
رجوع به صفحه5

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیر جهت اطالع 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 عالوه 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 محصوالت 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 محصوالت جدید همراهی 

کند. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 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- پالک 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 اسالمی 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 کثیراالنتشــار 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 امالک 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 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1397/5/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع 

شرکت انجام کلیه خدمات و تعمیر و نگهداری و نصب 

و راه اندازی انواع ماشین آالت سبک و سنگین خدمات 

پــس از فروش و تعمیر و حفــظ و نگهداری و تزئین 

آنها و خرید و فروش قطعات و ملزومات ماشــین آالت 

سبک و سنگین و خودرو الحاق گردید و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق تغییر یافت. 

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم 

آگهی تغییرات شرکت بسیم افرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2015 
و شناسه ملی 10102268777 

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

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

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/9/12 لغایت 97/9/19 )هشت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/2۰ و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/22

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 82۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)هشتصد و 

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

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

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

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

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

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

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

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

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/9/12 لغایت 97/9/19 )هشت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/2۰ و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/22

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 22۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دویست و 
بیســت میلیون ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار 
)ضمانت نامه های صادره توســط موسســات اعتباری غیر بانکی که دارای 
مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش 

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

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

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

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

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

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

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

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/9/12 لغایت 97/9/19 )هشت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/2۰ و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/22

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 38۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیصدوهشتاد 

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

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

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

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

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

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

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

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

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/9/12 لغایت 97/9/19 )هشت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/2۰ و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/22

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 34۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیصد وچهل 

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

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

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

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

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

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

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

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

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/9/12 لغایت 97/9/19 )هشت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/2۰ و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/22

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 62۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )ششصد و 
بیست میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار 
)ضمانت نامه های صادره توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش 

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

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

موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه لودر 470
مهلت مناقصه: از تاریخ 97/9/12 لغایت 97/9/19 )هشت روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/2۰ و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/22
مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 28۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دویست و 
هشتاد میلیون ریال(

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

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

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

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

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

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

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

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

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/9/12 لغایت 97/9/19 )هشت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/2۰ و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/22

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 225/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دویست و 

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(

سال هفتادو هفتم   شماره 22064   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه 12 آذر 1397   25 ربیع االول 1440    3 دسامبر 2018

پوتین: 

در حل
 بحران سوریه

 باید موضع تهران 
و دمشق را هم 
در نظر گرفت

۲

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حاشیه سازان به صف شده اند
باز چه کاسه ای زیر نیم کاسه است؟!

صفحه2

تلگرام  و دوگانِه 
توسعه- پیشرفت

هر وقت با مفسدی برخورد شد
جنجال کردند که استیو جابز است!

صفحه2

خبر ویژهيادداشت روز

* ســازمان ملل: در یمن هنوز فرصت هست 
می توان جلوی بحران بزرگ را گرفت.

* تحلیلگر صهیونیســت خطاب بــه ترامپ: 
معامله قــرن را دفن کنیــد و برایش مجلس 

ترحیم بگیرید.

* کشــف مقادیــر زیادی موشــک و مهمات 
آمریکایــی از تروریســت های تکفیری پس از 

پاکسازی جنوب سوریه.
 * 10 دلیــل عفــو بین الملل بــرای توحش
آل سعود.                                  صفحه آخر

مرگ فرمانده ناوگان دریایی پنجم آمریکا در بحرین
سی بی اس: خودکشی کرده

* عضو کمیســیون کشــاورزی مجلــس: اجرای 

توافقنامه پاریس کامال به ضرر کشورمان است.

* دبیر اتحادیه تولید پوشــاک: واردات پوشاک از 

مناطق آزاد به دستور جهانگیری بود.

* 40 هزار تن خرید تضمینی مرغ برای کنترل بازار.

* قائم مقام بانک مرکزی: رشد نقدینگی همچنان 

نگران کننده است.

* طبــق آمارها آثــار گرانی سیاســت های عباس 

آخوندی در مسکن همچنان ادامه دارد.

صفحه۴

تغییر وعده های مکرر درباره فیلتر 
هاتگرام و تلگرام طالیی

جنجال علیه چادر، آزادسازی شرب خمر، کشاندن زنان به ورزشگاه ها و ... سرپوش چیست؟

در نیشابور آغاز شد

تولید برق خورشیدی
ابتکار کمیته امداد برای اشتغال مددجویان

استفاده از انرژی خورشید یکی از بهترین راه های تولید برق و تولید انرژی پاک در جهان محسوب می شود.
کمیته امداد امام خمینی )ره( در یک طرح خود اشــتغالی مناسب در روستای چاه نسر شهرستان نیشابور 
شــرایط خرید و نصب پنل های خورشیدی را بر روی پشــت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان خود 
فراهم آورده است. این پنل ها روزانه 5 کیلو وات برق تولید می کند و در داخل کنتور قرار می گیرد، سپس 

از طریق کابل ها آماده فروش و وصل به شبکه برق استان می شود .

پاسخ تهران به گستاخی آمریکا و انگلیس:

تست و توسعه موشکی را ادامه می دهیم

جنبش جلیقه زردها به بلژیک و هلند رسید

پاریس همچنان در آتش خشم »جلیقه زردها«
300 معترض دستگیر و 110 نفر زخمی شدند

صفحه آخر

از قهرمان سازی 
هالیوودی

 تا قهرمان سوزی 
سینمای ایران!

