیت دریایی خود در خلیج 

فارس می شود.
ایزدجو افزود: با بهره برداری از ســکوی اقماری 
۲۴A تا پایان دی ماه روزانه یک میلیارد فوت مکعب 
گاز ترش در زمســتان  از فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس 

جنوبی تولید می شود.
وی از اتمام  عملیات خطــوط لوله انتقال گاز 
ترش از ســکوی اقماری ۲۴A  به ســکوی اصلی 
۲۲ و انتقال گاز از ســکوی اصلی۲۲ به پاایشگاه 
این طــرح خبرداد و تصریح کــرد: مراحل اتصال 
نخســتین خط لوله دریایی این طرح به پاایشگاه 
فاز ۲۴-۲۲ به اتمام رسیده و پس از راه اندازی سکو 

به بهره برداری می رسد.
مجــری طــرح توســعه فازهــای ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبــی با بیان اینکــه ردیف های اول و دوم 
شیرین سازی گاز پاایشــگاه فاز ۲۴-۲۲ در مدار 
تولید قرار دارند خاطرنشان کرد: پس از راه اندازی 
دو سکوی یادشده، دریافت گاز ترش از فازهای ۶، 
۷ و ۸ قطع و پاایشــگاه، گاز ترش سکوهای ۲۲ و 

۲۴A  را دریافت می کند.

۲ سکوی فازهای گازی 
۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی 

وارد مدار تولید می شود

افــرادی کــه بــا اقدامــات شــبکه ای 
خود، در پوشــش فعالیت هــای علمی اقدام 
نفوذ در دســتگاه های مختلف حاکمیتی و   به 
مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست های 
کلی نظام در زمینه جمعیت کرده بودند، احضار 

و بازداشت شدند.
اخیرا یکی از نهادهای امنیتی کشــور با همکاری 

دستگاه قضائی اقدام به برخورد با تعدادی از اساتید و 
مسئوان در حوزه جمعیت نموده است.

به گزارش مشــرق، این افراد با اقدامات شبکه ای 
خود، در پوشــش فعالیت های علمی اقــدام به نفوذ 
در دســتگاه های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در 
برابر اجرای صحیح سیاســت های کلی نظام در زمینه 

جمعیت نمودند.

طبق اطاعات بدست آمده، در این خصوص دکتر 
م.ح پژوهشگر دوتابعیتی بازداشت و دکتر م.ع تاکنون 

چندین مرتبه احضار گردیده است.
این عناصر متهم به اقدام علیه امنیت کشور از طریق 
ارتباط و همکاری با موسسات برانداز، ایجاد انحراف و 
اختال هدفمند در تصمیمات نهادهای سیاســتگذار، 

آمارسازی، خروج اطاعات از کشور و... می باشند.

این افراد با ایجاد شــبکه ای گسترده در نهادهای 
بین المللی وابســته حکومت آمریــکا، دفتر صندوق 
جمعیت ســازمان ملل در ایران، وزارت علوم، وزارت 
بهداشــت، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه 
و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررســی های اســتراتژیک 
ریاست جمهوری و... اقدام به ممانعت از تحقق صحیح 

سیاست های کلی نظام نمودند.

احضار و بازداشت چند نفوذی در حوزه جمعیت

رئیس  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها گفت: نباید در دانشگاه به کسانی 
که مخالف انقاب هستند، تریبون داده شود. 
افراد ضدانقاب حق ندارند با امکانات انقاب 

علیه نظام و انقاب تبلیغ کنند.
حجت ااسام مصطفی رستمی در جمع اعضای 
تشکل های دانشجویی با  اشاره به شرایط امروز کشور 
و جهان، گفت: همان طور که رهبر معظم انقاب هم 
فرمودنــد ما در پیچ تاریخی قرار داریم، اان زمانی 
اســت که جریان سلطه در ضعف قرار گرفته و اگر 
در این مرحله هم نتواند ایران اسامی را زمین  بزند، 
دیگر نظام ما مهارنشدنی است و اگر هم بتواند ایران 
را زمین بزند، علناً براساس طراحی هایی که کرده به 

شکست موردی اکتفا نخواهد کرد.
بــه گزارش فــارس، وی ادامــه داد: در چنین 
شــرایطی وظیفه همه ما مقابله با دشــمن است و 
بایــد به اندازه توان خــود و با ابزاری که در اختیار 

داریم با دشمن مقابله کنیم.
رئیس  نهاد نمایندگــی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها تأکید کرد: ما متکی به یک قدرت ایزال 
هســتیم و این منبع قدرت خداوند است؛ ما اگر به 
این قدرت متصل شــویم، مطمئناً نتیجه خواهیم 
گرفت و ممکن است مسئله یک محمد بن سلمانی 
را که فقط سال گذشته ۲ میلیارد دار برای ایجاد 
ناامنی در ایران هزینه کرده بود را با یک خاشقچی 

وهابی حل کند.

حجت ااسام رستمی تصریح کرد: دانشجویان 
و اعضای تشــکل های دانشجویی باید خود را وسط 
میــدان دیده و میدان را هم حســاس ببینند. آنها 
باید خودشان را وســط درگیری ها بدانند و در هر 
حالی که هستند باید آن را مهم ترین سنگر بدانند 

و برای آن بجنگند.
وی خاطرنشــان کرد: ما نباید به رقیب فرصت 
بدهیم، نباید در دانشــگاه به کســانی که مخالف 
انقاب هستند، تریبون داده شود، افراد ضد انقاب 
حق ندارند بــا امکانات انقاب علیه نظام و انقاب 

تبلیغ کنند.
رئیس نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در 
دانشــگاه ها بیان داشت: هر مســئولی در دانشگاه 

موفق شــود، نظام موفق خواهد شــد. اگر به طور 
مثال رئیس جمهور موفق نشود، چندین سال وقت 
کشور هدر رفته است، اگر جاسوسی در دولت پیدا 
شــود، به نظام ضربه خورده است و اگر هم موفق 

شود، نظام موفق شده است.
حجت ااســام رســتمی گفت: تشــکل های 
دانشجویی نیازی به ماحظه گری ندارند، آنها باید 
با تک تک دانشــجویان مهربانی داشــته باشند و با 
جریانات هم باید با روشنگری برخورد کنند، اینجا 
جای تعارف نیست. تشکل های دانشجویی باید در 
مقابل کســانی که تفکرات غربــی و لیبرالی را در 
دانشگاه تبلیغ می کنند، محکم بایستند البته نهاد 

هم باید همین گونه عمل کند.

حجت ااسام رستمی در جمع دانشجویان:

نباید به ضدانقاب در دانشگاه تریبون داده شود

یــک هفته پیش از وضــع دور جدید 
ایران، شــرکت  علیه  آمریکا  تحریم های 
ایران ایر ۱۱ پرواز بین المللی داشت. اکنون 
با گذشت دو هفته از آغاز تحریم های دولت 
ترامپ تعداد پروازهای بین المللی ایران ایر 

به ۱۳ عدد رسیده است.
وال اســتریت ژورنال گزارش داد، یک هفته 
پیش از وضع دور جدید تحریم های آمریکا علیه 
ایران، شــرکت ایران ایر 11 پــرواز بین المللی 
داشــت. اکنــون با گذشــت دو هفتــه از آغاز 
تحریم هــای دولت ترامپ که صنعت هوانوردی 
ایران را نیز شــامل می شــود، تعداد پروازهای 
بین المللــی ایران ایر به 1۳ پرواز رســیده که از 

جمله می توان به مقصدهایی چون پاریس، لندن، 
هامبورگ و دوحه  اشاره کرد.

شکست تحریم های آمریکا در توقف فعالیت 
بین المللی شــرکت ایران ایر نشان دهنده چالش 
پیِش روی دولت ترامپ برای منزوی ســاختن 

ایران جهت فشار بر این کشور است.
پروازهای  آمارهای مؤسســات معتبر رصد 
بین المللــی از جملــه فایت رایدر۲۴ نشــان 
می دهد که تعداد بسیار معدودی از کشورهای 
جهان از جمله متحــدان اروپایی دولت آمریکا 
برای متوقف کردن پروازهای بین المللی شرکت 

ایران ایر تاش کرده اند.
بر اســاس ایــن گزارش، اتحادیــه اروپا که 

وظیفه نظارت بر پرواز هواپیماهای مســافربری 
در کشــورهای عضو را به عهده  دارد اعام کرده 
که کشورهای این اتحادیه و سازمان ملل متحد 
هیچ گونه تحریم جدیدی را علیه شرکت ایران ایر 

و ناوگان هوایی آن اعمال ننموده اند.
ســخنگوی کمیسیون اروپا در این خصوص 
اظهار داشت: »از نظر ما پرواز هواپیماهای شرکت 
ایران ایر به مقصدهای اروپایی منع قانونی ندارد. 
اتحادیــه اروپا تحریم های فراســرزمینی دولت 
مقامات  نمی شناســد«.  به رســمیت  را  آمریکا 
دولت آمریکا شــرکت های طــرف همکاری با 
 ایــران را به وضع مجازات های ســنگین تهدید 

کرده اند.

شکست واشنگتن در زمین گیر کردن پروازهای بین المللی ایران

عکس :  محمد علی شیخ زاده



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
چهار شنبه           ۷ آذر ۱۳۹۷

۲۰ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۰ 

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3.910.000سکه تمام طرح جدید
3.700.000سکه تمام طرح قدیم

1.970.000نیم سکه
1.150.000ربع سکه

650.000گرمی
354.400هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
12.303دار
14.285یورو
16.465پوند

2.444لیر ترکیه
3.425درهم امارات

صنفی  انجمن های  عالــی  کانون  دبیرکل 
کارگــران گفت: خصوصی ســازی بنگاه ها به 
داســتان از چاله به چاه افتادن کارگران تبدیل 
شده و دودش به چشم نیروهای کار آنها رفته 

است.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
شرایط کار کارگران با خصوصی سازی باید بهبود یابد، 
افزود: متاسفانه در سال های گذشته خصوصی سازی 
بنگاه ها به داستان از چاله به چاه افتادن کارگران تبدیل 
شده و دودش به چشم نیروهای کار آنها رفته است.

وی با بیــان اینکه خصولتی کردن شــرکت ها 
هیــچ ســود و نتیجه ای نــدارد، گفــت: در برخی 
وزارتخانه ها مجموعه هایی مثل وزارت نیرو و سازمان 

آب بودنــد که مدیران دولتی اداره آنها را به دســت 
گرفتند و خصولتی شدند، در حالی که باید به بخش 

خصوصی قوی و غیردولتی واگذار می شدند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با اشــاره به مشــکات کارگران هفت تپه و معایب 
واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی اظهار کرد: قبل 
از آنکه به معایب واگذاری ها بپردازیم باید بدانیم که 
فلسفه خصوصی سازی چیست و از خصوصی سازی و 
واگذاری بنگاه ها چه هدفی را دنبال می کنیم؟ فرایند 
خصوصی سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی این 
بوده که شرایط یک بنگاه به لحاظ بهره وری و خروجی 
کار و همچنین نیروهای کار آن بهتر از گذشته شود.

ابوی ادامه داد: نگاه در برخی خصوصی سازی ها در 

ابتدا نوعی سوءاستفاده و بهره برداری نادرست بود و ما 
بارها درخواست کردیم کمیته ای از سوی مجلس برای 
تحقیق و تفحص از جریان خصوصی ســازی بنگاه ها 
ایجاد شود و ارزش ریالی بنگاه، ماشین آات و صنایع 
و سهمی که خریداری شده را به روز قیمت گذاری و 

اعام کنند.
وی توجه به نیروهای کار و سرمایه های انسانی را 
اصل اول تمام خصوصی سازی ها دانست و گفت: امروز 
بخش اعظمی از مشکات کارخانه های خصوصی سازی 
شده ناشی از سوء مدیریت و راندمان و کیفیت پایین 
تولید است، در حالی که اگر با کارگران به جای قرارداد 
ســه ماهه، قرارداد دائم بسته شود آنها دلگرم شده و 

انگیزه کار کیفی و تولید بهتر را پیدا می کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
اظهار کرد: در برخی کارخانه ها از محل تولید، درصدی 
به عنوان مشــوق به کارگر داده می شود ولی وقتی با 
کارگر قرارداد سفید یا کوتاه مدت می بندیم نباید انتظار 

تولید با کیفیت داشته باشیم.
ابوی به ســازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرد: 
پیــش از هرگونه واگــذاری مجموعه هــا به بخش 
خصوصی اهلیــت و صاحیت مدیرانــی که آنها را 
خریداری می کنند، ارزیابی کند و پس از آن به درون 
این شرکت ها و بنگاه ها برود و نظر کارگران و مدیران 
داخلی آن را برای خصوصی سازی جویا شود؛ درصورت 
تمایل بنگاه را خصوصی سازی کرده یا اینکه آنها بنگاه 

را به شکل تعاونی به خود کارکنان واگذار کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

دود خصوصی سازی  اشتباه 
به چشم کارگران می رود عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس گفت: اگر حداقل در ۲۰ 

درصد واردات محصوات کشاورزی صرفه جویی شود، ظرف مدت 
دو سال با احتساب ارز نیمایی می توان ۲۴ هزار میلیارد تومان 

معادل بودجه عمرانی کشور صرفه جویی ارزی داشت.
عبــاس پاپی زاده در گفت و گو با باشــگاه خبرنــگاران جوان درباره 
خودکفایی کشــاورزی تصریح کــرد: در برخی محصوات اعم از گندم، 
ذرت و برنج طی یک برنامه ریزی منســجم می توان به خودکفایی 100 
درصدی رسید. در برخی محصوات همچون دانه های روغنی که کمتر 
از پنج درصد آن در کشور تامین می شود، با استفاده از ظرفیت های خالی 
بخش کشاورزی و جدیت دولت می توان به خودکفایی 80 درصدی رسید. 
در غیر این صورت کشاورزان از کشت این محصوات انصراف می دهند 

و به سمت و سوی کشت محصوات آب برمی روند.
وی با  اشاره به اینکه  سه میلیارد دار ارز برای واردات 95 درصد روغن 
مورد نیاز از کشور خارج می شود، افزود: اگر تولید دانه های روغنی را به 40 
درصد افزایش دهیم، یک  میلیارد دار در خروج ارز صرفه جویی می شود . 
در برخی از ســال ها، 12 تا 13 میلیارد دار ارز برای واردات محصوات 
کشــاورزی از کشــور خارج شــده که اگر حداقل 20 درصد این میزان 
صرفه جویی شود، ظرف مدت دو سال با احتساب ارز نیمایی می توان 24 
هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمرانی کشور صرفه جویی ارزی داشت.

همچنین عضو شــورای مرکزی خانه کشــاورز با  اشــاره به اینکه 
خودکفایی در تمامی محصوات کشــاورزی شدنی است، اظهار کرد: با 
توجه به آنکه وســعت دو استان گیان و مازندران به اندازه خاک هلند 
است و از طرفی هیچ گونه محدودیت منابع آبی در این دو استان وجود 
ندارد، از این رو در تمامی محصوات کشاورزی نه تنها خوداتکایی بلکه 
خودکفایی میسر است. با وجود آنکه کشوری همچون هلند 9 برابر تولید 
ناخالص ملی ما تنها از محل کشاورزی درآمد کسب می کند، آیا صحبت 
از خودکفایی و خوداتکایی محصوات کشاورزی در کشور عجیب است؟

مسعود اســدی با بیان اینکه کمبود منابع آبی صحت ندارد، افزود: 
امروزه با شــرایط کشاورزی سنتی دچار کم آبی هستیم و با کشاورزی 
مدرن و گلخانه های سوار دیگر با بحران کم آبی روبرو نیستیم. نه تنها 
با منابع آب فعلی بلکه با نیمی از آب موجود کشور در تمامی محصوات 
می توان به خودکفایی رسید. البته دولت در بسیاری از زمینه ها همچون 

استمهال وام کشاورزان خسارت دیده خاف شعار عمل کرد.
رئیس  نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی، خوداتکایی در تولید 
محصوات کشاورزی را ضروری دانست و افزود: سیاست دولت در چند 
سال اخیر بدان معناست که امکان خوداتکایی و کاهش واردات محصوات 
کشاورزی شدنی است، کما اینکه واردات شکر از دو میلیون تن در چند 

سال گذشته به کمتر از 500 هزار تن رسیده است.
محمد شفیع ملک زاده قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم را باای 
دو هزار تومان اعام کرد و افزود: این درحالی اســت که خرید تضمینی 

گندم با نرخ 1400 تومان صرفه اقتصادی برای دولت ندارد. 

رئیس  مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه با  اشاره به ایجاد 
5۰ هزار شغل ساانه در آینده، از اجرای طرح های  اشتغالزایی سپاه 

پاسداران انقاب اسامی خبر داد. 
به گزارش خبرنگار اقتصــادی روزنامه کیهان، خضراه حیدرزاده در 
نشســت خبری »تفاهم نامه توانمندسازی تشکل های تعاونی روستایی و 
کشاورزی« اظهار داشت: دشمن چند سالی است جنگ اقتصادی را به ما 
تحمیل کرده که به مراتب از جنگ نظامی ســخت تر است. چون در این 

جنگ، معیشت مردم را هدف قرار داده است.
وی افزود: ما باید اقتصاد کشور را هوشمندانه به سمت اقتصاد مقاومتی 

ببریم و کاری کنیم وابستگی ما به کشورهای دیگر از بین برود. 
رئیس  مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه ادامه داد: سپاه پاسداران 
چندی اســت در این حوزه وارد شــده و در زمینه امنیت غذایی، کشت، 
شیات و... فعالیت می کند. با این حال، ما از این اقدامات قصد بنگاه داری 

و سودآوری نداریم. 
به گفته حیدرزاده، ما باید در کنار مردم الگوســازی کرده و الگوها را 
توســعه دهیم، چون در بخش اقتصاد و سامت کشور گلوگاه هایی وجود 

دارد که بخش خصوصی وارد نمی شود. 
وی اضافه کرد: در این زمینه ما پیش قدم شدیم و با شناسایی کااهای 
اســتراتژیک، برای آن کااها الگوسازی کرده و سپس از بخش خصوصی 

می خواهیم که وارد شود. 
رئیس مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه بیان کرد: در طرح های 
خود از هیچ کارشناس خارجی استفاده نکردیم و با ظرفیت خوبی که داریم 

از مراکز مطالعاتی سازمان ها استفاده نمودیم. 
حیدرزاده  با اشــاره به طرح های  اشتغالزایی سپاه گفت: ساانه 30 تا 
60 هزار گوساله مجانی در اختیار روستاییان قرار می دهیم که این یکی از 

طرح های موفق ما بوده است. 
وی ادامه داد: در طرح پروار کردن دام، گوســاله های 120 کیلویی به 
400 کیلو می رسند و هر روستایی اگر 70-60 متر جا داشته باشد بدون 

هیچ سرمایه ای می تواند شاغل شود. 
رئیس  مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه بیان کرد: در حال حاضر 
چهار هزار نفر برای پروارکردن گوساله ثبت نام کرده و 200 خانوار از این 

تعداد گوساله های مدنظر را تحویل گرفته اند.
حیدرزاده اضافه کرد: پیش بینی ما این است که ساانه 50 هزار شغل 
با اجرای این طرح ها ایجاد شود. در این نشست همچنین حسین شیرزاد، 
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران اظهار داشت: شرکت های وابسته 
به ســپاه ماموریت های جدیدی براساس دســتورات مقام معظم رهبری 
برای کمک به مناطق محروم یافتند، چرا که به دایلی مانند کمبود منابع 
سرمایه ای و ریسک های باا، ممکن است بخش خصوصی وارد این حوزه ها 
نشود. وی افزود: شبکه تعاونی روستایی ایران با بیش از شش هزار تعاونی 
روستایی، نقش بزرگی در تولید داشته و با بیش از 4/5 میلیون عضو، در 

تمام روستاهای کشور تابلوی این سازمان وجود دارد. 
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران درخصوص فعالیت های این 
سازمان بیان کرد: در حال حاضر در 3/5 میلیون هکتار از اراضی مرغوب 
فعالیت کشــاورزی انجام می شود و همچنین سه هزار فروشگاه کااهای 

اساسی و 800 فروشگاه سوخت نیز وجود دارد. 
به گفته شــیرزاد، ســازمان تعاون روستایی در خرید های تضمینی و 
توافقی نقش محوری دارد و این نقش هم به عنوان عامل و هم به عنوان 

مباشر می باشد.

 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
20 درصد واردات محصوات کشاورزی
 معادل نصف بودجه عمرانی کشور است

رئیس  مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون خبر داد
طرح  اشتغالزایی سپاه 

در روستاهای کشور

رئیس  اتاق اصناف ایران با بیان اینکه درحال 
حاضر مصوبه ای برای افزایش قیمت نان وجود 
ندارد، گفت: افزایش ۲۰درصدی قیمت نان در 

تهران صحت ندارد. 
علی فاضلی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، درخصوص شــایعات مبنی بــر افزایش 20 
درصدی قیمت نان اظهار کرد: درحال حاضر مصوبه ای 

برای افزایش قیمت نان وجود ندارد.
وی با اشــاره به اینکه بخش نان باید ساماندهی 
شود، گفت: در تهران بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار 

و اباغیه اتاق اصناف، هرگونه افزایش قیمت جرم و 
درصورت مشاهده با آن برخورد می شود.

فاضلی، درباره خواســته ســنتی پز ها نســبت 
به افزایش قیمت نان گفت: از ســوی ســنتی پز ها 
پیشنهادی مبنی بر اینکه به جای افزایش قیمت نان، 
سنتی پز ها از پرداخت مالیات، بیمه و هزینه انرژی 
معاف شوند، مطرح شده  که هنوز این بحث در حال 
بررسی اســت.رئیس  اتاق اصناف ایران تصریح کرد: 
شهروندان درصورت مشاهده هرگونه گران فروشی 
دربخش نان می توانند با تلفن های بازرســی و 124 

تماس بگیرند تا در کمترین ســاعت به این مسئله 
رسیدگی شود.گفتنی است، با وجود اینکه هنوز هیچ 
مجوزی برای افزایش قیمت نان به نانوایان داده نشده 
است، برخی از نانوایان سطح شهر تهران در حرکتی 
خودســرانه و در سایه عدم نظارت، اقدام به افزایش 

قیمت کرده اند.
مشــاهدات عینی خبرنگار مشرق حاکی از این 
اســت که برخی از نانوایی هــا قیمت نان لواش را از 
210 تومان به 250 تومان افزایش داده اند، در حالی 
که آرد این واحد نانوایــی دولتی بوده و با نرخ آزاد 

نبوده است. ادعای این نانوایان برای افزایش قیمت 
نان این بود که قیمت آرد گران شده و دیگر با قیمت 

قبلی پخت نان برای آنها صرف ندارد.
بــا وجود افزایش قیمت نــان، هیچ تغییری در 
کیفیت یا اندازه نان صورت نمی گیرد. برخی نانوایی ها 
هم با افزودن اندکی کنجد به نان بربری یا ســنگک 
آن را با نرخ 300 تا 500 تومان گرانتر می فروشند. 
در نقطه مقابل نانوایان با اشاره به گرانی اکثر کااها 
و خدمات، خواهان افزایش قیمت نان هستند و پخت 

با نرخ های فعلی را موجب ضرر و زیان می دانند.

رئیس اتاق اصناف ایران:

 افزایش20 درصدی قیمت نان کذب است

قیمت خودرو نوع خودروردیف
کارخانه)تومان(

قیمت خودرو 
بازار)تومان(

22.492.00038.300.000پراید 1111
22.709.00034.300.000پراید 2131
23.400.00034.700.000پراید 3151
48.264.00088.000.000پارس تندر4
30.389.00044.500.000تیبا 52
45.993.00060.000.000ساینا اتوماتیک6
32.944.60054.500.000پژو 7405
8SLX 35.105.90060.500.000پژو
34.745.20055.500.000پژو 405 دوگانه سوز9
40.595.70071.000.000پژو پارس10
42.481.00079.500.000پژو پارسTU5کاس1113
36.286.00060.000.000پژو206 تیپ122
41.942.00072.000.000پژو206 تیپ135
42.763.10072.000.000پژوV8 206صندوقدار14
15)LX(33.535.40055.000.000سمند ال ایکس
16 EF7 34.338.20058.000.000سمند

سمند دوگانه سوز 17
36.616.00062.500.000کاس 16

46.989.40081.500.000دنا18
53.265.800108.500.000دنا پاس19
47.128.30091.500.000پژو 207 دنده ای20
66.481.000114.000.000برلیانس330 اتوماتیک21
74.952.000130.000.000چانگان22

سمند دوگانه سوز 23
36.082.00061.000.000کاس10

43/684/40065.000.000برلیانس230 دنده24

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۹/6

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و 
ماهی تهران با  اشاره به دو برابر شدن قیمت 
ماهی سفید دریایی گفت: سرانه مصرف ماهی 
در ایران 1۰/6 کیلوگرم اســت اما میانگین 

مصرف جهانی آن ۲۰ کیلوگرم می باشد. 
مهدی یوسف خانی در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: قیمت برخی ماهی ها دو برابر شده و هر کیلو 
ماهی سفید دریایی از 70 هزار تومان سال گذشته به 
140 هزار تومان رسیده؛ یعنی افزایش صد درصدی 

قیمت در بازار رخ داده است. 
وی درباره دایل باا رفتن قیمت ماهی در بازار 
گفت: تولید کم شــده است و حتی باله ماهی های 
تولید شــده در شهرکرد که مرکز اصلی تولید این 
محصول اســت، به بازار تهران نمی رســد. دال ها 
آماده انــد و ماهی را به دیگر اســتان ها که خریدار 

دارد و مسیر نزدیک تری هم است ارسال می کنند. 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی 
تهران دربــاره دلیل کاهش تولید ماهی بیان کرد: 
کمبود آب باعث شده تولید ماهی های پرورشی کم 
شود، همچنین کاهش ذخایر ماهیان دریاها هم صید 
ماهیان دریایی را کاهش داده است بنابراین با کاهش 

عرضه در بازار قیمت باا رفته است. 
از یوســف خانی درباره صادرات ســؤال شد که 
پاسخ داد: صادرات اندکی وجود دارد اما آماری در 

این زمینه ندارم. 
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم نظارت بر بازار هم 
عاملی برای افزایش قیمت شده است، گفت: معمواً 
افزایش قیمت در ابتدای زنجیره یعنی تولید اتفاق 
می افتد و صنف ما یعنی فروشندگان آن نرخ معمول 
هشت تا 10 درصد را جزو حاشیه سودشان مبنا قرار 

می دهند و می فروشند. 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی 
تهران مرغ را هم مثال می زند که افزایش قیمت مرغ 
نه در بازار بلکه از سوی تولیدکنندگان یعنی زنجیره 

اولیه ایجاد می شود. 
گفتنی اســت، آمارهایی وجود دارد که نشان 
می دهد در برخی کااهای دیگر، خاف حرف این 
مقام مسئول رخ داده؛ یعنی افزایش قیمت معمواً 
پس از تولید و تا رســیدن به دست مصرف کننده 
اتفاق می افتد. مثًا در مورد محصوات کشــاورزی 
از ســر مزرعه تا رســیدن به دست مردم در برخی 
مواقع تا 300 درصــد افزایش قیمت وجود دارد و 
در دیگر محصوات هم روند مشابهی قابل مشاهده 
است. چنانکه به عنوان مثال یک کیلوگرم شیر خام 
دو هزار تومان از دامدار خریداری می شود اما شیر 

900 گرمی را در مغــازه چهار هزار و 750 تومان 
می فروشند. 

به گفته یوســف خانی، سرانه مصرف ماهی در 
ایران 10/6 کیلوگرم است اما میانگین مصرف جهانی 

20 کیلوگرم می باشد. 
وی درباره راهکار پایین آوردن قیمت ماهی در 
بازار گفت: تنها راهش این اســت که تولید بیشتر 
شــود و امیدواریم با بارش هایی که اتفاق می افتد 
در فصل گرما شــاهد بهبود وضعیت تولید و پایین 

آمدن قیمت باشیم. 
رئیس اتحادیــه صنــف فروشــندگان پرنده و 
ماهــی تهران قیمت ماهی پرورشــی قــزل آا را 
که پرمصرف  ترین ماهی اســت، کیلویی 28 هزار 
 تومان و ماهی ســالمون را 31 هــزار تومان اعام 

کرد. 

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:  به 
دلیل ارائه نکردن اطاعــات مورد نظر طبق ماده 169 مکرر 
قانون مالیات های مستقیم از سوی دو بانک، علیه آنها به مرجع 

قضایی اعام جرم شد.
عبــاس بهزاد در گفت وگو با خبرگــزاری فارس، درباره وضعیت 
دریافت اطاعات از دستگاه ها طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم اظهار کرد: در این راستا دو هفته پیش از دو بانک به مرجع 
قضایی به دلیل عدم ارائه اطاعات حساب های بانکی اقامه دعوا کردیم.

وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو بانک افزود: 
درخواست رسیدگی و اعام جرم به قوه قضائیه ارسال شده و اقداماتی 

نیز در این زمینه صورت گرفته است.
دادســتان انتظامی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 
اطاعات سایر بانک ها دریافت می شود و فقط این دو بانک داده های 
مربوطه را ارائه نکردند، تصریح کرد: در حال حاضر بانک ها با همکاری 
بانک مرکزی اطاعات مورد نظر قانون را به سازمان مالیاتی می دهند.

بهزاد ادامه داد: تنها دادستان انتظامی مالیاتی نیست که می تواند 
در رابطه با این مباحث اعام جرم کند بلکه سایر نهادها اعم از بازرسی 
و دیگر مراجع نیز هســتند. در مباحث مالیاتی سازمان بازرسی نیز 
همراهی دارد و اکنون اغلب بانک ها در رابطه با ارائه اطاعات همکاری 

می کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان ماهی تهران:

سرانه مصرف ماهی ایران نصف میزان جهانی است

دادستان انتظامی مالیاتی:
سازمان امور مالیاتی 

علیه دو بانک اعام جرم کرد

گروه اقتصادی-
وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
نیرو، گفت : علی رغم این که قرار بود در اول 
آذرماه تعرفه مشترکان پرمصرف در دو حوزه 
آب و برق افزایش پیدا کند، اما این مســئله 
هم چنان در هیئت دولت منتظر تصویب است.

محسن بختیار در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
هنوز مراحل پیگیری این پیشنهاد در دولت سپری 
می شــود، اظهار کرد: پیشنهاد ما بر این بود که از 
اول آذرماه این طرح اجرایی شود، اما هنوز دستور 

کار آن در دولت است.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ هم دیروز در نشســت خبری با اشــاره به 
اینکه 20 درصد مشــترکان خانگی شــهر تهران 
پرمصرف هســتند، اظهــار کرد: هنــوز برنامه ای 
 برای افزایش تعرفه برق به ما اباغ نشــده اســت.

به گفته حسین صبوری، 76 درصد مشترکان شهر 
تهران مشترکان خانگی هستند که 80 درصد این 
مشــترکان، در حد الگو مصرف کــه ماهانه 300 

کیلووات ساعت است، مصرف می کنند.

وی افــزود: پس از تأییــد هیئت دولت، تعرفه 
این 20 درصد مشترکان پرمصرف به صورت پلکانی 

افزایش خواهد یافت.
شایان ذکر است، مصرف بیش از اندازه گروهی 
از مشتریان صنعت آب و برق در سال های گذشته 
هزینه های مازاد فراوانی به کشــور تحمیل کرده 
به طوری که تابســتان امسال هم مانند سال های 
گذشته، بسیاری از مناطق کشور در گرمای تابستان 

با خاموشی های گسترده مواجه شدند.
به اعتقاد کارشناسان، راه حل این مشکل اعمال 
تعرفه پلکانی است به طوری که مشتریان پرمصرف 
ناچار شوند برای مصرف مازاد خود هزینه بیشتری 
بپردازنــد. در این وضعیت هر چند دولت و وزارت 
نیرو مدعی هســتند که چنین طرح هایی را برای 
کنترل مصرف در دســت اقدام دارند، اما تعللی که 
در پیگیری مشاهده می شود، نشان می دهد چنان 

که باید به این موضوع اهتمام نشده است.
تعلل دولت

وزیر نیرو چندی قبل اظهار کرد که بد مصرف ها 
تجاوز چشمگیری از الگوی مصرف دارند و طرحی 

داریم که بــا افزایش تعرفه، مصرف در بخش برق 
حدود 10 درصد و در آب 12 درصد کاهش می یابد، 
اما این اظهارات در حالی مطرح شد که مدتی بعد 

وزیر نیرو این اقدام را به سال 98 موکول کرد.
در اثنای خاموشــی های تابســتان امسال هم 
ســخنگوی صنعت برق در اظهاراتی عجیب گفت: 
تقسیم بندی های مشخصی برای تشخیص مشترکین 
پرمصرف در کشور وجود ندارد!این قبیل اظهارات 
در شرایطی مطرح می شــود که دولت باید برنامه 
مدونی برای شناســایی و کنترل مصرف این گروه 
از مشترکان، بویژه در شرایط بحرانی داشته باشد.

انجمن دانشــجویان مســتقل دانشگاه تهران 
هم حســن روحانی را مسئول این تعلل دانسته و 
در نامــه ای که مدتی قبل خطاب به رئیس جمهور 
منتشــر گردید، نوشت: در صورت رد طرح اصاح 
تعرفه مشترکین پرمصرف در هیئت دولت و برخورد 
ســلیقه ای با توزیع عادانه یارانه انرژی، مسئولیت 
بروز خاموشی در تابستان 98 بر عهده شخص شما 
می باشــد.در این نامه آمده است: در سال 93 وزیر 
وقت نیرو برای مقابله با این ناعدالتی واضح پیشنهاد 

اجــرای مدل تعرفه پلکانی را داد که چند ماه بعد 
توســط جنابعالی به نوعی وتو شد و قبوض صادره 
باطل گردید! اکنون که وزارت نیرو برای جلوگیری از 
خاموشی در تابستان سال 98، دوباره پرونده اصاح 
تعرفه برق مشترکین پرمصرف را به جریان انداخته 
است، بیم این می رود که مانند سال 93 با این طرح 

به طور سلیقه ای برخورد شود.
نتایج مطالعات اخیر مرکز پژوهش های مجلس 
هم نشان می دهد که یکی از مهمترین راهکارهای 
جهانی بــرای حل بحران برق، افزایش قیمت برق 

برای مشترکین پرمصرف بوده است.
این مطالعه نشان داد »با توجه به یارانه ای بودن 
قیمت برق در کشــور، مشترکان پرمصرف نه تنها 
قیمــت بهای برق خود را به طــور کامل پرداخت 
نمی کنند، بلکه از یارانه پنهان برق بیشــتری هم 
برخوردار هســتند.«این مرکز پیشنهاد داده است 
که ضمن تعیین الگوی مصرف ماهیانه، قیمت برق 
25٪ مشــترکان پرمصرف را افزایش داده و تمامی 
درآمد حاصل از آن به مشــترکان کم مصرف یعنی 

75٪ مردم پاداش داده شود.

با وجود خاموشی های هر ساله

افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف با تعلل دولت عقب افتاد

* رئیس  مرکز آمار ایران موازی کاری آمارگیری بانک مرکزی در محاسبه 
نرخ تورم را مصیبت دانســت و گفت: در کل جهان فقط 5 کشور هستند 
که مسئول آمارگیری آنها بانک مرکزی است. آمار مرکز آمار ایران دقیق تر 
و مطمئن تر اســت. امیدعلی پارسا در گفت وگو با شبکه خبر اختاف نرخ 
تورم اعامی توسط بانک مرکزی با میزان تورمی را که مرکز آمار محاسبه 
می کند یکی از مصیبت های کشور اعام کرد و افزود: تمرکز بانک مرکزی 
روی نقاط شهری و شهرهای بزرگ است. او افزود: بانک مرکزی نرخ تورمی 
را که محاسبه می کند برگرفته از آمار 79 شهر بزرگ، 386 قلم کاا و 121 
هزار مظنه قیمت است در حالی که تمرکز آمارگیری مرکز آمار بر 231 شهر، 

626 روستا، 475 قلم کاا و 420 هزار مظنه قیمت است.
* انجمن جهانی فواد اعام کرد: میــزان تولید فواد ایران طی 
1۰ ماهه ۲۰1۸ میادی، 19 درصد افزایش یافت. به گزارش انجمن 
جهانی فواد، ایران از ابتدای ماه ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰1۸ میادی، 
۲۰ میلیون و 59۰ هزار تن فواد خام تولید کرد. این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته میادی، 1۷ میلیون و ۳۰۴ هزار تن بود.میزان 
تولیــد فواد خام ایران در ماه اکتبر ۲۰1۸، بیش از ۲ میلیون و ۷۰ 
هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته میادی 
)یک میلیون و ۸۷۲ هزار تن(، 1۰ درصد افزایش نشــان می دهد.

طبق آمار انجمن جهانی فواد، طی 1۰ ماهه اخیر 5 کشور نخست 
تولیدکننده فواد خام شامل چین )۷۸۲ میلیون و ۴5۸ هزار تن(، 
هند )۸۸ میلیون و ۴۳۳ هزار تن(، ژاپن )۸۷ میلیون و 1۸۸ هزار 
تن(، آمریکا )۷1 میلیون و ۷۴۴ هزار تن( و کره جنوبی )6۰ میلیون 

و ۳66 هزار تن( است.
* با همراه بانک سینا امکان ارائه خدمات بانکی مورد نیاز شرکت ها فراهم 
شده است.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با ارتقاء نسخه همراه بانک 
ســینا و افزوده شــدن خدمت کارپوشه به این سامانه، مشتریان حقوقی و 
صاحبان شرکت ها و دارندگان حساب های مشترک می توانند از خدمات بانکی 
قابل ارائه اســتفاده کنند.بر اساس این گزارش، به کمک سرویس کارپوشه 
در همراه بانک سینا که پیشتر در اینترنت بانک هم راه اندازی شده، امکان 
انتقال وجه داخلی )عادی، دسته ای، مستمر( و بین بانکی )پایا و ساتنا( برای 
دارندگان حساب مشترک در بانک سینا و مشتریان حقوقی این بانک فراهم 
شده است.همچنین با توجه به مشترک بودن بستر کارپوشه در همراه بانک 
و اینترنت بانک ســینا، با ثبت درخواست در یکی از این دو سامانه، امکان 

تکمیل آن در دیگری وجود دارد.
* علیرغم اظهارات رئیس  سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی 
بر موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان برای 
ســال جاری، نوبخت در روزهای اخیر خیال همه را راحت کرد و 
صراحتا گفت:  امسال هیچ افزایش حقوقی نخواهیم داشت. محمدباقر 
نوبخت رئیس  سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت 
به خبرنگاران گفت که امسال افزایش حقوق نخواهیم داشت به جای 
آن از طریق بسته های حمایتی حمایت ها عملیاتی خواهد شد.این در 
حالی است که جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
اداری و استخدامی کشور در جشنواره شهید رجایی عنوان کرده بود 
ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای 
خود را ارائه کردیم.وی گفته بود:  بررســی پیشنهاد ترمیم حقوق 
کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار دارد.

خانگی  لوازم  فروشندگان  رئیس  اتحادیه 
گفــت: کاایی مانند آبگرمکــن دیواری که 
مصرف ارز ندارد صد درصد گران شــده و این 

گران فروشی دولتی است.
بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، محمد 
طحانپور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد:  قیمت 
لوازم خانگی تولید داخل آنقدر بااســت که حاشیه 

سود ها پایین آمده است.
وی افزود: از ابتدای اردیبهشت تاکنون کااهای 
خارجی 150 درصــد و کااهای داخلی بین 80 تا 

120 درصد افزایش قیمت داشته است.
رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح 
کــرد: »کاایی مانند آبگرمکــن دیواری که مصرف 

ارز ندارد صد درصد گران شــده و این گران فروشی 
دولتی است«. طحانپور توضیح بیشتری درباره این 

موضوع ارائه نکرد.
وی ادامــه داد:  تولید کنندگان لوازم خانگی در 
اســفند سال گذشــته کاا را چهار تا 10 ماهه و با 
تخفیف پنج تــا 15 درصد به توزیع کننده می دادند 

اما اکنون شرایط متفاوت شده است.
رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: هر 
کــس به ما در زمینه دریافت مبلغی بیش از قیمت 
مصرف کننــده لوازم خانگی از طرف فروشــندگان 
شــکایت کرده اســت به آن رسیدگی و با متخلفان 

برخورد قاطع شده است.
طحانپــور گفت: یک گروه چهــار نفره دو برند 

آلمانی و ترکیه ای در زمینه لوازم خانگی را وارد کشور 
می کنند و دو میلیــون تومان زیر قیمت ما در بازار 
عرضه می کنند که نمی توانیم با آنها برخورد کنیم. 

وی ادامه داد: برای بازرسی از هزار و 600 واحد 
صنفی لوازم خانگی بازرسی کافی نداریم. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی عنوان 
کــرد: اختاف قیمت ها در لــوازم خانگی مربوط به 

کااهای وارداتی است.
گفتنی اســت با صعود قیمــت ارز در ماه های 
گذشته، قیمت لوازم خانگی هم افزایش یافت، اما در 
ادامه با کاهش نســبی قیمت ارز، قیمت این کااها 

افت قابل ماحظه ای نکرد.
به این ترتیب این ســؤال مطرح است که چرا با 

کاهش نســبی قیمت ارز همچنان لوازم خانگی در 
برابر کاهش قیمت مقاومت می کند؟

دایل مختلفی برای گرانی لوازم خانگی داخلی 
عنوان می شد، مانند اینکه با افزایش نرخ ارز، قاچاق 
کاای خارجــی به صرفه نبود و با کاهش حجم کاا 
در بازار، قیمت کااهای داخلی در مواجهه با تقاضای 
باا، افزایش یافت. به این ترتیب با کاهش نرخ ارز در 
هفته های اخیر باید روند قیمتها نیز متأثر می شد و 

روند نزولی به خود می گرفت.
به نظر می رسد سرمنشا گرانی ها را باید در انفعال 
و ســوء مدیریت دولت جســت وجو نمود و اظهارات 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی هم نشان 
می دهد دولت یکی از عوامل گرانی لوازم خانگی است.