۸

* پروانه سلحشوری نماینده عضو فراکسیون امید در همایش 
»پوشــش بانوان ایرانی پس از انقــاب« با حمله به حجاب 
اسامی، پوشش چادر را باعث بیماری های جسمی از جمله 

درد دست و گردن خود خواند!
* تجربه نشان داده است که هر زمانی حاشیه سازان به صف 
شــده اند پای باج دهی جدیدی به غرب در میان اســت و 
به صورت محرمانه و در خفا قرارداد جدیدی بسته شده و یا 
تعهدات تازه ای به آنچه پیش از این به کشور تحمیل و اجرایی 

شده است افزوده می شود.
* سلحشوری با این که اذعان دارد به دلیل حمایت از دولت 
شــرمنده است و نمی تواند به صورت مردم نگاه کند به جای 
رسیدگی به مشکات همین مردم در مجلس همواره دست 
به حاشیه سازی زده و برای آزادی عمل سران و اصحاب فتنه 

طرح هایی مانند »عفو عمومی« را مطرح می کند.
* مدعیان اصاحات هر روز در حال حاشیه ســازی هستند تا 
دولتی که امثال سلحشوری این روزها از حمایت آن شرمنده اند 
و جوابــی برای ملت ندارند بتواند در خفا آن کار دیگر کرده و 

ملت نیز از این اقدامات مطلع نباشد تا سؤال کند!
* از رفتن زنان به ورزشگاه ها تا حمله به ارزش های اسامی 
از جمله حجاب و درخواســت آزادسازی مشروبات الکلی 
همه یک هدف را دنبــال می کنند و آن این که موضوعات 
اصلی به حاشــیه رفته و کسانی بتوانند در خفا کار خود را 

انجام دهند.
* کرباســچی دبیر کل حزب کارگزاران ســازندگی : مردم 
نمی پذیرند که وقتی قدرت را در دولت و مجلس و شهرداری 
در دســت گرفتیم بگوییم نمی گذارند کار کنیم. مردم حق 
دارند به ما بگویند اگر این گونه بــود اصا چرا وارد میدان 
شدید و چرا نامزد شدید.                                            صفحه2

* ساعاتی پس از آنکه »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا با ادعای آزمایش موشکی جدید توسط ایران، 
جمهوری اســالمی را به نقض قطعنامه 2231 شــورای امنیت متهم کرد، »جرمی هانت« وزیر خارجه 

انگلیس هم با انتشار توئیتی موضعی مشابه گرفت و گفت لندن از برنامه موشکی ایران نگران است.
* سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو های مسلح در پاسخ به اظهارات گستاخانه مقامات آمریکا 
و انگلیس: تســت موشک ها و توان دفاعی جمهوری اسالمی برای دفاع و در راستای بازدارندگی کشور ما 

است بنابراین هم تست و هم توسعه موشکی را ادامه خواهیم داد.
* این موضوع خارج از چارچوب مذاکرات است و به امنیت ملی ما مرتبط است لذا در این رابطه از هیچ 

کشوری اجازه نخواهیم گرفت.
* بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای وزیر خارجه آمریکا: هیچ قطعنامه ای در 
شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.                  صفحه11

صدا و سیما 
با تعلیق موقت 
مجری هتاک

خود را 
سرکار گذاشته
 یا مردم را؟!

۱۱

نقدی بر اظهارات عضو دیپلمات 
مجمع تشخیص مصلحت

تنها فایده اجرای 
FATF دستورات

موثر و دقیق تر شدن 
تحریم های آمریکاست!

۱۱



اخبار كشور
صفحه 2

 دوشنبه    ۱2 آذر ۱۳۹۷
2۵ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۶۴

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* صدا و ســیما انحصاری اشخاص نیســت، الزم است دکتر عسگری  تکلیف 
چند مجری  بی نزاکت را برای همیشــه روشن کند و این دانشگاه عمومی را از 

لوث افراد ناسالم پاکسازی کند!
شکیبا
* آقای جهانگیری! خاطر مبارکتان هست دائم به دولت گذشته انتقاد می کردید 
که بعد از 30 سال دوران آزمون و خطا تمام شده است! پس چرا کارت سوخت 
را ابطال و این همه خســارت بی شــمار به ملت و کشور وارد کردید که دوباره 

می خواهید آن را احیا کنید؟!
نیکنام
* بعضی ها مانند عباس عبدی و خانم سلحشــوری بدون توجه به اصول خیلی 
افراطی اظهارنظر می کنند. توصیه می کنیم مواظب بی پروایی های خود باشند. 

عاقبت این ضاللت و تندروی پشیمانی است.
0917---3384
* تأسف می خورم که نمایندگان مجلس عکس شهید مدرس را در خانه ملت 
باال سرخویش نصب کرده اند ولی شمار زیادی از آنها برخالف مشی و مرام آن 

شهید عمل می کنند.
0919----8718
* دولت محترم توجه دارند که مســکن مزخرف متری 3 میلیون تومان به 8 
میلیون رسیده ماکروفر 1/4 میلیون به 5/3 میلیون رسیده است! با 200 هزار 

تومان سبد کاال قرار است مردم کدام مشکل را حل کنند؟!
محمدی
* وزیر صنعت ذخایر کاالهای اساســی را بیش از نیاز کشور توصیف کرد! خدا 
رحم کرده که انبارها پر اســت و زیادی هم داریم وگرنه البد می خواستند یک 
متر سیم و یک المنت و نیم کیلو استیل را که االن 700 هزار تومان می فروشند، 

هفت میلیون بفروشند. الحمدهلل همه چیز به فور هست فقط نظارت نیست!
0911---0049
* پیشرفت هسته ای کشورمان برای دنیا شگفت انگیز بود اما شگفت آورتر برای 
جهانیان آن زمانی بود که  شــیفتگان غرب با دست های خودشان پیچ و مهره 
این صنعت ملی را باز کردند و خیال دشــمنان استقالل و خودکفایی این مرز 

و بوم را تا حدی راحت کردند.
021---2811

* 5 ســال است فعالیت صلح آمیز  هسته ای کشورمان به دلیل وعده های پوچ 
برجامی تعطیل شــده است، این فرصت از دســت رفته  و به زیان کشور بوده 
است ولی دیگر نباید اجازه داد روند رشد علمی و صنعتی کشور متوقف شود.
021---1361

* چرا هر گاه بحث شفاف سازی و بی پرده صحبت کردن مسئولین در میان است 
مخاطبانش غربی ها هســتند ولی محرمانه سخن گفتن و دو پهلو رفتار کردن 
و غیرشــفاف  حرف زدن برای افکارعمومی داخلی مورد استفاده قرار می گیرد! 