رئیس  اتحادیه فروشندگان:

دولت عامل گرانفروشی برخی لوازم خانگی است

یک مسئول حوزه گیاهان دارویی با انتقاد 
از اینکه استفاده مناسبی از گیاهان دارویی 
کشور نمی شود، گفت: گیاهان دارویی کشور 
یا خام فروشی می شود و یا با استاندارد های 

پایین به فروش می رسد. 
به گزارش خبرنــگار اقتصادی روزنامه کیهان، 
محســن مردی در نشست خبری »امضای تفاهم 
نامه توانمندســازی تشکل های تعاونی روستایی و 
کشــاورزی« با اشــاره به توانمندی های کشور در 
زمینه گیاهان دارویی اظهار داشت: از 13 اقلیمی 
 که در جهان وجود دارد، 11 اقلیم آن در ایران وجود

 دارد. 

وی افــزود: همچنین در ایران هفت هزار گونه 
گیاهی وجود دارد که هزار و 300 مورد آن منحصر 

به فرد است. 
مدیرعامل شــرکت طعم طبیعــت ادامه داد: 
تولید گیاهان دارویی ما متاسفانه به میزانی کمی 
مورد استفاده قرار می گیرد و تقریبا همان میزانی 
هم که تولید می شــود در نهایت یا به شــکل خام 
 فروشــی و یا با اســتانداردهای پاییــن به فروش

 می رسد. 
به گفته مردی، کل صادرات گیاهان دارویی ما 
500 میلیون دار اســت که 350 میلیون دار آن 
صرفا مربوط به زعفران می باشد؛ در حالیکه آلمان 

در حــال حاضر از راه صادرات گیاهان دارویی 30 
میلیارد دار درآمد دارد. 

وی به حلقه های مفقوده این بخش  اشاره کرد و 
پاایشگاه استانداردسازی، فرهنگ سازی و توجه به 
زنجیره خرید و فروش را سه حلقه مفقوده صنعت 

گیاهان دارویی دانست. 
مدیرعامل شرکت طعم طبیعت اضافه کرد: در 
زمینه فرهنگ سازی، سامتکده طوبی را در خیابان 
فلســطین درســت کردیم که تمام کلینیک های 
تخصصــی در آن وجود دارد و روزانه 200 تا 300 

بیمار به آنجا مراجعه می کنند. 
مردی بیان کرد: درخصوص پاایشگاه استاندارد 

ســازی نیز اولین مرکز را داریم ایجاد می کنیم که 
25 گیاه در حال حاضر آنجا فرآوری می شــود که 
مــورد نیاز صنایع بوده و برای تامین مواد اولیه آن 

هم نیازی به خارج نداریم. 
به گفته وی، چهار هزار و300 هکتار برای کشت 
این محصوات شناسایی کردیم که می تواند 40 هزار 

شغل ایجاد کند. 
مدیرعامل شــرکت طعم طبیعــت ادامه داد: 
همچنین شیرین کننده طبیعی ِسویا درست کردیم 
که بــا توجه به اینکه افراد بســیاری بر اثر تغذیه 
نامناســب دیابت دارند، می توانند آن را جایگزین 

شکر کنند.

یک مسئول:

گیاهان دارویی با استانداردهای پایین به فروش می رسد



گزارش روز
صفحه ۵

چهار شنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ 
۲۰ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۰

افقی:
1- امای دیگر برای کپک- طی نود سال حکومت 
اســام به یک نظام پادشــاهی تبدیل شد 2- در 
اقتصاد ما اگر عملی شود تولیدکننده و مصرف کننده 
نفس راحتی خواهند کشید 3- سطح و ظاهر- عدد 
 میلیارد در صنعت بــرق- جمع کلمه قلعه- اندوه
 4- گازی برای پراکندن معترضان- قطعه مهم در 
وسایل اپتیک- حقیر در برابر کوه 5- مکان مناسب 
برای زیستن- مساعدت- دهان جنین 6- روزهای 
پــس از پایان بیماری- بنیانگذار- شــکل متفاوت 
با مایع و گاز 7- مظهر شــیرینی- هدف- بندری 
ماهیگیــری در گیــان 8- پیشــوند نفی کننده- 
مقایسه- پول چینی- آب روستایی 9- اهل رقص و 
ادا- قایق بومیان کانادا- ساز کلیساها 10- همسر- 
شعله آتش- جانوری شبیه موش 11- نوشتن سند 
در دفتر قانونی- نهی از توپیدن- در آغاز پرسش ها 
می آید 12- تمرین- ذخیره فرانسوی- نشریه بدون 
مجوز و غیرقانونی 13- پسوند شباهت- به معنای 
جمعیت هم به کار می رود- راه آهن شــهری- کنار 
14- بارش های اخیر آن نشــانه سالی خوب برای 
کشاورزی و مراتع کشــورمان است 15- کتابی از 
فقیه مشهور عهد صفوی مامحمدباقر مجلسی- تر.

عمودی:
1- کفچه مار هندی- ســبزی معطر- باعث، 
سبب ساز 2- راهی برای خارج ساختن صنایع 
رکود- شرح دهنده 3- کشتی  از  کشورمان 
وحشــیانه آمریکایی- کامل شدن- محکم 

شماره 11277 جدو    ل

و اســتوار- نتی در موسیقی 4- تنها- واحد 
برای صابون- ســوره ای درخشان  شمارش 
 5- عنوان ساطین مصر- استیک خودروها- 
و  اطعــام دراویش  قره قروت 6- محل  آش 
مستمندان در قدیم- گراینده- ناپدید شدن 
7- امتناع- ورم- مدرسه عالی تربیت معلم در 
قدیم 8- تکرارش حرکت کند معنا می دهد- 
باا رفتن از نردبان- پایتخت اکوادور- ضمیر 
اشــاره 9- مقابل ناودیس در زمین شناسی- 
اســب بارکش- فهرســت غذای رستوران 
10- از اقیانوس ها- آرامش و رکود- نوعی لگد 
11- شهر مدفن سلمان فارسی- چرند- برادر 
گیانی 12- حرص زدن هنگام خوردن- مامور 
پلیس صد سال پیش- پیرو مانی نقاش دین آور 
عهد ساسانی 13- کلمه انتخاب- پاپوش دوز- 
قاره پهناور- مظهر سردی 14- لغو کردن- باید 
جوانان ما طی کنند تا زودتر جذب بازار کار 
شوند 15- نصفه- دهقان داس در دست- از 

توابع تبریز.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1397/6/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و 

حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به اسفند 1396 

به تصویب رســید. -حســین نجفی اصل به شماره ملی 

0042485266 و قاســم نجفــی اصل به شــماره ملی 

0042994357 بــه عنوان اعضــای هیئت مدیره برای 

مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - محمد لشــگری به 

شــماره ملی 5599629627 به عنــوان بازرس اصلی و 

حمیدرضا علیرضائی به شــماره ملی 0068855915 به 

عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. -روزنامه کثیراانتشار ابرار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت سیمون پارس جنوب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۵۰8

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۱۳۲۶

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۲۹۹۲۷۵(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/6/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نجفی اصل به شماره 

ملی 0042485266 به ســمت رئیــس هیئت مدیره و 

قاسم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمســعود ثقفی به شماره 

ملی 2753400946 )خارج از اعضا( به سمت مدیرعامل 

انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اســناد بهادار و تعهدآور از 

قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسامی و بطور 

کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید 

با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

آگهی تغییرات شرکت سیمون پارس جنوب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۵۰8

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۱۳۲۶ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۹۲۷۶(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمود نجفی اصل به 
شماره ملی 0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای حسین نجفی اصل به شماره ملی 0042485266 
به سمت نایب رئیس و آقای قاسم نجفی اصل به شماره 
ملی 0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت 
حمیدرضا علیرضایی به شماره ملی 0068855915 به 
سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران( انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات 
و قراردادها و عقود اســامی با امضــای هر یک اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه اوراق 
عــادی و مکاتبات اداری با امضــاء مدیرعامل یا هر یک 
از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۹۲۷۴(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی اصل به شماره ملی 
0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین 
نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 
0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید 
جعفر حسینی به شماره ملی 3992062651 به سمت 
مدیرعامل )خارج از سهامداران( امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود 
اسامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مراسات با  امضاء مدیرعامل 
یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳8۶۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱8۱۷۱۵۳ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۹۲۷۷(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/7/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند: 
آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی 0033843465 
حسین نجفی اصل به شماره ملی 0042485266 قاسم 
نجفی اصل به شــماره ملی 0042994357 موسســه 
حسابرسی پارس ارکان تراز شناسه ملی 10320847692 
به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تراز مشهود 
محتسب شناسه ملی 14007130998 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه 
کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1396 

به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳8۶۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱8۱۷۱۵۳ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۹۲۷8(

مسئله ناکارآمدی های موجود در نظام مالیاتی 
و لزوم افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، به 
خصوص در ســال های اخیر که درآمدهای نفتی با 
کاهش روبرو شد، بیش از پیش پررنگ شده است. 
تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت از جمله مسائلی 
بودند که منجر به کاهش درآمدهای دولت و مجاب 
نمودن آن بــرای اقدامات جدی تر در حوزه اصاح 

نظام مالیاتی شدند.
یکی از مشکات ســاختاری اقتصاد ایران، مشکات 
متعدد نظام مالیاتی کشــور است که هم دولت از دریافت 
مالیــات واقعی کشــور ناتوان بوده و هم افراد بســیاری 
به خصــوص بخش های تولیدی از مقدار پرداختی مالیات 
ناراضی هســتند. براین اســاس نیز در برنامه های متعدد 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قبل و بعد از انقاب 
اســامی، اصاح ســاختار نظام مالیاتی همواره از جمله 

موضوعات مد نظر بوده است.
 این مشکل اگرچه ســال های زیادی در برنامه های 
دولت هــا پیگیری و هزینه های زیــادی برای این منظور 
صرف شده اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. 
در مجموع نظام مالیاتی کنونی کشــور با مشکات 
ســاختاری زیادی روبه رو است که موجب شده هم دولت 
نتواند از طریق نظام مالیاتی منابع مالی ازم برای مخارج 
سرمایه گذاری و سرمایه در گردش کشور را تأمین کند و 
هم عده زیادی از افراد از مالیات در نظر گرفته شده برای 

آنان ناراضی باشند. 
بدین ترتیب اصاح نظام مالیاتی در جهت انجام وظایف 
مربوطه به خصوص اصاح ســاختار کسب درآمد دولت و 
اصاح نظام توزیع مناسب و مطلوب درآمد و ثروت اقشار 
مختلف افراد کشور )کارکرد باز توزیعی درآمد مالیات( از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
لزوم فرهنگ سازی مالیاتی 

در نظام مالیاتی ایران هنوز روش ســنتی تشخیص و 
وصول اجرا می شــود که از نتایج آن رواج یافتن فرهنگ 
چانه زنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در 
نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری 
و قانونی توســط برخی مأموران مالیاتی و همچنین عدم 
تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین 
مناسب مالیاتی توسط مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و 

تأخیر در وصول مالیات است.
اصاح فرآیند ها از نظام سنتی به نظام مدرن به مفهوم 
به کارگیری سیســتم مکانیزه باعــث افزایش فوق العاده 

درآمدهای مالیاتی با حفظ عدالت مالیاتی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند مشکل مالیات در ایران نه کمبود 
قانون و عدم شفافیت بلکه »جدی نگرفتن مالیات و محور 
قرار ندادن اقتصاد کشور از محل درآمدهای مالیاتی است.«
 انتقادهایــی از عدم دقت دســت اندرکاران مالیاتی 
درخصوص فرهنگ ســازی مالیاتی در سال های گذشته 
نیز صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که متولیان امر آن گونه 
که باید و شــاید به جنبه هــای فرهنگی پرداخت مالیات 
نپرداخته اند. حقیقت این اســت که اگر مالیات دهندگان 
اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته باشند و لزوم این امر 
را به تمامی درک نکنند، تاش ها برای اخذ مالیات نتایج 

مطلوبی در پی نخواهد داشت. 
قطعــا تا زمانــی که مــردم آمادگی ارائــه مدارک 
فعالیت های تجاری خود را نداشــته باشــند، پیدا کردن 
مدارک آنان بسیار سخت است و هر چه فشار در این زمینه 
بیشتر شود، افراد بیشتر به دنبال قانونی کردن فعالیت خود 

برای فرار از مالیات خواهند بود.

دریافت مالیات درکشورهای پیشرفته یکی ازدرآمدهای 
مهم دولت ها می باشد، که اهداف ازپیش تعریف شده آنان 

رامحقق می سازد.
قوانین مالیاتی کشورهای پیشرفته منطبق برنیازهای 
آن جوامع می باشــد که کارشناســان آنان قبا باکارهای 
کارشناسی آنها را دریافته اند. برخاف کشور ما که تدوین 

قوانین مالیاتی بیشترجنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.
سیدمرتضی میرهادی رفتارشناس اجتماعی-اقتصادی 
درگفت وگــو با گزارشــگر کیهان می گوید: »متاســفانه 
درکشورمان بدون آنکه فرهنگ سازی مناسبی برای دریافت 
مالیات انجام گیرد و مردم را درجریان امورقراردهند، قوانین 

مالیاتی تدوین می گردد.«
وی ادامه می دهد: »درگذشــته نیز این فرهنگ غلط 
باب بوده اســت مبتنی بر این فرهنگ ارباب می کوشد تا 
کمتر به رعیت بدهد و رعیت می کوشد تا در ازای خدماتي 
که دریافت می کند، کمترین پرداخت را داشته باشد، در 
چنین فضایی مردم در مقابل دولت احساس وظیفه نکرده 

و دولت نیز حقی برای مردم قائل نبوده است.« 
این رفتارشــناس اجتماعی-اقتصادی تاکید می کند: 
»این فرهنگ به نوعی تاکنون ادامه یافته است، البته غیر 
از مباحث فرهنگی، نظام مالیاتی کشــور نیز دارای اشکال 
اســت به طوری که به موجب همین مشکل، امکان ثبت 
آمار و اطاعات مالی افراد به خصوص در ارتباط با مشاغل 

آزاد وجود ندارد.«
میرهــادی اضافــه می کند: »در ایــران، نظام جامع 
اطاعاتــی از وضعیت مالیاتی مردم وجود ندارد در حالی 
که در کشورهای دیگر جهان، یک نظام جامع اطاعاتی از 
ثروت و درآمد تک تک افراد وجود دارد به واسطه همین 
نظــام، هرگونه تخلف در میزان دارائي ها در حداقل زمان 

ضرورت رفع نواقص نظام مالیاتی کشور و مشکات پیش رو 

همواری راه فرار مالیاتی دانه درشت ها

هدیه آقاپور  بخش پایانی

* حسن پور رئیس  فراکسیون اصناف مجلس: یکی از مشکات ما 
این است که مالیات توسط کسبه  و افراد ضعیف و خرده پا پرداخت 
می شود درحالی که در تمام دنیا مالیات را معموا شرکت های 
بزرگ و صاحب برند پرداخت می کنند. باید مالیات در قواعد 
درآمدی باشد درحالی که هنوز مالیات را کارمندان و کارگران و 
کسبه جزء می پردازند!

قابل کشف و پیگیری و مجازات است.«
فرار مالیاتی تا کی؟

فقدان نظام نظارت دقیق امکان کشــف تخلفات و به 
همین سبب امکان مجازات وجود ندارد چون به تصوری غلط 
مردم منافعشان را در فرار از مالیات می بینند در همین زمینه 
و نیز درباره علل ناکارآمدی نظام مالیاتی محمد حسن نژاد 
نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیســیون اقتصادی در 
مجلس شــورای اســامی در گفت وگو با گزارشگر کیهان 
می گوید: »باید ببینیم تعریف ما از کارآمدی چه هست؟ اگر 
منظورمان رشد درآمد مالیاتی است که خب رشد داشتیم 
اما اینکه ما به گرده مردم برای این رشــد فشار بیاوریم آیا 
کارآمدی واقعی خواهد بود؟ که طبیعتا جواب منفی است.«

وی ادامه می دهد: »زمانی می توانیم بگوییم یک نظام 
مالیاتی کارآمد است که فرار مالیاتی را شناسایی کنیم و 
ببینیم چقدر از مالیات بالقوه تبدیل به فعل خواهد شــد 
درحالی که اکنون تخمین زده می شود ما باای 50 درصد 

فرار مالیاتی داریم.«
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسامی 

می افزاید: »ما خود اظهاری مالیاتی نداریم و پیگیر نیستیم 
کــه اگر این امر اتفاق می افتاد خیلی از کســانی که فرار 
مالیاتی انجام می دادند اینجا دستانشان رو می شد، دلیل 
دیگر این ناکارآمدی عدم یکپارچگی سیستم ماست، در 
همه سیســتم های کارآمد مالیاتی دنیا در کل سیســتم 
اقتصادیشــان یک بانک داده دارند که در اختیار گمرک 
است، بنابراین اگر فردی بگوید من درآمد ندارم با بررسی 
گردش حساب بانکی و خرید و فروش اماک و مستقات 
و... صحت گفته او مشــخص خواهد شــد و به نوعی فرار 

مالیاتی به صفر خواهد رسید.«
حسن نژاد تاکید می کند: »این اطاعات را سایر نهادها 
باید در اختیار سازمان مالیات کشور بدهند که نمی دهند! 
یکــی دیگر از دایل ناکارآمدی نظام مالیات کشــورعدم 
استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا سیستم شفافیت است. 
در کشورهای پیشرفته اگر یک آدامس هم بخرید روی آن 
بارکد دارد که با یک سیســتم آن را ثبت می کنند و این 
گردش مالی به شبکه بانکی و اداره مالیات اعام می شود، 
به این ترتیب ســود و ارزش افزوده کاما مشخص خواهد 

شد و پولشویی کاما از بین خواهد رفت.«
وی خاطرنشان می کند: »اگر این سه مورد را در کشور 
به درستی پیاده کنیم کارآمدی سیستم مالیاتی بسیار باا 

خواهد رفت.«
مالیات و بی اثر کردن تحریم ها

جایگزینــی درآمدهای مالیاتی به جــای درآمدهای 
ناپایدار نفتی همــواره از مهم ترین محورهای برنامه های 
توســعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. نمونه آن 
را در اقتصاد مقاومتی می بینیم، هدف سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد 
ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای 

اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم 
زننده رشــد پایدار برخورد شــود و راهبردهای برنامه به 
گونه ای انتخاب شود که خطر پذیری ها و نااطمینانی های 

تحقق اهداف آن به حداقل برسد. 
بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان 
می دهد که اقتصاد ایران از نوسانات باایی برخوردار است 
و این نوســانات به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله 
تحریم های اقتصادی از این رو جایگزین کردن درآمدهای 
ثانوی از جمله مالیات و رونق صنعت گردشگری به جای 
درآمدهای نفتی از راه حل های اقتصاد مقاومتی و گنجاندن 

آن در برنامه ششم توسعه است.
در واقع جایگاه مالیــات در اقتصاد مقاومتی، مقاوم 
سازی اقتصاد ایران در برابر تکانه ها و اختال های آسیب 
زننده داخلی و خارجــی، به ویژه تحریم های بین المللی 
اســت تا زمینه را برای دســتیابی ایران به پیشرفت های 

پایدار اقتصادی فراهم نماید.
 از این رو باید سازمان امور مالیاتی عزم خود را جزم 
کرده و بر اساس سیاســت های اقتصاد مقاومتی، برنامه 

ششم توسعه و اجرای عدالت مالیاتی، با گسترش پایه های 
مالیاتی، کاهش معافیت ها و شناسایی متخلفان، درآمدهای 
مالیاتی را به عنوان جایگزینی پایدار برای درآمدهای نفتی 

و استقال اقتصادی کشور به منصه ظهور برساند.
معضل دانه درشت های مالیاتی 

با باب شدن فرار مالیاتی در کشور به خصوص مبالغ 
کان مالیاتی توســط دانه درشــت ها و بــه قول معروف 
پارتی دار هــا! هر روز به بدهی ایــن افراد به نظام مالیاتی 
اضافه می شــود و در واقع در آمدهایی که می توانند باعث 

رشد اقتصاد کشور شوند در جیب عده ای باقی می مانند!
این در حالی اســت که مالیات هــا به نوعی می تواند 
ابزاری برای مبارزه با تجمل گرایی، مصرف زدگی، گردآوری 

و انباشت ثروت غیرتولیدی باشد.
شهباز حســن پور نماینده مردم ســیرجان و عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه و رئیس  فراکسیون اصناف در 
مجلس شــورای در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»یکی از مشــکات بحث مالیاتی کشور شرکت های ذیل 
اصل 44 قانون اساسی هستند، شرکت های دولتی که باید 
واگذار می شدند اما به دایل مختلف از واگذاری این ها به 

بخش دولتی جلوگیری شده است.«
وی ادامه می دهد: »بیش از 4 میلیون اتباع بیگانه در 
کشــور هیچ گونه مالیاتی نمی پردازند و از همه یارانه های 
کشور هم اســتفاده می کنند. همچنین یکی از معضات 
اساسی در بحث مالیاتی شرکت های خصولتی یا شبه دولتی 
هستند و عدم شــفافیت در گزارش عملکرد شرکت های 
اقتصادی به نهادها و ارگان ها و نشان می دهد که به دنبال 

فرار مالیاتی هستند.«
رئیس  فراکسیون اصناف مجلس با  اشاره به اینکه دولت 
رقیب شرکت های خصوصی شده است می افزاید: »دولت 

به جای اینکه زمینه و زیر ســاخت فعالیت شــرکت های 
خصوصی را فراهم کند خود رقیب آنها شده است.«

حسن پور تصریح می کند: »امیدواریم با اصاح قانون 
مالیات ها و قانون ارزش افزوده بخشــی از این مســائل و 
مشکات را حل و فصل کنیم و سازمان امور مالیاتی کشور 
بتواند به جای اینکه به سراغ رفتن خرده فروشی برود سراغ 

کشور های بزرگ و تخصصی را بگیرد.«
وی اضافه می کند: »در قانون جدید مالیات ها، ایرادات 
و اشــکاات اساسی وجود دارد که امیدواریم با همراهی و 
همکاری مجلس و مشــارکت از نخبگان حوزه و دانشگاه 
و متخصصیــن بخــش خصوصی بتوانیم ایــن نواقص را 

برطرف کنیم.«
رئیس  فراکســیون اصناف مجلس ادامه می دهد: 
»یکی از این مشــکات ما این است که مالیات توسط 
کسبه خورد و افراد ضعیف و خرده پا پرداخت می شود 
و قانون به ســراغ این ها رفته درحالی که در تمام دنیا 
مالیات را معموا شــرکت های بــزرگ و صاحب برند 
پرداخت می کنند. باید مالیات در قواعد درآمدی باشد 
درحالی که هنوز مالیات را کارمندان و کارگران و کسبه 

جزء می پردازند.«
حســن پور با بیان اینکه مالیات به عنوان یک امر 
واجب و تکلیف باید در کشور فرهنگ سازی شود که 
همگان مالیات خود را به گونه ای پرداخت نمایند که 
کشور با مالیات اداره شود نه با سرمایه نسل های آینده 
می گوید: »نفت، منابع طبیعی ومعادن ســرمایه های 
خدادادی هســتند که باید برای نســل های آینده و 
برای زیر ســاخت های اصلی و به گــردش درآوردن 
چرخ های تولید کشــور هزینه شود اما متاسفانه امروز 
اکثرهزینه های جاری دولت ما از نفت و منابع طبیعی 

و معادن تامین می شود.«
وی تاکیــد می کند:  »باید پرداخــت مالیات از دانه 
درشت هایی باشد که یک شبه میلیونر می شوند مخصوصا 
آنهایی که می تواند با دور زدن قانون و استفاده از رانت و 
»امضای طایی« که بیش از صدها امضای طایی در کشور 

وجود دارد به درآمد کان دست پیدا کنند.«
رئیس  فراکسیون اصناف مجلس خاطرنشان می کند: 
»یکی از مشکاتی که دولت در دریافت مالیات دارد عدم 
واگذاری شــرکت های دولتی به بخش خصوصی اســت. 
امیدواریم روزی فرا رســد که دیگــر بانک های ما بنگاه 
دار نباشــند بلکه به کار اصلی و تخصصی خود بانکداری 

بپردازند.«
به گفته کارشناســان، نظام مالیاتی کشــور نیاز به 
بازنگری اساسی دارد، به طوری که از یک سو بخش اعظم 
افــراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر 
گرفته شده برای آنان، شاکی بوده و از سوی دیگر مالیات 
دریافتی دولت نیز کفاف هزینه های جاری و سرمایه گذاری 

را نمی دهد.
 در نتیجه ازم است برای اصاح اساسی این ابزار مهم 
در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته 
مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی 
برخی افراد اســت که عموما در فعالیت های زیرزمینی و 
قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می کنند و در مقابل 
از افرادی که به صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند در 
شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می شود. 
این امــر موجب گرایش افراد بســیاری به فعالیت های 
غیرقانونی و همچنین کم شــدن ســرمایه گذاری برای 
فعالیــت به صورت قانونی در بخش هــای تولید کااها و 

خدمات شده است.

بدون نقطه کور

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمــع عمومــی عادی 
بطــور فوق العــاده مورخ 
1396/10/02 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: اعضاء 
هیئــت مدیره بــرای 2 
تعیین  قرار ذیل  به  سال 
گردیدند: آقای عباسعلی 
حاجی علــی به شــماره 
 -0054137802 ملــی 
حاجی علی  علیرضا  آقای 
ملــی  ه  ر شــما بــه 
آقای   -  1229907386
رضا حاجی علی به شماره 
 .1229921151 ملــی 
ضــا  ر د محمو ی  قــا آ
گلشــن به شــماره ملی 
بــه   1229703039
ســمت بــازرس اصلی و 
آقای حســین کریمی راد 
ملــی  ه  ر شــما بــه 
بــه   1229579532
علی البدل  بازرس  سمت 
برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند.

آگهی تغییرات 
شرکت

 زرین جاودانه 
خوانسار

 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۵۰۳۳۵۲
و شناسه ملی 
۱۴۰۰۵۶۳۷۶۱۷

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

بدینوسیله رأی صادره از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری شماره یک راه آهن ج.ا.ا به شماره 4355 مورخ 97/5/30 
مبنی بر بازخرید از خدمت با پرداخت سالی 45 روز حقوق مبنا 
در قبال هر ســال خدمت به آقای محمد صاحبان فرزند مهدی 
دارای شــماره شناسنامه 494 و شــماره ملی 2594224065 
صادره از رشت اباغ می شود. این آگهی در یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار منتشر می شود. مشارالیه می تواند حداکثر 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر این آگهی، اعتراضیه خود را 
به اداره کل منابع انسانی و تشکیات تسلیم نماید. در غیر این 

صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
اداره کل منابع انسانی و تشکیات
راه آهن جمهوری اسامی ایران

راه آهن جمهوری اسامی ایران

م الف 3130

آگهی 
اباغ رأی
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 استانداری قزوین از نیروی آمریکا به وزارت 
کشور شکایت می کند که چرا سربازان آنها 
در زمین های کشاورزی این خطه چادر زده 
و آب قنات که مصارف کشــاورزی و زراعی 
دارد را بــدون معیار برای خــود می برند.

در  را  زراعــی  زمین های  آمریــکا  ارتش 
اختیار گرفتــه و در آنها برای ســربازان 
خویش به ســاخت و ســاز اقــدام کرده 
برای  و  بسته  را  آبرســانی  لوله های  است. 
مصارف خود مورد اســتفاده قرار می دهند.

لگدکوب کردن مزارع و باغات 
در زیر چرخ تانک ها و کامیون های نظامی

ارتش های اشــغالگر وقتی پای به سرزمین گذارده و آن را  اشغال 
می کننــد، هرآنجا که می رســند را لگدکوب چکمه سربازان شــان 
می نمایند، در اینجا دیگر رسما و علنا بحث حقوق بشر و محیط زیست 
و انســانیت و هر آنچه نشان از آدمیت داشته باشد، وجود ندارد. در 
دوران اشغال ایران در طی جنگ جهانی دوم نیز همین اتفاق افتاد و 

ارتش های  اشغالگر اعم از شوروی و انگلیس و آمریکا به هیچ چیز و 
هیچ کس رحم نکردند، برای شان اهمیتی نداشت، که در شهر هستند 
یا روستا یا زمین های زراعی و کشاورزی و یا از جنگل عبور می کنند یا 
دریا و... تانک و توپ های شان بایستی به هر کجا راه می یافت ولو خانه 
مردم یا مزرعه کشاورزی یا حریم حیوانات اهلی و یا دریا و صحرا و... 
اســناد زیر نشانه ای از همین واقعیت است که شاید روشن ترین 
مصداق از لگدکوب کردن خاک سرزمین مان توسط اشغالگران باشد. 
آنچه هرگز از تاریخ و اذهان این ملت پاک نخواهد شد. در این اسناد 
اســتانداری قزوین از نیروی آمریکا به وزارت کشور شکایت می کند 
که چرا ســربازان آنها در زمین های کشاورزی این خطه چادر زده و 
آب قنات که مصارف کشاورزی و زراعی دارد را بدون معیار برای خود 
می برند و فرمانداری قم، شــکواییه گروهی از کشاورزان را به وزارت 
کشــور منعکس نموده که قوای انگلیس در زمین های زراعی آنها در 
حال ساختن فرودگاه بوده و همچنین فرمانداری قزوین اشغال اراضی 
وسیله ارتش آمریکا را  زراعی این شهرســتان و آب قنات های آن به 

گزارش داده است:
چادر زدن ارتش آمریکا در اراضی قزوین و ویرانی مزارع

سند:
استانداری یکم 

فرمانداری قزوین
به تاریخ 1322/2/21

شماره 1085
وزارت کشور

آقای مهدی امینی متولی ده چوبیندر در تاریخ 22/1/21 شکایت 
نموده اند که افراد ارتش آمریکایی در زمین های کشت شده و کشت 
نشده چوبیندر چادر زده و زراعت را خراب و در خیال ساختمان هایی 
هستند که آب قنات را بوسیله موتور برای ساختمان ها می برند. نظر 
بــه اینکه ارتش آمریکایــی در قزوین نماینده و مرجعی برای رفع و 
حل این قبیل امور ندارند، شــرحی به فرماندهی پادگان ارتش سرخ 
مقیم قزوین نوشــته که شاید رفع تعرض نمایند. فرماندهی نامبرده 
هم تا حال پاسخی نداده و آقای امینی هم شکایت خود را تجدید و 
عاوه می نماید که اخیرا هم برحسب دستور افسران ارتش آمریکایی، 

مزارع مزروعی اطراف شــهر به فرمانداری دادخواست داده بودند که 
از طرف نیــروی بریتانیا برای احداث زمین فرودگاه طیاره، مقداری 
از اراضی آنها را که قســمتی از آن زیر کشت شتوی است، تصرف و 
مشــغول عملیات و تسطیح هستند. به این جهت، زیان زیاد به ماها 

وارد خواهد شد...1۴۷
اشغال اراضی یک روستای قزوین توسط قوای آمریکا

سند:
فرمانداری قزوین
تاریخ 22/5/23

شماره 3512
وزارت کشور 

رونوشت یک قسمت از نامه اهالی قریه آوج خرقان راجع به اشغال 
اراضی و استفاده از آب قنات قریه نامبرده از طرف نیروی آمریکایی و 
رونوشت شرحی که از طرف اردوگاه آمریکایی به فرمانداری نوشته اند. 

به ضمیمه تقدیم. چون از مفاد پیمانی که در نامه اردوگاه  اشاره شد، 
فرمانداری سابقه ندارد، مستدعی است برای جبران خسارت رعایا و 

رفع مزاحمت آنها دستور مقتضی صادر فرمایند. 
از طرف فرماندار شهرستان قزوین1۴8

تخریب زیرساخت های کشاورزی ایران
حکایت تخریب زمین های کشــاورزی و اراضی حاصلخیز توسط 
نیروی ارتش متفقین که ایران را  اشــغال کرده بودند، حکایت دور و 

درازی است. انبوه اسناد در این زمینه گویی حکایت از آن دارد که یک 
هدف ارتش های متفقین از  اشغال ایران، نابود کردن زیرساخت های 
اقتصادی و سیاســی و اجتماعــی و فرهنگی آن بوده که با توجه به 
مزیت کشاورزی در این سرزمین به عنوان محور اقتصاد )آن هم در 
شــرایطی که نفت یا آنچنان در دسترس قرار نگرفته بود و یا همان 
مقدار در دسترس هم توسط خارجی ها و از جمله دولت های همان 
ارتش های  اشغالگر به یغما می رفت(، نابود کردن این محور اقتصادی 

به مفهوم تخریب زیرساخت ها و توانایی اقتصادی ایران بود. 
ســند زیر یکی دیگر از مصادیق این تخریب است. بر طبق این 
ســند، ارتش آمریکا زمین های زراعــی را در اختیار گرفته و در آنها 
برای ســربازان خویش به ساخت و ســاز اقدام کرده است. لوله های 
آبرسانی را بسته و برای مصارف خود مورد استفاده قرار می دهند تا 
هیچ آبی به ســایر زمین های کشاورزی نرسد و خشکسالی و قحطی 

دامنگیر مردم ایران شود. 
تصرف منابع آبی کشاورزان آوج توسط قوای آمریکا

سند:
فرمانداری شهرستان قزوین

محترما به عرض می رساند: قریه آوج خرقان قزوین دارای 32۴ 
خانوار و تعداد 1500 نفر نفوس که چهارپنجم سکنه آن را بیکاره و 
خوش نشین تشکیل داده و از 96 جفت اسما و رسما گاوهای خود 
را فروخته و در کار آمریکایی ها مزدوری می کنند و قسمتی عمده 
اراضی و دیمی محل زراعتی آنان را از پارسال ، آمریکایی ها گرفته 
و برای خودشان ساختمان کرده اند و از این حیث خسارت فوق العاده 
به محصول دیمی وارد و کاشته نشده و محصول آن بیچارگان هم 
از دو رشته آب مشروب، یکی آب کهریز که آمریکایی ها جلوی آن 
را سد بسته و موتور گذاشته، بوسیله لوله به ساختمان ها می برند و 
رشته دیگر آب رودخانه سلطانباغ است که جلوی آن را گرفته، هر 
روز به وسیله ماشین های آبپاش سرتاسر جاده از سلطانباغ تا آوج 
را که یک فرســخ راه است، آب پاشی می کنند. هر دو رشته قطع، 
با این خشکســالی محصول آبی و صیفی جات بیچارگان خشــک 
شده است. و هرگاه این رویه ادامه پیدا کند، قطعا پاییزه کاری هم 

نخواهد شد...1۴9

سفرهای تبلیغی فرصتی
 برای آگاهی دهی سیاسی

از روش هــای خاص یاران امام 
در تبییــن انقاب اســامی برای 
مردم، اســتفاده از مراسم مذهبی 
تبلیغی بود. بر اساس سنت رایج در 
حوزه های علمیه، طاب و سخنرانان 
طرفدار امام در مناسبت های مذهبی 
به شــهرهای مختلف رفته و ضمن 
انجام رسالت تبلیغی به نقد رژیم و 
دفاع از امام )ره( می پرداختند. رژیم 
به دلیل اطاع از ماهیت سیاسی این 
افراد معمواً از طریق کنترل منابر 
و گرفتن تعهد مانع از فعالیت آنان 
می شــد. در تیر ماه 13۴6 آیت اه 
جنتــی به منظور تبلیغ در ماه های 
محرم و صفر به سنندج رفت و پس 
از سپردن تعهد عدم دخالت در امور 

غیر مذهبی اجازه منبر پیدا کرد.
بر اســاس گزارش های ساواک 
ایشــان  بر خــاف تعهــدش به 
شــهربانی، به افشای جنایات رژیم 
اشغالگر قدس پرداخته و به همین 
دلیــل از ادامه ســخنرانی وی در 

سنندج جلوگیری شده است:
احمد  ســنندج  حسینیه  »در 
جنتــي واعظ که بر خــاف تعهد 
خود مطالبي درباره جنگ اعراب و 
اسرائیل و شکست مسلمانان بر اثر 
عدم اتحاد کشورهاي مسلمان ایراد 
نموده بود ... از ادامه سخنراني او در 
حسینیه مذکور جلوگیري و شخص 
مورد بحث تذکر داده شــد که حق 
رفتن به منبر را در شهرهاي استان 
کردستان ندارد. در تمام منابر خود 
بعد از اتمام وعظ به جان شاهنشاه 
آریامهر دعا ننموده و شخص میهن 

پرستي به نظر نمي رسد.«
آیت اه جنتی در ســال 13۴۷ 
جهت تبلیغ به جزیره خارک رفت 
که با مخالفت مسئولین محلی مواجه 
شد. پافشاری ایشان برای اقامت در 
خارک بیانگر عمق اعتقاد ایشان به 
مبارزه با رژیم و آگاهی دهی سیاسی 

و دینی به مردم است:
 »در این جلســه احمد جنتي 
اظهار داشت که بنا به دستور آقاي 
قائمي نامبرده بایســتي در خارک 

اقامــت و خانــواده خــود را نیز به 
خارک بیاورد و از روســاي شرکت 
نفت تقاضاي منــزل نمود. رئیس 
شرکت ملي نفت خارک مشکات 
منزل را در خارک تشــریح نموده 
و غیر مســتقیم جواب داد که براي 
شــرکت، دادن منزل مقدور نیست 
و احمــد جنتي اظهار نظر نمود که 
ممکن اســت براي او چادر بزنند و 

به نظر مي رســد کــه تصمیم کلي 
دارد در خــارک اقامت نماید. واعظ 
مذکور ... واعظ قابــل اعتمادي به 

نظر نمي رسد.« 
پس از اطاع ســاواک مرکز از 
موضوع، با ادامه ســکونت آیت اه 

جنتی در خارک مخالفت شد:
دستور  اســت  »خواهشــمند 
فرماییــد از طریق مقامات مربوطه 
نســبت به جلوگیري از ســکونت 
دایمي وي در خارک اقدام و نتیجه 

را اعام نمایند.«
ایجاد  در پــی محدودیت های 
شده توسط ساواک، آیت اه جنتی 
به قم بازگشــت، اما پس از مدتی 
با فراهم شدن شــرایط، مجدداً به 
خارک رفت و در کتابخانه مســجد 

خارک سکنا گزید:
»واعظ مذکور اخیراً با هواپیماي 
شــرکت هواپیمایي ایران به خارک 
وارد شــده و در کتابخانه مســجد 
این شهرستان سکونت نموده گویا 
تســهیات ورودي از طرف شرکت 
ملي نفــت در آبادان فراهم گردیده 
است. علیهذا اقامت وي در خارک به 
طور دایم ضروري به نظر نمي رسد.«
آیت اه جنتی یک سال بعد به 
نمایندگی از طرف »آیت اه العظمی 
ســید محمدرضا گلپایگانی« برای 
کمک به ساخت »حسینیه مریوان« 
به آن دیار عزیمت کرد، اما به دلیل 
شروط ساواک برای اقامت ایشان از 

جمله سپردن تعهد مبنی بر دعای 
به شاه و سایر مقامات، شهر را ترک 
کرد. در همین سال »آیت اه سید 
محمود طالقانی« در صدد تشکیل 
هیئتی پنج نفــره در حوزه علمیه 
قم به منظور گسترش فعالیت های 
انقابی برآمد که یکی از گزینه های 

ایشان آیت اه جنتی بوده:
 »آقای طالقانی از تهران به قم 

آمده اند و پــس از ماقات با آقای 
شــریعتمداری در نظر دارد هیئتی 
به نام نیروی ســوم تشکیل دهند 
که وظیفه آن در ظاهر حفظ تعادل 
بیــن روحانیون طراز اول باشــد و 
یک جلســه هم در منزل ]خزعلی[ 
تشکیل داده اند. افراد شناخته شده 

این هیئت: 
مشــکینی3-   -2 خزعلی   -1
نوری ۴- جنتی 5- مکارم می باشند.

تاش برای تثبیت 
مرجعیت امام خمینی)ره(

محمدرضا پهلوی به واسطه آنکه 
مرجعیت ایران را خطری برای تاج و 

تخت خود می پنداشت، در دو مقطع 
کوشید تا مرجعیت را از قم به نجف 
منتقل کند. مرحله نخست پس از 
ارتحال »آیت اه العظمی بروجردی« 
و مرحله دوم پس از رحلت »آیت اه 
العظمی سید محسن حکیم« در 1۴ 
خرداد ماه 13۴9 بود. رژیم شاه برای 
ایجاد چند دستگی در میان مراجع 
و جلوگیری از روی آوردن مردم به 
حضرت امام )ره( در اقدامی شتابزده 
پیام تســلیتی برای آیت اه خوئی 

ارســال و عمًا ایشــان را به عنوان 
جانشین آیت اه حکیم معرفی کرد. 
این اقدام رژیم باعث شد تا علمای 
تلگرافی  حوزه های علمیه قــم در 
خطاب به حضرت امام )ره( ایشان 
را به عنوان »مرجع بزرگ شــیعه« 

معرفی کنند: 
»محضر مبارک حضرت آیت اه 
العظمی مرجع بزرگ شــیعه آقای 
خمینی متع اه المسلمین به  طول 
بقائه رحلت حضرت آیت اه العظمی 
آقای ســید محســن حکیم قدس 
سره الشــریف موجب تأسف عمیق 
قاطبه مســلمین خصوصــاً جامعه 
روحانیت گردیــد. حوزه علمیه قم 
این فاجعــه عظیم را به ســاحت 
مقدس حضــرت بقیهً اه امام زمان 
عجــل اه تعالی فرجه الشــریف و 
محضر آن مرجع عظیم الشأن تسلیت 
می گوید. عظمت اسام و مسلمین و 
ترقی روز افزون جامعه روحانیت و 
حوزه های علمیه را در ظل توجهات 
امام زمان و رهبری ارزنده حضرت 
مســتطاب عالی از پیشگاه خداوند 

قادر خواستار است.«
پــس از این تلگــراف، آیت اه 
جنتی به همراه یازده تن از علماء و 
مدرسان سرشناس حوزه در اقدامی 
حســاب شــده و دقیق به منظور 
بهره بــرداری از جــو روانی رحلت 

آیت اه حکیــم و تثبیت مرجعیت 
امام خمینی )ره( متنی را با عنوان 
»نظریه اساتید بزرگ و حجج اسام 
حوزه مقدســه علمیه قــم درباره 
العظمی خمینی  آیت اه  مرجعیت 
دامت برکاته« تهیه و منتشر کردند. 
این اقدام شجاعانه در مقطعی صورت 
گرفت که رژیم پهلوی در اوج اقتدار 
خویش قرار داشــت و با شــدت و 
سختگیری به دنبال محو نام حضرت 

امام )ره( بود.

تاش برای تثبیت مرجعیت امام )ره(
۶بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اه جنتی از ابه ای اسناد ساواک

محمدرضا پهلوی به واسطه آنکه مرجعیت ایران 
را خطری برای تاج و تخت خود می پنداشت، 

در دو مقطع کوشید تا مرجعیت را از قم 
به نجف منتقل کند. 

»آیت اه سید محمود طالقانی« در صدد تشکیل 
هیئتی پنج نفره در حوزه علمیه قم به منظور 
گسترش فعالیت های انقابی برآمد که یکی از 

گزینه های ایشان آیت اه جنتی بوده است.

صفحه 6
چهار شنبه ۷ آذر ۱۳۹۷

۲۰ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰6۰

حبیب نامی در زمین های چوبیندر مشــغول حفر کوره برای تامین 
آجر گردیده...1۴6

احداث فرودگاه توسط قوای انگلیس در اراضی کشاورزی قم
بعد از لگدکوب کردن اراضی زراعی توســط تانک و توپ و سپس 
چادر زدن ســربازان روی این زمین ها و بعد ساخت و ساز در همین 
زمین ها و بستن لوله های آب به روی آنها، مورد دیگر، احداث فرودگاه 
در زمین های حاصلخیز کشاورزی، جنایت دیگری بود که ارتش های 

 اشغالگر متفقین در طی سال های جنگ جهانی دوم و  اشغال ایران، 
بعد از نابودی جنگل ها در از بین بردن پوشش گیاهی این سرزمین 
مرتکب شدند. سند زیر گزارشی درباره همین اقدام متفقین و ارتش 
بریتانیا دارد که از قلم فرمانداری قم، خطاب به وزارت کشــور وقت، 

می خوانیم: 
سند:

فرمانداری قم
شماره 505۴

مورخه 1321/11/22
وزارت کشور

استحضارا به عرض می رســاند: یک عده از کشاورزان و مالکین 

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 275/000/000راه و باند5/492/470/3916/638/000/000و معابر شهر خورموج

200975007900001شهر خورموجخورموج

2
زیرسازی و آسفالت خیابان 

دره  میرشکاری شهر 
خورموج

4/055/895/057
 3/000/000/000

با پیش بینی 
1/500/000/000

دفتر فنی شهرداری 203/000/000راه و باند
200975007900003شهر خورموجخورموج

3
زیرسازی و آسفالت خیابان 
و پل ارتباطی مسکن مهر 

به پارک مفتون
8/555/604/603

 6/000/000/000
با پیش بینی 

3/200/000/000
دفتر فنی شهرداری 428/000/000راه و باند

200975007900002شهر 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 123402 ت 50659 مورخــه 1394/9/22 هیئــت وزیران 

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

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ درج نوبت دوم: 97/9/7 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آمریکایی ها زمین های کشاورزی را نابود می کنند
۲۹    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

در شکایت های متعدد مردم به استانداران عنوان شد:

تصویر یکی از تانک های آمریکایی که وارد مزارع مردم شده است

آگهی مفقودی دانشنامه کارشناسی
دانشنامه کارشناسی مهندسی کشاورزی به شماره 178-آ 
مورخ 80/3/9 صادره از دانشگاه زنجان مربوط به اینجانب 
علی ملکی فرزند کرم علی به شماره شناسنامه 783 متولد 
1349/8/5 صــادره از ابهر به کد ملــی 5899580909 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره 139760317001001918-97/5/24 هیئت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضی آقای کورش خفاجی زاد فرزند یوسف بشماره شناسنامه 818 صادره از اهواز 
به شــماره ملی 1755773099 در یک باب ســاختمان به مساحت 300 مترمربع در قسمتی از 
پاک 111 بخش 8 اهواز خریداری شده موضوع مبایعه نامه شماره 96/7/15-1854 
از طرف ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره()مالک رسمی( در قطعه پی به متقاضی 
انتقال یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 
می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 97/8/21                        تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/9/7
اکبر افشین
5/1940م/الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز

خانم نور بی بی داویز ناروئی وکالتا از طرف ورثه آقای صاحب 
ناروئی )مالک( باســتناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء 
شــهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 6 زاهدان رسیده 
مدعی اســت که ســند مالکیــت شــماره 271262 به میزان 
ششــدانگ عرصه اعیان یکباب منزل پاک 19044 - اصلی 
واقع در بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان کوچه منشعبه از 
خیابان خیام ذیل ثبــت 24069 صفحه 31 دفتر 142 به علت 
اسباب کشــی مفقود گردیده که درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از 
تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعام و رسید 
دریافــت نمایند و اا پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن 
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1397/9/7                        شناسه: 1357380
حسینعلی مایی 
 رئیس ثبت اسناد و اماک زاهدان

آگهی فقدان سند مالکیت

م الف 1841

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به این که خانم فاطمه دارســتانی فراهانی فرزند باســتناد استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت نوبــت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اســت یک جلد سند مالکیت شش دانگ یک باب ساختمان و باغ وصل 
بــه آن پــاک 119 فرعی از 218 - اصلی واقع در بخــش 6 حوزه ثبت ملک تفرش 
که متعلق به نامبرده می باشــد به علت جابجایی مفقود گردیده با بررســی دفتر اماک 
مشخص شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 1997 و صفحه 250 دفتر 56 به نام مشارالیه 
صادر و تســلیم شــده که دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد، لذا باستناد تبصره 1 
اصاحی ماده 120 - آیین نامــه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوســت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
اســت در صورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقــرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
ســند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 
متقاضی اقدام خواهد شد.                                              تاریخ انتشار: 97/9/7 
رئیس ثبت تفرش - جواد حیدری

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر ابر سین 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱5۷ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰5۷6۳۲86 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 139۷/0۷/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحــد ثبتی تهران 
به آدرس: اســتان تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، راه پیما، خیابان شــهید اکبر رنجبــر، خیابان قزوین، پاک 
53۴، پاســاژ تجاری امپراطور، طبقه چهارم، واحد ۴06 کدپستی 

133۷۷6201۷ تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۹۲۷۰(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 139۷/۷/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و صورتحســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی 
به 1396/12/29 به تصویب رســید. موسســه حسابرسی 
پــارس ارکان تــراز به شــماره ثبت 309۷۷ و شناســه 
ملــی 103208۴۷692 بعنوان بازرس اصلی و موسســه 
حسابرسی تراز مشهود محتســب به شماره ثبت ۴2989 
و شناســه ملی 1۴00۷130998 بعنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
بعنوان روزنامه کثیراانتشار شــرکت انتخاب شد. آقایان: 
محمود نجفی اصل به شماره ملی 00338۴3۴65، حسین 
نجفی اصل به شــماره ملی 00۴2۴85266 و قاسم نجفی 
اصل به شــماره ملی 00۴299۴35۷ بعنوان هیئت مدیره 

شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)۲۹۹۲۷۱(

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۱۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷5۰۰۷۰

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
139۷/۷/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمود 
نجفی اصل به شــماره ملی 00338۴3۴65 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نجفی اصل به شماره 
ملی 00۴2۴85266 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 00۴299۴35۷ 
به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید کاشانی وحید 
به شــماره ملی 00۴۴۴2555۴ به ســمت مدیرعامل 
)خارج از سهامداران( انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها 
و عقود اسامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسات با امضاء 
مدیرعامــل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۹۲۷۲(

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۱۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷5۰۰۷۰ 

فرماندهی آماد و پش م 2 ج ش نزاجا )شــیراز( در نظر دارد اقام مشروحه 
زیر مصرفی سال 1397 یگان های تابعه و تحت پوشش در شیراز، اصفهان، 
کرمان و زاهدان را از طریق مناقصه عمومی خریداری نمایند. لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت برگ شــرایط و مشــخصات مناقصه از تاریخ درج 
آگهــی به مدت 10 روز به آدرس: شــیراز- میدان ارتش- آماد و پش م 2 
مدیریــت خرید و پیمان مراجعه و پیشــنهادات خود را تنظیم و به صندوق 
پیشــنهادات واقع در درب پادگان آماد و پــش م 2 ج ش نزاجا انداخته و 

رسید دریافت نمایند.

نیروی زمینی محوری
ارتش جمهوری اسامی ایران

آگهی مناقصه 
شماره: ۴۱۱8/۲۰8/۲۱۲

شرح 
جنس

مقدار )کیلوگرم(
جمع 

کل

سپرده 
شرکت در 
مناقصه 
)ریال(

اصفهانشیراز 
کرمان 

و 
زاهدان 

چای مخلوط 1
50011500115001500038000260/000/000 گرمی

حلوا شکری 2
5070007000100002400085/000/000 گرمی

500004000045000135000328/000/000عدس3

رب گوجه 4
80017000150001850050500380/000/000گرمی

مربای 40 5
گرمی

205/000
کاپ

154000
کاپ

130000
کاپ

489/000
48/000/000کاپ

* محل تشکیل کمیسیون مناقصه: شیراز
الف( مناقصه گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

ب( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفکس مدیریت خرید و پیمان: 07137398082

مناقصه گذار فرماندهی آماد 
و پش م ۲ ج ش نزاجا

آگهی مزایده
 اموال غیرمنقول)نوبت اول(

در پرونده کاســه 970134 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی آوج ارجاعی از شــعبه اول 
اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم علیه مرحوم محمدعلی محمدی محکوم 
گردیــده به پرداخت مبلغ 478894400 ریال در حق خانم لیا آزادمقدم که ایشــان جهت 
وصول محکوم به نسبت به معرفی مال متعلق به محکوم علیه اقدام نموده که عبارت است 
از: یک باب ساختمان به شماره ملک 730 فرعی از 116 اصلی به شماره ثبت 829، صفحه 
183 واقع در شهرســتان آوج- روستای نیاریج- خیابان اصلی- کوچه حسن طالبلو- پاک 

27 متعلق به مرحوم محمد ولی محمدی که در حال حاضر در ید وراث ایشان می باشد. 
مشخصات ملک: 1- شــش دانگ یک باب ساختمان به مساحت دویست و چهل متر مربع 
در یک طبقه که به مســاحت یکصد مترمربع واحد مسکونی احداث شده، یک خوابه با هال 

و پذیرایی جداگانه،  آشپزخانه و سرویس کامل می باشد.
2- مشــخصات فنی و اعیانی- اسکلت: فلزی، دیوار باربر،  سقف ضربی و شیروانی بر روی 
آن، نما ســیمانی درب و پنجره فلزی با شیشه ساده، کف موزاییک، کابینت فلزی،  گرمایش 

نفت سوز و فاقد سرمایش.
3- قدمت تقریبا: 40 ســال، دارای انشــعاب آب و برق و تلفن با عنایت به در نظر گرفتن 
جمیع جهات موثر در قیمت گذاری از جمله محل، موقعیت ملک مورد نظر نسبت به شوارع و 
معابر پیرامونی، کیفیت و قدمت ابنیه احداثی در آن، کاربری و... که توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری عرصه به میزان 120155000 ریال و اعیانی 180000000 ریال و حیاط سازی 
و انشــعابات آب، برق، تلفن 49845000 ریال مجموعا سیصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی 
گردیده اســت لذا این اجرا قصد دارد اموال فوق الذکــر را از طریق مزایده عمومی در تاریخ 
1397/09/24 روز شنبه از ساعت 10:00 الی 11:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 

آوج به قیمت پایه به فروش برساند.
طالبین و خریداران می توانند »پنج روز قبل از شروع مزایده نسبت به ماحظه اموال توقیفی و 
مزایده ای اقدام نمایند« در زمان شروع مزایده حضورا شرکت نمایند. بدیهی است برنده مزایده 
کسی می باشد که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست 10٪ پیشنهادی خود را 
نقدا و مابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگاه واریز نمایدکه پس از تایید مزایده توسط 
دادگاه تقاضــای انتقال مالکیت اموال را نماید. در صورتی کــه خریدار مابقی مبلغ مزایده را در 
زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعام انصراف نماید 10٪ پیشنهادی خریدار به نفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد و خریدار هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.
کریمی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان آوج

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه: ۹۳۰۰۳68

 بدینوســیله به 1( سیده مهری شــجاعی نام پدر: سیدحسین شماره ملی: 
0067151485 شماره شناسنامه 1424: به نشانی: اراک خ شیخ فضل اله نوری 
روبروی پارک شهر 3817783881 بدهکار پرونده کاسه 9300368 اباغ 
می شود. که شهرداری منطقه یک اراک به استناد رای کمیسیون شهرداری
 /33ک 93/3/8-77/ جهــت وصول مبلــغ 2/979/682/224 ریال )دو 
میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و دویست 
و بیست و چهار ریال( اصل طلب و حقوق دولتی متعلقه طبق مقررات علیه 
شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کاسه فوق در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخه 93/11/29 مامور، محل اقامت 
شــما به شرح متن سند، شناخته نگردیده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشــار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر این 
آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماییــد، عملیات اجرائی جریان خواهد یافــت. و بجز این آگهی و آگهی 

مزایده )در صورت بازداشت اموال( آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

م الف ۴86
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک 
 منصوری

آگهی حصر وراثت
شماره پرونده: 462/1/97

درخواست کننده: خانم پروین مالکی فرزند اسکندر به شماره شناسنامه 32313 صادره از شوشتر 
درخواســتی به خواسته آگهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم اسکندر مالکی فرزند 
ولی به شــماره شناســنامه 1 صادره از شوشــتر در تاریخ 96/10/2 در اقامتگاه غیردائمی خود 
در شهرســتان اهواز بــدرود حیات گفتند ورثه اش حین الفوت منحصر اســت از: 1- متقاضی با 
مشــخصات فوق دختر متوفی. 2- آقای هوشــنگ مالکی فرزند اسکندر شماره شناسنامه 194 
صادره از شوشتر، پسر متوفی. 3- آقای حمید مالکی فرزند اسکندر شماره شناسنامه 223 صادره 
از شوشــتر، پسر متوفی. 4- آقای امیر مالکی فرزند اســکندر شماره شناسنامه 1434 صادره از 
شوشتر. پسر متوفی. 5- خانم ناهید مالکی فرزند اسکندر شماره شناسنامه 195 صادره از شوشتر 
دختر متوفی 6- خانم پروانه مالکی فرزند اسکندر شماره شناسنامه 224 صادره از شوشتر دختر 
متوفی. 7- خانم پروین مالکی فرزند اســکندر شماره شناسنامه 32313 صادره از شوشتر دختر 
متوفی 8- خانم افســانه مالکی فرزند اســکندر شــماره 33883 صادره از شوشتر دختر متوفی 
9- خانم فرزانه مالکی فرزند اســکندر شماره شناســنامه 4822 صادره از شوشتر دختر متوفی 

10- خانم زهرا مالکی پور فرزند فتح اه شماره شناسنامه 3 صادره از شوشتر زوجه متوفی. 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور جهت درج یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می گردد و هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوســت از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه ای بجز سری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان شوشتر

زمان برگزاری مزایده: 1397/09/27                    نوبت مزایده: نوبت اول
محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کاســه حکم به فروش اموال ذیل صادر گردیده است که اموال مذکور کارشناسی 

و طی مزایده به فروش می رسد.
نظریه کارشناسی به شرح ذیل است:

درخصوص ارزیابی ملک پاک ثبتی 9/1632 واقع در بخش 4 اندیمشــک خیابان شــهید پایرون که به نام 
صفرعلی سگوند بنوار گنجه ثبت و سند مالکیت آن صادر شده است.

ملک موردنظر درحال حاضر یک باب خانه مســکونی دوطبقه با دیوارهای آجر ســیمان سقف طاق ضربی 
تیرآهــن نمای داخــل گچ کاری و نمای بیرون آجر ســفالی که بــا توجه به گواهی انحصار وراثت ســهم 
دقیق محکوم علیه چهار ســهم مشــاع از 24 سهم ششدانگ به اســتثناء ثمنیه اعیانی که ارزش کل ملک 

6/000/000/000 ریال ارزیابی می گردد که سهم محکوم علیه معادل 875/000/000 ریال می باشد.
ازم به ذکر اســت مالک ملک موردنظر فوت نموده و ورثه ایشــان سه پسر و شش دختر و همسر می باشد. 
بدینوســیله به اطاع شــرکت کنندگان در مزایده می رســاند مورخه 97/09/27 ســاعت 9 صبح الی 12 در 
دادگســتری اندیمشک حاضر شوید. طالبین جهت اطاع بیشــتر می توانند در اوقات اداری به اجرای احکام 

مدنی مراجعه نمایند.
برنده مزایده کســی است که در مزایده بااترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنا می بایست ده درصد از قیمت 
پیشنهادی از ناحیه برنده  در همان روز پرداخت گردد. هزینه نقل و انتقال و غیره برعهده برنده مزایده است. 
مزایده راس ســاعت 9 صبح روز موعود در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک شروع 

و در راس ساعت دوازده همان روز خاتمه می یابد.
علیرضا رحمتی - رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اندیمشک
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۲۰ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۰
شهرستان ها
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با  بلوچستان  و  بیکاری در سیستان  نرخ 
15 پله سقوط نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به 15/3 درصد رسید و این استان چهارمین 

استان بیکار کشور شد. 
تازه  ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان نسبت به 

تابستان سال گذشته افزایش یافته است.
نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان در تابستان 
سال گذشــته 10/6 درصد بود و وضعیتی بهتر از 
18 استان دیگر کشــور داشت اما تابستان امسال 
نرخ بیکاری در این اســتان 4/7درصد نســبت به 
فصل مشابه سال قبل افزایش یافت و سبب شد تا 

چهارمین استان بیکار کشور شود.
این درحالی اســت که این شــاخص ها در بهار 
امسال نیز نگران کننده بود و سیستان و بلوچستان 
با افزایش 5/9درصدی نرخ بیکاری 18/6 درصد را 

تجربه کرد.
به گفته رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان دلیل افزایش نرخ بیکاری غالب بودن جمعیت 
روســتایی به شهری در اســتان است که به سبب 
خشکسالی های اخیر و خسارت های وارد بر کشاورزی 

و دامداری تعداد زیادی از این جمعیت بیکار شده اند.
افزایش نرخ بیکاری در حالی است که سیستان و 
بلوچستان همچنان کمترین نرخ مشارکت اقتصادی 
را در بین 31 اســتان کشور دارد. اما وضعیت این 
نرخ در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل قدری بهبود یافته است به طوریکه این 
نرخ در تابســتان امســال به 34/1درصد رسیده و 
نسبت به تابستان ســال گذشته بیش از 3 درصد 

رشد داشته است.
بیشترین نرخ مشــارکت اقتصادی استان های 
کشــور در تابستان امسال با 46/8درصد مربوط به 
خراسان شمالی است، وضعیت این استان نسبت به 
سال قبل که باز هم نخستین استان در این شاخص 

بود تغییر محسوسی نداشته است.
خشــک ماندن تااب هامون، قطع جریان آب 
رودخانه هیرمند، خشک شدن 120 هزار هکتار از 
اراضی شمال استان، بی  آبی بیش از 3 هزار روستای 
بلوچستان، جاده  های غیراستاندارد و بی  توجهی به 
ظرفیت  های اقتصادی اســتان از جمله تهدیدهای 
فرایند توسعه در سیســتان و بلوچستان به شمار 

می  رود.

معاون دادگستری کل اردبیل:
آمار طاق در اردبیل

 نگران کننده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل 
اســتان اردبیل گفت:  استان اردبیل در سال 13۹5 با افزایش 
بیش از ۲1 درصد طاق رتبه اول کشور را داشت و با اقدامات 
پیشگیرانه در ســال های ۹۶ و ۹۷ این آمار کاهش یافته اما 

همچنان نگران کننده است.
یوسف خدادادی به تبعات منفی طاق در سطح جامعه اشاره کرد 
و افزود: فروپاشــی خانواده ها آثــار زیان باری برای هر یک از زوجین، 
فرزندان و جامعه به بار می آورد که تمام خانواده ها باید بر ازدواج های 

آگاهانه بین فرزندان خود تأکید داشته باشند.
این مقام قضایی به علل و عوامل طاق در استان اردبیل نیز اشاره 
کرد و گفت: عدم دقت در همسرگزینی و نیز ازدواج های احساساتی، 
ضعف و فقر در مهارت هــای زندگی و اجتماعی، عدم وجود فرهنگ 
گفت وگو، مذاکره و مهارت های حل تعارض و نیز نحوه صحیح انتقاد و 

حل مشکل، از عوامل طاق در بین زوجین اردبیلی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
اردبیــل، دخالت اطرافیان و اینکه والدین مــرز دخالت و حمایت از 
فرزندان خود را تشخیص نمی دهند را از دیگر عوامل طاق در استان 
نام برد و افزود: سن پایین ازدواج، خیانت همسران به یکدیگر، اعتیاد، 
بیکاری و کمبود درآمد، مســائل روحی، روانی، تکبر و غرور، وسواس 
و افســردگی از دیگر عوامل مهم مطرح شده در پرونده های طاق در 

استان اردبیل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی از موعظه ها 
و سخنرانی ها به اختافات خانوادگی دامن می زند، تصریح کرد: متأسفانه 
در برخی از سخنرانی ها و یادآوری حق و حقوق زوجین از سوی برخی 
سخنرانان، مشــکاتی به وجود می آورد و توقعات زن و مرد را از هم 

باا می برد که تأمین نشدن این توقعات منجر به طاق نیز می شود.

فرماندار ارومیه گفت: یکی از مهم ترین مشــکاتی 
که واحدهای صنعتی با آن روبه رو هستند نبود حمایت 
بانک ها است و به همین خاطر حدود ۲۸۰ واحد صنعتی 

این شهر دچار رکود کامل و سپس تعطیلی شده اند. 
علیرضا مامحمدی زاده، با تشــریح مشــکات واحدهای 
صنعتی این شــهر اظهار داشت: از تعداد یک هزار و 40 واحد 
تولیدی و صنعتی شهرستان ارومیه، حدود 760 واحد فعال و 

نیمه فعال است و 280 واحد نیز راکد و یا تعطیل است.
وی افزود: عمده مشــکات واحدهای صنعتی شهرســتان 
ارومیه، کمبود نقدینگی، نبود حمایت سیســتم بانکی، مسائل 
مربوط به مالیات  و  فقدان ســاز وکارهای اثربخش حمایت از 

تولید و اشتغال است.
فرماندار ارومیه خاطرنشان کرد: دولت برای رفع مشکات 
واحدهــای تولیدی و صنعتی اقدام به تخصیص وام و کمک به 
تأمین برخی نیازها از جمله سرمایه در گردش و یا بخشودگی 

برخی از جرائم و بدهکاری این واحدها است.
وی تصریح کرد: در ســال های 96 و 97 تعداد 150 جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بررسی مشکات 760 
واحد تولیدی برگزار شــده که به صــورت فعال یا نیمه فعال 
هستند و در این مدت 30 مورد واحد راکد نیز به چرخه تولید 

بازگشته اند.
فرماندار ارومیه گفت: تبدیل ارومیه به منطقه آزاد تجاری 
به منظور ایجاد فضای مناســب برای ورودسرمایه گذار داخلی 
و خارجــی و جبران محرومیت صنعتی بــا توجه به موقعیت 
اســتراتژیک تجاری شهرســتان به عنوان دروازه اروپا، اصاح 
ساختار اقتصادی و نظام بانکی، تشکیل و ترغیب صندوق های 
ســرمایه گذاری توانمند و سازمان های ایدرو وایمیدرو و شستا 
برای ســرمایه گذاری صنعتی در شهرستان، تخصیص بودجه 
وجوه اداره شده برای توسعه بخش صنعت استان از مهمترین 

انتظارات افکار عمومی از دولت است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: خشکسالی 
تابستان امسال و نرسیدن آب به نخیات موجب نابودی سه 
میلیون نخل خرما و نیز مزارع کشاورزی آبادان شد و این مهم 
می طلبد تا همه دستگاه های خدمت رسان با کمک دولت توجه 

خاصی برای جبران این خسارات داشته باشند. 
به گزارش ایرنا، سید زین العابدین موسوی در گردهمایی سراسری 
ائمه جمعه خوزســتان در آبادان بیان کرد: مردم مرزدار و مرزنشین 
آبادان با وجود مشــکل بی آبی در منطقه ماندند و مشکات را به تن 

خریدند.
وی گفــت: پس از جنگ تحمیلی دولت های مختلف هزینه ها و 
اعتبارات خاص و ویژه ای برای بازسازی منطقه هزینه کردند ولی هنوز 

آبادان دارای مشکات گسترده و ویژه ای است.
موسوی ادامه داد: متاسفانه دستگاه های فرهنگی نیز در شهرستان 
آبادان به خوبی وظیفه خود را انجام نداده  و این امر نیازمند بازنگری 

در برنامه های فرهنگی دستگاه های مختلف است.
امام جمعه آبادان نیز در این آیین گفت: عشایر منطقه هفت ماه آب 
آشامیدنی و کشاورزی نداشتند ولی اجازه ندادند دشمن از کمبودها 

و کاستی های آنها بهره برداری سیاسی کند.
حجت ااسام علی ابراهیمی پور افزود: نیاز است تا مسئوان امر 
توجه ویژه و خاص به رفع مشکات روستاییان و مناطق محروم آبادان 

منطقه داشته باشند.
شهرستان آبادان دارای پنج میلیون اصله نخل خرما بود که بیش 
از سه میلیون اصله نخل بر اثر خشکسالی و تنش شدید آبی و شوری 

آب در این منطقه در تابستان امسال از بین رفت.
پیــش از جنگ تحمیلی 9 میلیون اصله نخــل خرما در آبادان 
 وجود داشــت که از این تعداد چهار میلیــون اصله از بین رفته بود.

این در حالی است که بزرگترین رودخانه های پر آب کشور در خوزستان 
و از جمله اروندرود و بهمنشیر در آبادان قرار دارند.

معــاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان 
جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: شیر خشک 

شتر نخستین بار در این استان تولید می شود. 
سیدجال مدرســی افزود: چهار کارخانه مواد 
لبنی مجوزهــای ازم را برای تولید شــیر و دوغ 
پاستوریزه و سیب سامت اخذ کرده اند و به زودی 
تولید شیر خشک شتر در برنامه واحد تولیدی قرار 

می گیرد.
وی بیان کرد: تاکنون شیر خشک شتر در هیچ 
جای کشــور تولید نشده است لذا خراسان جنوبی 
نخستین گام را برداشته و از این طریق صادرات هم 

خواهیم داشت.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی خراســان جنوبی اظهار داشت: به 
دلیل اینکه ماندگاری شیر شتر پاستوریزه یا به 
شکل دوغ، کم است به سمت تهیه شیر خشک 
رفته ایم که اقدامات اولیه در این خصوص انجام 

شده است. 
مدرسی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 30 
هزار نفر شتر در خراسان جنوبی وجود دارد و روزانه 

2 تن شیر شتر در این استان تولید می شود.
وی گفت: خراسان جنوبی 20 درصد جمعیت 
شتر کشور را به خود اختصاص داده و بعد از استان 
سیستان و بلوچستان در جایگاه دوم جمعیت شتر 

کشور است.

تبریز- خبرنگار کیهان:
سرپرست اســتانداری آذربایجان شرقی 
نفت  استخراج  عملیات  در  تسریع  خواستار 

در این استان شد.
جواد رحمتی در جلسه مشترک با مدیر اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران گفت: باید در مطالعات و 
اجرای عملیات اکتشاف نفت استان تسریع و عملیات 
اکتشاف نفت در آذربایجان شرقی می بایست هر چه 

زودتر عملیاتی شود.
وی با عنــوان این که مطالعــات اولیه، امکان 
استخراج نفت را در آذربایجان شرقی تأیید می کند 
تصریح ســاخت: تحقق این اقدامــات می تواند در 
وضعیت و آینده استان تأثیر شگرف و قوی داشته 
باشد و به اشتغال زایی و توسعه فعالیت های صنایع 
کمک کرده و ظرفیت صنایع آذربایجان شرقی در 
صنعت نفت و گاز باید بیش از گذشته مورد توجه 

قرار گیرد.
رحمتی افزود: متخصصین اســتان با توجه به 
توانمندی های باای خود می توانند بخشــی از نیاز 
صنعت نفت منطقــه را در این بخش تأمین کنند 
و دانشــگاه صنعتی سهند استان نیز با وزارت نفت 
موفق عمــل نموده که می توان به اجرای مطالعات 
میدان نفتی سروش و پروژه افزایش برداشت توسط 

دانشگاه سهند اشاره کرد.

آغاز احداث پل عنافچه به باوی 
ظرف ۲ ماه آینده

اهواز- خبرنگار کیهان:
مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: با دستور استاندار 
خوزستان ظرف ۲ ماه آینده پروژه ساخت پل عنافچه به باوی 

را آغاز می کنیم.
»کیامــرث  حاجی زاده« در بازدید از دهســتان عنافچه واقع در 
شهرستان باوی بیان کرد: پل شناور عنافچه که سال های سال تردد 
از آن صورت می گرفت توسط ارتش احداث شده بود و پیش از اینکه 
باوی به یک شهرستان تبدیل شود مسایل عمرانی عنافچه نیز از طریق 
اهواز صورت می گرفت اما پس از اینکه باوی به شهرستان تبدیل شد 
به علت نزدیکی عنافچه به ماثانی تردد بیشتر شده و مردم تقاضاهایی 

برای احداث یک پل داشتند.
وی افزود: با تاکید و دســتور استاندار مقامات احداث این پل در 
دســتور کار قرار گرفته است و بدین منظور هفته آینده نشستی به 

ریاست استاندار خوزستان برای تامین اعتبار پروژه برگزار می شود.
حاجی زاده یادآور شد: هم اکنون نیز نیروهای ارتش در حال کار 
بر روی پل شــناور عنافچه هستند که ظرف دو هفته آینده تردد از 

روی این پل برقرار می شود.
گفتنی اســت پل شــناور غدیر که راه ارتباطی دهستان عنافچه با 
ماثانی و مناطق دیگر است، در بارندگی های اخیر به علت بااآمدن سطح 
آب رودخانه به زیر آب رفت و تردد ساکنان منطقه را با مشکل روبه رو کرد.

افتتاح یک طرح آبیــاری نوین با حضور 
وزیر جهاد کشــاورزی در روستای آورزمان 
مایر بــه نمایندگی از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از 
استان همدان  این حوزه در سطح  طرح های 

بهره برداری شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در 
حاشیه این آیین گفت: طرح آبیاری بارانی سیستم 
کاســیک ثابت زیرزمینی و آبیاری نواری )تیپ( 
»عزیزاه ساکی« با اعتبار یک میلیارد و 39 میلیون 
ریال در بخش سامن مایر بهره برداری شد. منصور 
رضوانی جــال افزود: این طرح در 51 هکتار اجرا 
شده است و منبع تامین آب آن از طریق یک حلقه 
چاه عمیق با آبدهی 20 لیتر در ثانیه انجام می شود.
وی با بیان اینکه الگوی کشــت این طرح کلزا، 
یونجه و گندم است افزود: این طرح از اعتبارات ملی 

آبیاری تحت فشار استفاده کرده است.
رضوانی جــال ادامه داد: ایــن طرح با هدف 

صرفه جویی در مصرف آب، جلوگیری از هدر رفت 
آب در مسیرهای انتقال و توزیع و افزایش کمیت و 

کیفیت محصوات کشاورزی اجرا شده است.
همچنین عملیات اجرایی کارخانه قند روستای 
وسج از توابع شهرستان نهاوند با حضور وزیر جهاد 

کشاورزی آغاز شد.
بــا احداث این کارخانه با ظرفیت 72 هزار 
تن و 2 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط 
بخش خصوصی برای 220 نفر اشــتغال ایجاد 

می شود.
از سال 92  تا سال 94 هر ساله به سطح اراضی 
زیر کشــت چغندرقند در استان افزوده شده است 
وزیر جهاد کشــاورزی در سفر به شهرستان مایر 
چهارواحد صنعتی کشــمش پاک کنــی با اعتبار 
65 میلیــارد و 150 میلیون ریال به طور همزمان 
در شــهرک صنعتی سهند و شوشــاب مایر را به 

بهره برداری رساند.

صادرات برنج مازندران
 به اروپا و کانادا

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران گفت: برای 
نخستین بار در کشور ۷5 تن برنج طارم محلی مازندران  به 

اروپا و کانادا صادر شد.
عزیزاه شهیدی فر در جشــنواره عسل مازندران گفت: تولیدات 
مازنــدران در عرصه مختلف کشــاورزی علیرغم تحریم های موجود، 

پررونق است.
وی افزود: صادرات مازندران که نقش مهمی در توسعه اقتصادی 
استان دارد، متوجه صادرات بخش کشاورزی بوده تا جایی که دو برابر 
ســال گذشته کیوی صادر شد و برای نخستین بار پس از چهل سال 

برنج محلی مازندران به اروپا صادر شد.
وی با اشاره به اینکه لبنیات و گوشت سفید نیز از دیگر کااهای 
صادراتی مازندران است، تصریح کرد: مازندران عسل بیست میلیون 

نفر ایرانی را تامین می کند.

قم- خبرنگار کیهان:
همزمان با هفته بسیج و به همت سازمان 
بسیج ســازندگی  سپاه استان قم، مقادیری 
لوازم التحریــر به دانش آمــوزان محروم دو 

دبستان  در منطقه محروم نیروگاه اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، مدیر 
حرکت جهادی سازمان بسیج سازندگی استان در 
حاشــیه مراسم اهدای این لوازم التحریر گفت: این 
اقام شامل مداد، خط کش، جامدادی، مداد رنگی، 
ماژیک، نقشــه ایران و استان قم، چسب ماتیکی، 
طناب ورزشی و هدایای دیگر به دانش آموزان مدرسه 
ابتدایی سیدحســن فاتحی در محله شادقلی خان 
و نیــز دبســتان باقرالعلوم)ع( در محلــه امامزاده 

سیدمعصوم)ع( اهدا شد.
ســیدعلی ســیدمیرزایی افزود: این برنامه در 
راســتای تداوم رزمایش بزرگ خدمت ســپاهیان 
محمد رسول اه)ص( و مصادف با روز خدمت رسانی 
و سازندگی هفته بسیج انجام شد و انشااه این گونه 
طرح های خدمت رســانی از ســوی سازمان بسیج 
ســازندگی در آینده نیز با قوت هرچه بیشتر اجرا 

خواهد شد.

افتتاح 100 خانه ورزش روستایی 
در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش 
و جوانان 1۰۰ خانه ورزش روســتایی در چهارمحال و 

بختیاری تجهیز و افتتاح شد.
در این آیین که استاندار، جمعی از مسئوان و نمایندگان 
مردم استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسامی 
و همچنین رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی 
و محلی شرکت داشتند، ژاله فرامرزیان بروجنی معاون توسعه 
مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان گفت: اگر زیرســازی 
زمین های چمن روستایی توسط استان ها انجام شود چمن آن 

توسط وزارتخانه تامین خواهد شد.
رئیس فدراســیون ورزش روستایی و عشایری و بازی های 
بومی و محلی ایران نیز در این آیین گفت: از 64 هزار روستای 
کشور 54 هزار روستا دارای سکونت است که نیازمند توسعه 

زیرساخت های ورزشی و تجهیز به امکانات ورزشی است.
غامرضا جعفری افزود: اگر تمامی اعتبارات 27 صدم درصد 
مالیات ارزش افزوده به بخش ورزش نیز تزریق شــود 4 تا 5 
سال طول می کشد تا تنها بخشی از زیرساخت های ورزش در 

روستاها تکمیل شود. 
وی تصریــح کرد: در این رابطه، ایجاد خانه های ورزش در 
روســتاها و شهرهای کوچک بهترین راهکار برای رفع دغدغه 

ورزشکاران جوان روستاها و شهرهاست. 
نماینده شهرســتان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شــورای اســامی نیز گفت: یکی از دغدغه هــای جوانان در 
روستاها و شهرهای کوچک داشتن امکانات حداقلی در بخش 
ورزش اســت. چهارمحال و بختیاری در حوزه زیرساخت های 
ورزشــی دارای یک عقب ماندگی تاریخی است و برای جبران 

این کمبودها باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کرد.
حمید کریمی مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
نیز گفت: برای ایجاد 100 خانه ورزش روستایی 5 میلیارد ریال 
اعتبار هزینه شــده است و نیمه نخســت امسال نیز 100 خانه 
ورزش روستایی با اعتبار 3 میلیارد ریال بهره برداری و تجهیز شد.

نابودی سه میلیون نخل خرما
 در آبادان بر اثر خشکسالی

تعطیلی ۲۸۰ واحد صنعتی 
در ارومیه

نفت آذربایجان شرقی 
باید استخراج شود

شیر خشک شتر 
در خراسان جنوبی 

تولید می شود 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه 
اعام کرد: برق رایگان مصرف شده توسط زلزله 
زدگان غرب استان، برای شرکت برق ۲۲ میلیارد 

تومان هزینه در برداشته است. 
علیمراد مرادی مجد افزود: از اول مهر ماه 97 صدور 
قبض برق برای ساکنان واحدهای ساختمانی مناطق 

زلزله زده در دستور کار قرار گرفته است.
او اضافــه کرد: هنوز برق کانکس هــا ، چادرها و 
واحدهای در حال ســاخت مناطق زلزله زده رایگان 

است.
مــرادی مجــد ، در ادامه با بیــان اینکه زلزله به 
تاسیســات و خطوط برق منطقه خسارت زیادی وارد 
کرد، بیان داشت: 75 هزار تخته چادر و کانکس پس 

از وقوع زلزله برق دار شدند.
وی در ادامه از مصرف سه برابری برق در مناطق 
زلزله زده نســبت به مدت مشــابه سال گذشته خبر 
داد و گفت: به دلیل افزایش دما در تابســتان امسال 
و گرمسیری منطقه و رایگان بودن برق و کار ساخت 

و ساز در مناطق زلزله زده مصرف برق سه برابر شد.

رئیس دانشــگاه آزاد اسامی بوشهر گفت: 
طرح محققان این دانشــگاه برای تولید برق از 

امواج دریا ثبت ملی شد. 
اســماعیل عبداللهی افزود: جواد امیراحمدی 
دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشــد رشــته 
مهندسی مکانیک، مهدی نکیسا و فاطمه بهروزی 
اســتادان گروه مهندســی مکانیک تبدیل انرژی 
دانشگاه آزاد اسامی واحد بوشهر این اختراع را به 

نام خود ثبت کردند. 
وی اضافه کرد: این محققان با استفاده از طرحی 
خاقانه برای تولید انرژی الکتریســیته از امواج دریا 
کار طراحی، ســاخت و نتایج آزمایش های یک مبدل 
انرژی موج براســاس ارتفاع امواج ورودی به ساحل را 

با موفقیت به پایان رساندند. 
عبداللهی اظهارداشت: ایده اصلی ساخت دستگاه 
تولید الکتریســیته از موج با ضربه وارد کردن بر مواد 
پیزوالکتریک با اســتفاده از امواج در دسترس دریا و 

حفظ محیط زیست است. 
وی ادامه داد: این دســتگاه برای شرایط دریایی 
خلیج فارس طراحی و هدف اصلی از ابداع آن بکارگیری 
مبدل در ســاحل و کاربردهای خاص نظیر روشنایی 
خط ساحلی و نصب ایستگاه های شارژ باطری گوشی 

همراه و تبلت عابران است. 
وی افزود: مبدل طراحی شده خاقانه، نوآورانه و 
سازگار با ظرفیت موجود در سواحل استان بوشهر است.
رئیس مرکز تحقیقات انرژی های نو دانشــگاه آزاد 
اسامی واحد بوشهر گفت: استفاده از این نوع مبدل 
در قالب یک مزرعه از مبدل ها می تواند منجر به یک 
پایــگاه تولید توان الکتریکی درخلیج فارس شــده و 
کاربردهایی نظیر مصرف برق شهری، روشنایی خط 
ساحلی، تامین انرژی بویه های دریایی و تامین انرژی 

الکتریکی در جزایر مورد استفاده قرار گیرد. 

مگاواتی   4۲ گازی  نیروگاه  نخســتین 
ساخت داخل در زاهدان با اعتباری افزون 
بر 4۰۰ میلیــارد تومان با حضور وزیر نیرو، 
استاندار سیستان و بلوچستان و شماری از 

مسئوان استانی افتتاح شد. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سیستان و 
بلوچستان در حاشیه آیین افتتاح واحد گازی 42 
مگاواتی نیروگاه زاهدان اظهار داشت: این نیروگاه 
مجموعه ای از دستاوردهای بسیار مهم پروژه های 
تحقیــق و توســعه گروه مپنــا از جمله توربین 
MGT40، ژنراتور 50 مگاولت آمپری و سامانه 
برق و کنترل و تجهیزات جانبی عرضه شده است.
محبعلی قزاق جاهد گفت: نیروگاه گازی 42 
مگاواتی زاهدان توان باایی در زمینه قابلیت های 
تولید جزیره ای و خارج از شــبکه دارد و از توان 
تامین برق برای 40 هزار مشترک در هرشبانه روز 

برخوردار است.
وزیر نیرو در سفر به زاهدان عملیات اجرایی 
بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان با ظرفیت 

480 مگاوات را آغاز کرد. 
رضا اردکانیــان، در آیین گلنگ زنی عملیات 
اجرایی بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان 
اظهار داشــت: پیش بینی شده واحدهای گاز این 
نیروگاه تا ســال 99 وارد مدار شــود همچنین 
واحد بخار این نیروگاه نیز ســال 1400 تکمیل 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در این طرح 
دولتی توسط وزارت نیرو انجام می شود، ادامه داد: 
بیش از هــزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای 
عملیات اجرایی این نیروگاه پیش بینی شده است.
وی افزود: این طرح با هدف رونق توســعه در 
بخش های اقتصادی و پایداری شبکه در سیستان 
و بلوچستان انجام می  گیرد  و نقش چشم گیری 
در توسعه و رونق تولید به ویژه در بخش اقتصادی 

خواهد داشت.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این آیین 
اظهار داشت: سیستان و بلوچستان در سال های 
آینــده با کمبود 400 تا 500 مگاوات برق روبرو 
خواهد بود بنابراین بایــد دولت در بخش انرژی 
سرمایه گذاری بیشتری در این استان انجام دهد 

تا به تولید و تامین پایدار انرژی برسیم.
احمد علــی موهبتی، با بیان اینکه در زمینه 
تولید انرژی از حضور بخش خصوصی اســتقبال 
می کنیم، خاطر نشان کرد: این استان ظرفیت های 
بســیار زیادی در زمینــه انرژی های تجدیدپذیر 
دارد که انتظار داریم وزارت نیرو در این خصوص 

اقدامات ارزنده ای انجام دهد.