شناخت دوست و دشمن برای مسئوالن چندان دشوار نیست.
021---7243

* ارزش دالر در  مقابل ریال همچنان در حال کاهش است لذا از بانک مرکزی 
تقاضا دارم برای ترکیدن حباب باقی مانده قیمت دالر قیمت آن را در ســامانه 
نیما کاهش دهد تا دالر در بازار آزاد هرچه زودتر رســیدن به قیمت واقعی اش 

را تجربه کند.
0919---3767
* این شــوق مصاحبه برخی دولتمردان با رســانه های بیگانه قابل تامل است! 
واقعا چرا این قدر میل به مصاحبه با این رســانه ها دارند و ســعی می کنند از 
تریبون دشــمنان ســخنانی را عنوان کنند که گاه خواسته و ناخواسته مغایر 

امنیت ملی است؟
013---3297
* آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان گفته در اتهام پولشویی سندی برای ارائه 
ندارد. چرا باید ایشان در سطح وزیر بدون سند نظام را متهم به پولشویی بکند؟ 

باید دید دستگاه قضا در این پرونده چگونه از آزمون بیرون می آید؟
علیمردانی
* بی بندوباری در سینما باعث شده جامعه از آن الگوگیری کند فیلم هایی که 
ترویج کننده فرهنگ بی بندوباری غرب اســت آسیب بسیاری به فرهنگ دینی 
جامعه مسلمان وارد می آورد. امیدوارم مسئولین در وزارت ارشاد، فرهنگ ملی 

و دین این مردم را مالکی برای ارزیابی و تایید فیلم ها بدانند.
021---1237

* 5 ســال است که نفوذی ها در این دولت تیشه برداشته اند و بر ریشه انقالب 
می زنند. اگر نتیجه الزم را از خیانت خود نگرفته اند عنایت های امام زمان)عج( 

و خون هزاران شهید مظلوم انقالب است.
0913---6379

* بحران های مالی، سیاسی، نظامی شیطان بزرگ در پی پیروزی انقالب اسالمی 
جنون روحی، فکری را به سیاســیون مفلوک و عقب مانده کاخ ســیاه همچون 
پمپئو غالب کرده است و گویا همچنان در فضای 50 سال قبل متوقف مانده اند 
و گویا فراموش کرده اند که خود مقروض ترین کشور دنیا با 21 تریلیون بدهی 

و ناامن ترین کشورهای دنیا هستند!
0990---7211

* هنوز دو ماه از سال تحصیلی جدید نگذشته دولتمردان درصدد راه انداختن 
تعطیالت زمســتانی مدارس به بهانه آلودگی هوا برآمده اند. متاســفانه در این 
دولت یاد گرفته اند به جای کار و تالش راحت ترین راه را انتخاب کنند بعد هم 

پز تدبیر و امید را بدهند.
مادر یک دانش آموز

* مسئوالن سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان انتقادهای برحق ما دانشجویان 
را با تهدید جواب می دهند. پذیرفته و معقول نیســت در سطح دانشگاه چنین 
مســئوالنی به کارگیری شــوند که در برخورد با  دانشــجو از ادبیات ســخیف 

استفاده می کنند.
م - الف
* جانبــازان کمتر از 25 درصد جانبازی از خدمات موردنیاز محروم شــده اند، 
فشار اصلی در این اوضاع دشوار معیشتی و درمانی را خانواده ما جانبازان تحمل 
می کننــد امیدوارم دولت به جای تمرکز روی وعده های پوچ غرب کمی هم به 

خواسته ما جانبازان اهمیت دهد.
0919---2891
* اینکه هر روز شنیده می شود قیمت ارز، کاهش یافته هیچ ارزشی ندارد چرا 
که یک ریال اجناس در بازار و مغازه ها با کاهش روبرو نشده است. چرا؟ چطور 
وقتی قیمت ارز به 19 هزار رسید. اجناس 3-2 برابر افزایش یافتند حال که به 
یک دوم کاهش یافته هیچ اثری از آن در بازار دیده نمی شود؟! حتی در برخی 

کاالها افزایش قیمت ادامه دارد.
0912---5364
* بعد از دو ماه که از افزایش قیمت نان یا کاهش وزن آن می گذرد تازه آقایان 
از خواب بیدار شــده و اعالم می کنند که این کار غیرقانونی است؟! مسئولینی 
کــه به اندازه 70-60 کارگــر حقوق می گیرند طبیعی اســت که متوجه این 
افزایش ها نشــوند. چون فشــار گرانی و تورم به قشر مستضعف جامعه آسیب 

می رساند نه چنین اقشاری.
0912---2145
* صاحب نانوایی ســنگکی چهار راه تلفن خانــه در نارمک نان 1000 تومانی 
را 2 هزار تومان کرده به بازرس شــکایت کردیم گفتند قیمت ها رقابتی شــده 
یعنی اینکه آزاد گذاشــته شــده اند هرکس به هر قیمتی که می تواند بفروشد. 
ولی همین مسئولینی وقتی جلو دوربین قرار می گیرند به دروغ می گویند نان 