نخستین نیروگاه گازی
 42 مگاواتی

 ساخت داخل در زاهدان 
به بهره برداری رسید

مدیرکل جمعیت هال احمر استان کرمان گفت: کاروان 
سامت دندانپزشکی استان اصفهان به منظور ارائه خدمات 
رایگان به شهرستان کم برخوردار ریگان از مناطق شرق استان 

کرمان سفر کرد. 
رضا فاح، گفت: کاروان یاد شــده متشکل از 40دندانپزشک به 
مدت سه روز در شهرستان ریگان به مردم خدمات رسانی خواهند کرد. 
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های کاری ما خدمات رسانی 
در مناطق محروم اســتان است اظهار داشت: این کاروان بیستمین 
کاروان سامت اعزامی به استان کرمان است که به صورت رایگان به 

مناطق محروم خدمات رسانی می کنند. 
نماینده شهرســتان های بم،ریگان ،فهرج و نرماشیر در مجلس 
شــورای اسامی گفت: گروه خیرین دندانپزشک اصفهانی در جهت 

محرومیت زدایی به اهالی ریگان قدم های موثری را برداشتند. 
حبیــب اه نیکزادی پناه افزود: این کاروان ســامت تاکنون با 
تمامی تجهیزات و امکانات مناســب به اهالی شهرســتانهای شرقی 

استان خدمات رسانی خوبی را ارائه کرده است. 
نماینده مردم شــرق استان کرمان در مجلس شورای اسامی از 
شناسایی 700 بیمار صعب العاج در این مناطق محروم توسط خیرین 
خبر داد و اظهار داشت: شرق استان نیازمند توجه ویژه مسئوان است. 
وی خواستار افزایش زمان حضور این تیم در مناطق شرقی استان شد. 
معاون داوطلبان سازمان جمعیت هال احمر کشور در بازدید از 
این کاروان سامت اظهار داشت: تاکنون در کشور بیش از پنج هزار 
و800 کاروان ســامت راه اندازی شده و در مناطق محروم خدمات 

رسانی ارائه کرده اند. 
امیرالدیــن روح نوا افزود: یکی از اقدامات کاروان های ســامت 
جمعیت هال احمر کشور راه اندازی کاروان سامت نذر آب به منظور 
حمایت از اهالی سسیتان و بلوچستان بود که توانستیم در این زمینه 

برای معیشت مردم قدم هایی را برداریم. 

اعزام کاروان دندانپزشکان اصفهانی 
به ریگان استان کرمان

آستانه  در  »مادر«  زایشگاه  و  بیمارستان 
ســالروز میاد پیامبر بزرگ اسام حضرت 
محمد)ص( روز شنبه با حضور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در مشهد بهره برداری 

شد. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این 
مراســم گفت: سرانه کنونی بهداشتی و درمانی در 
مشهد پایین تر از سایر مناطق کشور است و این در 
حالی است که با ویژگی های خاص این کانشهر و 
چالش های بسیار آن چنین وضعیتی منصفانه نیست. 
دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی، مشهد را 
مواجه با معضات و چالشهای بسیار در حوزه سامت 
توصیف و بیان کرد: یکی از وظایف نمایندگان مردم 
خراسان رضوی در مجلس شورای اسامی عادانه 
کردن سرانه بهداشتی و درمانی است. البته در کنار 
نمایندگان مجلس باید ســایر مسئوان شهری نیز 

در این خصوص تاش کنند. 
وی بدون اشاره به رقم سرانه بهداشتی و درمانی 
مشهد افزود: کمبود تخت های بیمارستانی از جمله 
چالشهای حوزه بهداشت و درمان در این کانشهر 
اســت که امیدواریم با تاش و همکاری های بین 

بخشی برطرف شود. 
ساخت بیمارستان مادر مشــهد در زمینی به 
گستره شــش هزار مترمربع و زیربنای هفت هزار 
مترمربع راه اندازی شــد و نزدیک 20 ســال طول 

کشید.
برای ساخت و تجهیز بیمارستان عمومی مادر 
شــامل بخش های »چشــم، گوش و حلق و بینی، 
ارتوپدی، ارولوژی، زنان و مامایی، اطفال، داخلی و 
قلب افزون بر 500 میلیارد ریال هزینه شده است. 
او ادامه داد: زایشــگاه این بیمارستان نیز دارای 
چهار اتاق ویژه زایمان و پنج تخت زایمان ســنتی 

است. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر 
به مشــهد امروز همچنین طرح توســعه دانشکده 

دندانپزشکی را کلید می زند.
قاضی زاده هاشمی افزون بر این در آیین دیگری، 
اتاق های عمل جدید بیمارســتان تخصصی چشم 

خاتم اانبیای این شهر مذهبی را راه اندازی کرد. 
طرح توسعه دانشــکده دندانپزشکی مشهد با 
راه اندازی 120 یونیت دندانپزشکی و همچنین 11 
اتاق عمل جراحی چشم در بیمارستان خاتم اانبیاء 
مشهد طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی بهره برداری شدند. 
با اجرای طرح توسعه پنج هزار و 500 مترمربع 

به فضای آموزشی این دانشکده افزوده شده است.
برای ســاخت و تجهیز طرح توسعه دانشکده 
دندانپزشکی مشهد 110 میلیارد ریال هزینه شده 

است.
رئیس  بیمارستان تخصصی چشم خاتم اانبیاء 
مشهد هم در مراسم افتتاح اتاق عمل های جدید این 
مرکز درمانی گفت: با تاش های صورت گرفته 11 
اتاق عمل جدید جراحی چشــم در این بیمارستان 

ساخته، تجهیز و راه اندازی شدند. 
دکتر اکبر درخشــان افزود: پیش از این تعداد 
اتاق های عمل بیمارستان چشم خاتم اانبیاء مشهد 

تنها هفت اتاق عمل بود.
وی اضافه کرد: هزینه تجهیز و راه اندازی اتاق های 
عمل جراحی که زمین آن توسط خیران اهدا و تهیه 

شده 160 میلیارد ریال است.
افتتاح چند طرح بهداشتی با حضور 

وزیر بهداشت در تربت جام 
چند طرح بهداشــتی و درمانی طی مراســمی 
با حضور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
در شهرســتان تربت جام استان خراسان رضوی به 

بهره برداری رسید. 
فرمانــدار تربت جام گفت: در این مراســم دو 
ســاختمان پانسیون پزشکان، یک پایگاه بهداشتی 
و بخش دیالیز شــهر نصرآباد با هزینه پنج میلیارد 

و 700 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.
مرتضی حمیدی افــزود: عاوه بر آن یک خانه 
پزشک، مرکز غربالگری، تشخیص و شیمی درمانی، 
توسعه بخش اورژانس بیمارستان سجادیه، کلینیک 
ویژه رسول اکرم )ص( و یک پایگاه سامت در شهر 
تربت جام بــا هزینه بیش از 68 میلیــارد ریال به 

بهره برداری رسید.

بهره برداری آزمایشــی خط آهن قزوین 
- رشــت با حضور محمدباقر نوبخت معاون 
رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و 

بودجه آغاز شد. 
وارد  تهــران  از  نوبخــت  حامــل  قطــار 
ایســتگاه راه آهن قزوین شــد و پــس از توقفی 
 کوتــاه به ســمت رشــت بــه حرکــت درآمد. 
قطــار حامل معاون رییس جمهــوری و همراهان 
پــس از بازدید از بخشــی از این مســیر ریلی در 
 ایســتگاه منجیل در اســتان گیــان توقف کرد. 
به گفته مســئوان، مرحله نهایــی بهره برداری از 
خــط آهن قزوین - رشــت در دهــه مبارک فجر 
 و توســط رییس جمهــوری صورت مــی گیرد. 
 عملیات ساخت این پروژه از سال 85 آغاز شده است. 
اجرای طرح ریلی با هدف جا به جایی ساانه هفت 
 میلیون تن بار و 2.5 میلیون نفر مسافر انجام شده است. 
دســتگاه   52 دارای  ریلــی  مســیر  یــن  ا
اســت.  کیلومتــر   22 طــول  بــه   تونــل 
حــدود هشــت کیلومتــر از پــل هــای احداثی 

افتتاح طرح آبیاری نوین مایر
 با حضور وزیرجهاد کشاورزی

محققان بوشهری 
از امواج دریا برق تولید کردند

همزمان با هفته بسیج صورت گرفت
اهدای لوازم التحریر

 به دانش آموزان منطقه 
محروم قم

با حضور معاون رییس جمهور انجام شد

آغاز بهره برداری آزمایشی از خط آهن 
قزوین – رشت

ایــن طــرح ویژه بــود تا جایــی کــه بزرگترین 
پــل راه آهن کشــور بــه طول یک هــزار و 430 
 متــر بر روی ســد منجیل احداث شــده اســت. 
این خط آهن به طول 164 کیلومتر بخشی از پروژه 

راه آهن قزوین - رشت - انزلی و آستارا و به عنوان 
کریدور شــمال به جنوب کشور محسوب می شود 
و ایران را به لحاظ ریلی به کشورهای منطقه قفقاز 

متصل می کند. 

زلزله زدگان کرمانشاه 
22 میلیارد تومان برق 
رایگان مصرف کردند

سیستان و بلوچستان چهارمین استان بیکار کشور

بهره برداری ازبیمارستان »مادر« مشهد
آغاز شد
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رئیس  دانشــگاه بااترین مقــام اجرایی یک 
مرکز آموزش عالی اســت. مســئولیت های یک 
رئیس دانشــگاه از کشور به کشــور و از دانشگاه 
به دانشــگاه متفاوت است. به طور مثال، در ایران، 
روســای دانشــگاه مقاماتی انتصابی هستند، در 
حالیکه در کشــورهای غربی اغلــب این مقام از 
طرف خود دانشــگاه انتخاب و نامزد می شود. در 
برخی دانشــگاه ها هم دانشــجویان قدرت عزل 

رئیس دانشگاه را دارند.
در جمهوری اسامی ایران ریاست دانشگاه با 
پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب 
شورایعالی انقاب فرهنگی برای دوره 4 ساله به این 
مقام منصوب می شود که زمان این دوره در صورت 
موافقت افزایش یافته و در حقیقت وی ابقا می شود.
تمامی معاونت ها، ادارات و دفاتر دانشگاه زیر 

نظر ریاست عالی دانشگاه مدیریت می شوند.
به نقل از فارس؛ در دانشگاه های ایران تفاوت 
معناداری در سابقه و عمر مدیریتی هر فرد در راس 
دانشگاه وجود دارد به طوری که فاصله 11 سال و 
7 ماه بین بیشترین عمر ریاستی یک رئیس دانشگاه 

با کمترین عمر ریاستی وجود دارد.
کامیار ثقفی با 11 سال و 9 ماه بیشترین عمر 
ریاســتی را در بین روســای دانشگاه با حضور بر 
مسند دانشگاه شاهد و حجت ااسام والمسلمین 
حسینعلی سعدی با سابقه 2 ماهه کمترین عمر 
ریاستی را با حضور بر صندلی ریاست دانشگاه امام 

صادق)ع( به خود اختصاص داده است.
با بررسی دوران مدیریتی روسای دانشگاه های 
دیگر به نــکات جالبی برمی خوریم به طوری که 
پس از رئیس دانشگاه شــاهد با فاصله معناداری 
حسین سلیمی که از شهریور 92 رئیس  دانشگاه 
عامه طباطبایی اســت قرار دارد چرا که فاصله 
دوران مدیریتی آنان 6 ســال و 7 ماهه بین رتبه 

اول و دوم است.
همچنین با بررسی دوران مدیریتی کمترین 
ســابقه دارها در راس دانشگاه ها، پس از دانشگاه 
امام صادق)ع(، محمدمهدی طهرانچی سرپرست 
دانشگاه آزاد اســامی است که در آینده نزدیک 
حکم ریاست دانشــگاهی اش از سوی شورایعالی 
انقاب فرهنگی صادر خواهد شد که از مرداد 97 
بر مسند این دانشگاه بزرگ قرار دارد. تفاوت عمر 
این 2 رئیس  در 2 دانشــگاه مطرح کشــور فقط 

مهمان بازی هم کاســی های دختر و پســر در خانه های مجردی، اتفاقی که در حال تبدیل شدن به یک پدیده 
جدید اســت. مع ااســف امروز نگرانی به ارتباط های ساده همکاسی های جنس مخالف خاصه نمی شود، اپیدمی 
ارتباط دختران و پسران هم دانشگاهی و هم کاسی به تقلید از فرهنگ رایج غرب، دیگر تعجب برانگیز نیست. ظاهراً 
ازدواج سفید اسمی است که کارشناسان و صاحب نظران بر این پدیده  نهاده اند. ایجاد واژه و لغت بهترین کاری است 
که هنگام رواج ناهنجاری در کشــور، انجام می شــود اما ارائه راهکار برای رفع یا پیشگیری از این ناهنجاری ها بعد از 

سر دادن چند شعار و ارائه راه حل های قهری و جبری به دست فراموشی سپرده می شود.
گاهی اوقات برخی مســئوان کشــور آنچنان از یک مسئله فرهنگی انتقاد و ابراز ناراحتی می کنند که گویی به 
وجود آورنده این ناهنجاری باید برای رفع آن بکوشد. اگر صدها همایش برگزار شود که ازدواج سفید بد است و نباید 

باشد و چرا و چگونه و... هیچ اتفاق مثبتی رقم نخواهد خورد.
جامعه هدف نگارش، صرفاً دانشجویان هستند و اینکه در جامعه و بین اقشار دیگر چه اتفاقی رخ می دهد اهمیت 

دارد اما هدف این نگارش نیست.
اینکه پســران یا دختران دانشجو خانه مجردی داشته باشند منحصراً محل ایراد نیست اما با  اشاعه ارتباط های 
بی حد و مرز بین دانشــجویان جنس مخالف، رفت وآمد دختران و پســران هم کاسی یا هم دانشگاهی در خانه های 
یکدیگر، دورهمی های شبانه و در نهایت زندگی دختر و پسر با یکدیگر به مدت چند سال، باید کمی به فکر بود. بعید 
نیست با پدیده هایی روبه رو شویم که حتی غربی ها مراقب باشند فرهنگ دانشگاهی ما به  دانشجویان آنها سرایت نکند.
شــاید این حرف تکراری باشــد که نباید دنبال مقصر گشت و به دنبال راه حل بود اما دقیقاً برعکس؛ باید دنبال 
مقصر گشــت تا کم کاری نهادها و افراد مشخص شــود در موضوعی مانند ازدواج سفید تنها نهادهای رسمی مقصر 

نیستند بلکه خانواده یکی از عوامل اصلی رواج این پدیده است.
خانواده؛ متهم ردیف اول!

آرزوی هر خانواده ای رسیدن فرزندش به مدارج عالی تحصیلی و موفقیت در مسیر زندگی است و در ایران براساس 
یک فرهنگ غلط تمام این موفقیت در دانشگاه خاصه شده، غالباً هم در دانشگاه های پایتخت.

همین امر باعث شده است تا خانواده ها با هر شرایطی و بدون شناخت از ویژگی های شخصیتی فرزندشان حاضر 
شوند آنها را به دانشگاهی در شهرهای دیگر بفرستند. 

متأســفانه خانواده ها به محض اینکه فرزندشان دانشجو می شود دســت از نظارت بر او می کشند و به اصطاح 
خیالشــان راحت می شــود. حال آنکه مقطع دانشجویی حساس  ترین و مهم ترین سن تربیتی است که نیاز جدی به 

نظارت و حمایت عاطفی خانواده دارد.
کیومرث فرحبخش در گفت وگو با آنا، در همین خصوص اظهار کرد: بسیاری از خانواده ها تصور می کنند همین 
که فرزندشــان وارد دانشــگاه شد، نیاز به هیچ گونه مراقبت و حمایتی ندارد، درحالی که این گونه نیست و انسان در 

تمام مراحل زندگی نیاز به حمایت و همکاری خانواده دارد.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه منظور از مراقبت، کنترل و برخورد پلیسی نیست، ادامه داد: وظیفه خانواده 
این اســت که از وضعیت فرزند خود مطلع باشــند و بدانند که فرزندشان از نظر عاطفی و روحی چه نیازهایی دارد و 

کارکردهایی را که خانواده باید در دوره جوانی فرزندشان داشته باشند، ایفا کنند.
گاهی عدم توان دانشگاه ها و امکان فراهم کردن تسهیات رفاهی و خوابگاه به همه دانشجویان و گاهی خواسته 
فرزند برای زندگی در خانه مجردی باعث می شود که خانواده ها به زندگی فرزندشان اعم از دختر و پسر در خانه های 
مجردی ظاهراً به همراه دوســتانش تن دهند. حال آنکه برخی خانواده ها در ســال یک بار هم به فرزندان خود ســر 
نمی زنند و از وضعیت زندگی او بی خبر هستند و همین باعث می شود که جوان به یکباره از آغوش خانواده رها شده 

و بدون احساس نظارت و کنترل به هر رفتار و خلق و خویی گرایش پیدا کند.
مسئوان؛ متهم ردیف دوم!

خوابگاه های خودگردان، پذیرش دوره نوبت دوم یا همان شبانه، عدم ارتباط مناسب خانواده و دانشگاه، عواملی 
است که دانشجویان را به سمت خانه های مجردی و در ابتدا با هم کاسی های پسر خود سوق می دهند.

برخی دانشــگاه ها امکان ارائه خدمات خوابگاهی به اصاح با نرخ دولتی به همه دانشــجویان ندارند و بیش از 
9۰ درصد دانشــگاه ها نیز به دانشجویان دوره شــبانه خوابگاه روزانه نمی دهند و خوابگاه هایی تحت عنوان خوابگاه 

خودگردان در نظر گرفته اند.
هرچند بسیاری از خوابگاه های خودگردان تحت نظر مستقیم دانشگاه هاست اما اجاره بها و شرایط این خوابگاه ها 

باعث می شود که خانه مجردی گزینه مناسب تری به حساب بیاید.
وقتی چهار تا هشت نفر در یک اتاق 1۵ یا 2۰ متری زندگی می کنند و نرخ همین اتاق در شهری مانند تهران 
به ازای هر نفر بیش از 7۰۰ هزار تومان است، بسیاری از دانشجویان به ویژه در تحصیات تکمیلی ترجیح می دهند 
با همین مبلغ خانه مناسبی در سطح شهر اجاره کنند که شرایط بسیار بهتری نسبت به خوابگاه های خودگردان و 

اتاق 2۰ متری دارد.
در این بین برخی خانواده ها و حتی دانشجویان تا پیش از پذیرش در دانشگاه  اطاع ندارند که دانشجویان دوره 
شبانه از بسیاری از تسهیات رفاهی بی بهره هستند و پس از ثبت نام و مراجعه برای دریافت خوابگاه با این واقعیت 

روبه رو می شوند.
از طرف دیگر هیچ دانشگاهی در کشور وجود ندارد که مسئوان فرهنگی آن به طور مداوم با خانواده های دانشجویان 
در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت فرزندشان در دانشگاه یا حتی وضعیت فرهنگی جامعه و زمینه های به وجود آمدن 
ناهنجاری های موجود در سطح آن، آگاه کنند. به همین دلیل خانواده ها بعد از دانشجو شدن فرزندان شان به ویژه در 

شهرهای بزرگ به کلی از وضعیت ذهنی و شرایط فرهنگی او بی اطاع می شوند.
دانشگاه عمومی؛ مقصر اصلی!

به هرحال نمی توان از فرهنگ گفت و از مهم ترین ابزار کشور برای آگاهی بخشی در جامعه نامی نبرد. شاید کمترین 
زمان  برنامه در رســانه ملی کشور مربوط به دانشجویان، دانشگاه ها و وضعیت فرهنگی آنها باشد. بیش از 7۰ درصد 
نســل جوان کشــور به دانشگاه ها ورود می کنند اما متأسفانه صداوسیما تاکنون هیچ برنامه مؤثری در قالب فیلم که 

اصواً تأثیرگذاری بیشتری داشته و برنامه هایی مانند مباحثه، میزگرد، نشست و... برگزار نکرده است.
با وجود این اطاع رســانی ضعیف ، بســیاری از والدین در شهرهای کوچک و دور از پایتخت از وضعیت فرهنگی 

دانشگاه ها مطلع نیستند که این وظیفه مستقیماً به رسانه ملی برمی گردد.
به هرحال در اوج تدبیر مسئوان ما، پدیده  مثبت صله رحم به ناهنجاری های دورهمی   شبانه و مهمان بازی دختران 
و پســران و ازدواج به ســبک زندگی موقت دانشجویان دختر و پسر در یک خانه تبدیل شده و نهایتاً نام دانشجو به 
عنوان قشــر فرهیخته جامعه خدشه دار شده است. آیا وقت آن نرسیده مسئوان پنجره ها را باز کنند تا کمی هوای 
نامساعد فرهنگی دانشگاه ها به مشامشان برسد تا شاید دیگر شاهد تبدیل پدیده های مثبت به ناهنجاری ها نباشیم؟

در این هفته از اولین ویژه نامه نشــریه »ندای دختران ایران« رونمایی شد. نشریه »ندا« از اسفند ماه 1۳9۵ به 
صورت ماهانه با محوریت مسائل زنان توسط دفتر خواهران این اتحادیه تهیه می شود و اولین و تنها نشریه در این 

موضوع است که به صورت سراسری در دانشگاه های کشور منتشر می گردد.
اولین ویژه نامه تخصصی از این نشریه، با موضوع »حضور اجتماعی زنان« به بررسی الگوها، ابعاد و موانع کنشگری 

زنان در جامعه پرداخته است. 
معصومه زورمند، مسئول سابق خواهران دفتر تحکیم و عضو شورای سیاست گذاری نشریه ندا در نشست خبری 
این هفته در مورد رویکرد این نشــریه خاطرنشــان کرد: »تاش شده اســت که رویکرد این ویژه نامه، نه مبتنی بر 
دیدگاه های فمینیســتی و غربی و نه مبتنی بر دیدگاه های ســنتی و مهجور باشد، بلکه سعی ما بر این بوده که این 
الگوها برطبق نگاه اصیل اســامی و به تاســی از دیدگاه های امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

نسبت به زن ارائه شود.«
»زنان؛ رهبران جامعه« تیتر جنجالی این ویژه نامه اســت که بازخوردهایی را در پی داشته. زهراسادات رضوی 
علوی، مسئول اسبق خواهران این اتحادیه و عضو شورای سیاست گذاری نشریه ندا، در رابطه با انتخاب این تیتر گفت: 
»ما معتقدیم زنان، راهبری جامعه را برعهده  دارند؛ چرا که این زنان هستند که با ورود خود به یک عرصه می توانند 
تمام خانواده را نیز با خود همراه ســازند و از این رو اندیشــه آنان در جامعه ضریب می یابد. امام خمینی می فرمایند 
بانوان، رهبر نهضت ما هستند، ما دنبالۀ آنها هستیم. من شما ]بانوان[ را به رهبری قبول دارم.1 و همچنین حضرت 

آقا می فرمایند: »اصاح جامعه با اصاح زنان است.2«
این مکتوب عاوه  بر مقاله های مختلف که توسط اعضا و برگزیدگان نشست تخصصی اتحادیه نگاشته شده، دارای 
بخش های متنوعی است؛ از جمله »رصد دانشگاه« که در آن به بررسی نشریات دانشگاهی حوزه زنان و رویکردهای 

متفاوت آنها پرداخته شده است.
بناســت ویژه نامه های »ندا« که کاری کاما دانشــجویی محسوب می شود، به صورت مداوم در هر ترم تحصیلی 
منتشر گردد. سیده نرگس حسینی، عضو شورای مرکزی و مسئول خواهران دفتر تحکیم وحدت، در مراسم رونمایی 
این ویژه نامه، در پاسخ به این سؤال که هدف از انتشار این فصل نامه چیست، احساس خا کار تخصصی در فضای 
موجود را علت اصلی دانســت و افزود:» فعاان حوزه زنان، چه در نهادهای حاکمیتی همچون معاونت امور زنان و 
خانواده و فراکسیون زنان مجلس و چه در نهادهای غیر رسمی، نگاهی سیاست زده به مسائل زنان دارند یا رویکرد 

آنان هیچ سنخیتی با هویت حقیقی زنان ندارد و آنها نهایتا به دنبال مردواره کردن زنان هستند.«
در این جلسه یادآوری شد که عاقه مندان می توانند این ویژه نامه تخصصی را از طریق دفاتر انجمن های اسامی 

دانشجویان)عضو دفتر تحکیم وحدت( در دانشگاه های سراسر کشور تهیه نمایند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. صحیفه امام، ج۷، ص۱۳۲
۲. در دیدار با جمعی از بانوان اندیشمند۷۷/۷/۱۸

در سایه غفلت 
نهادهای مسئول

 در حال رخ دادن
مهمان بازی های مختلط است

در خانه های دانشجویی!

بیشترین و کمترین عمر ریاست در دانشگاه های ایران
2ماه است.

کامیار ثقفی از اســفند ۸۵ در راس دانشگاه 
شاهد حضور دارد. این دانشگاه دولتی در جنوب 
شــهر تهران و جنب بزرگــراه خلیج فارس، ضلع 
شمالی نمایشگاه شــهر آفتاب روبروی حرم امام 
خمینی)ره( واقع شده است. در حال حاضر بیش 
از 6 هــزار دانشــجو در 1۰2 رشــته در مقاطع 
کارشناسی، کارشناســی ارشد، دکتری حرفه ای 
و دکتــری تخصصی در حال تحصیل دارد.جذب 
دانشــجو در این دانشگاه به صورت نیمه متمرکز 
است یعنی عاوه بر رتبه کنکور، برای جذب دانشجو 

یکسری مصاحبه های کتبی و شفاهی نیز دارد.
ثقفی تنها رئیس  دانشگاهی است که از زمان 
دولت اول احمدی نژاد تاکنون بر مسند خود باقی 

مانده است.

رئیس  دانشــگاه عامه طباطبایی هم حسین 
سلیمی است که از شهریور سال 92 به عنوان راس 
این دانشگاه مدیریت می کند. این دانشگاه دولتی 
در تهران مســتقر و بزرگترین دانشگاه تخصصی 
ایــران در زمینه علوم انســانی، علوم اجتماعی و 
مدیریت و از معتبرترین دانشگاه های دولتی است 
که بــا دارا بودن 1۸هزار دانشــجو و ۵۰۰ عضو 
هیئت علمی تمام وقت و 14 دانشــکده در حال 
فعالیت می باشد. این دانشگاه بر اساس اعام وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در سطح یک رتبه بندی 

دانشگاه های تخصصی کشور قرار دارد.
دانشــگاه عامه طباطبایی پس از دانشــگاه 
تهران، جایگاه دوِم تولید کنندگان علم در زمینه 

علوم انسانی در کشور را کسب کرده است.
علی خاکی صدیق در راس دانشــگاه خواجه 
نصیرالدین طوســی هم از آبان 92 بر این مسند 
حاضر است که یکی از دانشگاه های دولتی محسوب 
می شود که دانشکده های آن به صورت غیرمتمرکز 

در شــهر تهران قرار دارند. این دانشگاه در سال 
1۳92 در بین ۵ دانشگاه صنعتی برتر قرار گرفته 
و در 11 دانشکده با 1۸ رشته تحصیلی در مقطع 
کارشناسی، ۵۳ رشته در مقطع کارشناسی ارشد 
و 2۳ رشته تحصیلی در مقطع دکترا کار خود را 

انجام می دهد.
روسای دانشگاه های عامه طباطبایی و خواجه 
نصیرالدین طوسی اولین تغییرات در راس مراکز 
آموزش عالی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و 

امید محسوب می شدند.
پس از آنها سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر است که از تیر 9۳ در این جایگاه 
حضور دارد. دانشگاه امیرکبیر یا پلی تکنیک یکی 
از دانشــگاه های فنی و صنعتی ایران است که در 
تهران قرار دارد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 

1۳۳7 رسماً به عنوان دانشگاه صنعتی افتتاح شد.
نســبت تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه 
امیرکبیر به دانشــجو )کارشناســی و تحصیات 
تکمیلی( در این دانشگاه در سال 2۰1۰، تقریباً 1 
به 21 بوده  در حالی که این نسبت در دانشگاه های 

ایران به طور متوسط 1 به ۳۳ است.
محمد فتوحی فیروزآباد هم از شــهریور 9۳ 
در دانشگاه صنعتی شریف مدیریت می کند. این 
دانشــگاه دولتی در خیابــان آزادی تهران واقع و 
با آنکه سال تاسیســش 1۳44 است اما در آبان 
1۳۵۸، به افتخــار یکــی از دانش آموختگان آن، 
مجید شــریف واقفی، به دانشگاه صنعتی شریف 

تغییر نام داد.
از ۵۰۰ هــزار نفری که هر ســاله در کنکور 
پذیرفته می شــوند، ۸۰۰ نفر باا می توانند وارد 
دانشگاه شریف بشوند. دانش آموختگان این دانشگاه 
ســهم عظیمی از نخبگان اقتصادی، سیاســی و 

فرهنگی ایران را تشکیل می دهند.

محمود نیلی احمدآبادی در راس دانشــگاه 
تهران به عنوان نماد آموزش عالی از خرداد 94 بر 
این مسند نشسته است. این دانشگاه بزرگ ترین 
مرکز آموزش عالی در ایران است که در سال 1۳1۳ 
تأســیس شده و هم اکنون دارای 2۵ دانشکده، 9 
پردیس و 11 مرکز پژوهشــی است و از استادان 

مجرب ایرانی در بیشتر رشته ها بهره می گیرد.
برند دانشگاه تهران به عنوان یکی از 1۰۰ برند 

برتر ایران شناخته شده است.
محمدتقی احمدی هــم از خرداد 94 رئیس 
 دانشــگاه تربیت مدرس است. این دانشگاه یکی 
از دانشــگاه های دولتی و تنهــا مرکز تحصیات 
تکمیلی جامع دولتی می باشد که در تهران واقع 
شده اســت. این دانشگاه در سال 1۳6۰ با عنوان 
مدرسه تربیت مدرس و با هدف تربیت کادر هیئت 
علمی دانشگاه ها، به عنوان تنها دانشگاه تخصصی 
تحصیات تکمیلی ایران تأســیس شد و در سال 
1۳61 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مدیریت 
و برخی از رشته های علوم انسانی کرد. این مدرسه 
در سال 1۳6۵ به دانشگاه تربیت مدرس ارتقا یافت.

دانشــگاه تربیت مــدرس تنهــا در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

سابقه مدیریت سیدحسن صدوق بر صندلی 

ریاست دانشگاه شهید بهشتی از بهمن 9۵ تاکنون 
اســت. این دانشــگاه یکی از دانشگاه های دولتی 
معتبر اســت که در منطقه اوین، غرب ولنجک و 
شرق درکه در شمال غربی تهران واقع شده است.
دانشگاه شهید بهشــتی هم اکنون دارای 19 
دانشــکده، ۳ پردیس و 16 پژوهشــکده و مرکز 

مطالعاتی و تحقیقاتی است.
سابقه مدیریتی محمدحسین امید در دانشگاه 
جامــع علمی کاربــردی به عنــوان بزرگ ترین 
دانشگاه مهارتی کشور از بهمن 9۵ تاکنون است. 
این دانشــگاه نیمه دولتی وابسته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری است. تأسیس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در مهرماه سال 1۳7۰ به تصویب 

رسیده است.
دانشگاه علمی کاربردی با هدف افزایش سطح 
مهارت شــاغلین بخش های مختلف اقتصادی و 
افزایش مهارت های حرفه ای دانش آموختگان مراکز 
آموزشی که فاقد تجربه اجرایی می باشند، نسبت به 

برگزاری دوره های علمی-کاربردی اقدام می کند.
مهناز مانظری رئیس دانشــگاه الزهرا)س( از 
اســفند 9۵ بر راس این دانشگاه تکیه زده است. 
دانشگاه در ســال 1۳4۳ با پذیرش 9۰ دانشجو 
فعالیــت خود را تحــت عنوان »مدرســه عالی 
دختران« آغاز کرد اما از سال تحصیلی 1۳۵4 به 

دانشگاه تبدیل شد.
دانشگاه الزهرا )س( ویژه دختران و در منطقه 

ده ونک تهران است. 
ریاست دانشگاه پیام نور از آذر 96 در اختیار 
محمدرضــا زمانی اســت. این دانشــگاه یکی از 
دانشگاه های ایران است که در مهرماه سال 1۳67 
تأســیس شــد. یکی از بزرگ ترین و وسیع ترین 
دانشگاه ها در ایران، مراکز و واحدهای تحت پوشش 
دانشگاه پیام نور هستند که تعداد قابل توجهی از 
داوطلبان ورود به آموزش عالی را پوشش می دهند.
دانشگاه پیام نور براساس روش آموزش از راه 
دور و نیمه حضوری تأســیس شده و دارای شیوه 

آموزشی خاصی است.
ابراهیم صالحی عمران رئیس  دانشگاه فنی و 
حرفه ای از آذر 96 در این دانشگاه فنی و مهارتی 
مدیریت می کند که یکی از دانشگاه های زیر نظر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که وظیفه 

مدیریت دانشــکده ها و آموزشــکده های فنی و 
حرفه ای سراسر کشور را بر عهده دارد.

دانشــگاه فنــی و حرفه ای با بیــش از 176 
آموزشــکده و دانشکده در ســطح کشور و بیش 
از 2۵۰ هزار دانشــجو بزرگ ترین دانشگاه ایران 
است. این دانشگاه در ابتدا تحت عنوان »مجتمع 
آموزش عالی پیامبر اعظم« و از زیر مجموعه های 
وزارت آموزش و پرورش بود که در سال 1۳9۰ با 
مصوبه مجلس شورای اسامی به »دانشگاه فنی 

و حرفه ای« تغییر نام داد.
صندلی ریاست دانشگاه علم و صنعت از اسفند 
96 در اختیار جبارعلی ذاکری است. این دانشگاه 
دولتی که در تهران واقع اســت و به اعتقاد برخی 
اولین مؤسســه آموزش عالی در ایران اســت که 
هسته اولیه آن در سال 1۳۰۸ شکل گرفته است. 
با وجود استادان بسیار معروف و مجرب در بسیاری 
از رشــته های فنی همچون مهندسی مکانیک و 
مهندسی برق این دانشگاه یکی از ۳ دانشگاه برتر 

ایران محسوب می شود.
دانشــگاه علم و صنعت ایــران، تنها دارنده 
دانشــکده مهندسی راه آهن و دانشکده مهندسی 
پیشرفت در خاورمیانه و دانشکده مهندسی خودرو 
در ایران اســت. در حال حاضــر حدود 12۰۰۰ 
دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی 
ارشــد و دکترا، در رشته های مختلف مهندسی و 
علوم پایه )42 رشــته تخصصی( در این دانشگاه 

مشغول به تحصیل هستند.
سیدحسن سلطانی هم از اردیبهشت سالجاری 
بر صندلی ریاست برجسته ترین دانشگاه هنر ایران 
اسامی حضور دارد. دانشگاه هنر بزرگ ترین مرکز 
آموزش عالی رشته های هنری در ایران و در خیابان 
ولیعصر واقع است که در سال 1۳۵۸ در پی ادغام 
۵ مؤسسه آموزش عالی هنر یعنی دانشگاه فارابی، 
دانشــکده هنرهای تزئینی، دانشــکده هنرهای 
دراماتیک، هنرســتان عالی موسیقی و هنرکده 

موسیقی ملی به وجود آمد.
هم اکنون دانشــگاه هنر 16 رشته در مقطع 
کارشناسی، 16 رشته در مقطع کارشناسی ارشد 

و ۳ رشته در مقطع دکترا دارد.
دانشگاه آزاد اسامی به ریاست محمدمهدی 
طهرانچی از مرداد 97 اداره می شــود. دانشــگاه 

آزاد اسامی سامانه ای دانشگاهی در ایران است. 
این دانشــگاه یکی از بزرگ ترین مراکز آموزشی 
و پژوهشــی در ایران و جهان است. دانشگاه آزاد 
اسامی در اردیبهشت 1۳61 تأسیس شد و امروزه 
در بسیاری از شهرهای ایران دارای مراکزی است.
دانشــگاه آزاد اسامی به عنوان یکی از 1۰۰ 

برند برتر ایران شناخته شده است.
آن  از  رئیــس  دانشــگاه  کم ســابقه ترین 
والمســلمین حسین علی سعدی  حجت ااسام 
در دانشــگاه امام صادق)ع( اســت که وی از مهر 
سالجاری مدیریت خود را طبق نظر هیئت امنای 
این دانشگاه آغاز کرده است. دانشگاه امام صادق)ع( 
از زیــر مجموعه های جامعهً اامــام الصادق و از 
دانشگاه های مطرح جمهوری اسامی ایران است. 
سیستم آموزشی این دانشــگاه ترکیبی از علوم 
جدید و علوم حوزوی است. هدف از تأسیس این 
دانشگاه، تربیت دانش آموختگانی با توانایی علمی 
باا در یکی از رشــته های نوین دانشگاهی همراه 
با دانش دینی برای مدیریت کشور در سمت های 

کلیدی و اصلی جمهوری اسامی است. 
دانشگاه امام صادق یک دانشگاه غیرانتفاعی است 
اما هیچ گونه شهریه ای از دانشجویان خود دریافت 

نمی کند و تمامی امکانات رفاهی آن رایگان است.

در حال و هوای متاطم این روزهای فضای سیاسی و رسانه ای کشور، 
شاید مرور برخی نظرات و حتی نوآوری های جالب در گوشه و کنار محافل 
دغدغه مند و دانشــجویی و بررسی کارهای خودجوش و تمیز جوانان، 
ابعاد جدیدی از ابتکار عمل را روبه روی ما قرار دهد. یکی از این بسترها، 
نشریات دانشجویی است که به قلم دانشجویان از دانشگاه های مختلف 
سراسر کشور هر روز چاپ شده و در فضای دانشگاه و بین دانشجویان 

منتشر می شود.
در جدیدترین مورد، نشریه دانشجویی »روزنامه« که توسط دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود، پیرامون مسئله  مبتا به دانشجویان 
تحصیات تکمیلی که این روزها به عنوان دغدغه  بسیاری از آن ها شناخته 
می شود، مطلب کاربردی جالبی با رویکردی آسیب شناسانه منتشر کرده 
اســت. دانشــجویانی که با امید و آرزوهای فراوان پا به عرصه  تحصیات 
تکمیلی می گذارند اما بعد از گذشــت چند ســال و در حالی که منتشر 

ثمردهی تاش های خود هستند با سرابی عجیب مواجه می شوند.
در بخش مهمی از این مطلب آمده اســت: افزایش ظرفیت دانشگاه ها 
برای پذیرش دانشجویان دکتری بدون نگاه به تقاضای بازار کار باعث باا 
رفتن تعداد دانش آموختگانی می شود که موقعیت شغلی مناسبی برای آنها 
وجود ندارد. پژوهشــگاه ها و دانشگاه ها ظرفیت پذیرش این تعداد نیروی 
انسانی را ندارند و متاسفانه این نیرو برای کار در محیط صنعتی نیز آماده 
نشده است. دانشــجویان با انتخاب موضوعاتی برای نوشتن مقاله که در 
درجه اول امکان چاپ آنها - به ویژه در ژورنال های خارجی - وجود داشته 
باشــد، از موضوعات مورد نیاز صنعت و جامعه دور شده اند. پژوهش هایی 
که بدون ارتباط نزدیک با نیاز صنعت انجام می شوند، امکان جذب منابع 

مالی را از صنعت نیز ندارند.
دانشــجویی را در نظر بگیرید که به تازگی در مقطع دکتری پذیرفته 
شــده و امیدوار است بعد از گذراندن چند ترم آموزشی، چند ترم تاش 
برای انجام پژوهش، تدوین رساله و چاپ مقاله و در نهایت فارغ التحصیلی 
بتواند جذب محیط پژوهشی و دانشگاهی شود. گذشته از اینکه دانشجوی 
مذکور دوره دکتری خود را با توجه به انتظار و شیوه تعامل استاد راهنما 
چگونه و با چه کیفیتی بگذراند، بعد از مدت کوتاهی که شاید به 2، ۳ ترم 

نرســد، درمی یابد که واقعیت چندان با انتظاراتش همخوانی ندارد چراکه 
در حال حاضر، علی رغم تعداد باای دانشــجویان و دانش آموختگان دوره 
دکتری، ظرفیت چندانی برای جذب به عنوان هیات علمی پژوهشــی یا 

آموزشی در کشور وجود ندارد.
حاا این دانشــجو، بــدون امید چندان به آینده مــورد انتظار بعد از 
فارغ التحصیلی، باید ســختی های این دوران را پشت سر بگذارد که باعث 
می شود کوچک ترین مشکات باعث نارضایتی اش شود و چه بسا برای فرار 
از این مشــکات سر از بنگاه های مقاله نویسی و پایان نامه نویسی دربیاورد 
و به این شــیوه راه خود را هموار کند. هرچه باشــد، دانشجوی مورد نظر 
احتماا به منبع درآمدی برای گذران زندگی نیاز دارد و دانشــگاه هم که 
نمی تواند این نیاز را تامین کند بنابراین او مجبور اســت در کنار تحصیل 

به فکر کار برای کسب درآمد هم باشد.
افزایش ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان دکتری بدون نگاه 
به تقاضای بازار کار باعث باا رفتن تعداد دانش آموختگانی می شــود که 
موقعیت شــغلی مناسبی برای آنها وجود ندارد. پژوهشگاه ها و دانشگاه ها 
ظرفیت پذیرش این تعداد نیروی انســانی را ندارند و متاســفانه این نیرو 
برای کار در محیط صنعتی نیز آماده نشــده است. دانشجویان با انتخاب 
موضوعاتی برای نوشتن مقاله که در درجه اول امکان چاپ آنها -به ویژه 
در ژورنال های خارجی- وجود داشته باشد، از موضوعات مورد نیاز صنعت 
و جامعه دور شده اند. پژوهش هایی که بدون ارتباط نزدیک با نیاز صنعت 

انجام می شوند، امکان جذب منابع مالی را از صنعت نیز ندارند.
بنابراین دانشگاه های ما، برخاف بسیاری از دانشگاه های خارجی، امکان 
ارائه کمک هزینه به دانشــجوها را ندارند. این موضوع باعث می شود استاد 
راهنما و دانشــجو انگیزه کمتری برای تمرکز روی پژوهش داشته باشند 

که باعث کاهش کیفیت خروجی پژوهش خواهد شد.
این روند پذیرش بی رویه دانشــجو در مقطع دکتری، آن هم در هر 
دانشگاه و دانشکده ای، در کنار افت کیفی ناشی از ناامیدی و مبهم بودن 
آینده، نیازمند بازنگری و اصاح اساسی است. در دورانی که مهارت آموزی 
راهگشا و کلید حل بسیاری از مشکات جامعه است، هدایت دانشجویان 

به مقطع دکتری با این شیوه اشتباه است.