گران نشده است.
کردبچه از نارمک
* از بانک مرکزی درخواست می شود پول خرد بیشتری به جامعه تزریق کنند. 
)1000 تومانی، 500 تومانی، 200 تومانی، 100 تومانی( بسیاری از مردم برای 

پرداخت کرایه و خرید با مشکل مواجه می شوند!
0912---1003
* وضعیت ســرویس های بهداشــتی نمایشــگاه نفت اهواز زیبنده نمایشگاه و 
متولیان امر نبود. البته نرخ غذای نمایشــگاه هم بسیار گران بود. مسئوالن امر 

رسیدگی کنند.
یک هم وطن اهوازی

هر وقت با مفسدی برخورد شد
جنجال کردند که استیو جابز است!

یک نماینده مجلس، متهم فساد 3 هزار میلیاردی را سند درستی حرف های 
ظریف دانست.

یوســفیان مال که عکس دست بوسی وی به هنگام حضور رئیس جمهور در 
مجلــس، حرف و حدیث های فراوانی را موجب شــد، در دفاع از ظریف به ایلنا 
گفته است: هر عدد و رقمی که در کشور برای کاالی فاسد، قاچاق و غیرقانونی 
رد و بدل می شود، پول کثیف و نجس است و باید به اصطالح شسته شود. برای 
مثــال در پیــاده روی یکی از خیابان های تهران یک بســته هروئین به معتادی 
فروخته می شــود؛ هزینه این ماده مخدر همان پول کثیف است. هر سارقی که 
مال مسروقه را می فروشد، پولش کثیف است. آیا در کشور ما این اتفاقات به وقوع 
نمی پیوندد؟! چند میلیارد در روز برای مواد مخدر در کشور پول مبادله می شود؛ 

همین طور ربا حرام است؛ آیا ربا در کشور ما صورت نمی پذیرد؟
وی ادامه داد: ســه هزار میلیاردی که امیر منصور آریا به خاطرش اعدام شد 
مگر پول ناسالم ناشی از اختالس و رشوه نبود؟!  اینطور نیست که آدرس دقیق 
بدهند که چه کسی یا چند نفر در کشور پولشویی می کنند. من می توانم ساعت ها 

برای شما از پول های ناسالم رد و بدل شده در کشور صحبت کنم.
یوســفیان مال گفت: آقای ظریف صحبت نادرستی نکرد که حاال از او آدرس 
خواســته اند. من می توانم آدرس همه پولشویی ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی 
همه قاچاقچیانی که میلیاردها پول کثیف در این کشــور مبادله می کنند. کسی 

وجود دارد که بگوید این پول ها کثیف نیست؟
درباره اظهارات توأم با مغالطه این نماینده باید یادآور شــد؛  محل بحث و 
اعتراض درباره وجود یا فقدان تخلفات مالی و مشــخصا پولشــویی نیست، بلکه 
اوال ادعای پولشویی گســترده و سازمان یافته در مقیاس های 30 هزار میلیارد 
تومانی مطرح شــده، ثانیا نهادهای فرهنگی منتقد عملکرد وزارت خارجه متهم 
به پولشویی شده اند. ثالثا چنین القا شده که برای مبارزه با این مفاسد باید عضو 
FATF و CFT )کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم!( شد. در واقع تالش 
شــده  با آمیزه ای از تحریف، مغالطه، فرار به جلو و الصاق  موضوعات بی ربط به 

هم، سوءتدبیرهای پرخسارت وزارت خارجه و دولت کتمان شود.
ســؤال این اســت که آیا امثال مه آفرید خســروی و اخاللگران سکه و ارز 
محاکمه و اعدام نشــدند و اموال آنها مصادره نشد؟ چه کسانی مخالف نوع این 
مجازات با مفســدان بوده و علیه آن جنجال کرده اند؟ چه کسانی گفتند امثال 
مه آفرید خسروی و شــهرام جزایری، کارآفرین های نمونه و نابغه در حد استیو 
جابز هستند؟ کدام محافل با پولشویان نشان داری مثل جزایری و مهدی هاشمی 

پیوند ارگانیک دارند؟
از سوی دیگر باید پرسید متهم اول مفاسدی مانند رانت واگذاری 18 میلیارد 
دالر ارز 4200 تومانی )رانت 150 هزار میلیارد تومانی( رشوه ها  و مفاسد نفتی 
در قراردادهای کرســنت و اســتات اویل و توتال، یا عدم شفافیت در معامالت 
و مالیات که موجب مفاســدی نظیر فرار مالیاتی و قاچاق و پولشــویی می شود، 
کیست؛ جز دستگاه های دولتی ذی ربط؟!  به جای مواخذه این دستگاه ها، دولت 
و وزارت خارجه مدعی بحث می شــوند و آخر سر هم به دشمنان تحریمی ملت 

ایران گرا می دهند تا بهانه جویی های تازه را ترتیب دهند؟!
و باالخره  اینکه اگر امثال آقای یوســفیان مال صداقت دارند و پولشــویانی 
را می شناســند، باید تا به حال اســناد و مدارک آنها را تحویل دستگاه قضایی 
می داده اند. بنابراین اگر راست می گویند، خیانت کرده و از مجرمان با الپوشانی 
حمایــت کرده اند و اگر دروغ می گویند و به وظیفه تملق در قالب وکیل الدولگی 