تورم 
در بازار 
مدرک 
دکتری!

کاایی شدن آموزش
دانشگاه و جامعه را تهدید می کند

یکی از بزرگ ترین خطراتی که نهاد دانشــگاه را در ایران تهدید می کند، فرآیند فزاینده پولی شــدن 
آموزش عالی و کاایی شدن آموزش در دانشگاه ها است. با پولی شدن دانشگاه ها عاوه بر این که عدالت 
آموزشــی در مســلخ سودپرستی قربانی می شود و فرصت برابر از قشــر های بزرگی از افراد جامعه سلب 
می شــود، در رشــته هایی نظیر پزشکی شــرایطی به وجود خواهد آمد که به تدریج سامت عمومی در 

مخاطره قرار خواهد گرفت.
یکی از بزرگ ترین مشــکات دانشــگاه در سال های اخیر، روند رو به رشد پولی شدن آموزش عالی و 
در مقیاس کان تر، پولی شدن آموزش در کشور است. حتی دانشگاه های سراسری که از طریق کنکور و 
بدون شهریه دانشجویان را جذب می کنند به عرصه ای برای رقابت نابرابر تبدیل شده اند، چراکه مدارس 
خصوصی کاری کرده اند که کسانی که می توانند ساانه میلیون ها تومان به عنوان شهریه به این مدارس 

بپردازند، شانس بیشتری برای قبولی در دانشگاه هایی نظیر شریف و تهران دارند.
مــدارس خصوصــی  در تهران وجود دارند که حتی دانش آموزان مقطع ابتدایی باید ســاانه بیش از 
1۰ میلیــون تومــان پرداخت کنند تا در این مدارس درس بخوانند. پولدار ها در چنین مدارســی درس 
می خوانند و به مرور با خرج کردن مخارج بســیار هنگفت، برای ورود به دانشــگاه آماده می شوند. به این 
نکته طعنه آمیز کاری نداریم که معلمان همین مدارس خصوصی پایین ترین دستمزد را می گیرند، عمدتاً 
بیمه نیستند و در سه ماه تابستان که مدرسه تعطیل است، بی جیره و مواجب، به امان خدا رها می شوند 

تا دوباره مهری نو آغاز شود!
با افزایش تعداد مدارس خصوصی و تنوع در گســتره فعالیت و روش های آموزشــی آنها، آموزش در 
ایران هرچه بیشتر کاایی و کنکور هرچه بیشتر به عرصه رقابت نابرابر تبدیل می شود. در چنین فضایی 
آن دسته از صندلی های دانشگاه که نشستن بر روی آن ها، شهریه های میلیونی نمی خواهد نیز بیشتر به 
افرادی می رسد که در عرض 12 سال تحصیات ابتدایی و متوسطه، میلیون ها تومان خرج آمادگی برای 

یک روز حضور در کنکور کرده اند! در چنین شرایطی فرصت برابر و عدالت آموزشی چه معنایی دارد؟!
کاایی شدن آموزش تنها به اینجا ختم نمی شود: پردیس های بین المللی گرا نقیمت دانشگاه های معروف در 
جزیره کیش یا دیگر شهر ها را بیاد آورید که تحصیل و اخذ مدرک در آنها جای از ما بهتران است. شبانه دکتری 
دانشگاه ها دست کمی از این پردیس های بین الملل ندارد و در مجموع مدارک همه این دانشگاه های پولی )که از 
قضا اسم دولتی را نیز در پیشانی خود دارند( به کسانی می رسد که می توانند ده ها میلیون تومان هزینه کنند!

آثار این مدارک پولی و کاایی شــدن آموزش هنوز به تمامی خود را نشــان نداده است، چراکه هنوز 
مدت زیادی از روند کاایی شــدن آموزش در جامعه ایران نمی گذرد و ماهیت مشــکات این چنینی، به 
نوعی است که به مرور خود را نشان می دهد. تصور کنید که رفته رفته تعداد پزشکانی که مدرک پزشکی 
را نه براساس استعداد و صاحیت آموزشی بلکه بر اساس پول جیب شان اخذ کرده اند، در جامعه پزشکی 

کشور زیاد شود. آیا سامت جامعه به خطر نمی افتد؟! واضح است که به خطر می افتد.
البته ناکارآمدی و خطرات احتمالی ناشی از کاایی شدن آموزش تنها یک جنبه عارضی از این معضل بزرگ 
است. مسئله اصلی همان از بین رفتن عدالت آموزشی و سلب فرصت های برابر از بخش بزرگی از جامعه است. 
کاایی شــدن آموزش، فاصله طبقاتی را افزایش داده و احساس یأس و ناامیدی را در جامعه گسترش می دهد. 
پیش از این بخش های بزرگی از جوانان در جامعه وجود داشته اند که بنا به جایگاه طبقاتی شان تنها راه رسیدن به 
ثروت و زندگی بهتر را در سخت کوشی آموزشی و درس خواندن فراوان می دیده اند. آنها تنها اینگونه می توانسته اند 

باا بروند و زندگی متفاوت از پدرانشان داشته باشند.
کاایی شــدن آمــوزش کاری می کند که این فرصت 
نیز از کودکان اقشــار متوسط و فقیر جامعه سلب شود و 
آن ها بدون هر گزینه ای برای ارتقاء و رشــد اجتماعی، به 
حال خود رها شــوند. کاایی شدن آموزش، شکاف های 
اجتماعی موجود در جامعه را گســترش می دهد و به 
بااترین حد می رســاند و احســاس بی عدالتی را بر 
بخش های بزرگــی از جامعه حاکم می کند. 
وجود احســاس بی عدالتی در یک جامعه، 
در درازمدت ثبات آن جامعه 
را به مخاطره می اندازد و بدین 
ترتیب است که کاایی شدن آموزش و حاکم 
شدن منطق سود بر آموزش یک جامعه، 
ثبات و همزیستی مسالمت آمیز اقشار 

مختلف مردم را تهدید می کند.

گام جدید دفتر تحکیم وحدت در حوزه زنان
رونمایی از اولین ویژه نامه تخصصی و سراسری

 اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در مسائل زنان



ورزشی

سرویس ورزشی-
در شــرایطی که انتخاب رئیس جدید فدراسیون 
موضوع داغ کشــتی در ایران اســت، روز گذشته 
چگونگی حضور کشتی گیران در المپیک اعام شد که 
بر اساس آن تنها 16 کشتی گیر در هر وزن می توانند 

جواز حضور در توکیو 2020 را کسب کنند.
چند هفته قبل و پس از اســتعفای رسول خادم بود که 
با نظر روســای هیئت های استانی، وزارت ورزش حمید بنی 
تمیم را به عنوان سرپرســت فدراسیون کشتی معرفی کرد، 
حاا با گذشت چند هفته از آن انتخاب هم اکنون زمزمه هایی 
مبنــی بر ثبت نام او در انتخابات شــنیده می شــود. این در 
حالی اســت که پیش از ایــن وزارت ورزش اعام کرده بود 

سرپرست ها نمی توانند در انتخابات فدراسیون شرکت کنند.
در ماه هــای اخیر داورزنــی و دیگر مســئوان وزارت 
ورزش در مصاحبه های خود بارها اعام کرده اند سرپرســت 
فدراســیون ها طبق هماهنگی به عمــل آمده حق حضور در 
انتخابات را ندارند تا بی طرفی وزارتخانه بدین شکل به اثبات 

برسد.
حاا که بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی 
انتخاب شــده، صحبت هایی مبنی بر ثبت نام او در انتخابات 
پیش رو به میان آمده و خودش چنین مسئله ای را رد نکرده 
اســت.چند روز قبل هم دبیر فدراســیون کشتی اعام کرده 
بود منع قانونی بر ســر راه حمید بنی تمیم برای ثبت نام در 

انتخابات وجود ندارد.
با این حال شروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک 
فدراسیون ها در رابطه با احتمال ثبت نام سرپرست فدراسیون 
کشــتی در انتخابات ریاســت می گویــد: »در این خصوص 
صحبتی با بنی تمیم نشده است و چیزی هم ما نشنیده ایم؛ 
امــا منع قانونی برای حضور سرپرســتان در انتخابات وجود 
ندارد. البته طی صحبتی که با سرپرســتان فدراســیون های 

ورزشــی در خصوص حضور آنها در انتخابات فدراسیون های 
ورزشــی در وزارت ورزش انجام شده، به آنها اعام کردیم به 
لحاظ اخاقی درست نیست که در انتخابات شرکت کنند ولی 
منع قانونی برای حضور سرپرستان در انتخابات وجود ندارد.«

عاوه بر اســبقیان، دیروز احمدی معاون فرهنگی وزارت 
ورزش هم درباره سرپرستی بنی تمیم در فدراسیون کشتی و 
اینکه آیا امکان حضور در انتخابات فدراســیون کشتی دارد یا 
خیر، خاطرنشان کرد: در این زمینه صحبتی با بنی تمیم نشده 
اســت اما برحســب رعایت اصول اخاقی سرپرستان موظف 
هســتند در انتخابات شرکت نکنند به هر صورت منع قانونی 
نیز در این خصوص وجود ندارد و افراد سرپرســت می توانند 
قبل از برگزاری انتخابات و در مجمع فوق العاده استعفای خود 

را اعام کنند و سپس در انتخابات شرکت کنند. 

حاا باید دید با این وضعیت بنی تمیم تصمیم می گیرد 
با این شرایط در انتخابات ثبت نام کند تا روز برگزاری مجمع 

هم به کارش ادامه دهد یا خیر.
شانس بنی تمیم بااست

اظهار نظراتی که به تازگی از ســوی مســئوان وزارت 
ورزش صورت گرفته نشــان دهنده آن اســت که بنی تمیم 

می تواند در انتخابات فدراسیون کشتی شرکت کند. 
از ابتدای تغییرات فدراســیون کشــتی، نــام برخی از 
چهره های شــناخته شده برای جانشینی رسول خادم مطرح 
و حتی از امیررضا خادم به عنوان اصلی ترین گزینه ریاســت 
فدراســیون یاد شــد. به هر حال با گذشــت زمان و حضور 
پرانرژی و بی حاشــیه بنی تمیم به عنوان سرپرســت و عدم 
واکنش امیررضا خادم به احتمال ریاســتش، تمام نگاه ها به 

سمت بنی تمیم دوخته شد. به ویژه آنکه وی در طول مدت 
حضورش به عنوان سرپرست، تعامل و هماهنگی خوبی نیز با 

وزارت ورزش نشان داده است.
ازم به یادآوری است که فدراسیون کشتی چندی پیش 
با ارسال نامه ای به وزارت ورزش خواستار تعیین زمان انجام 
ثبت نام از کاندیداهای ریاســت فدراسیون شد تا با توجه به 
تاکید اعضای مجمع هر چه سریعتر انتخابات برگزار شود. در 
همین راستا گفته می شود مجمع انتخابات فدراسیون کشتی 
در همین زمان ســه ماهه سرپرستی حمید بنی تمیم برگزار 

خواهد شد. 
حضور 16 کشتی گیر در هر وزن رقابت های المپیک

اما در شــرایطی که تمام حواس ها معطوف به برگزاری 
انتخابات فدراسیون کشتی است، روز گذشته چگونگی کسب 
سهمیه المپیک برای کشتی گیران مشخص شد که براساس 
آن بــا تصمیم کمیته بین المللی المپیــک و اتحادیه جهانی 
کشتی در هر وزن تنها ۱۶ کشتی گیر می توانند در رقابت های 

المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کنند. 
در نظر گرفتن ۱۶ نفر برای هر وزن رقابت های کشــتی 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو شــانس حضور کشتی گیران مدعی را 
نســبت به المپیک ریو حدود ۲۰ درصد کاهش داده اســت. 
رقابت های کشــتی آزاد، فرنگی و زنان المپیک در هر رشته 
در ۶ وزن برگزار می شــود و اتحادیه جهانی کشتی مسابقات 
قهرمانی جهان در ســال ۲۰۱۹ میادی در قزاقســتان را به 

عنوان مرحله اول گزینشی المپیک در نظر گرفته است.
ننادالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشــتی در این زمینه 
گفت: بــا توجه به اینکه برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو برای هر 
وزن نفرات کمتری نسبت به المپیک ۲۰۱۶ ریو مجوز کسب 
می کنند، کشورها رقابت سختی برای حضور در المپیک دارند 
و این کار کشورهای ضعیف را برای کسب سهمیه این بازی ها 

سخت تر می کند.

کسب سهمیه المپیک سخت تر شد 

منع قانونی برای حضور سرپرستان در انتخابات وجود ندارد
جانشین خادم رئیس فدراسیون کشتی می شود؟

* نخستین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام باشگاه های جهان، بهمن ماه امسال به میزبانی ریودوژانیروی 
برزیل و با حضور قهرمانان قاره های مختلف برگزار می شــود. طبق مکاتباتی که فدراسیون جهانی بسکتبال 
)فیبا( با ایران داشــته، قرار است تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام هم به عنوان قهرمان قاره آسیا در این 

مسابقات حضور یابد.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید »سیدعلی سقایی« 
پاسدار وجدان تاریخ

خرداد ماه سال ۱34۱ بود که سیدعلی دیده 
به جهان گشــود. بیست سال بعد در همان خرداد 
ماه هم به شــهادت رسید. تولدش در خانه ای بود 
که خیمه زهد و پارســایی در آن برافراشته شده 
بود. پدر سرپرســت هیئت بنی فاطمه و سیدعلی 
از کودکی با راهیابی به هیئت از محبان و عاشقان  
راه امام حسین)علیه السام( شد. در روزهای انقاب 

او تنهاتر از حقیقت در گوشــه روشن وجدان تاریخ میهن به پاسداری از ایران 
قیام کرد و با شــکل دهی تظاهرات و ساماندهی مردم انقابی سهیم در آزادی 
و استقال وطن شد.  با حمله دشمن و صدور فرمان جهاد امام مبنی بر دفاع 
از مرز و بوم اسامی، پس از طی دوره آموزشی در پادگان غدیر از طریق سپاه 
پاسداران راهی میدان رزم شد. ماه ها حضورش در جبهه نمایانگر ایثارگری ها 
و جانفشــانی های او بود و ســرانجام هم چنان که در دل آرزوی شــهادت را 
می پروراند و چندی بعد ســیدعلی در منطقه عملیاتی بیت المقدس به آرزوی 
خویش رســید. شهید »سیدعلی سقایی«، سال ۱34۱ در اصفهان متولد شد 
و در ۱3۶۱/3/۲۰ در عملیات بیت المقدس )در منطقه خرمشــهر( به شهادت 

رسید.

سرویس ورزشی-
بعد از انجام دیدار نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه های آسیا)لیگ 
قهرمانان آسیا( ، حاا مهم ترین دغدغه خارجی و فرامرزی فوتبال ایران حضور 
درهفدمین دوره جام علت های آسیاســت. مســابقاتی که قرار است دی ماه 

آینده)ژانویه۲۰۱۹( در امارات برگزار شود. 
عقل و منطق و غیرت ملی و رفتار حرفه ای و همه و همه حکم می کند که 
در چنین مقطعی که فوتبال ما قرار دارد همه عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن 
با در نظر داشتن »هدف ملی« و کنار گذاشتن ولو موقت اختافات وکدورت ها 
به ویژه آنها که ریشه در منیت و خود خواهی ها دارد، به انجام وظیفه در نهایت 
مسئولیت شناسی و تعهد عمل کنند ودر پی تحقق هدف مشترک که موفقیت 

و سرفرازی تیم ملی است، باشند.
 ناگفته پیداســت که منظور از این ســخنان پند و اندرز دادن و نصیحت 
اخاقی کردن نیست؛ بلکه یادآوری یکی از اصول و شرایط موفقیت است که 
در حرفه ای ترین ســطح ورزش دنیا رعایت می شود. اصلی که در کنار اصول 
دیگر موفقیت هر چقدر بیشتر در عمل رعایت شود راه پیروزی و تحقق هدف 
را هموارتر می ســازد. در واقع اگر در جایی و میدانی از سطح روستا و محات 
گرفته تا ســطوح ملی و بین المللی، تیمی موفق می شود و بر صدر می نشیند 
وجام قهرمانی را روی دســت بلند می کند حتما دلیل اصلی این بوده که آن 
اصول و شرایط موفقیت و پیروزی را بیشتر رعایت کرده و فراهم آورده است. 
بنابراین این حرف ما که می گوییم در مقطع کنونی و در آســتانه شروع 
جام ملت های آسیا اینک ضروری ترین اقدام و مهم ترین کاری که باید صورت 
بگیرد وحدت و همکاری میان همه اجزاء و عناصر فوتبال و پرهیز از اختاف 
و درگیــری و هــر اقدامی که فضا را متشــنج و آرامش را از تیم ملی ســلب 
می کند؛ اســت؛ ســخنی صرفا اخاقی و توصیه ای کلیشه ای وانشایی نیست 
کاری است که »باید« انجام شود تا »درون« فوتبال و تیم ملی راحتی اامکان 
ودر حد مقدورات محکم کرده باشیم که سابقه نشان داده فوتبال ما در سطوح 
بین المللی و به ویژه آسیایی خیلی مواقع و دوره ها بیش از آنکه مقهور قدرت 

حریفان رودررو باشد مغلوب مسایل و مشکات و تفرقه »درون« بوده است.
 با همه اینها و با وجود این تجربیات که به قیمت گزاف به دســت آمده 
آنچــه در روزهای اخیر و بهتر بگوییم یکــی دوماه اخیر در باره فوتبال خود و 
شــرایط و فضای حاکم بر آن شاهد بوده ایم از وضع وحال ایده آل که هیچ؛ از 
حداقل شرایط مطلوب هم حکایت نمی کند و نوعی به هم ریختگی و آشفتگی 
در امر فوتبال دیده می شــود که البته تازگی هم ندارد اما در شرایط و مقطع 
فعلی نگران کننده تر از همیشــه و هر وقت دیگر است. برای فوتبال و مدیران 
و مســئوانی که در ورزش ما و بالتبع فوتبال فقط و فقط دنبال کسب نتیجه 
هســتند تا به ضرب این موفقیت ها بر کم کاری هــا و طفره روی از انجام امور 
اساســی و کارهای معطل مانده ورزش که انجامش بیش از هر کس بر عهده 
آنها اســت ماله بکشند و سرپوش بگذارند، ازم و بلکه واجب است که حداقل 
در شرایط فعلی وحصر کنونی که در آستانه شروع یک دوره رقابت بین المللی 
قــرار داریم در ایجاد آرامش و تلطیف فضای فوتبال نهایت تاش و کوشــش 

خود را به کار بگیرند.
با این حال در کمال تعجب مشاهده می شود که فوتبال از این فضا و آرامش 
برخوردار نیست بلکه اتفاقات و مسائلی باعث شده که به جای آن فضای تنش 
و درگیری حاکم باشد ! این فرآیند و طرز رفتار شاید یکی از اصلی ترین دایل 
اختافات و مجادات لفظی و اعتراضات کامی کی روش هم باشــد که هر از 
گاهی علیه مســئوان ورزش و عمدتا فوتبال ما صورت می دهد. شاید حرف 
اصلی و دلیل عمده اعتراض کروش به مسئوان »نتیجه گرا« فوتبال این باشد 
که شما مسئوان از من )کی روش( نتیجه می خواهید. می خواهید که تیم ملی 
را به جام جهانی ببرم. این تیم را بر قله فوتبال آســیا بنشــانم و... اما خودتان 
از فراهم آوردن ابزار ضروری وایجاد شــرایط ازم و بایسته طفره می روید وبه 

مسئولیتی که در این باره دارید عمل نمی کنید.
به دیگر ســخن مسئوان ورزش و مدیران فوتبال حتی در باره آنچه خود 
از فوتبال می خواهند جدی نیستند و یکی از نشانه های آن و دایل حرف ما ، 
مسائل و اتفاقات دل آزار و نگران کننده ای است که طی روزهای اخیر بر فوتبال 
ما وفضا و محیط آن حاکم شــده است که عمده ترین آن رویارویی کی روش 
است با خیلی از اهالی فوتبال وبعضی مربیان مثل برانکو که او نیز در فوتبال ما 
ودر تیم پرسپولیس کارنامه قابل قبول و موفقی از خود بر جای گذاشته است. 
اهالــی فوتبال خوب می دانند که این دعواهــا و درگیری های مخرب در 
فوتبال ما هیچکدام جدید نیســت و به شکل یک روند واپیدمی درآمده است 
که ماموریت اصلی آن کشــیدن ترمز پیشرفت فوتبال ایران و تحمیل کردن 

ناکامی و عدم موفقیت است. 
بنابراین چون چنین است ما هم در اینجا وارد ریز مسائل نمی شویم و مثا 
مشخص کنیم دعوا و اختاف کی روش و برانکو برسر چیست. این اختاف از 
کجا ناشی می شود؟ چرا کی روش در بازی فینال باشگاهی آسیا که یکسوی آن 
تیمی ایرانی قرار داشت ودر ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد حضور نیافت؟ آیا 
این کار درست بود ؟ غلط بود؟ آیا واقعا آن طور که کی روش می گوید او آن روز 
به ورزشگاه نرفته چون خبردار شده بود قرار است »لیدر«های پرسپولیس به 
او حمله کنند و وی را مورد ضرب و شــتم قرار دهند یا با حرف پندار خمارلو 
مدیر رسانه ای پرســپولیس همراهی کنیم که ادعای کی روش در این باره را 

صریحا ودر کنفرانسی مطبوعاتی تکذیب و رد می کند؟ و آیا... وآیا...و آیا...؟ 
ما وارد جزئیات ماجراها نمی شویم اما یکسره و خاصه می رویم سراغ علت 
العلل این اتفاقات که در جای خود معلول هستند. علت العلل هم چیزی نیست 

جز عامل »مدیریت فوتبال«! 
وقتــی هم می گوییم مدیریت در فوتبال همانطور که بارها هم در مقاات 
مختلف یادآور شده ایم  منظورمان یک شخص و فرد خاص که مثا امروز آقای 
تاج باشد ، نیست. بلکه نحوه نگرش و بینش و روشی است که نه حاا ودر این 
مقطع ، که سال هاســت در باره فوتبال مستعد ایران اعمال می شود و باندهای 
پدر خوانده و جریانات اختاپوســی حاضر در فوتبال بــه هیچ وزیر و مدیری 
اجازه ایجاد تغییر و تحول در ایــن نگرش و روش مدیریتی نمی دهند. اجازه 
نمی دهند چون جایگاه به ناحق و منافع نامشــروع خود را در خطر می بینند. 
این است که می بینیم بسیاری از کارهای بدیهی و اقداماتی که برای پیشرفت 
فوتبال و ارتقای سطح آن ضروری است در فوتبال ما و توسط مدیران فوتبالی 
و ورزشی ما انجام نمی شود و معطل مانده است و به جای آن شاهد حاکمیت 

نوعی روزمرگی و دعواها ویرانگر وروندی فرسایشی در فوتبال خود هستیم.

ساختار غلط 
 ترمز پیشرفت فوتبال 

حدیث دشت عشقنکته  ورزشی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش در تازه ترین صحبت هایش به تشریح آخرین وضعیت 
پنج مدیر ورزشی بازنشسته پرداخت. 

روســای فدراسیون های فوتبال، والیبال و کاراته همراه با معاون امور بانوان و مدیرکل حراست وزارت ورزش از جمله 
افرادی هستند که به طور حتم بازنشسته اند اما اقدامی که از طرف آنها و برای استفاده از ظرفیت های قانونی انجام شده و 

از طرفی عدم اتمام مهلت تعیین شده سازمان بازرسی، باعث شده این افراد همچنان بر سر کار باشند.
ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در این باره گفت: از جمله بازنشسته هایی 
که در مورد آنها صحبت می شــود، روسای فدراسیون های فوتبال و کاراته هستند که درخواست هایی مبنی بر استفاده از 
ظرفیت های قانونی در اختیار وزارت ورزش گذاشته اند و ما هم بر اساس آن اقداماتی برای پیگیری داشته ایم. از طرفی خود 
این افراد هم به صورت شخصی پیگیر وضعیت شان از طریق دیوان عدالت اداری هستند. منتظر هستیم تا مراجع قانونی 
پاسخ دهند و بر اساس آن بتوانیم اقدام کنیم. ضمن اینکه ۱۵ آذر به عنوان آخرین مهلت از طرف سازمان بازرسی تعیین 

شده و امیدواریم تا آن زمان وضعیت این مدیران مشخص شود. 
وی افزود: شکایت دیوان عدالت اقدام شخصی است که از طرف افراد انجام می شود اما نتیجه و رای آن برای ما الزام 
آور اســت چه اینکه توقف در حکم باشــد و چه نقض حکم، هر دو برای ما ازم ااجراست. ما اقدامی که انجام آن قانونی 
بود را بخشــنامه کرده و به همه اعام کردیم. مجموعه مدارک و مســتنداتی را هم در اختیار معاونت قهرمانی قرار دادیم 
تا بر اســاس آن به ما اعام وضعیت کند که اگر قانون شــامل حال فردی می شــود آن را در مورد او اعمال کنیم و اگر نه 

فعالیتش را دنبال کند. 

تشریح آخرین وضعیت 5 مدیر بازنشسته ورزشی
مراسم گلریزان جامعه ورزش در حمایت از مردم مظلوم یمن دیروز با حضور مسئوان برگزار شد.

مراســم گلریزان جامعه ورزش دیروز با حضور مســئوان ورزش کشور از جمله محمدشــروین اسبقیان رئیس دفتر امور 
منشــترک فدراسیون ها، محمد پوادگر رئیس فدراســیون تکواندو، رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال، مجید کیهانی 
رئیس فدراســیون دوومیدانی، عباس اورسجی رئیس فدراســیون کبدی، محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون، جوهری 

رئیس فدراسیون زورخانه ای و پهلوانی و... برگزار شد.
حمید علی صمیمی رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین که میزبان مراسم گلریزان جامعه ورزش کشور در حمایت از مردم 
مظلوم یمن در محل این فدراسیون است، با تبریک هفته بسیج درخصوص این مراسم گفت: جامعه ورزش مدتی بود که به دنبال 
راهی برای جمع آوری کمک های ورزشــکاران برای مردم مظلوم یمن بود که به مناسبت هفته بسیج فرصت را مغتنم دانستیم 

تا با مشارکت فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای مراسم گلریزانی برای جمع آوری کمک های جامعه ورزش برگزار کنیم.
وی افزود: جامعه ورزش همیشــه در کارهای خیر پیش قدم بوده است و امروز هم توفیق داشتیم میزبان این مراسم برای 
کمک به مردم مظلوم یمن در هفته بسیج باشیم. باهمکاری وزارت ورزش کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون ها 

و ورزشکاران تاش می کنیم کمک های خوبی را برای این مردم مظلوم جمع آوری کنیم.
علی صمیمی درخصوص کمک های جامعه ورزش گفت: ظرفیت اولیه ای فدراسیون ها اعام می کنند و بعد خود ورزشکاران 
و قهرمانان کمک های خود را اعام خواهند کرد و به تبع آن مردم همیشه در صحنه نیز با الگو گرفتن از قهرمانان ورزشی وظیفه 
اســامی، دینی و شرعی خود را انجام خواهند داد. وی افزود: کمک ها پس از جمع آوری از طریق هال احمر که به این مراسم 

نظارت دارند به دست مردم مظلوم یمن خواهد رسید.

گلریزان جامعه ورزش در حمایت از مردم مظلوم یمن

رئیس  کنفدراسیون فوتبال آسیا در حاشیه مراسم برترین های آسیا، دیدار برگشت لیگ قهرمانان آسیا 
را از جمله افتخارات این نهاد در سال جاری میادی دانست.

مراسم برترین های فوتبال در سال ۲۰۱۸ میادی در قاره آسیا امروز )چهارشنبه( در مسقط عمان برگزار می شود. این 
مراسم قرار است از ساعت ۱۸:3۰ دقیقه به وقت ایران آغاز شود.

شیخ سلمان رئیس  کنفدراسیون فوتبال آسیا در حاشیه این مراسم درباره دستاوردهای AFC در این سال گفت: امسال 
برای آسیا سال خیلی خوبی بود. هر کس که نامزد بخش های مختلف شده است به نوعی الهام بخش نسل های بعدی خود 
در آن رشته خواهد بود. اان که چند هفته تا جام ملت های آسیا باقی مانده - که قطعا بهترین دوره جام ملت ها خواهد 

بود - بهترین زمان برای جشن سالیانه است. 
او در ادامه گفت:  فوتبال آســیا بار دیگر با تکیه بر قدرت و اتحاد به جهانیان نشــان داد که قاره آسیا در حال رشد و 
پیشرفت است. دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین کاشیما و پرسپولیس در حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر جهانیان را متوجه 
شور و شوق زیاد به فوتبال در قاره آسیا کرد. ما از همه کسانی که نامزد بخش های مختلف هستند تشکر می کنیم و حضور 

آنها را در این فهرست تبریک می گوییم.

تمجید رئیس  AFC از حضور 100 هزار هوادار ایرانی در فینال آسیا
اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشســت روز شنبه درخصوص تصویب اساسنامه بحث و 

گفت وگو خواهند کرد.
اوایل آبان ماه با برگزاری نشســت هیئت اجرایی، اساســنامه جدید کمیته ملی المپیک به صورت محرمانه به اعضای 
هیئت اجرایی ارسال شد تا اعضا بعد از مطالعه پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه دهند. بعد از گذشت حدود یک 
ماه از تحویل این اساســنامه، قرار اســت در نشست روز شنبه اعضای هیئت اجرایی آن را تصویب کنند. این اساسنامه در 
ادامه باید به تصویب مجمع عمومی و همین طور کمیته بین المللی المپیک برسد تا در نهایت از سوی دولت مورد تایید و 
تصویب قرار بگیرد. در زمان ریاست کیومرث هاشمی پیش نویس اساسنامه به IOC  ارسال و تایید شد. این اساسنامه برای 
تایید به دولت هم رفت اما نتیجه ای حاصل نشد تا در زمان ریاست صالحی امیری اساسنامه دوباره مورد بازبینی قرار بگیرد.

با توجه به اینکه دبیرکل کمیته همیشه از سوی اعضای مجمع معرفی می شد، با مطالعاتی که از سوی رئیس کمیته 
صورت گرفته، در خیلی از کشــورها رئیس، دبیرکل را پیشــنهاد می کند و بعد از تایید هیئت اجرایی یا مجمع عمومی، 
دبیرکل معرفی می شــود. این تغییر بند در اساسنامه جدید نیز لحاظ شــده است. قرار است مجمع عمومی کمیته ملی 

المپیک دی ماه برگزار شود اما تاریخ قطعی آن هنوز مشخص نشده است.

اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک در هیئت اجرایی تصویب می شود

صفحه ۹
چهار شنبه ۷ آذر ۱۳۹۷

۲۰ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۰

چهارشنبه 7 آذر 1397
*فواد....................................................................................ذوب آهن)ساعت۱۵:3۰(

پنجشنبه 8 آذر 1397
*نساجی مازندران.........................................................سپیدرود رشت)ساعت ۱۵(
*ماشین سازی تبریز..............................................................پرسپولیس)ساعت ۱۵(
*استقال تهران..................................................صنعت نفت آبادان)ساعت۱7:3۰(

جمعه 9 آذر 1397
*سپاهان.....................................................................................پدیده)ساعت۱۵:۱۵(
*نفت  مسجدسلیمان...............................................................پیکان)ساعت۱۵:۱۵(
*سایپا..................................................................استقال خوزستان)ساعت۱۵:3۰(

شنبه 10 آذر 1397
*پارس جنوبی جم.............................................................تراکتورسازی)ساعت۱۵(

برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال

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

از کلیه ســهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که 
راس ســاعت 9 صبح روز پنجشــنبه مورخه 97/9/29 در مســجدالزهرا)س( شهرک شهید 

الماسی برگزار می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 

خصوص صورت های مالی 1396. 3- انتخاب بازرس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
تعاونی اعتبار ایثارگران ظفر

تاریخ انتشار: 97/9/7

هیئت مدیره

به موجب پرونده اجرایی کاســه 962026 محکوم علیه شرکت آوند سپید جنوب محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 210/673/784 ریال به عنوان اصل طلب در حق محکوم له بنام 
کاظــم آلبوباجی و پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال بابت هزینه های اجرایی در حق دولت و 
در راســتای اجرای مفاد اجرائیه اموال منقول به شرح ذیل توسط پاسگاه خرمدژ از محکوم 
علیه توقیف و کلیه اموال توقیفی جمعا به مبلغ 250/000/000 ریال توســط کارشــناس 
منتخب دادگستری ارزیابی به عمل آمده است )که البته شرح اقام در ذیل درج شده است(. 
با توجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین اباغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی واصل 
نگردیده اســت لذا وقت مزایده برای روز یک شنبه مورخه 1397/10/02 ساعت 11 تعیین 
می گردد لذا از کلیه اشــخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت می شود بدوا 10 
درصد از قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند. 
سپس در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز 
واقع در خرمکوشــک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان حضور به هم رسانند 
قیمت پایه از مبلغ کارشناســی شده شروع و برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نماید ضمنا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند پنج روز قبل 
از مزایده از اموال ذیل واقع در شهرک صنعتی شماره 2 اهواز خیابان تاش 9 بازدید نمایند.
1- تعداد یک دســتگاه جرثقیل 5 تن با الکترو موتور ســه فــاز درب کارگاه با قیمت پایه 

80/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
2- تعداد دو دستگاه چیلر سیستم خنک کننده آب با ظرفیت 57/8 کیلووات ساخت کارخانه 
haye چین با تمام متعلقات مربوطه که هر یک با قیمت پایه 100/000/000 ریال و جمعا 

به ارزش 200/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوق دادگستری 
شهرستان اهواز- نوید سرخان زاده

شماره درخواست: 9710466112300134
شماره پرونده: 9609986111000367
شماره بایگانی شعبه:962026

آگهی مزایده فروش 
اموال منقول

نوبت دوم

نام و نشانی مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرستان کنگان- شهر 
بندر سیراف- شهرداری

موضوع تجدید مناقصه: زیرســازی و آســفالت و جدول کاری و 
موزائیک فرش کوچه ها و معابر شــهر ســیراف و اجرای کانال به طول 

50 متر
تاریخ آگهی نوبت اول 97/9/7 و نوبت دوم 97/9/10

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 97/9/10 تا مورخه 97/9/11
تاریخ و محل تحویل پیشنهادات: شــهرداری بندر سیراف امور 

قراردادها از 97/9/12 تا مورخه 97/9/24 در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی اسناد: مورخه 97/9/25 ساعت 12 ظهر 

شــرح مختصری از کار: زیرسازی و آسفالت کوچه ها معابر سیراف 
به مســاحت 13000 متر مربع، جدول گذاری بــه طول 1500 متر، بتن 
فرش کوچه ها به همراه مش گذاری به مســاحت 2000 مترمربع، اجرای 
موزائیک فرش به مســاحت 300 متر مربع اجرای کانال بتنی مسلح با 

مشخصات نقشه به طول 50 متر
برآورد اولیه: 7/440/911/549 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 372/045/577 ریال به شماره 
حســاب 0102381058006 بانک صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه 

بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

جزییات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
رتبه: 5 رشته راه و داشتن گواهینامه صاحیت پیمانکار

*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.
روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

آگهی مناقصه نوبت اول آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
بدینوسیله به اطاع کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات صنعت نفت اهواز می رساند که جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت راس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 97/9/19 در محل 
مسجد جعفری واقع در اول خرمکوشک برگزار می گردد. از اعضایی که به هر دلیل قادر به حضور در مجمع 
عمومی نیستند درخواست می شود از تاریخ انتشار تا قبل از برگزاری مجمع به آدرس دفتر تعاونی واقع در اول 
خرمکوشک روبروی اداره برق مراجعه و با دادن وکالت به یکی از اعضا تعاونی در تصمیم گیریها شرکت نمایند. 

دستور جلسه: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص اخراج اعضای بدهکار
رئیس هیئت مدیره - رحیم تلخ

تاریخ انتشار: 97/9/7

مشخصات محکوم له: 1-نام: مرید نام خانوادگی: سامات  نام پدر: شتیت
نشانی: استان خوزستان - شهرستان اهواز - شهر اهواز - گلستان - خ تربت غربی پ 1

مشخصات محکوم علیه: 1- نام: حسن  نام خانوادگی: عباسی نام پدر: -
نشانی: خوزستان - اهواز - کمپلو امیرکبیر نبش ابهری 

محکوم به:
به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976943400868 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 80/4/23 تا زمان پرداخت اصل وجه ماخذ شــاخص تورم اعامی ازســوی بانک مرکزی جمهوری 

اسامی ایران و هزینه دادرسی به مبلغ 890/000 در حق خواهان و پرداخت نیم عشر در حق دولت.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 8
شورای حل اختاف اهواز )۱۳ سابق( - فاطمه کتانباف زاده موگهی

محل امضا رئیس و مهر دادگاه: قاضی مطلق شورای حل اختاف شهرستان اهواز    
رسول مرادپور  

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

نشانی: اهواز - کمپلو - نبش ناصرخسرو شمالیمحکومیت مالی 1394(.

شماره اجرائیه: 9710426943400074اجرائیه
شماره پرونده: 9609986943400585
شماره بایگانی شعبه: 960585

تصحیح آگهی 
شرکت آب منطقه ای اردبیل

در آگهی تجدیــد مناقصه عمومی یک مرحله ای شــرکت آب منطقه ای 
اردبیل چاپ شــده در صفحه 9 روزنامه کیهــان مورخه 97/5/5  ردیف 
7 رشــته و گروه پیمانکار، حداقل پایه 4 رشــته آب یا کاوشــهای زمینی 

صحیح است. 

شرکت آب منطقه ای اردبیل

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
چهارشنبه 7 آذر
لیگ برتر والیبال

*شهرداری گنبد.........................کاله مازندران)ساعت۱۵:3۰ - شبکه ورزش(
فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا

*ایران................................کره جنوبی)ساعت۱۸- شبکه ورزش(
لیگ قهرمانان اروپا

*اتلتیکو مادرید...........................................موناکو)ساعت ۲۱:۲۵ - شبکه ورزش(
*تتنهام.............................................................اینتر)ساعت۲3:3۰ - شبکه ورزش(
*پاری سن ژرمن............................................ لیورپول)ساعت ۲3:3۰ - شبکه سه(

سازمان برنامه و بودجه مبلغ 4 میلیارد تومان را برای بازسازی تاسیسات آکادمی ملی المپیک اختصاص داد.
بعد از انفجاری که در آکادمی ملی المپیک صورت گرفت، ورزشکارانی که در آکادمی ملی المپیک تمرین می کنند مشکات 
زیادی داشتند.بعد از جلسه ای که سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با نوبخت داشت، موافقت شد تا 4 میلیارد 
تومان برای بازسازی تاسیسات آکادمی به کمیته اختصاص پیدا کند.البته این بودجه هنوز وصول نشده است. کمیته ملی المپیک 

در تاش است تا در چند روز آینده با بودجه واریزی به فدراسیون ها، بودجه تخصیص یافته به آنها را به ۱۰۰ درصد برساند.

به گفته رئیس فدارســیون بسکتبال، بعد از پنجره 
پنجم انتخابی جام جهانی در مورد صمد نیکخواه بهرامی 
و حامد حدادی و دلیل غیبت آنها در اردو بررســی و 

تصمیم گیری می شود.
رامین طباطبایی اظهار داشــت: اینکه چرا بازیکنی مانند 
صمد و حامد به رغم دعوت شدن در تمرینات شرکت نکرده اند 
در آینده مشــخص می شود، تا آنجا که می دانم صمد به دایل 
شخصی و اینکه خارج از کشور حضور دارد، در تمرینات شرکت 
نکرد. این موارد را بهتر اســت از خودشــان بپرسید. در کل ما 

برای بازیکنان ملی احترام قائل هستیم و مشخصا انتظار داریم 
آنهــا هم این احترام و ارزش متقابل را مدنظر قرار دهند. ما به 
عنوان فدراسیون و تصمیم گیرنده موظف هستیم از بازیکنان 
کــه قابلیت های ازم برای قرار گرفتــن در ترکیب تیم ملی را 
دارند و منتخب ســرمربی هستند، دعوت کنیم و امکانات ازم 
را هم فراهم کنیم. حاا اینکه چرا این بازیکنان با وجود دعوت 
شدن به اردو نیامده اند را از خودشان جویا شوید. وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: - قطعا بعد از پنجره پنجم در جلســاتی که 

خواهیم داشت این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بودجه 4 میلیاردی برای بازسازی تاسیسات آکادمی ملی المپیک 

رئیس کمیته ملی المپیک اعام کرد
تصمیم گیری درباره دایل غیبت حدادی  بازنشسته های فوتبال باید استعفا دهند 

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: بازنشسته های و نیکخواه بهرامی در تیم ملی بسکتبال
فوتبال باید استعفا دهند.