عمل می کنند، که این هم خیانت جداگانه ای است.
شعبده بازی حلقه بسته  سیاسی

 با نام زنان!
شــعارهای اصالح طلبی این روزها بیشــتر از گذشته در معرض چالش قرار 
می گیرد. شعار حمایت از زنان یکی از همین موارد است که البته اگر با ذره بین 
بــه طــور واقع بینانه به آن نگاهی بیندازیم، ویترینی و نمایشــی بودن آن را به 

خوبی مشاهده می کنیم.
تا قبل از تصویب و اعمال قانون »منع به کارگیری بازنشســتگان« موضوع  
پیر و کهنه بودن ســاختار سیاسی مطرح می شد اما اجرای این قانون به وضوح 
این معضل مدیریتی را در سراسر کشور و خصوصا در حلقه های باالیی مدیریتی 
و سیاســی کشور نشان داد. زنان نیز از این مشکل مبرا نبوده  اند و تقریبا حضور 
چشــمگیری  از زنان کهن سال در ساختار دولتی دیده می شود که بعضا سابقه 

طول و درازی در حوزه مدیریت دارند.
اخیرا »شــهیندخت موالوردی« در استعفانامه ای که باالجبار بعد از اعمال 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان نوشت، از رئیس جمهور خواست تا با جدایی 

وی از دولت موافقت کند.
پس از این اســتعفانامه زنان اصالح طلب که البته حلقه بســته مدیریتی  را 
تشــکیل می دهند، دست به تمجید و حتی مرثیه سرایی برای جدایی موالوردی 

از دولت زدند.
»الهه کوالیی«، در این باره نوشت: »آه از نهاد جامعه مدنی و مدافعان حقوق 

بشر برآمد. کناره گیری تاسف انگیز خانم موالوردی، نسنجیده و نارسا بودن قانون 
جدید جلوگیری از ادامه کار بازنشستگان را آشکارتر ساخته است.«

»معصومه ابتکار«، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور هم گفته است: »اصالح  
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نیروهای ارزشمندی را از دولت جدا 
کرد. از بهترین، پرتالش و شایسته ترین آنها خانم شهیندخت موالوردی است.«
این اظهارات در حالی است که چندی قبل »فاطمه دانشور« فعال اصالح طلب 
از حلقه بسته مدیریتی جریان اصالحات در حوزه زنان خبر داد و گفت: »زمانی 
هم که آقای روحانی می خواهد از زنان در سطوح باالی مدیریتی استفاده کند، 
متاســفانه ما یک دایره بســیار محدود زنان را داریم کــه از دوره های مختلف 
ریاســت جمهوری تحت عنوان مشــاورین زن در کنار رئیس جمهورهای مقاطع 
مختلف بودند. اینها گروه هایی را دارند که یک گروه معدود چند نفره می شوند. 
در نهایت هیچ زن دیگری را در جمع خود راه نمی دهند. متاسفانه زنان ما باید 
از ایــن مجرا عبور کنند که در نهایت نیز زنان توانمند ما نمی توانند از آن عبور 

کنند چون این عده محدود از زنان، سایر زنان توانمند را قبول ندارند«.
باید این ســؤال را پرسید که نتیجه شعار و بازی با احساسات و گرم کردن 
تنو ر هیجانات زنانه در ساختارهای سیاسی چیست؟ چرا در جریان اصالح طلب 
کــه ادعای حمایت از زنان را همواره مطرح می کنــد  تنها معدود زنان آن  هم  
کهن ســالی دیده می شوند که از دوره اصالحات در 20 سال قبل بوده اند و حاال 
با این حمایت ها جای پای خود را سفت تر کرده اند. از سوی دیگر چرا چهره های 

جدید زنانه در این راستا دیده نمی شود.
چهره های معدودی هم که در این وادی راه پیدا کرده اند تنها از خاصیت و 
امتیاز ویژه »ژن خوب« بودن بهره مند هستند که عملکرد ضعیف آنها داد بدنه 
اصالح طلب را درآورده اســت. از »فاطمه حسینی« د ختر صفدر حسینی گرفته 
تا »فاطمه ذوالقدر« فرزند مصطفی ذوالقدر و... نام این افراد را مشاهده می کنیم. 

قبیله  گرایی یکی از تناقضات طیف مدعی اصالح طلبی است.
ساز و کار پیشنهادی اروپا

مگر واقعیت دارد که سقف هم داشته باشد؟!
مشاور وزیر خارجه می گوید سقف ساز و کار پیشنهادی اروپا به ایران کاماًل 

محدود است.
در حالی که همین ساز و کار پیشنهادی اروپا )موسوم به SPV( نیز تقریباً 
از دستور کار خارج شده، قاسم محبعلی در روزنامه آرمان نوشت: در مورد روند 
حرکتی اروپایی ها برای ایجاد ساز و کاری برای تسهیل تجارت با ایران می توان 
گفــت چون تصمیم گیــری در اتحادیه اروپا در بین 27 کشــور نیاز به اجماع 
دارد و خصوصاً برخی کشــورهای شــرق اروپا که به تازگی به اتحادیه پیوستند 
عالقه ای به این مســئله ندارند و بیشتر دوست دارند مناسبات خود را با آمریکا 
پیش ببرند، عماًل خیلی مشــکل است که اتحادیه اروپا برای چنین ساز و کاری 
به اجماع برسد. بنابراین فرانسه، انگلیس و آلمان به دلیل تعهدی که در برجام 
دارند و به علل امنیتی و سیاسی بیشتر دنبال حفظ و ادامه آن هستند، چرا که 
ســاز و کار پیش بینی شده از سوی اروپایی ها به لحاظ اقتصادی چندان منافعی 
برای آنها ندارد و چون آنها می خواهند ایران را به ماندن در برجام راضی کنند، 
درصددند تا ســاز و کاری به وجود آورند تا با توجه به تحریم های آمریکا ایران 
بتواند تجارت خود را به ســهولت انجام دهد. البته نباید این نکته را نیز از ذهن 
دور داشــت که سقف ساز و کار مالی اروپایی ها نسبتاً محدود خواهد بود؛ بدین 
نحو که ایران بتواند در ســطح محدودی بــه اروپا نفت صادر کند و در مقابل با 

شرکت های اروپایی وارد معامله شود.
آنچه نویســنده تعمداً مسکوت گذاشته این است که اوالً چرا همان انگلیس 
و آلمان و فرانســه عضــو برجام، میزبانی کانال کذایــی بی خاصیت را به عهده 
نمی گیرند؟ ثانیاً اخیراً برخی منابع رســانه ای اروپا اعالم کردند که اروپا در حال 
حذف نفت از همین کانال مبادالت مالی است! در واقع اروپا با موذی گری و همراه 
با نقشه آمریکا درصدد مهار شوک قیمتی در بازار نفت در اثر شروع تحریم های 
آمریــکا و تخلیه تدریجی آن از بازار بود و در این زمینه سرگرم ســازی ایران و 

وقت کشی را در دستور کار داشت.
اعالم توقف سند 2030

و اجرای بی سروصدای برخی بندهای آن
سند ضدفرهنگی موسوم به 2030 متوقف شده یا در حال اجراست؟!

روزنامه رســالت ضمن طرح این ســؤال و با انتشــار چند جدول آموزشی 
دســتگاه های دولتی می نویسد: نســخه پیچیده شده فرهنگ منحط غرب برای 
اســتحاله و نابودی فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی، آموزش و پرورش و تربیت و 
تعلیم ما که قرار بود لیبرالیسم را در همه ابعاد اخالقی و آموزشی و پرورشی ما 
حاکــم کنــد و دولت در پذیرش آن غفلت و در امضاء آن خبط و خطای بزرگی 
را مرتکب شــده بود با نهیب مقام معظم رهبری متوقف اعالم شد. آیا این سند 

در عمل به گونه ای دیگر در حال اجراست؟ توجه و تدقیق در مراتب فاصله بین 
حرف و عمل دولت را در این رابطه به داوری و قضاوت مخاطب خواهد نشانید.
هیئت وزیران به پیشــنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به 
استناد اصل 138 و در اجرای ماده 3 آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده 
موضوع مصوبه به مورخ 90/6/21 شــورای عالی انقالب فرهنگی طی 4 بند و 2 

تبصره داشته است.
جدول مورد اشــاره در مصوبه آموزش های خانــواده حین ازدواج و پس از 
ازدواج را هم شــامل می شد که حاوی نکاتی نه تنها مورد ایراد بلکه مورد تایید 
عامه هم می تواند باشــد اما آن چه که در این مقال مورد ایراد اســت مربوط به 

آموزش های قبل از ازدواج، گروه هدف جوانان دانشجو و غیردانشجو می باشد.
عــالوه بر مصوبه فوق دولت طی مصوبه ای دیگر به همان اســتناد و تاکید 
بر مصوبه مورخ 90/6/21 شــورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه ای را در سه بند 
تصویــب و تکالیفی را برای وزارت ورزش و جوانان- وزارت آموزش و پرورش و 

وزارت کشور مقرر کرده است.
در البه الی این برنامه ها بحث حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر 
کــه در مورد برخی از ورزش ها  مثل فوتبال و کشــتی مورد مخالفت مراجع و 
اندیشــمندان قرار گرفته، گنجانیده شــده اســت. اما مصوبه سوم بحث عدالت 
جنسیتی در 4 بند در اجرای مصوبه شماره 90/7056  مورخ 90/6/21 شورای 

انقالب فرهنگی اصدار یافته است.
ســخن این اســت که آیا شــورای عالی انقالب فرهنگی که دولت به ماهو 
معاونت امور زنان آن بانی صدور این گونه مصوبات شده در مورد حضور زنان در 
ورزشــگاه ها یا موضوعی به نام تفکیک امور جنسیتی تصمیمی اتخاذ کرده که 
مصوبه با استناد به آن چنین تصمیماتی را با چالش اصل 138 اتخاذ نموده است؟
آیا در شــرایطی که کاهش پول ملی و نرخ برابری ریال در برابر دالر از مرز 
10 هزار تومان هم گذشته و قوت الیموت و معیشت مردم را برهم زده و امنیت 
غذایی میلیون ها کودک و زن و بچه مردم را تهدید می کند، مشکل مردم بحث 

تفکیک جنسیتی است؟
پسران و دختران آماده به ازدواج چه کسانی هستند  و کدام گروه هدف را 
تشکیل می دهند؟  که در برنامه آموزش خانواده حین ازدواج در البه الی جدول 
مصوبه شماره 84440 گنجانیده شده اند، د انشجو یا دانش آموز کدامیک یا هر دو؟

با رجوع به مصوبه مورخ ســال 90 شــورای عالی انقالب فرهنگی مشاهده 
می شــود که اوال مصوبات دیگری داشــته که باید به آن استناد شود ثانیا ستاد 
ملی زن و خانواده ستادی متشکل از هیئت وزیران نیست بلکه این ستاد اعضاء  
دیگری دارد که عضو دولت نیســتند که باید بر تصمیمات متخذه در این ســه 
مصوبه مهر تایید بزنند. ثالثا وظایف این ستاد در 5 مورد احصاء شده که اولین 
آن تنظیم سیاســت های اجرایی و آیین نامه اجرایی به منظور تحقق سیاست ها، 
دستورات و اوامر مقام معظم رهبری است آیا برنامه های تدوین شده در این سه 