سیدرضا صالحی امیری در مراسم بزرگداشت پرویز 
دهداری اظهار داشــت: با فدراســیون فوتبــال و وزارت 
ورزش و جوانان تدبیری اندیشــیده ایم و نقشــه راهی را 
تعیین کردیم. آن نقشــه راه هم این اســت که آقای تاج 
به دلیل داشــتن ظرفیت قانونی ماده »۶۰« یعنی سابقه 
ایثارگری که دارند، می توانند به عنوان رئیس فدراســیون 
فوتبال باقی بمانند اما باید بافاصله مجمع تشکیل شود و 
در مجمع، همه اعضای هیئت رئیسه  بازنشسته مستعفی 
گردند و بر اساس اساسنامه، فدراسیون کار قانونی خودش 

را دنبال کند. وی افزود: در این نقشه راه، رئیس فدراسیون 
فوتبــال می ماند و همه کســانی که در هیئت رئیســه 
هســتند و مشمول قانون بازنشستگان می شوند، با اولین 
مجمع اســتعفا می دهند و نهایتا مسیر قانونی در فوتبال 
دنبال خواهد شد. با صراحت می گویم هیچ فدراسیون و 
هیچ فردی در جامعــه ورزش از قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان مصوب مجلس شــورای اسامی مستثنی 
نیســت. او در پایــان و در پاســخ به این ســؤال که اگر 
اعضای هیئت رئیســه نخواهند استعفا دهند چه اتفاقی 
رخ می دهد، گفت : بعدا باید در مورد این موضوع صحبت 

کنیم، اان زمان آن نیست.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/8/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: * اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: آقای فرهنگ مهدیون با کد 
ملی 4284100297 و آقای محمدرضا مهدیون با کد ملی 4284706802 و آقای جعفر جعفری 
با کد ملی 4283290254 * خانم سهیا شاه ویسی به کد ملی 3732398064 به سمت بازرس 
اصلی و آقای فیاض صیدی به کد ملی 4283971391 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
شناسه آگهی: 298887
شناسه چاپ: 324735

آگهی تغییرات شرکت یوردساان زنجان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳5۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶8۳۹۰

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان
 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری زنجان

نام و نشانی مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرستان کنگان- شهر 
بندر سیراف- شهرداری

موضوع مناقصه: احداث میدان ورودی سیراف
تاریخ آگهی نوبت اول 97/9/7 و نوبت دوم 97/9/10

مورخه  تا   97/9/10 تاریخ  از  مناقصه:  اسناد  فروش  تاریخ 
97/9/11

امور  بندر سیراف  تاریخ و محل تحویل پیشنهادات: شهرداری 
قراردادها از 97/9/12 تا مورخه 97/9/24 در ساعات اداری

تاریخ بازگشایی اسناد: مورخه 97/9/25 ساعت 12 ظهر
شرح مختصری از کار: احداث میدان ورودی سیراف ضلع غربی 
به مساحت 1256 مترمربع شامل تهیه و ریختن خاک زراعی به حجم 
255 مترمکعب، خاکبرداری و پی کنی به حجم 381 مترمکعب مصالح 
با بتن مسلح با  بادبان  المان  زهکش به حجم 100 مترمکعب احداث 
نمای سنگ تراورتن و نصب ستون فلزی بر اساس جزییات نقشه، و 

اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی میدان
برآورد اولیه: 5/360/327/246 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 268/016/362 ریال به شماره 
حساب 0102381058006 بانک صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه 

بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

جزییات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
رتبه: 5 رشته ابنیه و داشتن گواهینامه صاحیت پیمانکار

آگهی مناقصه نوبت اول

*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.
روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

مشــخصات محکوم له: 1- نام: خلیل نام خانوادگی: سیفی اقبال نام پدر: برجعلی نشانی: استان 
همدان- شهرستان همدان- شهر همدان- شهرک مدنی فاز 1

مشــخصات محکوم علیه: 1- نام: امین نام خانوادگی: دیلمی نام پدر:  نشــانی:  2- نام: فریده 
نام خانوادگی: بنهانی اهوازی نام پدر: عبدالنبی نشانی: کوی جواهری خ شهید منجزی پور پ 24

محکوم به: 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه دوم محکوم است 
به انتقال ســند رسمی خودرو سواری سمند مدل 86 به شماره انتظامی 637 ج 17 ایران 14 خوانده ردیف 
اول به پرداخت هزینه های دادرسی 3205000 ریال در حق خواهان و نیم عشر دولت در حق صندوق دولت
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه ۲۱ شورای 
حل اختاف اهواز )۳۱۲ سابق(- مریم قربانی بیرگانی
قاضی مجتمع شماره ۴ اهواز امیرسلمان پور

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:
1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجر گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک ســال قبل از طرح  دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اا به 
درخواســت محکوم له بازداشت می شــود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری 
محکــوم علیه از اعــام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  
5- انتقــال مــال به دیگری به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی  روز... 

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی- مجتمع صنایع و معادن

شماره اجرائیه: 9710426957600048اجرائیه
شماره پرونده: 9609988162400591
شماره بایگانی شعبه: 960443

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * 1- آقای 
فرهنــگ مهدیون با کد ملی 4284100297 به ســمت رئیس هیئت مدیــره 2- آقای جعفر 
جعفری با کد ملی 4283290254 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره 3- آقای محمدرضا 
مهدیون با کد ملی 4284706802 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره- عضو اصلی 
برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. *کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت و سایر 
نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمدرضا مهدیون با ســمت مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت یورد ساان زنجان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳5۱۲ 

و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶8۳۹۰

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان
 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری زنجان

شناسه آگهی: 298886
شناسه چاپ: 224734



شکار شکارچی
ساری- خبرنگار کیهان: به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست شهرستانهای چالوس و کاردشت یکی از شکارچیان حرفه ای و متخلف 
کاردشــت که اقدام به شکار یک راس مرال کرده بود دستگیر و در دادگاه به 

یک سال زندان محکوم شد.
بنابر این گزارش متهم محکومیت های متعددی در رابطه با شــکار و صید 
غیر مجاز داشــته، درخصوص این پرونده )شکار یک راس مرال( از سوی شعبه 
101 دادگاه کیفری کاردشــت به یک ســال زندان محکوم شده بود، با تایید 
حکم توســط دادگاه تجدید نظر اســتان، جهت ســپری نمــودن مدت زمان 

محکومیت یک ساله، روانه زندان شهرستان نوشهر شد.
کشف مرفین

اصفهــان– خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس مبارزه بــا مواد مخدر فرماندهی 
انتظامي اســتان اصفهان از کشــف 12کیلوگرم مرفیــن در عملیات ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان نائین و دستگیری دو نفر در این رابطه خبر داد.  
سرهنگ »سید تقی حسینی« گفت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
نائین حین کنترل خودروهاي عبوري به یک دســتگاه خودروی سواری رانا که 

قصد عبور از محور خاکی جاده داشت مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: پس از متوقف شــدن خودرو ماموران طــی هماهنگی با مقام 
قضائــی از آن بازدید به عمــل آوردند  که در نتیجه ایــن عملیات مقدار 12 

کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین کشف و دو متهم نیز دسگیر شدند.
ناکامی سارقان در سرقت 

چنــاران- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي شهرســتان چنــاران از ناکام 
گذاشتن سارقان حین سرقت و کشف اموال مسروقه خبر داد. سرهنگ »برات 
اویســی« گفت: مأموران حین گشت زنی، به یک دستگاه خودروی پیکان وانت 
که سعی داشــت در تاریکی شب خود را از دید مأموران پنهان کند، مشکوک 
شدند.وی تصریح کرد: بافاصله مأموران به تعقیب خودرو پرداخته و نهایتاً در 
پی عدم توجه به فرمان ایست پلیس، خودرو با شلیک گلوله، متوقف و یک نفر 
از سرنشــینان دستگیر و دو نفر دیگر با اســتفاده از تاریکی شب به زمین های 

کشاورزی اطراف، متواری شدند.
اویسی در ادامه اظهار داشــت: در بازرسی از خودرو مورد نظر مقدار قابل 
توجهی اموال مسروقه شــامل تعدادی در و پنجره، ظروف آشپرخانه و منزل، 
میوه و تعدادی شــیرآات ساختمانی، کشــف و متهم دستگیر شده به سرقت 
اموال کشــف شده با همدســتی دو نفر دیگر از باغ ویاهای محدوده گلمکان 

اعتراف کرد.
تصرف اراضی

امرد – خبرنگار کیهان: مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی ارستان گفت: 
با گشــت زنی نیروهای یگان حفاظت این اداره کل به صورت شبانه روزی چند 
مورد تصرف اراضی ملی در شهرســتان مهر و امرد شناســایی شــد و پس از 

تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شدند. 
محمدرضا باقری فرد، افزود: پس از بررســی های صورت گرفته در محاکم 
قضایی تصرف دو زمین یکی در شــهر امرد بــا 470 متر مربع به ارزش یک 
میلیــارد و 665 میلیون ریال و دیگــری به متراژ 513 متر مربع در بخش گله 
دار شهرستان مهر به ارزش 500 میلیون ریال مورد تایید قرار گرفت و با حکم 
قضایی توسط ماموران یگان حفاظت این اداره کل قلع و قمع شد و از متصرفیان 

باز پس گرفته شد.
دست رد پلیس به رشوه

سرویس شهرستانها: رئیس بازرسي فرماندهي انتظامي استان گیان از رد 
رشوه 20 میلیون ریالي ماموران انتظامي شهرستان رودبار خبر داد. 

سرهنگ »وهاب محسن نژاد« گفت: ماموران انتظامي شهرستان رودبار در 
پي دریافت خبري مبني بر فعالیت فردي در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در 

سطح شهرستان بررسي موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وي با بیان اینکه ماموران پس از انجام تحقیقات متهم را در پاتوقي که در 
آن مواد مخدر مي فروخت شناســایي و دستگیر کردند افزود: از متهم دستگیر 
شده مقداري مواد مخدر کشف شد.این مقام انتظامي اظهار داشت: متهم جهت 
رهایــي از چنگال قانون مبلــغ 20 میلیون ریال وجه نقد به عنوان رشــوه به 

ماموران پیشنهاد کرد.

صفحه 10
چهار شنبه ۷ آذر 1۳۹۷

۲0 ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶0
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

واقع  استان »درعا«  باستانی  آثار  اداره 
در جنوب ســوریه مقادیــر زیادی عتیقه 

و اشیاء قدیمی کشف و ضبط کرد.
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد 
که اداره آثار باستانی درعا 103 قطعه باستانی را 
در یکی از منازل واقع در شهرک »الجیزه« )20 

کیلومتری شرق شهر درعا( شناسایی کرد.
ســانا اعام کرد که این آثار باستانی برای قاچاق آماده شده بودند که اداره 

آثار باستانی به همراه ریاست پلیس درعا مانع از انجام این اقدام شد.
این قطعه های عتیقه شامل 75 سنگ بازالت و مرمر و 28 قطعه سفال بود 

که همه این آثار به دوران روم بازمی گردد.
احتماا این آثار زمانی که شهرک الجیزه در اشغال تروریست ها بود، از موزه 

»بصری ااثری« ربوده شده بود.
از زمانی که ارتش ســوریه به صورت کامل استان درعا را آزاد کرد، پلیس 
این اســتان به همراه اداره آثار باستانی چندین بار تاش قاچاقچی های عتیقه 

برای خارج کردم اشیاء قیمتی سوری را ناکام گذاشته اند.
در همین راستا، »محمد خیر نصر اه« رئیس  اداره آثار باستانی استان درعا 
دهم مهر گذشته اعام کرد که این مرکز با همکاری پلیس این استان توانست 
یک محموله اشیاء عتیقه را در این استان کشف و ضبط کند که در حال قاچاق 
به اردن بود.نصراه گفته بود که این آثار باستانی متعلق به دوره رومی ها بوده و 
در یکی از مزرعه های منطقه »الطبریات« از توابع شهرک »تل شهاب« واقع در 

ریف غربی درعا در نزدیکی مرز اردن کشف شد.
وی تصریح کرد که این آثار باستانی از طریق خریداران عتیقه آماده قاچاق 
بود؛ خریدارانی که از حضور گروه های تروریســتی در این منطقه سوءاستفاده 
نموده و آثار باستانی را جمع کردند.»محمد مسکور« مسئول منطقه درعا نیز در 
همین راستا اعام کرد که گشتی های امنیت داخلی برای بازپسگیری این آثار 
باستانی کمک کردند و این آثار را به موزه ملی بازگرداندند.گروه های تروریستی 
حاضر در درعا طی سال های گذشته دست به قاچاق هزاران قطعه باستانی زده 

و از مرزهای اردن این قطعات را از سوریه خارج کردند.

کشف آثار باستانی 
آماده قاچاق 

در جنوب سوریه 

وزارت کشور فرانسه اعام کرد: در سال 
2017 بیش از 100 زن بر اثر خشونت خانگی 

جان باختند.
به گزارش اســپوتنیک، 125 نفر از قربانیان 
خشونت خانگی یا توسط شریک فعلی یا شریک 
سابق کشته شدند که از این تعداد 109 نفر زن 

و 16 مرد قربانی خشــونت خانگی شــدند. بنابراین، هر سه روز یک زن بر اثر 
خشونت همسر یا همسر سابق خود کشته شده اند.

در 27 نوامبر، وزارت کشــور فرانسه یک پورتال اینترنتی ویژه را راه  اندازی 
کرد که از طریق آن قربانیان خشــونت خانگی توانســتند به طور ناشــناس با 

افسران انتظامی تماس بگیرند.
در ســپتامبر 2018، 88 هنرمند، مدیر، بازیگر و هنرمند اظهار امیدواری 
کردند که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، برای مبارزه علیه خشــونت 

خانوادگی یک کار ملی انجام دهد.

هر ۳روز 
یک زن فرانسوی 

بر اثر خشونت 
می میرد

اقدام عجیب یک وزیر محلی گردشگری 
پاکســتان به دلیل تاخیر پرواز هواپیما در 
این کشور سوژه رسانه ها  پایتخت  فرودگاه 

شد.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، در 
ویدئویی که تبدیل به ویدئویی داغ در این کشور 
شده است، این مسافر خشــمگین را در حالی که قصد دارد لباس هایش را در 

سالن فرودگاه اسام آباد پاکستان به آتش بکشد، نشان می دهد.
او سپس شدیدا با ماموران فرودگاه به مجادله پرداخته و اقدام به هل دادن 
آنها کرد. اما پس از پخش گسترده این ویدئو در شبکه  های اجتماعی مشخص 
شد که این مسافر خشمگین یکی از مقامات محلی در پاکستان و در واقع وزیر 

گردشگری این کشور بوده است.
بنا به گزارش رســانه های محلی پاکســتان، دادگاه عالی این کشور »فیدا 
حســین«، وزیر گردشــگری منطقه گیلگیت بالتیســتان را بــه خاطر رفتار 

نامناسبش در فرودگاه پایتخت این کشور احضار کرده است.
انتشــار این ویدئو در شبکه های اجتماعی پاکســتان و بویژه فیسبوک با 

واکنش برخی کاربران همراه بود.

اقدام عجیب 
وزیر گردشگری 

پس از تاخیر
 پرواز هواپیما! 

سازمان بهشت زهرا)سام ا... علیها( درنظردارداجناسزیرراازطریقمناقصهوبهپایینترینقیمتپیشنهادیخریدارینماید.بدینوسیلهازاشخاصحقوقیواجدشرایطجهتشرکتدرمناقصهدعوتبهعملمیآید.

تجدید آگهی مناقصه عمومی)دومرحله ای( 
شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

الف: شــرایط متقاضی موضوع خرید دکل دوربین و عملیــات نصب: 1-مرتبطبودنموضوع
اساســنامهشــرکتباموضوعمناقصــه2-دارایاســتانداردهایازمدرزمینهتولیدســازههایفلزیو
اســتانداردهایجوشوHSEباشد.3-ارائهمدارکازمجهتاثباتهمکاریباسایرارگانهاوسازمانها
4-دارایکادریمجرب،متخصصومتعهدباشد.عملیاتنصبدکلدوربینباشرایطیکهتوسطسازمان
ارایهخواهدشــدبابرندهموضوعمناقصهخواهدبود.ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: 
کلیهداوطلبینمیتوانندجهتخریداســنادمناقصهبادردستداشتنفیشواریزیبهمبلغ500/000ریال
بهشمارهحساب1001نزدبانکشهرشعبهبهشتزهرا)ساما...علیها(بهجادهقدیمتهران-قمساختمان
اداریشــمارهیکســازمان-ادارهقراردادهامراجعهنمایند.ج( سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان
میبایســتمبلغفوقرابهعنوانســپردهشــرکتدرمناقصهبهصورتضمانتنامهبانکیدروجهسازمان
بهشــتزهرا)س(بااعتبارحداقلســهماهوقابلتمدیدیاوجهواریزیبهحســاب1003بانکشهرشعبه
بهشتزهرا)س(بهنامسازمانبهشتزهرا)س(بههمراهاسنادمناقصهدرپاکتالفبهدستگاهمناقصهگزار
ارائهنماید.د( مهلت ارائه اســناد: ازتاریخانتشارآگهیبهمدت10روزدراوقاتاداریجهتدریافت

وتکمیلوتحویلاســنادمناقصهمیباشد.)ساعتپایانتحویلپاکت15میباشد.(بدیهیاستشرکتدر
مناقصهوارائهپیشنهادبهمنزلهقبولشروطوتکالیفمقرردراسنادمناقصهونمونهقراردادبودهوسازمان
درردیاقبولیکیاکلیهپیشــنهاداتمختاراســت.هـ( برگزاری جلسات مناقصه:پسازبازگشایی
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عضو شــورای شــهر تهران گفت: نامه وزارت 
اطاعــات درباره تاییــد حکم پیــروز حناچی به 
 عنوان شــهردار تهران به وزارت کشــور چند پهلو 

بوده است.
به گزارش فارس، حســن خلیل آبادی در حاشیه جلسه 
هم اندیشی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: در 
جلسه هم اندیشی قرار شد با وزارت کشور مکاتباتی داشته 
باشیم و درخصوص تعیین تکلیف شهردار تهران اقدام شود. 
وی گفــت: وزارت کشــور اعام کرده اســت که نامه 
وزارت اطاعات برای صدور حکم شهرداری حناچی کفایت 

نمی کند، چرا که این نامه چند پهلو است. 
خلیل آبادی افزود: بنابراین هیات رئیســه مکاتبات خود 

را با وزارت کشــور آغاز می کند تا هرچه سریعتر این موضوع 
تعیین تکلیف شود. 

وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از اعضای 
شــورای شهر تهران در توئیتی اعام کرده است که حناچی 
شهردار تهران شده است، گفت: چطور این اتفاق افتاده ولی 
شــهردار از وزارت کشــور حکمی دریافت نکرده است. فعا 
پیروز حناچی به عنوان سرپرســت شهرداری تهران مطرح 

است. 
عضو شــورای شــهر تهران اظهار داشت: در صورتی که 
حکم شــهردار صادر نشــود، موضوع در هیئت حل اختاف 

مطرح خواهد شد. 
وی گفت: اگر اعضای شورای شهر تهران مصر به انتخاب 

حناچی نباشند، پروسه انتخاب شهردار جدید اتفاق خواهد 
افتاد. 

خلیل آبادی افزود: در جلســه هم اندیشی درباره انتخاب 
شهردار جدید بحثی نشد و مذاکرات با وزارت کشور و وزارت 

اطاعات درباره صدور حکم شهردار انجام شده است. 
عضو شــورای شــهر تهران افزود: وزارت کشور باید تا 
دوشنبه درباره انتخاب شهردار جواب می داد که تاکنون این 
اتفاق نیفتاده و امیدواریم هرچه زودتر حکم شهردار تایید و 
اباغ شود.  وی افزود: نامه وزارت کشور به شورای شهر این 

قطعیت را نداده که حناچی را تایید یا رد می کند. 
خلیل آبادی افــزود: در حال حاضر نامه وزارت کشــور 

دارای  ابهام است و باید این ابهامات برطرف شود.

حکم شهردار هنوز صادر نشده است

خلیل آبادی: نامه وزارت اطاعات درباره حناچی
 چندپهلو است

بخشــدار مرکزی پلدختر گفــت: راه ارتباطی 
1۸روســتای پلدختر قطع است که اداره راهداری در 
حال فعالیت برای باز کردن راه ارتباطی این روستاها 

است. 
مرتضی کاییدی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: راه 
ارتباطی 18 روستای پلدختر از جمله مسیر هرسکه با هشت 
روستا، میدان بزرگ، چم رستمیان، کاک مراد خرسدر، تخت 
چان، می شوند، پیر مار، خوش آب واشیان، گردکانه به دلیل 
ســیاب قطع است که نیاز به راه شکافی، مرمت و بازسازی 

دارند.
وی افزود: طی بارندگی های شدید روزهای گذشته آب 
وارد حدود 100 منزل مسکونی در سراب حمام شده بود که 
با کف کــش آب منازل راخارج کردیم ودر حال حاضر هیچ 
منزل مسکونی مشکل ندارد ووضعیت در حالت عادی است.

بخشدار مرکزی پلدختر گفت: آب اشامیدنی  13روستای 
شهرســتان پلدختر از جمله مجتمع ســقای کربا با شش 
روستا و مجتمع جلوگیربا هفت روستا قطع است که پرسنل 

آبفار تاش دارندآب این روستاها را در مدار قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه آنتن دهی  تلفن همراه وشبکه های 
تلویزیونی در خیلی از روستاهای بخش مرکزی قطع است، 
بیان کرد: 30 درصد روســتاهای بخــش مرکزی آنتن دهی 
تلفن همراه ندارند که  صداوسیما و مخابرات در حال اعزام  

برای حل مشکل این روستاها هستند.
کاییدی با اشاره به اینکه ادارات مربوطه در حال برآورد 
خســارات هســتند گفت: پل روســتای میدان بزرگ وچم 
رستمیان به طور کلی تخریب شده است که نیاز به بازسازی 

دارند.

راه ارتباطی ۱۸روستای پلدختر 
بر اثر سیاب قطع است 

اهواز- خبرنگار کیهان: 
فرماندار شهرستان اندیمشک گفت: آتش سوزی 
ناشــی از انفجار خط لوله 56 اینچ گاز سراسری در 

بخش الوار گرمسیری اندیمشک مهار شد. 
پیمان جهانگیری، افزود: نیروهای امدادی شهرستان و 
تیم های مختلف آتش نشانی به محض وقوع انفجار به محل 

حادثه اعزام شدند. 
وی اظهار داشــت: با توجه به وسعت حادثه، گروه های 

اطفای مختلفی از ســطح اســتان برای مهار آتش سوزی و 
مرمت لوله ها به منطقه گسیل شدند. 

وی با بیان اینکه این آتش سوزی با تاش همه واحدهای 
تخصصی به طور کامل مهار شــد، افزود: تاش برای ترمیم 
خطوط آغاز شــده اســت.  وی گفت: تمهیــدات ازم برای 
تسریع در مهار آتش سوزی از همان دقایق اولیه انجام شد و 

بازدیدهایی از منطقه به عمل آمد. 
جهانگیــری افزود: احتمال می رود با توجه به بارش ها و 

سیل اخیر، مسیر خطوط لوله کشی شسته شده و خط انتقال 
دچار شکســتگی و درنتیجه انفجار شــده است. وی اظهار 
داشت: این حادثه ساعت سه بامداد سه شنبه در منطقه باقله 
کار شهر بیدروبه رخ داد که علت دقیق آن در دست بررسی 
است.  فرماندار اندیمشــک افزود: شعله های مهیب آتش و 
دود غلیظ در ساعات اولیه این انفجار منطقه را فرا گرفت که 
به ســرعت کار مهار آتش آغاز شد و خوشبختانه این حادثه 

تلفات جانی نداشت. 

آتش سوزی خط لوله سراسری گاز در اندیمشک

بیش از 2 هزار سبد کاا، کیف و لوازم التحریر توسط قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و 
با مشارکت جمعیت فراگیر زندگی خوب، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و شبکه بهداشت نیک شهر در روستاهای صعب العبور 

سیستان و بلوچستان توزیع شد.

توزیع سبد کاا در روستاهای سیستان و بلوچستان

سخنگوی آتش نشانی تهران از وقوع آتش سوزی گسترده در یک انباری لوازم یدکی خودرو در تهران خبر داد.
جــال ملکی به خبرگزاری صدا و ســیما گفت: ظهر دیروز انباری 300 متری یک طبقــه که در آن به صورت دو ردیف 
مســقف لوازم یدکی دپو شده بود، در خیابان امیرکبیر، کوچه سراج الملک طعمه حریق شد که بافاصله آتش نشانان به محل 

اعزام شدند.
ملکی افزود: آتش نشانان با حضور به موقع و اطفاء حریق از سرایت آتش به دیگر محل ها جلوگیری کردند.

ســخنگوی اورژانس تهــران نیز درباره این حادثه گفت: پنج دســتگاه آمبوانس، یک دســتگاه اتوبوس آمبوانس و دو 
موتورانس به صحنه اعزام شــد. مجتبی خالدی افزود: آتش سوزی 13 مصدوم داشت که 10 مصدوم درمان سرپایی شدند و 

سه مصدوم به بیمارستان انتقال یافتند.

آتش سوزی انبار لوازم یدکی در خیابان امیرکبیر

فرماندار اسفراین اعام کرد: به دنبال بارش برف 
و باران شدید، مدارس پنج روستای بخش مرکزی این 

شهرستان دیروز، سه شنبه، تعطیل بود. 
طاهر رســتمی به ایرنا اظهار داشت: مدارس روستاهای 
کریم آباد علیا و سفلی، درپرچین و سرخ قلعه به علت بارش 
برف و مدارس روســتای کاته سنجر نیز به علت آبگرفتگی 

معابر، دیروز )سه شنبه( تعطیل بود.
میزان بــارش باران که از عصر یکشــنبه اســفراین را 

فراگرفت، حدود 40 میلیمتر گزارش شــده که سبب جاری 
شدن سیاب در برخی مناطق شهرستان و آبگرفتگی منازل 

روستایی و معابر شهری شد.
این بارش ها از عصر دوشنبه در برخی مناطق کوهستانی 
شهرســتان بــه صورت بــرف ادامه یافت کــه موجب بروز 
مشــکات ترافیکی در برخی مسیرهای شهرستان از جمله 
در محور کوهستانی اسفراین - بجنورد شد و ستاد مدیریت 

بحران را به ممنوعیت تردد تریلرها در این مسیر واداشت.

برف مدارس 5 روستای اسفراین را تعطیل کرد

تبریز - خبرنگار کیهان: 
که  پزشکانی  داد  تبریز هشدار  دادستانی  معاون 
اســرار بیماران را افشــا کنند، طبق قانون به زندان 

می روند و جریمه می شوند.
»احمد موقری« گفت: جراحان، پزشکان، داروفروشان و 

ماماها، در صورت افشای اسرار 3 ماه زندان می روند.
وی افزود: افرادی که بنا به اقتضای شــغل خود محرم 
اسرار مردم محسوب می شوند، در صورت افشای اسرار به 3 
ماه تا 1 سال زندان و پرداخت جرایم نقدی محکوم می شوند.

موقــری تاکید کرد: اگر کادر درمــان در مورد وضعیت 
بیماران وحشت و رعب ایجاد کرده و شرایط را وخیم نشان 

دهند، تحت تعقیب قــرار می گیرند. این اعمال جرم بوده و 
قابل پیگرد قضایی است.

معــاون دادســتان تبریز تصریح ســاخت: قوانین نظام 
پزشــکی باید رعایت شــوند. مدیری که تخلفات را گزارش 
نکند، به 6 ماه تا 2 ســال زندان و نیز انفصال موقت محکوم 
می شود و افشاکنندگان اسناد محرمانه جریمه نقدی شده و 

3 ماه به زندان انداخته می شوند.

معاون دادستان تبریز:
پزشکانی که اسرار بیماران را افشا کنند زندانی می شوند

بارندگی های شدید و طغیان رودخانه های فصلی 
باادست در حوزه شهرستان گناوه باعث جاری شدن 
آب همراه با نفــت در دره فصلی »بهون« حدفاصل 
روستای چم شهاب بخش مرکزی این شهرستان شد. 
بــه گزارش ایرنــا، رئیس  اداره حفاظت محیط زیســت 
گناوه با تایید جاری شدن مواد نفتی در دره های فصلی این 
شهرستان گفت: به محض اطاع به همراه معاون امورعمرانی 
فرمانــداری و مقام های قضایی و نمایندگان شــرکت نفت 
وگاز گچســاران در محل حاضر و لکه های نفتی به طول 15 
کیلومتر مشــاهده و صورت جلسه ای نیز از وضعیت به وجود 
آمده تنظیم شــد. محمد تولیده، افزود: بخشــی از لکه های 
نفتی به همراه آب ناشــی از بارندگی و طغیان رودخانه های 
فصلی باادست به ساحل سرازیر و بخش دیگری در دره های 
فصلی موجود است که باید هرچه زودتر جمع آوری شود. وی 
اظهارداشــت: در 10 روز اخیــر دو بار آلودگی نفتی به دلیل 
بارش های ســنگین و طغیان رودخانه های فصلی باادست 
در این شهرستان جاری و زمین های کشاورزی را درمعرض 

آسیب جدی قرار داده است. 

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت: باتوجه به 
اینکه لکه های نفتی زمین های کشاورزی و طبیعت منطقه را 
در معرض خطر قرار داده، این اداره براساس وظایف و طبق 
مقررات شــکایت خود را از شــرکت نفت به مراجع قضایی 
ارایه داده اســت. رئیس اچ اس ای شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچســاران گفت: به محض گــزارش آلودگی نفتی در 
دره های فصلی گناوه، نیروهای عملیات شــامل 14 گروه با 
بیش از 107 نفر همه منطقه را در مجموع 57 بازدید انجام 
دادند و هیچگونه نشــتی از خطــوط لوله نفت و حوضچه ها 
رویت نشد. شهرام قربانی افزود: دراین عملیات به رغم اینکه 
آتش ســوزی در مخازن پترو امید آسیا به وقوع پیوسته بود، 
نیروهای عملیاتی وارد شــدند و همه خطوط لوله نفتی در 
حوزه گلخاری و بینک باادســت رودخانه فصلی و گودال ها 
را در 48 ســاعت که همراه با بارش باران بود بازدید و نشتی 
وجود نداشته اســت. وی گفت: احتمال می رود نشتی نفت 
مربوط به تعمیــرات قبلی در حوضچه ها باشــد که بدلیل 
بارندگی ایجاد شــده باشــد اما نیروهای عملیاتی هیچگونه 

موردی رویت نکردند. 

آلودگی رودخانه های فصلی گناوه به مواد نفتی

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مسمومیت ۸ 
نفر بر اثر بی احتیاطی و گازگرفتگی در محله قیطریه 

خبر داد.
جال ملکی به تسنیم گفت: محل این حادثه که بامداد 
دیروز رخ داد، ساختمانی سه طبقه با یک طبقه زیرزمین بود 
و در هر طبقه یک ســوئیت کوچک حدوداً 35 متری وجود 
داشــت. در طبقه منفی یک )زیرزمین( 11 مرد که کارگران 
یک رستوران بودند داخل سوئیت حدوداً 30 متری استراحت 
می کردند. دو نفر از آنها در زمان حادثه خارج از منزل بودند 
که در زمان بازگشــت به منزل با وضعیت نیمه هوشیار 9 نفر 
دیگر مواجه و مراتب به ســامانه 125 اعام شــده بود.ملکی 
با بیان اینکه در زمان رســیدن آتش نشــانان همگی افراد از 
منزل خارج شــده بودند، افزود: یکی از آنها وضعیت بهتری 
نسبت به مابقی افراد داشت اما عائم مسمومیت در هشت نفر 
دیگر مشهود بود که همگی تحویل عوامل اورژانس شدند.وی 

درباره علت وقوع این حادثه اظهار داشت: با حضور کارشناس 
آتش نشانی در محل حادثه مشــخص شد استفاده نادرست 
از آبگرمکن باعث این حادثه شــده اســت؛ یکی از کارگران 
دودکش آبگرمکن را با بی احتیاطی کامل خارج کرده تا بتواند 
با استفاده از حرارت البسه خود را خشک کند غافل از اینکه 
به همین صورت گاز خطرناک منواکسیدکربن در حال انتشار 
است.سخنگوی آتش نشــانی تهران ادامه داد: در زمان پایانی 
ایمن سازی محل و بازگشت آتش نشانان، یکی از همسایگان 
طبقات باایی نزد آتش نشــانان مراجعــه و اعام کرد مدت 
زمانی است در منزل احساس سردرد و سرگیجه می کند که 
آتش نشانان در منزل این شخص حضور یافته و مشخص شد 
اســتفاده از شومینه و بسته بودن در و پنجره ها باعث انتشار 
گاز منواکســیدکربن شده که با ارائه تذکرات ازم به ساکنان 
مبنی بر اینکه اســتفاده از شــومینه در محیط های کوچک 

خطرزاست، نسبت به ایمن سازی این منزل نیز اقدام شد.

مسمومیت ۸ نفر بر اثر گازگرفتگی در خانه ۳۰ متری

قاچاقچیان در محــدوده مرزی این 
شهرستان 935 کیلوگرم مواد مخدر 

از نوع تریاک کشف کردند. 
به گزارش ایرنا، سرتیپ سعید کمیلی، 
افــزود: مرزداران هنگ مرزی ســراوان با 
اشراف اطاعاتی از قصد قاچاقچیان برای 
انتقال محموله مواد مخدر به عمق کشور 
آگاه شــده و بافاصله با هوشیاری کامل 
به اجرای کمین و تشدید پوشش منطقه 

پرداختند.
وی ادامــه داد: ســوداگران مرگ که 
قصد داشتند در فرصتی مناسب محموله 
مواد مخــدر را بوســیله 10 رأس دواب 
)چهارپایان( وارد کشور کنند که با توجه 
به عملیــات غافلگیرانه و حجم زیاد آتش 
مرزداران در رســیدن به اهداف شوم خود 

ناکام ماندند.

کشف 9۳5 کیلوگرم تریاک در سراوان
بلوچستان گفت:   و  مرزبانی سیســتان  فرمانده 
با  نیروهای هنــگ مــرزی ســراوان در درگیری 

اصفهان – خبرنگار کیهان:
عامل شــرکت سهامی  مدیر 
ذوب آهن اصفهان و همچنین دکتر 
بهرام سبحاني رئیس هیئت مدیره 
این شــرکت و جمعي از مسئوان 
ذوب آهن در نشست با خبرنگاران 
در محل شــرکت ملی فواد ایران 
به تشریح چشــم انداز روشن این 

شرکت پرداختند.
مهندس منصور یزدی زاده در این 
نشست با  اشاره به جایگاه ملی ذوب آهن 
اصفهان به عنوان مــادر صنعت فواد 

کشور گفت: این شرکت که سال گذشته به 50 سالگی رسید، عاوه 
بر پایه گذاری صنعت فواد کشور، در شکل گیری سایر صنایع مهم 

کشور نیز نقش آفرین بود.
وی افزود: هرچند ســهام این شرکت واگذار شده و خصوصی 
محسوب می شود اما همواره نگاه ملی خود را حفظ نموده و همچون 
دوران دفاع مقدس که در تامین نیاز های دفاعی کشــور حضوری 
فعال داشــت، امروز نیز نقش خود را با تربیت نیروهای متخصص 
و مدیــران ســرآمد و همچنین حفظ  اشــتغال در معادن و دیگر 

مسئولیت های اجتماعی به خوبی ایفا می نماید. 
وی گفت: روز پنجشــنبه مجمع افزایش ســرمایه را داشتیم 
و ســرمایه این شرکت از 3300 میلیارد تومان به 6150 میلیارد 
تومان افزایش یافت و شرکت از شمولیت ماده 141 خارج شد که 
دســتاوردهای بسیار خوبی داشت از جمله اینکه موجب تغییر در 
ســاختار مالی شرکت شده و استفاده از تمامی ظرفیت ها و منابع 
بیرونی را فراهم می ســازد تا شــرکت بتواند در فضای مناســبی 

سرمایه گذاری کند.  
مهندس یزدی زاده تصریح کرد: ظرفیت اســمی تولید ساانه 
ذوب آهن اصفهان، 3 میلیون و 600 هزار تن چدن اســت اما این 
شرکت با امکانات خود قادر به تولید 4 میلیون تن چدن در سال 
می باشــد و همچنین با اجرای پروژه LF قادر به تولید 3 میلیون 
و 300 هزار تن فواد اســت که در نتیجــه 700 هزار تن چدن 
مازاد خواهد داشــت که صادرات یا فــروش آن به فواد مبارکه 

امکان پذیر است. 
وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم پایداری در تامین مواد اولیه 
به ویژه ســنگ آهن، هم اکنون این شرکت با 55 درصد ظرفیت 
خــود کار می کند و تولید آن حدود 2 میلیون و 200 هزار تن در 

سال است. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، دلیــل این معضل را واگذاری 
معــادن بدون در نظر گرفتن تعهــدات آنها در جهت تامین مواد 
اولیه صنایع فوادی کشور ذکر نمود و افزود: این امر موجب شده، 
معادن کشور به راه اندازی صنایع فوادی جدید مبادرت و به صورت 
عمودی رشد کنند و صنایع فوادی بزرگ کشور مانند ذوب آهن را 

با چالش مواد اولیه مواجه سازند. 
وی با  اشاره به قول مساعد وزارتخانه های صمت و تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی مبنی بر تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن اصفهان 
گفت: با تامین مواد اولیه، 90 درصد مشــکات این شرکت برای 
رسیدن به ظرفیت کامل تولید حل می شود که در حفظ  اشتغال 
14 هزار پرسنل این شرکت، 17 هزار معدن کار معادن زغال سنگ 

و یک میلیون نفر به طور غیر مستقیم موثر است. 
 مدیر عامل ذوب آهن اصفهان، در خصوص صادرات این شرکت 
گفت: ما به دنبال حفظ سهم خود در بازار های جهانی هستیم، تا 
نقش خود را در این بازار ها حفظ کنیم. توافق شده که به عراق و 
افغانســتان ریالی صادرات داشته باشیم. البته ارزی هم می توانیم 
صادر  نماییم. صادرات به عراق و افغانستان هم برای شرکت سود ده 

است و ما هیچ زمان به زیان نمی فروشیم.

یــزدی زاده گفت:  مهنــدس 
صــادرات ذوب آهــن اصفهان به 
کشورهای آسیای دور نیز رسیده 
اســت و محصول این شــرکت به 
خوبی در بازارهــای جهانی جای 

خود را پیدا کرده است. 
وی با  اشاره به اینکه ذوب آهن 
اصفهان به عنوان تولید کننده مقاطع 
است،  پی ریزی شده  ســاختمانی 
افزود: این شــرکت در حال تبدیل 
شدن به تولید کننده مقاطع صنعتی 

همچون ریل و تیرآهنH است. 
وی در مــورد تولید ریل گفت: در تولید ریل دو موضوع مهم 
مطرح است. یکی مربوط به نورد ریل است که در کارگاه نورد 650 
ذوب آهن انجام می شود. موضوع دوم مربوط به شمش ریل است که 
VD در گذشته خریداری می شد اما خوشبختانه با راه اندازی پروژه
موفق به تولید شمش ریل شدیم. عاوه بر آن با اجرای این پروژه، 
امکان تولید تمام مقاطع صنعتی فراهم شد و هم اکنون 50درصد 

کل تولیدات این شرکت را مقاطع صنعتی تشکیل می دهد. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت قادر به تولید 
انــواع ریل اســت و ریل مورد نیاز جهت مترو کشــور نیز تامین 
می شود که اولین محموله آن به زودی جهت مترو اصفهان تحویل 

داده می شود. 
مهندس یزدی زاده تولید تیرآهن H300 را یکی از مهمترین 
دستاوردهای اخیر این شرکت عنوان نمود و گفت: در تاش هستیم 
تا سه سال آینده کل بازار یک میلیون تنی این محصول در داخل 
کشــور را بدست آوریم. بدین ترتیب دیگر استفاده از تیر ورق که 

محصولی غیر استاندارد برای ساختمان است، نیاز نخواهد بود . 
 ،H300 وی افزود: جهت ریخته گری شمش مورد نیاز تیرآهن

شــمش بیم بانک تولید شــد که به همت تاشگران ذوب آهن 
صــورت گرفت در حالیکه پیشــنهاد شــرکت های خارجی برای 
احــداث ریخته گری مذکور، 3 و نیم میلیون یورو بود که این رقم 

صرفه جویی شد. 
مهندس یزدی زاده پــروژه PCI )تزریق پودر زغال در کوره 
بلنــد به جای کک( را یکی از پروژه های مهم این شــرکت جهت 
کاهش قیمت تمام شده عنوان نمود و گفت: این پروژه که 80درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته و تا اواخر بهمن ماه راه اندازی می شود، 
مصرف کک را کاهش می دهد و150میلیارد تومان نتیجه اقتصادی 
آن خواهد بود. وی افزود: ذوب آهن اصفهان در گذشــته یک برج 
خاموش کننده برای کک  ســازی داشته اما اخیرا با راه اندازی برج 
خاموش کننده دیگر به دست تاشگران این شرکت ، مشکلی بابت 

اورهال واحد کک سازی نخواهد داشت.
مدیرعامل ذوب آهن در خصوص تامین آب این شــرکت در 

شرایط بحران خشکســالی کنونی گفت: پروژه پسآب تا یک ماه 
آینده تعیین تکلیف می شــود و 800متر مکعب در ســاعت انواع 
پســآب های زرین شهر و خود ذوب آهن را تصفیه کرده و در خط 

تولید استفاده می کنیم.
وی در مورد تهاتر بدهی های این شــرکت ) بند واو تبصره 5( 
گفت: از مجموعه بدهی هــای بانکی ذوب آهن که 3800میلیارد 
تومان اســت ، توافق ازم با بانک های ملــی 453 میلیارد تومان، 
صادرات 307 میلیارد تومان، ملت 589 میلیارد تومان و کشاورزی 
161میلیارد تومان در مجموعه 1510 میلیارد تومان صورت گرفته 
که بدهی ها تهاتر می شود و توافق با بانک پاسارگاد به میزان 905 
میلیارد تومان در حال انجام است. فرم بانکی 4 بانک اول پر شده 

و به وزارتخانه داده شده است.
وی در مــورد دارایی های غیر مولد گفــت: برخی زمین های 
غیر مولد را از طریق بورس کاا و سایر موارد به فروش می رسانیم. 
ارزش دفتــری 62 میلیــارد تومان بوده کــه 215میلیارد تومان 

می فروشیم.
وی با  اشاره به تامین مواد اولیه گفت: میدکو مجموعه بزرگی 
است که طی 6 سال گذشته بازدهی خوبی داشته است و به عنوان 
یکی از بخش های مهم صنعت فواد کشــور محسوب می شود و 
امیدواریم ارتباط خوبی برای تامین مواد اولیه به ویژه کک با این 
شرکت داشته باشیم. هفته گذشــته بازدیدی از واحد کک زرند 
داشتیم و صحبت های خوبی شد تا خرید کک خارجی را با باتری 
کک زرند جایگزین کنیم تا شاهد تامین پایدار مواد اولیه باشیم.

مهنــدس یزدی زاده یکی دیگــر از پروژه های مهم ذوب آهن 
را احــداث خــط انتقال تیرآهن بال پهــن H300 عنوان نمود و 
گفت: کلیه خدمات مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی این پروژه 
در حوزه های مکانیک، تاسیســات، ســیویل، برق، اتوماسیون و 
برنامه نویسی توسط کارشناسان ذوب آهن انجام شد که 350 هزار 

یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشت. 