مصوبه در راستای دستورات و اوامر مقام معظم رهبری است؟
تهاتر بدهی بانک ها به بانک  مرکزی

پاک کردن صورت مسئله است نه حل آن
یک روزنامه اصالح طلب نوشت تهاتر بدهی های بانک ها به بانک مرکزی پاک 

کردن صورت مسئله است نه حل مسئله.
 روزنامه اعتماد نوشت: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، طی نامه ای اسامی بانک های دارای بدهی و نیز فاقد بدهی 
به بانک مرکزی ایران را منتشر کرد. برخی از کارشناسان این اقدام وزارت اقتصاد 
و دارایی را گامی در جهت از میان بردن بدهی های دولت و تسویه بانک ها تفسیر 
می کنند و برخی دیگر معتقدند نمی توان براساس این سیاست از بدهی هایی که 

دولت به پیمانکاران و سیستم بانکی دارد، چشم پوشی کند.
این روزنامه همچنین از قول احسان سلطانی اقتصاددان می نویسد: این اقدام 
پاک کردن صورت مسئله است و اصل بدهی همچنان پابرجا می ماند. اقدام اخیر 
برای تسویه بدهی های سیستم بانکی به بانک مرکزی، در اصل بازی با ابزارهای 
مالی اســت، چون اقتصاد مابه ازا ندارد. زمانی می توان با انتشــار اوراق، بدهی ها 
را تســویه کرد که در درجه اول بانک ها بتواننــد از عهده خرج و مخارج یومیه 
خود فارغ شــوند، بعد به سمت انتشار اوراق بروند. البته انتشار اوراق خزانه نوع 
دوم دســت بانک ها نیست و متولی آن وزارت اقتصاد است، اما تهاتر بدهی های 
بانک هــا بــه بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی، در اصل تغییر اســم 
بدهی است و اصل پول و مبلغ آن همچنان پابرجا خواهد بود. انتشار اوراقی به 
نــام آنهــا و تهاتر با بدهی های دولت به بانک مرکزی، نوعی انتقال بدهی از یک 

منبع به منبع دیگر است.
برنامه ای که بانک مرکزی در پیش گرفته است، نه تنها به حل معضل بانکی 
منجر نمی شود بلکه آن را  را تشدید می کند. همگان معتقدند تسویه بدهی های 
بانک هــا به بانک مرکزی اولین راه برای اصالح نظام بانکی اســت اما اولین راه، 
تعیین تکلیف بانک های در مرز ورشکســتگی و ورشکســته است. بعد از تعیین 
تکلیــف نوبت به ادغام بانکی و کاهش هزینه های بانکداری می رســد. نمی توان 
بدون در نظر گرفتن فاکتورهای گفته شده نسبت به تهاتر بدهی های بانک ها به 
بانک مرکزی اقدام کرد. موضوع دیگر، ازدیاد بانک های خصوصی و دولتی است. 

آیا اقتصاد کشور توان و گنجایش استفاده از این تعداد بانک را دارد؟

گفت و شنود

شماره ۱۲۸...!
گفت: هنوز جوهر نامه آقای ظریف خشک نشده که بعد از ادعای پولشویی 
کالن، در پاسخ به دادستان کل کشور نوشته بود هیچ سندی از پولشویی ندارد!
گفتم: خب، نوشته بود و معلوم شد ادعای بی پایه و اساسی کرده 

بود! حاال چی شده که به فکر این ماجرا افتاده ای ؟!
گفت : دیروز آقای ظریف در نشست  با فراکسیون امید، بازهم همان ادعا 

را تکرار کرده است ! 
گفتم : ای عوام ! رد گم می کنند! وجود پولشــویی که قابل انکار 
نیســت، اعتراض به  آقای ظریف به خاطر آن است که بر ضرورت 
تصویب CFT یعنی الیحه مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید کرده 

بود که متهم کردن کشورمان به حمایت از تروریسم است !
گفت : پس چرا اعضای فراکسیون امید گفته اند از توضیحات آقای ظریف 

قانع شده اند ؟!
گفتم : عده ای در میان خودشان برای جوک ها شماره گذاشته 
بودند و به جای تعریف جوک، شماره آن را می گفتند و می خندیدند ! 
مثال 23، 12، 7 و ... شــخصی که تازه وارد جمع شده بود وقتی از 
موضوع با خبر شد داد زد و گفت؛ 128 همه از خنده روده بر شدند. 
طرف پرسید؛ متوجه شدید چه جوکی بود ؟! گفتند؛ نه! ولی هرچه 

بود، شماره اش جدید بود و تا حاال نشنیده بودیم!

محمد ایمانی
1- حکمتــی در خــود نهفتــه داشــت کــه مقتــدای انقالب 
 بــا پرهیــز از بــه کارگیــری اصطــالح رایج »رشــد و توســعه« 
)ترجمه Development and Growth( از عبارت »الگوی اســالمی- 
ایرانی« پیشرفت استفاده کردند. طبق مدل مصطلح رشد و توسعه والت 
»ویتمن روستو« و نظایر وی در میان افسران ناتوی فرهنگی، قله و مقصد و 
حد یقف توسعه، نظام سرمایه داری غرب است، همان که در ابعاد سیاسی- 
تمدنی به عنوان لیبرال-دموکراسی و تئوری »پایان تاریخ« مطرح شد. با 
ورود در این قالب توسعه، شما عمال قواعد دیکته شده حریف را می پذیرید. 
می پذیرید طبق منویات آنها، چه چیزی برای شــما مجاز یا ممنوع است. 
قبول می کنید که اوال معیار موفقیت، تبدیل شدن به اقمار آنهاست؛ ثانیا 
پیشرفت، یک »مسابقه« مانند مسابقه دو نیست که هوس کنید از رقیب 
غربی جلو بزنید. شما باید زیر سایه آنها بلکه چند فرسخ عقب تر، در ماراتن 
توسعه بدوید و آنها هستند که باید تشخیص دهند حق بهره مندی از انواع 