دکتر ســبحانی رئیس  هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان نیز در 
جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: واقعیت این است که کاای 
صادراتی از کشــور منابع ملی محســوب می شود و باید ارز آن به 
کشور بازگردد. باید این ورود ارز مدیریت شود و نیازهای کشور از 

طریق این ارز تامین گردد. 
وی افزود: فوادسازان انتظار دارند در قبال صادرات و ورود ارز 
به سامانه نیما، نیاز ارزی آنها نیز تامین گردد. هر شرکت فوادی 
100 تــا 120 دار بــرای هر تن تولید نیاز ارزی دارد و در نتیجه 

صادرات آن باید جوابگوی نیاز ارزی آنها باشد.
رئیس  هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: مهم این 
اســت که ارز عرضه شــده از سوی فوادســازان صادرکننده، در 
ســامانه نیما برای تامین نیاز خود فوادسازان و با اولویت نخست 

به خودشان تخصیص یابد. 
اصفهان – محمد علي شاه علي

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
چشم انداز روشن ذوب آهن اصفهان با تولید محصوات صنعتی و تامین ریل مورد نیاز کشور

فرماندار گیانغرب گفت: زلزله 6 و 4 دهم ریشــتری یکشــنبه شب 
چهارم آذر، 20 میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های کشاورزی، دامی ، 
مسکونی، مجتمع های آب و فاضاب ، برق ، ساختمان بهره برداری سدها و 

راه های این شهرستان وارد کرده است. 
کــوروش محمودیان ، افزود: زلزلــه اخیر که کانون آن در بین 2 شهرســتان 
گیانغرب و قصرشــیرین بود، براســاس ارزیابی های صورت گرفته تاکنون به بیش 
از 100 واحد مســکونی بین 10 تا 40 درصد آسیب وارد کرده و در جریان آن 50 
واحد دامی تخریب و 850 واحد دامی نیز دچار خسارت شده که در حال بررسی و 

ارزیابی کارشناسی برای اقدام های بعدی هستند.
وی گفت: 20 راس دام سبک و سنگین و 673 قطعه مرغ واحدهای مرغداری ها 

نیز تلف شده است.
محمودیان اظهار داشت: به منظور اسکان موقت واحدهای مسکونی آسیب دیده 
در هشــت روســتای مجاور کانون زلزله 550 تخته چادر و بسته غذایی 72 ساعته 

نیز توزیع شده است.
او ، درخصــوص وضعیت آب و برق شهرســتان نیز گفت: بــا اقدام های صورت 
گرفته برق و آب مناطق آســیب دیده برقرار شده و در سطح دهستان دیره نیز که 
به جهت کدورت باای آب 18 روســتا قطع شده بود از طریق هشت دستگاه  تانکر 
ســیار تامین شد و با تمهیدات اتخاذ شده آب آشامیدنی این روستاها نیز از طریق 

مجتمع مربوط برقرار شد.
ســاعت 20 و هفت دقیقه یکشنبه شب چهارم آذر زمین لرزه ای به بزرگی 6/4 

درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( غرب استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 2۰ میلیارد تومان خسارت 
به گیانغرب وارد کرد



اخبار كشور

درمکتب امام

دانشمند بودند اما صالح نبودند
مملكت با اشخاص امن صالح مى تواند مستقل باشد. همه اين پيوستگي هايى 

كه ما به خارج پيدا كرديم دنبال اين بود كه ما رجال صالح نداشتيم. آن وقت اگر 

رجال صالحى بودند، كنار بودند؛ كنار گذاشــته بودند. آنهايى كه در ميدان بودند 

رجال صالح نبودند، دانشــمند هم بودند، اما رجال صالح نبودند، به درد مملكت 

مى خوردند! و آنها بودند كه ما را پيوسته به خارج كردند.
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صفحه 11
چهار شنبه ۷ آذر 1۳۹۷

۲۰ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
قانون منع به کارگیری بازنشستگان خوب است

ولی  کاش بعد از ما اجرا می شد! 
سرویس سیاسی-

اکبر ترکان مشاور روحانی که طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، از دولت کنار رفته است، در مصاحبه با روزنامه 
همشهری گفت:»بهتر بود قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب می کردند و اجرای آن را برای انتصابات بعد از این 
می گذاشتند،ولی حاا دیگر گذشته است«.متاسفانه مدعیان اصاحات به رفتار قبیله ای عادت کرده اند؛ قانون شامل حال 

آنان شده ولی گایه می کنند که چرا این قانون را کامل اجرا کرده و استثناء قائل نشدید!
»جوان گرایی« و »شایسته سااری« دو قطعه گمشده در کارنامه مدعیان اصاحات است. این طیف از یک سو بی توجه به 
لزوم چرخش نخبگان، اصطاح »ژنرال« را اختراع کرده، تقدیس می کند و در معادله ای واژگونه، نشانه حقانیت افراد هم معرفی 
می کند! و از سوی دیگر، حضور آقازاده ها-بدون هیچگونه سابقه کاری- را به عنوان یک حق و یک امر طبیعی و بدیهی تعبیر 
می کند.در نهایت این دو مسئله موجب می شود که استعدادها و منابع ملی کشورمان نادیده گرفته شده و از دست می رود.

صفحه یک روزنامه زرد هال احمر درباره یک ازدواج!
روزنامه شهروند ارگان هال احمر که این روزها بایستی صفحه یک و دیگر صفحات میانی خود را به زلزله کرمانشاه 
اختصاص دهد در اقدامی عجیب و شگفت انگیز بخش بزرگی از صفحه نخست دیروز خود را به ازدواج »سیداحمد خمینی« 
اختصاص داد!این مسئله در شبکه های اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، برخی صفحات در شبکه های اجتماعی 
تاکید کرده اند شــهروند، روزنامه ای اســت که باید تیتر و عکس صفحه اول خود را به زلزله زدگان اختصاص دهد زیرا از 
هزینه بیت المال برای همین ماموریت استفاده می کند اما شهروند مدت ها است که راه دیگری می رود.اختصاص صفحه یک 
شهروند به ازدواج سیداحمد خمینی با زیر تیتر » در این گزارش خواندنی از جزئیات مراسم ساده عقد نوشته ایم و شما را 
با تازه عروس خاندان خمینی آشنا کرده ایم« همچنین زمینه ساز آن شده است که برخی صفحات در شبکه های اجتماعی 
خاطراتی را از حضرت امام خمینی)ره( بازخوانی کنند.یکی از این صفحات به نقل از مسیح مهاجری نوشته است : یک بار 
حضرت امام بنده و خاتمی و دعایی را خواستند و فرمودند برای چه تیتر اول هر روز روزنامه های شما من هستم و عکس 
مرا منتشر می کنید؟ این همه افراد در این مملکت خدمت می کنند، چرا به یک طبیب که کار می کند و افراد را معالجه 
می کند یا یک دهقان زحمتکش نمی  پردازید؟عباسعلی زالی نیز در خاطره ای گفته است: در دیداری که با امام داشتیم اشاره 
کرده  بودند که عکس مرا در صفحه اول روزنامه نزنید، عکس یک کشاورز را بزنید، چه اشکالی دارد وقتی که یک روزنامه را 

نگاه می کنیم عکسی از یک کشاورز باشد که چه کاری انجام می دهد و چه خدمتی می کند؟
اختصاص صفحه یک روزنامه هال احمر به ازدواج یک فرد عاوه بر اینکه این روزنامه را به یک جریده زرد تبدیل کرده 
زمینه ساز آن نیز می شود که شان و جایگاه قدسی حضرت امام خمینی)ره( با اقدامات این چنینی خدای نکرده خدشه دار شود.

خویشاوندسااری در مدیریت دولتی!
روزنامه زنجیره ای آرمان در یادداشــتی به موضوع خویشاوند سااری در مدیریت دولتی پرداخته و مصادیقی در این 
زمینه ارائه کرد.در این گزارش آمده است: بیش از 70 درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند که تحصیات باایی 
دارند و می توانند در بخش های مختلفی به کار گرفته شوند.در این شرایط انتصاب فرزند وزیری به عنوان »مشاور جوان وزیر 
اقتصاد« که از سوی آقای دژپسند، وزیر اقتصاد صورت گرفته، با حاشیه هایی همراه شد. گویی وزیر اقتصاد از میان شاگردان 
و یا سایر جوانان اقتصاد خوانده، به غیر از فرزند وزیر کشور هیچ گزینه ای را نیافته است!در این گزارش تاکید شده است: از 
آنجایی که در انتخاب معاونان و مشاوران وزرا، با رئیس دفتر رئیس جمهوری هماهنگی هایی صورت می گیرد، بعید است برخی 
انتصاب ها بدون رضایت دولت یا آقای روحانی انجام گرفته باشد.روزنامه آرمان افزوده است: اکنون در نظام مدیریتی کشور یک 
خویشاوندسااری هم شکل گرفته است. همین ژن های خوبی که به راحتی وارد پست های مدیریتی می شوند، در آینده ای 
نه چندان دور، کشور را با مشکل مواجه می کنند. لذا مسئوان باید در انتصاب های خود، توجه ویژه ای به خویشاوندسااری 
داشته باشند و از انتصاب های فامیلی و گروهی پرهیز کرده و شایسته سااری به معنای واقعی را در کشور گسترش دهند.

اجرای قانون نادیده گرفتن رای مردم است!
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در یادداشتی به مسئله امضای حکم شهردار تهران پرداخته و طی روند قانونی امضای این 

حکم را نادیده گرفتن رای مردم دانست!
در این یادداشت آمده است : این روزها بحث پیرامون محمدجواد ظریف و استیضاح او در کنار وضعیت پیروز حناچی 
شهردار تهران، موضوع مورد توجه رسانه ها است، اینکه چرا تائید حکم شهردار اینقدر با تاخیر همراه بود و یا سرنوشت ظریف 

در مجلس به خاطر اظهاراتش پیرامون پولشویی به کجا ختم خواهد شد، مورد سؤال خیلی ها است.
نویسنده افزوده است: در مورد حناچی باید گفت شورای شهر تهران منتخب میلیون ها تهرانی است این شورا وقتی 
به کسی رای می دهد یعنی اینکه این شخص مورد تائید اکثریت مردم شهر است و دیگر نیازی نیست تا این اندازه صدور 
حکمش به چالش کشیده شود. صادقانه بگویم از دیدگاهم تاخیر در روند صدور حکم شهردار نادیده گرفتن رای مردم است.
نویسنده در ادامه سخنان ظریف در مورد پولشویی را شجاعانه و حق خوانده و نوشته است : در حالی که هیچ کس 
نباید از پولشویی حمایت کند اما شاهد آن هستیم که اکنون عده ای تکدر خاطر پیدا کرده اند ظاهرا در کشور ما هر کس 

حرف شجاعانه و حقی را بزند متاسفانه مورد مواخذه قرار می گیرد.
درباره این یادداشت نکاتی است که به اختصار به آن می پردازیم، نخست آنکه روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد اجرای قانون 
را توهین و نادیده گرفتن رای مردم می داند و این در حالی است که همه نهادهای قانونی کشور منتخب مردم هستند، اینکه 
وزارت کشور بایستی با استعامات صورت گرفته این حکم را امضا کند هم دولت منتخب مردم است و هم اعضای شورای 
شهر منتخبان مردم هستند و حال در اجرای وظایف قانونی این دو بایستی اولویت را به کدام یک بدهیم، آیا می شود گفت 

دولت به وظیفه قانونی خود عمل نکند و بدون استعامات قانونی حکمی را امضا کند؟!
نکته دوم اینکه نویسنده که عنوان نماینده سابق مجلس را یدک می کشد از روند قانونی امور تا این اندازه بی اطاع است، 
به عنوان نمونه او نمی داند که رئیس جمهور منتخب مردم باید لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس که نمایندگان آن 
نیز منتخب مردم هستند ارائه دهد تا این منتخبان ملت با بررسی برنامه وزرای پیشنهادی و باقی مسائل در اطراف این افراد 
به آنان رای دهند، اگر رای مردم به رئیس جمهور برای نهایی مفروض کردن گزینه های وی برای تصدی مدیریت وزارتخانه ها 

کافی بود قانون اساسی که این قانون نیز به رای عموم مردم رسیده است چنین ترتیبی را مقرر نمی کرد.
نکته پایانی اینکه نویسنده به عمد موضوع اظهارات ظریف را تحریف کرده است تا به آسانی بتواند نتیجه مطلوب خود را 
اخذ کند، ظریف نظام اسامی را بدون ذکر مصادیق خاص به پولشویی متهم کرده و آن را امر رایجی در کشور شمرده است، 
حال نمایندگان مجلس و منتقدین می گویند که ظریف اسامی افرادی که دست به پولشویی گسترده زده اند را افشا کند و یا 
به نهاد قضایی تحویل دهد، اگر چنین افرادی وجود ندارند ظریف خاف واقع گفته است و مستحق استیضاح است و اگر هم 
وجود دارند و ظریف باز اسامی آنان را افشا نمی کند باز مستحق استیضاح است چرا که به کلی گویی بسنده و علیه مفسدین 
اقدامی نکرده است، ضمن آنکه پولشویی از طریق سیستم بانکی رخ می دهد و دولت در این زمینه مسئول است نه مطالبه گر. 

اروپا اگر می توانست بعد توافقنامه سعد آباد کاری می کرد
 حسن بهشتی پور در گفت و گو با روزنامه اصا ح طلب قانون درباره اینکه ساز وکار مالی اروپا در زمینه حفظ برجام، 
وقت کشی است؟ یا خیر گفت: »تمام قراین و شواهد نشان می دهد که اروپایی ها نمی توانند ساز و کار ازم را برای مقابله 

با تحریم های آمریکا فراهم کنند.«
وی در ادامه تصریح کرد: »قبل از برجام و وارد شدن آمریکایی ها در گفت وگوها و مذاکراتی که منجر به صدور بیانیه 
تهران،بروکسل و پاریس شد؛ ایران با گروه اتحادیه اروپا وارد مذاکره شد و سه بیانیه نیز صادر شد.اما دیدیم که کاری از پیش 
نمی برند و ایران دو سال و نیم غنی سازی را تعلیق کرد ولی در آخر مجبور شدیم پلمب ها را بشکنیم و روند به سمت نوعی 
رودررویی رفت.بحث این است که اگر اروپا بدون آمریکا می تواند کاری انجام دهد در همان دوره ای که با ایران سه بیانیه 
به توافق رسیده بود انجام می داد.دلیل اینکه اروپایی ها موفق نمی شوند این است که آمریکا کارشکنی و مخالفت می کرد و 

اروپا در موقعیتی نبود که بتواند در برابر کارشکنی آمریکایی ها اقدامی صورت دهد.«.
گفتنی اســت کشــورهای اروپایی طی شش ماه اخیر عینا به مانند عملکرد خود در دوره پسابرجام نه تنها ذره ای در 
مقابل کارشکنی های آمریکا و محروم شدن ایران از حقوق برجامی واکنش نشان ندادند، بلکه وقیحانه و با لحن طلبکارانه و 
آمرانه ایران را به اجرای یکطرفه تعهدات برجامی علی رغم 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.
این در حالی است که متاسفانه امید واهی و خوش باوری دولتمردان کشورمان به ادعای اروپایی ها برای زنده نگه داشتن 
برجام و دل بســتن به طرح مضحک  ســاز و کار مالی اروپایی ها برای دور زدن تحریم ها باعث شده که آشکارا چشم بر بد 

عهدی ها و بدقولی ها، شرارت ها و خباثت های اروپایی ها علیه ایران ببندند.

این همه اصرار برای تصویب لوایح FATF؛ چرا؟!

قانون، لگدمال لوایحی كه برای كشور نان ندارد
اما آب به آسیاب دشمن می ریزد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: در ۲1 فروردین ماه امسال  که 
آمریکایی ها تحریم هــای 13 و 1۴ آبانماه را 
مطرح می کردند دولت یک بسته جدید ارزی 
 پیشنهاد داد  که هر کس می توانست فقط با 

کارت ملی ارز تهیه  کند. 
 به گــزارش تســنیم از مایر، حســینعلی 
حاجی دلیگانی، در جمع دانشجویان  دانشگاه مایر 
در نشست بررسی عمکرد اقتصادی مجلس دهم، 
با اشاره به اینکه نوع قانونگذاری ما با نرم استاندارد 
فاصله  زیادی دارد،  اظهار داشت: این اشکااتی که در 
برنامه بودجه دیده می شود هم به مسئوان اجرایی 

و هم به نهادهای قانون گذار وارد است.
وی بــا بیان اینکه اگر برشــی از برنامه پنجم 
توســعه داشــته باشــیم خواهیم  دید در برخی 
بخش های آن ارتباطی بین بودجه یکساله و برنامه 
پنج ساله برقرار نیست، گفت: مجلس از باب وظیفه 
خود در مورد اقتصاد از دو جنبه مهم قانون گذاری 
و بعد نظارتی انجــام وظیفه می کند، البته من به 
کلیت کار قانونگذاری مجلس در مورد اقتصاد نمره 

قبولی نمی دهم.
نماینده شاهین شهر و میمه گفت: با توجه به 

اینکه ما از سال گذشــته تاکنون با مواردی چون 
کاهــش ارزش پول ملی، رکــود و تورم همزمان و 
رشد نرخ بی کاری و غیره  مواجه بودیم و  طبیعی 
اســت که برای این اتفاق یک نسخه درمانی باشد، 
اگر حتی بخش کوچکی از  نسخه شفابخش اقتصاد 
مقاومتی اجرایی شده بود قطعا  ما این شرایط فعلی 

را نداشتیم.
وی بیان کرد: شــرایطی که اان ما در آن قرار 
داریم و تقریبا  از اوائل ســال گذشته به این طرف 
با این اتفاق مواجه بودیم  یک جنگ اقتصادی است 
که می طلبد مسئوان کشور نیز آرایشی متناسب با 
این جنگ اقتصادی به خود بگیرند که البته نگرفتند.
نماینده شــاهین شهر و  میمه اصفهان با اشاره 
به اینکه اصلی ترین مشکل ما این است که برخی 
مســئوان کشــور دغدغه مردم را ندارند  و فکر 
می کنند که همه مردم  مثل خودشــان هســتند، 
افزود: اساســی ترین مشــکل فعلی ما مسئوان و 
برخی نمایندگان  مجلس در حال حاضر این است 
که برداشــت مشترکی از مسائل و  مشکات مردم 
 نداریم بنابرایــن در تصویب قوانین نیز با توجه به 
اینکــه گام پایانی را تعداد آراء مشــخص می کند 

مشکاتی وجود دارد.

حاجی دلیگانی درخصوص ســؤالی مبنی بر 
اینکه چرا قیمت ارز به یکباره افسار گسیخته شد 
و آیا ارز یکی از پایه های افزایش نرخ تورم هست یا 
خیر؟ گفت: در 21 فروردین ماه امسال یعنی همان 
زمانی که آمریکایی ها تحریم های 13 و 14 آبان ماه 
را مطرح می کردند یک بسته جدید ارزی از سوی 
دولت پیشــنهاد شد و قیمت دار را آنچنان پایین 
آوردند که هر کس می توانســت فقط با کارت ملی 
ارز تهیه کند همان زمان بود  که 21.3 دهم میلیارد 
دار از ذخایر ارزی کشور معادل 400 هزار میلیارد 
تومان حراج شــد که این کار چه قبل و چه بعد از 

انقاب اصا سابقه نداشته است.
وی افزود: با این اقدام و بسته پیشنهادی  دولت 
نه تنها مشکلی حل نشد بلکه 12 میلیارد دار هم 
بدهی تعهد  خارجی برای کشور ایجاد شد و همچنین 
مبلغ  20 هزار میلیارد دار درآمدهای پتروشیمی ها 

نیز  هرگز به بیت المال برنگشت.
نماینده شاهین شهر و  میمه با اشاره  به پیشنهاد 
مجلس برای اجرای طرح تحقیق و  تفحس مجلس 
از بانک  مرکزی و  موسسات مالی غیر مجاز  گفت:  
زمانی که 30 هزار میلیارد تومان از منابع و اعتبارات 
بانک  مرکزی به مؤسسات غیر مجاز به عنوان سپرده 

واگذار می شود  و حدود 20 میلیون ایرانی را ناراضی 
می کند  قطعا نیاز به بررسی و تحقیق دارد.

وی در جواب ســؤالی که چه کسی پاسخگو ی 
این برنامه هاســت و چرا نظــارت دقیق عملی از 
سوی مجلس نیست، بیان کرد:  نمایندگان  مجلس 
از آبان  ماه ســال گذشته طرح تحقیق و تفحص از 
بانک مرکزی را ارائه دادند که اصلی ترین محور آن 
بحث ارز، عدم  نظارت، ضعف مدیریت و مؤسسات 
غیر مجاز مالی و بانکی و  شفاف ســازی  30 هزار 
میلیارد تومان سپرده گذاری افراد و نارضایتی بیش 
از20 میلیون ایرانی از سپرده گذاری در مؤسساتی 
که زیر مجموعه بانک  مرکزی بودند از جمله مواردی 

بود که نمایندگان خواستار تحقیق شدند.
حاجی دلیگانی بیان کرد:  با توجه به اینکه این 
طرح انجام شده  و در دستور کار مجلس قرار گرفت 
اما هم اکنون 4 ماه اســت  که در نوبت مانده و این 
در حالی است  آیین نامه مجلس می گوید یک هفته 
بعد از گزارش کمیسیون طرح باید وارد صحن شود.
وی نوسانات نرخ ارز را ناشی از مسائل داخلی 
کشور و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دانست و 
افزود: بانک  مرکزی برنامه دقیق و  منسجمی برای 

کنترل نرخ دار و ارز ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس :
بسته ارزی دولت قیمت ها را چند برابر كرد

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اســتان خوزستان در نامه ای به 
رئیس جمهور با انتقاد از مشــکات پیش آمده در شرکت های گروه ملی 
فواد اهواز و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، خواستار رسیدگی عاجل 

رئیس جمهور و هیئت دولت به این مشکات و مطالبات کارگران شدند.
به گزارش رسا، در این نامه آمده است: با اهداء تحیت و تقدیم تبریک به مناسبت 
میاد نبی اکرم)ص( و امام صادق)ع(، هفته وحدت و بسیج، عطف به نامه نمایندگان 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری پیرامون راه حل مشکات شرکت های گروه ملی 
فواد اهواز و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که حضورا در ضمن اجاس مجلس 
خبرگان در اسفند 1396 تقدیم حضرتعالی گردید، معروض می شود که متأسفانه 
واگذاری دو واحد مذکور توسط سازمان خصوصی سازی موجب ضرر و زیان فراوان 
برای کارکنان و خانواده های آنها، منجر به تجمعات و تحصن مکرر و نیز بروز مشکات 

امنیتی و اجتماعی برای استان خوزستان در سال های اخیر گردید.
در ادامه این نامه خاطرنشان شده است: از آنجا که طبق مفاد اصل 44 قانون 
اساســی، قانون از بخش خصوصی حمایت می کند مادامی که موجب ضرر و زیان 
برای جامعه نگردد؛ پیشنهاد می شود خواسته کارکنان مبنی بر برگشت مالکیت آن 
دو شرکت به دولت عملیاتی گردد، تا نسبت به آینده خود و استمرار تولید اطمینان 
خاطر داشته باشند، در صورت عدم امکان اجرایی کردن آن خواسته، پیشنهاد ما این 
است که مالکیت این مجموعه به مراکزی توانمند و کارآمد از قبیل قرارگاه سازندگی 
خاتم اانبیا)ص(، بنیاد برکت و بنیاد کوثر واگذار شود. در پایان توفیقات روز افزون 
جناب عالی و دیگر خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسامی را از خداوند سبحان 

در ظل توجهات حضرت ولیعصر)عج( مسئلت می نماییم.

فرماندار شوش گفت: دومین حقوق معوقه کارگران شرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه به حساب آنها واریز شد. 

عدنان غزی، در گفت و گو با ایرنا افزود: پنجشنبه هفته گذشته نیز یک ماه از 
حقوق معوقه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده بود. 

وی با بیان اینکه مشکل بیمه کارگران هفت تپه نیز رفع شده است، اظهار داشت: 
امید است کارگران برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کارخانه سر کار خود برگردند. 
فرماندار شوش با بیان اینکه از هیچ تاشی برای رفع مشکات کارگران دریغ 
نمی شود، افزود: کارگران به فکر کارخانه باشند چراکه اولین کسی که در این وضعیت 

متضرر می شود خود آنها هستند. 
وی با بیان اینکه 750 هزار تن نیشکر باید برای تهیه شکر به کارخانه برود از 
کارگران خواست در اورهال کارخانه و جمع آوری محصول نیشکر تولیدی همکاری 

کنند. 
غزی افزود: 22 روز از آغاز زمان برداشت نیشکر می گذرد که با گذشت زمان 
و نزدیک شــدن به روزهای سرد میزان تولید افت زیادی پیدا می کند و در نتیجه 

پرداخت حقوق کارگران نیز با مشکل مواجه می شود. 
دادستان عمومی و انقاب شوش نیز با بیان اینکه از وضعیت مدیریت نیشکر 
هفت تپه راضی نیســتیم، گفت: تحقق تمام مطالبات کارگران را به عنوان مدعی 

العموم در برنامه دارم. 
مصطفی نظری افزود: انتظار می رود نمایندگان کارگری و همچنین کارگران هفت 
تپه به احترام شهروندان و برای حفظ آرامش و امنیت آنها از برگزاری تجمع درون 
شهر خودداری کنند چراکه این تجمعات زمینه سوءاستفاده بیگانگان را فراهم می کند. 
وی اظهار داشت: کارگران به فکر اورهال و شروع تولید شکر در کارخانه باشند 
و چنانچه اعتراضاتی داشتند موضوع را از درون شرکت دنبال کنند تا ما بتوانیم از 

خواسته های صنفی آنها دفاع کنیم. 

در نامه ای به رئیس جمهور مطرح شد
تأکید نمایندگان خبرگان خوزستان 

بر لزوم رسیدگی عاجل به مشکات 
کارگران فواد اهواز و نیشکر هفت تپه

دومین حقوق معوقه کارگران هفت تپه 
پرداخت شد

یک روزنامه آمریکایی روز دوشنبه به نقل از دیپلمات های غربی مدعی 
شده بعد از امتناع لوکزامبورگ و اتریش برای پذیرش میزبانی کانال ویژه 
مبادات مالی با ایران آلمان و فرانسه برای میزبانی این ساختار پا پیش 

گذاشته اند.
روزنامه  وال استریت ژورنال از قول دیپلمات ها گزارش داده فرانسه و آلمان قرار 
است میزبان نهادی شوند که وظیفه تسهیل مبادات مالی با ایران را به عهده خواهد 
گرفت.در صورتی که فرانسه میزبانی این ساختار را به عهده بگیرد، یک مقام آلمانی 
ریاست آن را به عهده خواهد گرفت. ممکن است این همکاری در جهت عکس هم 
باشد، یعنی آلمان میزبانی ساختار را به عهده بگیرد و یک مقام فرانسوی رئیس آن 
باشد.    واشنگتن پیش از این به کشورها درباره میزبانی این ساختار هشدار داده 
است. این فشارها اخیراً باعث شد اتریش و لوکزامبورگ درخواست های اتحادیه اروپا 

برای میزبانی کانال ویژه را نادیده بگیرند. 
وال استریت ژورنال نوشته این موضوع باعث شده که اکنون فرانسه و آلمان پا پیش 
بگذارند. دیپلمات ها می گویند مقام های انگلیسی در حال ارزیابی برای تصمیم گیری 

درباره همراه شدن با فرانسه و آلمان هستند. 
به گزارش فارس وال استریت ژورنال نوشته ساختار پیشنهادی اروپا ظاهراً منابع 
چندانی در اختیار نخواهد داشت؛ حامیانش پذیرفته اند تأثیر اقتصادی آن هم محدود 

خواهد بود، با وجود این، واشنگتن خواستار جلوگیری از تشکیل آن شده است. 
دیپلمات ها گفته اند هنوز هیچ تصمیمی درباره این طرح نهایی نشده و در صورت 
پیشبرد طرح فعلی، راه اندازی آن تا سال جدید میادی طول خواهد کشید. سران 
کشورهای اروپایی ممکن است در حاشیه نشست گروه 20 در آرژانتین درباره این 
طرح بحث و تبادل نظر کنند.  اتحادیه اروپا ابتدا از اتریش و بعد از آن از لوکزامبورگ 
خواســت که میزبانی کانال ویژه مالی با ایران را به عهده بگیرند، اما دیپلمات های 
اروپایی می گویند هر دو کشور بعد از فشارهای آمریکا درخواست بروکسل را رد کردند.

معاون گروه بین الملل شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران گفت: 
مذاکرات انجام شده با مقامات آلمان برای راه اندازی قطار بین دو کشور 
ثمربخش بوده اســت و امیدواریم سال آینده نخستین قطار ایران وارد 

آلمان شود. 
به گزارش ایرنا، مژگان ُکردبچه ، در بیست و دومین اجاس مجمع منطقه ای 
راه آهن های خاورمیانه )UIC( در هتل عباسی اصفهان افزود: این مذاکرات در دو 
سال گذشته انجام شده است و اکنون برای راه اندازی قطار بین دو کشور در حال 

رایزنی برای حل مسائل مقرراتی هستیم. 
وی اضافه کرد: این قطار برای حمل بارهای صادراتی از ایران و بارهای وارداتی 

از اروپا راه اندازی خواهد شد. 
وی اظهار داشــت: در تاشــیم تا قطارهای باری کانتینری از چین با گذار از 

کشورهای شرق آسیا، به ایران وارد و امکان سیر آنها تا ترکیه میسر شود. 
به گفته وی، از ســال 2015 میادی تاکنون هشــت قطار کانتینری در این 

مسیر حرکت کرده اند. 
ُکردبچه اظهار داشت: توافق هائی بین راه  آهن  های ایران، آذربایجان، گرجستان، 
اوکراین و لهستان برای راه اندازی کریدور جنوب - غرب بصورت حمل ونقل ترکیبی 
برای جذب بارهای هند و کشورهای آسیای جنوب شرقی به سمت اروپا انجام شده 

و در باره تعرفه و مدت زمان سیر این قطارها به نتیجه رسیده ایم. 
وی تصریح کرد: برای توسعه مسیر غربی کریدور شمال - جنوب توافق هائی 

با کشورهای آذربایجان، روسیه و باروس حاصل و این کریدور فعال شده است. 
معاون گروه بین الملل شرکت راه آهن جمهوری اسامی اضافه کرد: از چند سال 
پیش مذاکراتی بین ایران با کشورهای آسیای مرکزی شروع شده است تا کااهای 
این کشورها را از مسیر سرخس به ایستگاه رازی و از آنجا به ترکیه انتقال دهیم. 

وی افزود: در حال حاضر کااها از طریق شبکه ریلی ایران تا شهر وان ترکیه 
حمل می شود و بنا داریم انتقال این کااها را از طریق ریل به سایر شهرهای ترکیه 

و سپس به اروپا نیز ادامه دهیم. 

وال استریت ژورنال: 
احتمال دارد آلمان و فرانسه برای راه اندازی 

کانال ویژه مالی با ایران پا پیش بگذارند

نخستین قطار ایران سال آینده 
وارد آلمان می شود

سرویس سیاسی-
موافقان تصویب CFT گفته اند که هیچ 
تضمینی نیست که در صورت تصویب این 
لوایح استعماری مراودات بانکی ما تسهیل 
شود، به رغم بی خاصیتی و حتی ضررهای 
فراوان این لوایح چرا عده ای تا این اندازه بر 
تصویب آنها اصرار دارند؟ اصراری که به گفته 
حاجی بابایی به دور زدن مجلس انجامیده 
و  آنچنــان که حاجــی دلیگانی می گوید 
رئیس مجلــس را به عملی خاف آیین نامه 

کشانده است.
دیروز در حاشــیه مجلــس خبری مبنی بر 
شــکایت جمعی از نمایندگان از علی اریجانی، 
رئیس  مجلس مطرح شــده بود در همین رابطه 
ســراغ حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم 
شاهین شــهر، میمه و برخوار رفتیم و از او ماجرا 
را جویا شــدیم که متن ایــن گفت وگو در ادامه 
آمده است. البته شایان ذکر است که دیروز غروب 
خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه این شکایت 
از حــد نصاب افتاده اســت. در تماس با حاجی 
دلیگانی ماوقع را جویا شدیم که وی گفت: 6 نفر 
از نماینــدگان امضای خود را پس گرفته اند که با 
این حســاب از حدنصاب قانونی که 25 نفر ذکر 
شده افتاده اســت. وی همچنین تاکید کرد که 
در روزهای آینده بــرای گرفتن امضاهای جدید 
و بــه جریان انداختن این شــکایت اقدام خواهد 
کرد. او در حاشیه صحن علنی مجلس به خبرنگار 
مجلس کیهان گفت: »براساس ماده 24 آیین نامه 
که می گوید هرگاه دســت کم 25نماینده نسبت 
به کیفیت اداره جلســات مجلس شکایت داشته 
باشــند می توانند شکایت خود را ارائه دهند. این 
نمایندگان اعتراض خود را باید به کمیسیون ارائه 
دهند و کمیسیون بایستی طبق آیین نامه ظرف 
3روز یک هیئت رسیدگی به اعتراضات را تشکیل 
دهد مرکب از روســای کمیسیون های تخصصی 
مجلس و خود هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون 

تدوین آیین نامه داخلی مجلس. «
حاجــی دلیگانی در ادامه گفت: »این هیئت 
پس از تشکیل مکلف است ظرف 10روز با حضور 
ســه نفر از منتخبین معترضین تشکیل جلسه 
دهــد و چنانکه این هیئت با رای اکثریت به عدم 

صاحیت فرد مورد شکایت رای دهد عضویت وی 
در هیئت رئیسه تعلیق می شود و سپس در نخستین 
جلســه علنی بدون بحث در صحن علنی در باره 
رای صادر شده توسط هیئت رای گیری می شود. 
چنانچه در آن رای گیری اکثریت نمایندگان نیز 
به عدم صاحیت رای دهند فرد مورد شکایت از 

سمت خود مستعفی شناخته می شود.«
مجلس را دور زدند!

این نماینده مجلس دهم عنوان کرد: »البته 
موارد اعتراض ما به رئیس مجلس زیاد اســت اما 
علت این شــکایت چنانکه در متن هم آمده این 
اســت که »شورای محترم نگهبان طی نامه های 
شماره 7262/102/97 و 7274/102/97 مورخ 
1۸ مهرماه 97 اصاحات اعمال شــده در جلسه 
سوم مهرماه 1397 مجلس شورای اسامی جهت 
رفع ایرادات آن شورا را درخصوص تصویب لوایح 
الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون 
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان 
یافته فراملی و اصاح قانون مبارزه با پولشویی را 
کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند 

2 اصل 110 قانون اساسی اعام کرده است.«
حاجی دلیگانی گفت که در ادامه طرح شکایت 
مذکور آمده: »متعاقب آن، ریاست محترم مجلس 
شورای اسامی طی مکاتبه شماره 60290 به تاریخ 
19 مهرماه 97 مصوبات موصوف را که مورد ایراد 

شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون 
و متعاقباً طرح در صحن علنی رأساً و مستقیماً و 
بدون اطاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارسال می کند.«
جمع بندی ایــن شــکایت چنانکه حاجی 
دلیگانی اظهار داشــت به این شــرح است: »پر 
واضح است که به استناد اصل 112 قانون اساسی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی درخصوص 
مصوبات مجلس تصمیم می گیرد که مجلس )نه 
ریاست آن( با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر 
شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده 
200 قانون آئین نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات 
مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد 
در مجلس مطرح می گردد و در صورتی که مجلس 
با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر 
رأی خود باقی باشــد مجلس مصوبه مذکور را به 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارسال می کند. 
تصدیق می فرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس 
در ارسال مصوبات فوق الذکر به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی یعنی 
طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود 
مغایر صریح اصل 112 قانون اساسی و ماده 200 
آئین نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است 
که برابر ماده 16 آئین نامه به خداوند قادر متعال 

در برابر قرآن کریم یاد کرده است.«

اهمیت لوایح استعماری بی فایده 
برای برخی چیست؟

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس 
در گفت وگــو با خبرگزاری مهر از ارســال طرح 
استیضاح وزیر امور خارجه به کمیسیون امنیت 

ملی جهت بررسی بیشتر خبر داد.
همچنیــن دیروز حمیدرضــا حاجی بابابی 
رئیس فراکسیون نمایندگان وایی گفت: »امروز 
در فراکسیون نمایندگان وایی یکی از مباحثی 
که مطرح شــد، این سؤال بود، که براساس کدام 
یک از مواد آئین نامه یا براساس دستور چه کسی 
کمیته چهارجانبه برای بررســی CFT تشکیل 

شده است؟«
وی تاکید کرد: »نماینــدگان وایی اعتقاد 
داشتند که، تشکیل جلســات محدود به دولت، 
مجمــع و تعداد معدودی از اعضای کمیســیون 
امنیت با حضور شورای نگهبان و پیدا کردن راه کار 
مصلحت اندیشانه برای CFT بدون طرح درمجلس 

نادیده گرفتن شان و جایگاه قانونگذاری است.«
حاجــی بابایی تصریح کــرد: »به زعم غالب 
نمایندگان، این اقدام بی اعتبار کردن مجلس است، 
که هم ملت و هم مجلس آن را برنمی تابند. تشکیل 
جلســه توسط کمیسیون امنیت ملی و دعوت از 
شورای محترم نگهبان وکارشناسان اعم از دولت 
و غیردولت، صرفا برای بررسی ومشورت براساس 

آیین نامه داخلی امری معمول است.«
رئیس فراکسیون نمایندگان وایی تاکید کرد: 
»اما اعام تشکیل کمیته چهار جانبه غیرمعمول، 
غیرقانونی وخاف آیین نامه اســت. این اقدامات 
درســت مانندجلسات حاشــیه ای است، که در 
زمان تصویب CFT در مجل هدف آماده ســازی 
 مجلــس ونمایندگان بــرای اخذ آراء تشــکیل 

می شد.«
حاجی بابایی گفت: »روند معمول این است 
که ابتدا طرح در کمیسیون امنیت ملی با حضور 
شــورای نگهبان بررسی شود، سپس مانند سایر 
لوایح به صحن مجلس جهت اخذ آرای نمایندگان 
ارائه گردد. این مجلس است که یا به CFT رای 
می دهــد و یا آن را رد می کند و مســکوت نگاه 
می دارد و یا اینکه برای طرح و بررســی بیشتر به 

شورای نگهبان یا مجمع ارسال می نماید.«

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان 
رهبری ضمن رد برخــی اظهارنظرها درباره 
سیستم نظارتی این نهاد، گفت: وظیفه خبرگان 
فقط نظارت بر رهبری و غیره نیســت بلکه 
می تواند بر کل مسئوان مملکت در راستای 
مصلحت انقاب، مملکت و مردم نظارت کند.

آیت اه سید هاشم بطحایی در گفت وگو با فارس 
در پاسخ به این سؤال که برخی از جریانات معتقدند 
که مجلس خبرگان صرفا ناظر بر عملکرد رهبری 
باشد و در مسائل دیگر ورودی نکند، نظرتان در این 
خصوص چیست؟ اظهار داشت: اواً آن شخصی که 
چنین اظهار نظری می کند چه مبنا و مدرکی دارد؟ 
از کجا چنین حرفی می زند؟ خبرگان رهبری چه 
در ایــن دوره و چه در دوره های قبل بااترین نهاد 
کشوری است. یکی از وظایف مجلس خبرگان تعیین 
رهبر و نظارت بر زیر مجموعه رهبری و خود رهبر 
اســت. بعد از رحلت امام)ره( دغدغه بر این بود که 
تکلیف جانشینی چه می شود که با اتفاق آرا مقام 
معظم رهبری را انتخاب کردند که ایشان به فضل 
الهی بسیار خردمندانه، موفق و داهیانه کشور را در 
این بحران ها و کوران ها هدایت کردند و ان شاءاه 
تا ظهور حضرت بقیهً اه ااعظم)عج( وجود ایشان 

به سامت باشد.
وی افــزود: بااخره یکــی از وظایف مجلس 

خبــرگان رهبــری در صــورت بروز هــر اتفاقی، 
تعیین جانشــین اســت و مقام معظم رهبری در 
دیدار اجاسیه شــهریور ماه سال جاری خبرگان 
رهبــری، به تکرار بر نظارت این مجلس بر رهبری 
و مطالبــه از همه نهادها حتــی از معظم له تاکید 
داشتند. به حمده مقام معظم رهبری به دلیل تقوا 
و پرهیزگاری یا اشتباه نمی کند یا اگر اشتباه کند راه 
را گم نمی کند. حضرت آیت اه خامنه ای)مد ظله 
العالی( به معنای واقعی کلمه مومن است که اعتقاد 
به جنان)دل، قلب(، اقرار به لسان و عمل به ارکان 
از الزامات آن است. پندار، گفتار و رفتار مومن، خدا و 
رسول اه)ص( و ائمه اطهار)ع( است. ایرادی در وجود 
مبارک مقام معظم رهبری نیست اما شاید ایراداتی 
در زیر مجموعه ایشــان وجود داشته باشد که حق 
مطالبه است. مجلس خبرگان رهبری این مطالبه را 
می تواند از کل نهادها حتی از قوه قضائیه، دولت و 
قوه مقننه داشته باشد و به همین جهت کسانی که 
انتخاب می شوند، باید واجد جامعیت شرایط باشند. 
بنابرایــن وظیفه خبرگان فقط نظارت بر رهبری و 
غیره نیست بلکه می تواند بر کل مسئوان مملکت در 
راستای مصلحت انقاب، مملکت و مردم نظارت کند.
فارس می پرسد: بنابراین قوای سه گانه نیز باید 
پاسخگو باشند؟ آیت اه بطحایی پاسخ می دهد: بله. 
حتی قوای سه گانه نیز اگر مرتکب اشتباهی شده باید 

در مقابل مجلس خبرگان رهبری پاسخگو باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری 
خاطرنشــان کرد: اکنون چند سال است که مقام 
معظم رهبری)مد ظله العالی( بر اقتصاد مقاومتی 
تاکید و سیاست های کلی آن را نیز اباغ فرمودند، 
اما اقتصاد مقاومتی فقط در حد شــعار باقی مانده 
اســت در حالی که راه حل دارد. فارس می پرســد: 
چه راه حل هایــی؟ آیت اه بطحایی خاطرنشــان 
می کند: کشــوری که مادر اقتصاد آن یعنی زمین 
دارای حاصلخیزی و پتانســیل باایی است، نباید 
نســبت تولید کننده به مصرف کننده آن یک به 9 
برابر باشد. چه دلیلی دارد که یکباره قیمت گوجه 
فرنگی، پیاز و سیب زمینی بال در آورد؟ این گرانی 
سرسام آوری که در جامعه مشاهده می شود چیست 
و چرا عده ای حرف از قحطی می زنند؟ این می تواند 

چه معنایی داشته باشد؟ 
من در تلویزیون دیدم که مقام معظم رهبری 
نیز به مسئوان کشور تشــر زدند که وقتی مردم 
کشور خود نیاز به محصولی دارند چرا باید صادرات 
کنیم؟ همین ها سبب می شود که رب گوجه 6 هزار 
تومانی به مرز 25 هزار تومان هم برسد. آقای وزیر! 
مگر بنا نبود که تورم را به 6 الی 9 درصد برسانید 
امروز که تورم از مرز 40 درصد عبور کرده اســت. 
چرا باید عملکرد ما این گونه باشــد؟ شایسته است 

که قوه قضائیه در مقام اجرا و مراقبت با نارسایی ها  
برخورد کند. وی بیان داشت: من واقعا به وزیر نیرو 
و جهاد کشــاورزی ایراد دارم. آقای محترم وقتی 
هواشناســی خطر وقوع سیاب در شمال کشور را 
می دهد، شما باید استانداران استان های سیل خیز را 
فرابخوانید تا مسیر های سیل را کنترل کنند و آب ها 
را مهار کنید. این سبب می شود که نه خسارت رخ 
دهد و نه با کم آبی مواجه شویم. اینکه نمی شود سیل 
بیاید و ما بر سر بزنیم و مردم گرفتار این خرابی ها 
باشند. عاج واقعه باید قبل از واقعه باشد. وزیر کشور 
باید استانداران را توجیه کند که در مقابل هرگونه 
کوتاهی درخصوص بایای طبیعی هزینه آن بر عهده 

خود استانداران خواهد بود.
آیت اه بطحایی گفت:  اشکال در کابینه دولت 
وجود دارد و شــکی در آن نیست. مدام شعار ستاد 
مبــارزه با قاچاق و ناهنجاری ها می دهند اما ما اثر 
عملــی نمی بینیم؛ وقت آن اســت که قوه قضائیه 
جدی وارد شده و این ها را بررسی کند. نماینده مردم 
تهران در مجلس خبرگان رهبری درباره عدم حضور 
رئیس جمهور در اجاسیه خبرگان نیز ابراز داشت: 
عدم حضور ایشان دارای اشکال و ایراد و به عبارتی 
 اشــتباه بود. همه خبرگان این سؤال را داشتند که 
چرا آقای روحانی حضور نیافته که خود ایشان باید 

پاسخ آنها را بدهد.

آیت اه بطحایی:

مجلس خبرگان می تواند بر كل مسئوان در راستای مصلحت انقاب نظارت كند

وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات 
رئیس جمهور کشــورمان درباره رژیم صهیونیستی 
واشنگتن  به سیاست های جنگ طلبانه  بدون  اشاره 
و متحدانش در منطقه مدعی شد که این رویکرد به 

افزایش تنش در منطقه منجر خواهد شد.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای به 
سخنرانی روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان 
در کنفرانس بین المللی وحدت اسامی در تهران واکنش نشان 
داد و خشم خود را از اظهارات ضد صهیونیستی روحانی ابراز 
کرد.بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، در 
این بیانیه با بیان اینکه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران بار 
دیگر خواستار نابودی اسرائیل شد. او اسرائیل را غده سرطانی 
و رژیم تقلبی توصیف کرد، ادعا شده است: چنین اظهاراتی 
تنش هــا در منطقه را افزایش می دهــد. روحانی همچنین 
در یک کنفرانس درخصوص وحدت اســامی از مسلمانان 
سراسر جهان خواست تا در برابر آمریکا متحد شوند. این یک 

گام خطرناک و غیرمسئوانه است که انزوای ایران را بیشتر 
می کند.پمپئو در ادامه با ادعای اینکه ایران مکرر خواســتار 
مرگ میلیون ها نفر از جمله مسلمانان می شود، گفت که در 

این صورت ایران دوست آمریکا و اسرائیل نیست.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور کشورمان روز شنبه در 
سخنرانی خود با بیان اینکه یکی از آثار شوم بعد جنگ جهانی 
دوم تشکیل غده سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه بود، 
خاطرنشان کرد: غرب می گفت به ملت ها و دولت های منطقه 
اعتماد ندارد؛ بنابراین باید یک قدرت دست نشانده مستقر کند 
که کاما دوست و تحت فرمان آنها باشد. این گونه یک رژیم 
جعلی تشکیل شد و ملت بزرگ فلسطین از خانه های خود 
رانده شدند. وی با بیان اینکه اگر آمریکا به برخی از کشورهای 
منطقه اعتماد دارد چرا می گوید حفظ رژیم فان کشور برای 
امنیت اســرائیل را ازم می داند، گفت: همه چیز در منطقه 
بر گرد یک مسئله یعنی حفظ صهیونیسم است. چون حق 

وتو هم دارند آزادند هر اقدامی که می خواهند انجام دهند.

رئیس سازمان بســیج اساتید کشور گفت: عدم 
همراهی جریان بوروکراســی و مدیران تکنوکرات، 
بزرگترین مانع برای نیل بــه تبدیل ایران به کارگاه 
بزرگ سازندگی و رســیدن به دانشگاه اجتماعی و 

مسئله یاب است.
به گزارش فارس، مجتبی زارعی استاد دانشگاه تربیت 
مدرس و رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در مراسمی که 
باموضــوع »چرا لیبرال ها، ناسیونالیســتها و تکنوکرات ها و 
روشنفکران ایرانی فاقد تاریخ فداکاری ملّی اند؟« و با عنوان 
» بررســی جوهره فداکاری در نیروهای ایرانی تاریخ معاصر 
ایران« برگزار شد، بیان داشت: جریان روشنفکری شبه مدرن 
ایرانــی به دلیل فقدان خلوص ایدئولوژیک و پذیرش وایت 
عقــل مدرن و ابزاری در طــول تاریخ جدید ایران هیچ گاه 
حامل عملیات فداکارانه ای به سود ایرانیان نبوده است؛ بلکه 

همواره برآن بود تا با قربانی کردن سنت ها و میراث های کهن 
و معنوی به عملیات های معرفتیـ  انتحاری شرق شناسانه به 

سود مدرنیته و الگوهای مدرنیزاسیون دست زند.
زارعی افزود: اســتادان بســیجی برای نیل به دانشگاه 
اجتماعی و مســئله محور و اتخاذ رویکرد حّل المسایلی تا 
سرحد جان پای کارند، همان طور که شهدای حرم در حّل 
مسئله امنیت ملی ایران درخشیدند و درگیری ها را از جداره 
این مرز و بوم دور کردند. با این روش شناسی می شود همه 

امکانها و ظرفیت ها را برای سازندگی بسیج کرد.
وی گفت: اان بزرگترین مانع بسیج سازندگی چیست؟ 
بزرگترین مانع بسیج علمی چیست؟ به نظر استادان بسیجی 
عــدم همراهی جریان بوروکراســی و مدیــران تکنوکرات، 
بزرگتریــن مانع برای نیل به تبدیــل ایران به کارگاه بزرگ 
سازندگی و رسیدن به دانشگاه اجتماعی و مسئله یاب است.

خشم وزیر خارجه آمریکا از اظهارات ضد صهیونیستی روحانی

زارعی در اجتماع اساتید و نخبگان:
جریان بوروکراسی و مدیران تکنوکرات بزرگ ترین مانع 

سازندگی در ایران است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دستاورد برجام از »تقریبا هیچ« اوباما
به »نزدیک صفر« ترامپ رسید!

بقیه از صفحه ۲
متاسفانه دولت روحانی قواعد بدیهی همچون 
»توازن تعهدات«، »همزمانی اجرای تعهدات«، »اخذ 
تضمین از طرف مقابل« و »پیش بینی برگشت پذیری 
امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد« که قاعده 
عقلی هر قرارداد عادی حقوقی اســت را مطلقاً در 
برجام رعایت نکرد و عماً توافق از اولین روز، به شکل 
دو مرحله ای )واگذاری نقد و یکجای امتیازات ایران 
در مقابل وعده های نسیه تدریجی و فاقد ضمانت 

طرف مقابل( تدوین و اجرا شد.
بازی در پازل اروپا - آمریکا

عراقچی در ســومین ســمینار همکاری های 
هســته ای ایران و اتحادیه اروپا گفته است: »اروپا 
به لحاظ سیاســی در مسیر درســتی قرار دارد...
امیدواریم که اروپا هرچه ســریع تر ســازوکار ویژه 
مالی را برای جلوگیری از تأثیرات منفی تحریم های 
آمریکا بر روابط تجاری شرکت های اروپایی و ایران 

راه اندازی کند«.
این اظهارات تأمل برانگیز عراقچی در حالی است 
که وی در روزهای گذشــته گفته بود: »هنوز هیچ 
کشوری حاضر نشــده میزبانی سازوکار مالی بین 
ایران و اروپا را قبــول کند؛ اتریش و لوگزامبورگ 

قبول نکردند و اروپا ناتوان از ثبت SPV است«.
عراقچی همچنین-13 شــهریور 97- گفته 
بــود: »ما به اروپایی ها روشــن گفته ایم اگر منافع 
اصلی ما در برجام، بحث فروش نفت و بازگشــت 
پول نفت، پرداخت ها و دریافت ها )ســازوکار مالی 
و بانکی( عملیاتی نشــود، برای ما ماندن در برجام 
هیــچ فایده دیگــری نخواهد داشــت. آنها برای 
عملیاتی کردن ســاز و کار خــود تا 13 آبان وقت 
 دارند و از این تاریخ به بعد فایده ای ندارد که بخواهند

انجام دهند«.
متاسفانه دولتمردان در رویکردی خسارت بار، 
همزمان با اذعان به دســتاورد تقریبا هیچ برجام، 

مدعی هستند که باید به وعده های سرخرمن طرف 
مقابل دل خوش کرد و در پازل وقت کشــی اروپا و 

آمریکا بازی کرد.
در صنعت هســته ای بتن ریخته شد و حدود 
5سال زمان و سرمایه های عظیم کشور هزینه شد 
تا از »اروپا آقا اجازه است و بستن با کدخدا راحت تر 
است« برسیم به »آمریکا موجود مزاحم است و با اروپا 
ادامه می دهیم«! و این یعنی می خواهیم، بدون توجه 
به عبرت های برجام، دوباره به ســراغ تکرار تجربه 

شکست خورده توافق سعدآباد برویم.
برخاف ادعای بزک کنندگان برجام، در حال 
حاضر هیچ شکافی میان اروپا و آمریکا در موضوع 
ایــران وجود ندارد و اتفاقــاً صدای واحدی از همه 
آنها به گوش می رسد. اتفاقات چند ماه اخیر بیش 
از پیــش ثابت کرد که اروپا با بازی در پازل آمریکا 
به دنبال خرید زمــان و مقدمه چینی برای اجرای 

برجام های بعدی است.

گزارش آژانس و بند 36
عراقچی در ســومین ســمینار همکاری های 
هســته ای ایران و اتحادیه اروپا گفته است »آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی به عنوان نهــاد ناظر بر 
فعالیت های هسته ای ایران این مسئله را برای سیزده 
بار تائید کرده، اما در آن سوی ماجرا، ایران همچنان 

از مزایای اقتصادی برجام بهره مند نشده است«.
متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون 
توجه به مفاد برجام مدعی اســت کــه ایران باید 
همچنان به صورت یک طرفه اجرای برجام را ادامه 
دهد و هیچ انتظاری از طرف مقابل درخصوص اجرای 

تعهدات برجامی نداشته باشد!
برجام در حال حاضر توافقی یک طرفه اســت 
که امتیازاتش برای طرف مقابل و محدودیت هایش 
برای ایران است. طبق بند 36 برجام، به دلیل عدم 
پایبندی طرف مقابل به تعهدات، »حق ایران« است 

که توقف کلی یا جزیی به تعهدات خود بدهد.



جنگنده های ائتاف آمریکایی با بمباران دیرالزور
ده ها زن و کودک سوری را کشتند

جنگنده های ائتــاف آمریکایی بار دیگر 
مناطق مســکونی در جنوب شــرقی استان 
»دیرالزور« سوریه را بمباران کردند و ده ها زن 

و کودک را کشتند.
بمباران مکرر مناطق مسکونی در استان دیرالزور 
ســوریه همچنان ادامــه دارد و جنگنده های ائتاف 
آمریکایی در جنایت جدید خود، که تســنیم به نقل 

از خبرگزاری رســمی سوریه)ســانا( آن را گزارش 
کرده، دیروز خانه های غیر نظامیان را در روســتای 
»ابوالحســن« از توابع شهر »هجین« بمباران کردند 
و ده ها زن و کودک را کشــتند. در ارتباط با شــمار 
دقیق قربانیان این حمله، گزارشــی نرسیده و فقط 
منابع سوری اعام کرده اند که بسیاری از ساکنان این 
روستا زیر آوار مانده اند و شمار زیادی نیز جان باختند.

کارمند سنای فرانسه
جاسوس کره  شمالی از آب درآمد

بنا بر اعام منابع قضایی فرانسه، تشکیات 
امنیتی این کشور یک کارمند ارشد سنای فرانسه 
را که احتماا برای کره شمالی جاسوسی می کرد 

را بازداشت کرده اند.
»بنوآ کندی« رئیس  انجمن دوستی فرانسه- کره 
است که دادستان پاریس درحال تحقیقات درباره اقدام 
وی درجمع آوری و انتقال اطاعات به یک قدرت خارجی 

احتماا با هدف تضعیف منافع اساسی کشور است. وی 
روز یکشنبه بازداشت شده و طبق گزارش های تکمیلی 
بازجویی از او در ماه مارس )فروردین( آغاز خواهد شد.

در همین رابطه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانســه 
نوشــته، منابع یاد شده گفته اند تیم تحقیقاتی از اداره 
کل امنیت داخلی فرانسه در حال بررسی اقدام احتمالی 

در ارائه اطاعات به پیونگ یانگ است. 
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مردم مصر و تونس در اعتراض به ســفر 
به کشورشان خواستار مقابله  »بن سلمان« 
با ولیعهد ســعودی به عنوان یک جنایتکار 
شدند. قتل »خاشقجی« و کشتار مردم یمن 
باعث خشم مسلمانان و غیرمسلمانان بسیاری 

از کشورها از سعودی شده است.
»محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی که سفر 
دوره ای خود به شــش کشــور عربی را به پس از 
حمایت های آمریکا از خود در پرونده ســیاه قتل 
خاشقجی موکول کرده بود، دوشنبه وارد مصر شد و 
دیروز نیز به تونس سفر کرد. همانطور که پیش بینی 
شده بود مردم این دو کشور در اعتراض به دست 
داشتن »بن سلمان« در قتل »جمال خاشقجی« و 
کشتار مردم یمن، علیه سفر وی به شدت اعتراض 
کردند. بن سلمان پیش از این)پنجشنبه گذشته( 

به بحرین و امارات رفته بود.
سفر بن سلمان به مصر در حالی صورت گرفت 
که بیش از ۲۵۰ فعال سیاسی مصری در بیانیه ای 
مخالفت خود را با استقبال السیسی رئیس جمهور 
مصر از بن ســلمان ابراز کردند. فعاان در بیانیه 
خود اظهار داشــتند، او قاتل جمال خاشــقجی و 
دیگر اصحاب رســانه و سرکوب گر گروه های زنده 
در شــبه جزیره عرب است. این فعاان افزودند، او 
و خانواده اش ثروت های مردم شبه جزیره عرب در 
قرن گذشــته را غارت کرده اند و آل سعود پشتوانه 
اصلی سیاســت های اســتعمارگرایانه آمریکا در 

منطقه است.
فعاان، ولیعهد ســعودی را »گرداننده اصلی 
طــرح معامله قــرن« توصیف کردنــد و افزودند: 
»او مهندس جنــگ جنایتکارانه علیه ملت یمن 

تظاهراتمردمتونسومصردراعتراضبهسفربنسلمان
»قاتلارهبهدست!برگرد«

و ایجاد کننده تروریســم دینی در منطقه است و 
حامی سازمان های ارتجاعی عربی است و کسی که 
 دست در دست قاتان حکام بگذارد در جنایت او 

شریک است.«
مردم تونس نیز دوشنبه شب بنا به دعوت چندین 
ســازمان از جمله ســندیکای ملی روزنامه نگاران 
تونس، انجمن تونس برای دفاع از حقوق بشــر و 
انجمن زنان دموکراتیک، در پایتخت این کشــور 
تجمع کرده و اعتراض خود به ســفر »محمد بن 

سلمان« به کشورشان را اعام کردند. 
تجمع کنندگان پارچه نوشــته هایی در دست 
داشتند که روی آنها نوشته شده بود: »بن سلمان 

جنایتکار جنگی است«، »قاتل کودکان یمن.«
طبق گزارش شبکه الجزیره، انجمن های حقوقی 
تونس هم در نامه ای به »الباجی قاید السبســی« 
رئیس جمهور تونس خواستار عدم استقبال از بن 
ســلمان به دلیل دست داشــتن در قتل »جمال 
خاشــقجی« و ارتکاب جنایت ضدبشری در یمن، 

شدند. 
سندیکای روزنامه نگاران تونس نیز در نامه ای 
سرگشاده به السبسی، سفر بن سلمان به تونس را 
محکــوم کرده و آن را خطری برای امنیت و صلح 
منطقه و جهان دانســتند و گفتند که بن سلمان 
دشمن حقیقی آزادی بیان است و سفر وی به تونس 

نقض آشکار اصول انقاب است.
 سندیکای ملی روزنامه نگاران تونس همچنین 
در ورودی مقر این ســندیکا واقع در پایتخت بنر 
بزرگی از تصویر بن ســلمان کــه زیر آن عبارت 
»تونس ســرزمین انقاب نباید آلوده شود«، قرار 

داده است.
 مردم تونس با شــعار »قاتل اره به دســت« 

خواستار مقابله با »بن سلمان شدند.«
تظاهرات در هلند و آمریکا

از سوی دیگر تظاهرات اعتراضی به کشتار مردم 
بی دفاع یمن توسط ائتاف سعودی مقابل پارلمان 

هلند در شهر اهه برگزار شد. 
شــرکت کنندگان در این تجمع، با در دست 
داشتن پارچه نوشته هایی از تصاویر قربانیان حمات 
وحشیانه ائتاف به رهبری سعودی، ضمن محکوم 
کردن این جنایات، خواستار توقف جنگ ناعادانه 
علیه غیرنظامیان یمنی، رفع محاصره غیرانسانی 
و ارســال کمک های فوری غذایی و درمانی برای 

کودکان یمنی شدند.
تظاهرکنندگان همچنین از کشورهای اروپایی 
خواستند تا فروش تسلیحات به عربستان را متوقف 
کنند و نســبت به محاکمه و مجازات و محاکمه 
جنایتکاران جنگی که مسبب قتل صدها هزار تن از 
مردم بی گناه یمن از جمله زنان و کودکان هستند، 

مسئوانه عمل کنند. 
همچنین شــماری از فعاان صلح با برگزاری 
تظاهراتی در شهر نیویورک آمریکا از سناتور چاک 
شومر رئیس  اقلیت دموکرات در سنای این کشور 
خواستند از طرح توقف کمک واشنگتن به جنگ 

در یمن حمایت کند.

سرویس خارجی-
سخنگوی دولت فرانســه با ابراز نگرانی 
و انتقاد از انتشــار تصاویر اعتراض های روز 
شنبه فرانسه گفته، نمایش تصاویر درگیری 
در خیابان های معروف پاریس به وجهه فرانسه 

لطمه زد.
مدعیان »جریان آزاد گردش اطاعات« و »آزادی 
بیان« که به بن بست می خورند، علیه ادعاهای خود 
بر می خیزنــد. اعتراضات جنبــش جلیقه زردها به 
سیاست های اقتصادی دولت ماکرون شنبه گذشته 
به اوج خود رسید و این جنبش بی سر در بزرگترین 
نمایش قدرت در عمر کوتاه خود پاریس و شانزه لیزه 
را به آتش کشید. شدت درگیری ها به قدری گسترده 
بود که تصاویر منتشــر شده بی شباهت به صحنه 

جنگ های خیابانی نبود.
 تنها در اعتراضات روز شنبه 13۰ نفر بازداشت و 
6۰۰ نفر زخمی شدند که حال ده ها نفر از زخمی ها 

نیز وخیم گزارش شده بود. 
خبرگزاری هــا گــزارش دادنــد، معترضان در 
اطراف کاخ الیزه و خیابان شــانزه لیزه که بسیاری 
از ساختمان های مهم دولتی فرانسه و محل اقامت 
ماکرون نیز آنجاست تاش داشتند خود را به کاخ 
الیزه برسانند و در جریان تاش برای عبور از موانع 
شــانزه لیزه شاهد شــدیدترین درگیری ها بود که 

تا کنون سابقه نداشته است. 
با گسترده شدن اعتراضات و حمله معترضان به 
کاخ الیزه ماکرون با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: 
»از ماموران اجرای قانون و نیروهای امنیتی و پلیس 
به خاطر فعالیت حرفه ای آنها تشکر می کنم. شرم بر 
کسانی باد که به آنها حمله کردند. شرم بر کسانی 

سخنگوی دولت فرانسه:

انتشار تصاویر آشوب ها و زد و خورد پلیس با مردم  
به حیثیت ما لطمه زده است

در هلند و آمریکا نیز مردم علیه جنایات سعودی در یمن تظاهرات کردند

که علیه شــهروندان عادی و خبرنگاران خشونت 
اعمال کردند. شــرم بر کســانی که ســعی کردند 
مقام های منتخب را تهدید کنند. هیچ جایی برای 
این گونه اقدامات خشونت آمیز در جمهوری فرانسه 

وجود ندارد.« 
اما حاا خبر رســیده کار که بیــخ پیدا کرده 
است، انتشار گسترده تصاویر مربوط به آشوب ها در 
خبرگزاری ها و شــبکه های اجتماعی باعث نگرانی 
دولت فرانســه شده است. به نوشــته خبرگزاری 
»رویترز«، »بنجامین گریوو« سخنگوی دولت فرانسه  
در نشست خبری در این زمینه گفته: »نباید تاثیر 
تصاویر خیابان شانزه لیزه آمیخته با صحنه های نبرد 
که توسط رسانه ها در فرانسه و خارج از کشور پخش 

شد را کم ارزیابی کنیم.« وی افزود: »پشت این خشم 
به وضوح مســئله ای عمیق تر است و ما باید پاسخ 
دهیم، زیرا این خشم و اضطراب ها مدت هاست که 
وجود دارد.« به گفته این مقام دولت فرانسه، انتشار 

این تصاویر به وجهه این کشور لطمه زده است.
ماکرون: معترضان اراذل اند، کوتاه 

نمی آیم
 »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه نیز روز 
دوشنبه به کابینه خود هشدار داده بود اعتراض های 
خشــونت آمیز علیه افزایش مالیات بر سوخت در 
فرانســه خارجی ها را دلســرد و دولت او را وادار به 

واکنش نشان دادن کرد.  
»امانوئل ماکرون« سه شــنبه  نیز با  اشــاره به 

موج اعتراض های مردمی به سیاست های اصاحات 
اقتصادی وی گفت که صدای خشــم شــهروندان 
و اعتــراض آنان به افزایش مالیات های ســوخت را 
می شــوند اما مالیات های ســوخت را لغو نخواهد 
کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت: »من شهروندان و 
خواســته های آنان را با اراذل  اشتباه نمی گیرم و در 
مقابل آنهایی که خواستار نابودی و بی نظمی هستند، 

کوتاه نمی آیم«
آینده جلیقه زردها

در مــورد اینکــه جلیقــه زردهــا در روزها و 
هفته های آینده به چه ســمت و ســویی خواهند 
رفت. بین کارشناســان اختاف نظر اســت. برخی 
معتقدند جنبش جلیقه زردها جنبشی بی سر و زود 
فروکــش خواهد کرد.  برخی هم می گویند با توجه 
به آشــوب های روزهای گذشــته احتمال پیوستن 
حاشیه نشین ها به این جنبش، سوار شدن جریانات 
افراطی به این جنبش و گسترده تر شدن اعتراضات 

وجود دارد. 
فیگارو نیز در این باره نوشــته اســت: »جلیقه 
زردهــا، پــس از تظاهرات خــود در پاریس اینک 
ســخنان ناهمگون و متضادی در بارۀ آیندۀ جنبش 

خود بر زبان می آورند. 
در حالی که برخی از ســخنگویان آنان بر اراده 
گفت وگو تاکید دارند و هر گونه وابســتگی سیاسی 
را انکار می کنند و خواســتار اخذ تصمیم براساس 

پیشنهادات دولت و بررسی آنها هستند. 
برخــی نیز، همگان را به گردهمایی دیگری در 
روز شنبۀ آینده در پاریس فراخوانده و پایگاه خبری 
ویژه ای به اســم »صفحۀ رسمی جلیقه زردها« در 

فضای سایبری ایجاد کرده اند. 

از سیاســت های  جنبش جهانی »تحریم اســرائیل« 
سازشکارانه تشکیات خودگردان فلسطین انتقاد و تاکید 
کرده، محمود عباس رئیس این تشــکیات، جاده صاف کن 
عادی ســازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای 

عربی شده است.
تــداوم همکاری های امنیتی تشــکیات خودگــردان با رژیم 
صهیونیستی و پایبندی آن به توافقات اقتصادی با این رژیم، قطعا 
در تشــویق برخی نظام های عربی برای برقراری روابط علنی با این 

رژیم که این روزها زیاد از آن می شنویم، موثر بوده است.
به گزارش خبرگزاری قدس، یکی از مسئولین جنبش بی.دی.
اس اعام کرده سیاســت تشکیات خودگردان فلسطین راه رژیم 
صهیونیستی برای عادی سازی روابط با تعدادی از کشورهای عربی، 

اسامی و آفریقایی را هموار کرده است.
»محمود نواجعه« افزود: »مسئوان رسمی تشکیات رام اه نه 
تنها از این کشورها نخواســته است که عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را متوقف کنند، بلکه حمایت خود از برخی نظام های 
سرکوبگر عربی را اعام کرده است... با این وجود ملت های عربی و 
اســامی همچنان مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
هســتند و از عملکرد دولت های خود راضی نیستند، اما اجازه بیان 

این مخالفتشان را پیدا نمی کنند.«
وی درباره گسترش جنبش بی دی اس در کشورهای اروپایی و 
نفوذ ضعیف آن در کشورهای عربی نیز اعام کرد. جامعه مدنی در 
کشورهای اروپایی قوی و فعال است و این کشورها قانونمدار هستند، 
اما برخی کشورهای عربی اجازه آزادی بیان و اندیشه را نمی دهند و 

ارزشی برای مواضع ملت هایشان قائل نیستند.
این در حالی اســت کــه بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی روز یکشــنبه اعام کرده بود بعد از سفر اخیرش به 
عمان قصد دارد به کشور های عربی دیگری سفر کند و برای رسیدن 
به قلب آفریقا نیز برنامه ریزی می کند. چند روز پیش نیز دیداری با 
رئیس  جمهور چاد در تل آویو داشته است. هیئت های صهیونیستی 
هم در مســابقات ورزشی در کشورهای قطر و امارات شرکت کرده 
بود. منابع صهیونیستی هم اعام کرده اند که تل آویو در تاش برای 
برقراری روابط دیپلماتیک علنی با بحرین و سودان است. جنبشی 
جهانی تحریم اسرائیل جنبشی است که هدف آن تحت فشار قرار 
دادن رژیم صهیونیستی جهت پایان اشغال سرزمین فلسطین، رفع 
تبعیض و به رسمیت شناختن حق بازگشت میلیون ها آواره فلسطینی 
اســت. این جنبش در سال ۲۰۰۵ توسط 1۷1 سازمان غیردولتی 

فلسطینی بنیان گذاشته شد.

جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی:
آقایابومازن!

جادهصافکنعادیسازیروابط
اعراببااسرائیلنباشید

شرکت بزرگ خودروسازی آمریکا )جنرال موتورز( اعام 
کرده 5 کارخانه خود را تعطیل و 15 هزار کارگر را اخراج خواهد 
کرد. برخی منتقدان، سیاست های ترامپ را باعث اتخاذ چنین 

تصمیمی از سوی مدیران جنرال موتورز اعام کرده اند.
آمریــکا در حال حاضر ۲1 تریلیــون و ۵۰۰ میلیارد دار بدهی 
دارد و عاوه  بر آن، اقتصاد این کشور در بخش  اشتغال، به واردات از 
کشــورهای خارجی وابسته است. دردسرهای جنگ تجاری ترامپ با 
چین هم به این بدهی ها اضافه کرده و بازخورد سیاســت های ترامپ 
رفته رفته در حال آشــکار شدن است. طبق گزارش های منتشر شده 
»جنرال موتورز« که بزرگ ترین شرکت خودروسازی در آمریکا است، 
به خاطر سیاست های ترامپ و جنگ تجاری میان این کشور و چین، 
دچار مشــکاتی شده اســت. چندی پیش صاحبان جنرال موتورز 
اعام کرده بودند 18 هزار کارمند و کارگر خود را بازخرید می کنند. 
کارشناسان بر این باورند که جنگ تجاری بین آمریکا و چین و اعمال 
تعرفه روی واردات آلومینیوم آغازگر مشکات عظیم خودروسازان این 

کشور بوده است. 
تعطیلی 5 کارخانه، اخراج 15 هزار کارگر

شرکت »جنرال موتورز« آمریکا همچنین از طرح خود برای تعطیلی 
چندین کارخانه تولیدی این شــرکت در سرتاسر آمریکا و همچنین 
کاهش دســتمزد کارگران و تعداد نیروی کار خود خبر داده اســت. 
به گزارش »فارس«، این شــرکت خودرو ساز بزرگ آمریکایی که در 
دیترویت مســتقر است، قصد دارد خط تولید کادیاک CT6 و بیوک 
اکراس در دیترویت، خط تولید شــورولت کروز در اوهایو، همچنین 
کارخانه تولید شــورولت ایمپاا در انتاریوی کانادا و دو کارخانه دیگر 

در میشیگان و بالتیمور را متوقف کند.
 این شــرکت همچنین قصد دارد 1۵ درصد از نیروی کار خود را 
نیز کاهش دهد.  جنــرال موتورز اعام کرده به دلیل کاهش فروش 
خودروهای سنتی بنزینِی این شرکت در بازاِر جهانی، تولید این نوع 
خودروها را کاهش خواهد داد و قصد دارد ســاختار این شرکت را در 
عرصه جهانی بازطراحی کند و تمرکز خود را به ســمت خودروهای 

الکتریکی سوق دهد. 
 از سوی دیگر براساس گزارش رویترز، اعام سیاست های جدید 
این شــرکت بزرگ آمریکایی در تولید خودرو موجب بروز انتقادات 
گسترده ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شده است. منتقدان 
می گویند که سیاست های ترامپ این شرکت را با چنین خطراتی مواجه 
کرده است. به گفته رسانه های آمریکایی، دونالد ترامپ نارضایتی خود 
را از تصمیم مدیران جنرال موتورز برای تعطیلی کارخانه این شرکت 
در اوهایو اعام کرده و به »ماری باررا« مدیرعامل این شــرکت گفته  

به دنبال تولید یک خودروی جدید در اوهایو باشند.

جنرالموتورز5کارخانهخودراتعطیل
و15هزارکارگررااخراجمیکند

شیعیان مظلوم نیجریه در تظاهراتی مسالمت آمیز بار دیگر 
خواستار آزادی شیخ زکزاکی رهبر »حرکت اسامی نیجریه« 

شدند. زکزاکی از سال 2015 در زندان است.
مسلمانان نیجریه  باردیگر با برپایی تظاهراتی در »ابوجا« پایتخت 
این کشــور از دولت خواستند تا شیخ »ابراهیم زکزاکی« را آزاد کند. 
تظاهرکنندگان با ســردادن شــعارهایی در حمایت از شیخ »ابراهیم 
زکزاکی«، آزادی رهبر مســلمانان این کشور را خواستار شدند. ارتش 
نیجریه سال ۲۰1۵ به تجمع حامیان شیخ زکزاکی در شهر زاریا حمله 
کرد که به گفته طرفداران او به کشــته شدن نزدیک به 1۰۰۰ تن از 
جمله چند عضو خانواده وی منجر شــد. در اربعین امسال نیز ارتش 

نیجریه به تجمع شیعیان این کشور حمله و تعدادی را شهید کرد. 
ســازمان عفو بین الملل اوایل اردیبهشت 13۹۵ ارتش نیجریه را 
به کشــتار شیعیان، دفن کردن آنها در گورهای جمعی و نابود کردن 
مستندات مرتبط با این جنایت متهم کرده بود. این سازمان بین المللی 
همچنیــن تصاویری ماهواره ای به گزارش خود ضمیمه کرده بود که 
محل گورهای جمعی شیعیان در نیجریه را نشان می داد. سال گذشته 
نیز سازمان عفو بین الملل اعام کرد که مقام های نیجریه باید مطابق 
حکم دادگاه شــیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسامی این کشور 
و همسرش را فوراً از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی فدرال نیجریه نیز 
حکــم به آزادی زکزاکی داده اما دولت و ارتش این کشــور حاضر به 

اجرای این حکم نیستند!

رئیس  مجلس اعای اســامی عراق ضمن 
اعام اینکــه تحریم های آمریکا علیه ایران و 
دیگر کشورها شکست خواهد خورد، تصریح 
کرد: با ایجاد وحدت و انسجام میان این کشورها، 

می توان دار را زمین زد.
شیخ »همام حمودی « در ارتباط با تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه ایران اظهار داشت: قدرت نظام 
سلطه آمریکا در حال تنزل یافتن است و این موضوع 
را می توان در عرصه های نظامی و اقتصادی این کشور 
مشاهده کرد. آمریکا )در حالی( جنگ اقتصادی را در 
پیش گرفته که هیمنه آن فرو ریخته است. حمودی 

افــزود: تحریم هایی که آمریکا علیه ایران، ســوریه، 
روســیه، چین و یا ترکیه راه انداخته است، شکست 
می خورد. ما در مقابل ســلطه نظامی ایستاده ایم و با 
ایجاد وحدت و انســجام میان این کشورها، می توان 
دار را زمین زد.رئیس  مجلس اعای اســامی عراق 
در واکنش به اظهارات اخیر آمریکایی ها علیه حضور 
نیروهای ایرانی درعراق نیز گفت: نیروهای ایرانی در 
عراق حضور ندارند. البته مشــاوران نظامی )ایرانی( 
به خواســت دولــت بغداد، درعراق حضــور دارند و 
مــا ازاین جهت از جمهوری اســامی ایران تقدیر و 
تشــکر می کنیم.به گزارش تســنیم، رئیس  مجلس 

اعای اســامی عــراق، افزود: رژیم صهیونیســتی 
می خواهد قدرت برتر منطقه باشد و به همین دلیل 
از وحدت در منطقه هراس دارد. رژیم اســرائیل در 
منطقه تاش می کند تا میان مسلمانان اتحاد شکل 
نگیرد و توطئه هایی را در منطقه دنبال می کند.  آنها 
)صهیونیست ها( به  دنبال تجزیه عراق و سوریه بودند، 
ولی با شکست روبه رو شدند. اکنون روابط ایران، عراق 
و ســوریه همانند گذشــته با ثبات بوده و طرح های 

دشمنان با شکست مواجه شده است.
جنایت رژیم سعودی 

حمودی در باره اعتراضاتی کــه این روزها علیه 

سفر »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان، به آفریقا 
صورت می گیرد، هم گفت: مقامات عربســتان باید 
در قبال جنایتی که درکنســولگری این کشــور در 
اسامبول انجام داده اند، پاسخگو باشند و زیر سؤال 
برونــد. این گونه جنایات از ســوی ملت ها، محکوم 
اســت و به همین خاطر، ســفر محمد بن سلمان به 
 تونس و الجزایر با اعتراضات مردم این کشورها مواجه

 شده است. 
عوامل بن سلمان 1۰ مهر ماه »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار منتقد سعودی را در کنسولکری عربستان 

در اسامبول به قتل رساندند.

راهپیماییآرامومظلومانهشیعیاننیجریه
برایآزادیشیخزکزاکی

کره جنوبی
خبرگزاری فرانســه: به گفته یک ژنــرال آمریکایی، به دنبال 
درخواست سئول بمب افکن های آمریکا دیگر بر فراز کره جنوبی پرواز 
انجام نمی دهند. ژنــرال چارلز براون، فرمانده نیروی هوایی آمریکا 
مستقر در اقیانوس آرام به خبرنگاران گفته، این توقف عملیاتی برای 
کمک به ایجاد فضای دیپلماتیک و مدیریت فعالیت های هسته ای 
کره شمالی صورت گرفته است... اگرچه پروازها بر فراز شبه جزیره 

کره متوقف شده اما شمار بمب  افکن ها تغییری نکرده است. 
عربستان

خبرگزاری معتقلي الراي: عربستان از آزادي »سلیمان العلوان« 
واعظ سرشناس این کشور که 1۵ سال حبس خود را سپري کرده 
است، ممانعت کرد. مدت حبس »العلوان« که به اتهام آنچه تباني با 
گروه هاي ضاله، تامین مالي تروریسم و عملیات تروریستي و صدور 
فتواي جهادي عنوان شده، محکوم و زنداني شده است، اواسط ماه 
نوامبر جاري)آبان( به پایان رسید، اما سعودی همچنان مانع آزادي 
وي شده است. از زمان روي کار آمدن »محمد بن سلمان« به عنوان 
ولیعهد عربستان، فشار به فعاان سیاسي، دیني و مدني در این کشور 
افزایش چشــمگیري یافته است، به نحوي که از سپتامبر)شهریور( 
ســال ۲۰1۷ تاکنون ده ها نفر از روحانیون، وعاظ، اساتید دانشگاه، 
فعاان مدني زن و هنرمندان این کشور به بهانه هاي واهي دستگیر 

و روانه زندان شده اند.
لبنان

العالم: بخش رسانه ای دفتر »سعد حریری« نخست وزیر مامور 
به تشــکیل کابینه لبنان با صدور بیانیه ای، خبر روزنامه »ااخبار« 
مبنی بر مخالفت این کشــور با کمک تسلیحاتی روسیه را تکذیب 
کرده و آن را »نادرست« خوانده است. دفترحریری تاکید کرده لبنان 
موافقت خود را به طرف روســی اعام کرده و قرار است تسلیحات 
اهدایی در اختیار پلیس لبنان )نیروی امنیت داخلی( وابســته به 
وزارت کشور قرار گیرد. روزنامه ااخبار لبنان روز دوشنبه خبر داده 
بود این کشــور با فشار آمریکا کمک تسلیحاتی روسیه به ارزش ۵ 

میلیون دار را رد کرده است. 
آمریکا

هیل: از هر 1۰ آمریکایی، 6 نفر از عملکرد ترامپ رضایت ندارند 
که بااترین آمار نارضایتی از رئیس جمهور آمریکاست. نظرسنجی 
موسسه گالوپ نیز نشان می دهد 6۰ درصد آمریکایی ها از عملکرد 
رئیس جمهور آمریکا ناراضی انــد که این بااترین آمار نارضایتی از 
رئیس جمهور آمریکاســت که تاکنون در نظرسنجی های موسسه 
گالوپ به دســت آمده است. میزان نارضایتی از عملکرد ترامپ در 
نظرســنجی های موسسه گالوپ عمدتا در نزدیکی ۵۰ درصد بوده 
است، اما با نتیجه نظرسنجی این هفته، چهارمین بار است که این 
رقم به 6۰ درصد می رسد.کاهش شدید محبوبیت ترامپ در همان 
هفته ای رخ داد که او گفت: مجازات خاصی علیه عربستان سعودی 
یا محمد بن ســلمان ولیعهد این کشور بر سر ماجرای قتل جمال 

خاشقجی، روزنامه نگار منتقد ریاض، وضع نخواهد کرد.

کوتاه از سراسر جهان

درخواست رئیس مجلس اعای عراق برای اتحاد علیه سلطه دار

منابع محلی در وایت »فراه« 
افغانستان از قتل 18 نیروی امنیتی 
دولتی به دســت تروریست های 

طالبان خبر دادند. 
به گزارش خبرگــزاری مهر، این 
نیروها عصــر دیروز در کمین عناصر 
طالبان گرفتار شده بودند و اطاعات 
 بیشــتری در این خصــوص مخابره

 نشد.

وایت فراه که در غرب افغانستان 
و در منطقه مرزی این کشور و ایران 
قرار دارد، مدتی است نا آرام شده است. 
در  مشــکوک  جریان های  برخی 
افغانستان جمهوری اسامی ایران را به 
 حمایت از طالبان در وایت فراه متهم

 می کنند. ایــن اتهام زنی ها در حالی 
صورت می گیرد کــه عناصر طالبان 
ســال ها پیش پنــج دیپلمات و یک 

خبرنگار ایرانی را در مزار شــریف به 
قتل رسانده اند.

 هاکت
 ۳ تفنگدار آمریکایی

سه تفنگدار آمریکایی بر اثر انفجار 
بمب در وایت »غزنی« افغانستان، به 
هاکت رســیدند و همین تعداد نیز 

مجروح شدند. 
انفجــار بمب   اثــر  بــر  دیــروز 

کاروان  مســیر  در  کنارجــاده  ای 
نظامیان آمریکائی در وایت »غزنی« 
افغانســتان، ســه تفنگدارآمریکایی 
 کشته و سه تفنگدار دیگر نیز زخمی 

شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناتو طی 
بیانیه ای کوتاه، این خبر را تایید کرد.
 پیش از این آمریکایی ها خبرهای 
مربــوط به تلفــات نیروهای خود در 

افغانستان را پوشش نمی دادند.
 دوهفتــه قبل یک مقام ســابق 
کاخ ســفید بــه مقامــات فعلی این 
کشــور توصیه کرده بــود که تا دیر 
از را  نیروهــای آمریکایــی   نشــده 
 افغانســتان خارج کنند، در غیر این 
 صورت، مجبور می شوند که از پشت بام 
 سفارت آمریکا در کابل و با هلی کوپتر فرار

 کنند.

تروریست های طالبان 18  پلیس را در غرب افغانستان
 به قتل رساندند