فناوری ها را ولو بومی باشد، دارید یا خیر.
2- برخالف مدل فریز شده توسعه که کشور را در حالت »عقب مانده 
در حال توسعه« با ســقف پرواز کامال محدود نگاه می دارد، سنگ بنای 
الگوی بومی پیشــرفت، داشتن شخصیت و استقالل در انتخاب مسیر، و 
 سرعت، سقف و گستره موفقیت است. بر همین مبنا مدیریت در دو مدل 
»توسعه گرا« و »پیشرفت محور«، هویت کامال متفاوتی دارند. اولی فاقد 
شخصیت مستقل و دومی مبتنی بر استقالل شخصیت است. مدیریت توسعه 
محور، ذاتا در تناقض با روح مدیریت )تشخص و استقالل در انتخاب مسیر و 
سرعت پیشرفت ملی( است و چون جمع نقیضین محال است، بنابراین چنان 
مدیریتی، اصالتا مدیریت نیست بلکه طفیلی و معلول روحی است. دشمن 
در جنگ تمدنی، قائل به روش غرق مصنوعی از طریق جنگ نرم و هوشمند 

)مجازی( است؛ القای فالکت و ناتوانی و لزوم تسلیم در جنگ تمدنی.
3- قبیح و نپذیرفتنی است افراد ضعیف النفس، قافیه باخته و دارای 
معلولیت روحی، ادعای پیش آهنگی در مدیریت حرکت های ملی را داشته 
باشند. به این گزاره ها نگاه کنید؛ »اگر شما )آمریکایی ها( با ما توافق نکنید، 
مردم ایران در انتخابات جور دیگــری انتخاب می کنند؛ همچنانکه قبال 
موجب بازنشسته شــدن من شد«، »آمریکا کدخداست«، »آمریکا ظرف 
پنج دقیقــه می تواند توان نظامی و دفاعی ما را نابود کند«، »خزانه خالی 
است«، »مجبور بودیم توافق کنیم، اگر توافق نمی کردیم، جنگ می شد«، 
»بــا توجه به تحوالت مربوط به دنیــای ارتباطات، به هیچ وجه دیگر این 
اختیار را نداریم که بگوییم کدام یک از این تحوالت و دستاوردهای ناشی 
از آن خوب اســت یا بد، حالل است یا حرام«، »ما نمی توانیم پیام رسان و 
شبکه های ملی اطالعات و ارتباطات پیشرفته داشته باشیم؛ مجبوریم سر 
ســفره خارجی بنشینیم«، »ما فقط پخت آبگوشت بزباش را بلدیم و باید 
مدیر را از خارج بیاوریم«، »ما نمی توانیم مستقال با پولشویی مبارزه کنیم؛ 
برای این کار باید از منویات FATF تمکین کنیم«. آیا اقتدار روحی و عزت 

نفس در این گزاره ها می بینید؟
4- رهبر انقالب اخیرا فرمودند: »جنگ نرم همه جانبه  دشــمن، قابل 
انکار نیست. با این حال، برخی آن را انکار می کنند و این خود نیز بخشی از 
جنگ نرم است. برخی بی تفاوت از برابر این حادثه  مّلی می گذرند، برخی 
هم با دشمن همراهی و به او کمک می کنند؛ آنها مسئولّیت ناپذیر و اینها 
دشمن شیفته اند. در مقایسه با نیروهای مسّلح در جنگ سخت، می توان 
گناه این دو دسته را تشخیص داد«. ایشان همچنین در جمع یکصد هزار 
بسیجی فرمودند: »دشمن از ابزار رسانه استفاده می کند برای اثرگذاری بر 
افکار عمومی. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه های اجتماعی، 
از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده می شود؛ 
این را کسانی که مسئولّیت این بخش از کشور را -بخش ارتباطات را- دارند، 
درست توّجه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها تذّکر داده ایم، تأکید 
کرده ایم، حاال هم می گوییم؛ توّجه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه 

دشمن راحت بتواند سالح خودش را علیه این مردم به کار ببرد«. 
5- ما از ســاندویچی و کله پزی و بقالی و قصابی گرفته تا پزشکی و 
مهندسی، انواع نظارت های صنفی و بهداشتی را برای سالمتی جسم مردم 
داریم اما به ســالمت روح و روان و فکر که می رسیم، برخی مدیران ادعا 
می کنند همه، عقل و تشخیص و اختیار دارند و نیازی به قانون و نظارت بر 
فضای مجازی نیست! خب اگر واقعا این گونه است، همه قوانین محدود کننده 
و بازدارنــده را از کف خیابان و اتوبان تا محیط های کار و زندگی بردارند و 
جنگل درست کنند. برخی از همین مدیران، زیارت اربعین می روند، برای 
مدافعان حرم و شهیدان توئیت می زنند و خادم افتخاری امام رضا علیه السالم 
می شوند اما درباره فضای مجازی، غیرمسئوالنه رفتار می کنند. باید از این 
طیف پرســید اگر با امام زمان علیه السالم مواجه شوند و حضرت از علت 
بی عنانی این فضای هار و وحشی که قتلگاه حیا و شرافت و فضیلت هاست، 
بپرسند، آیا رویشان می شود سر بلند کنند و بگویند من مسئول صیانت از 

این شاهراه خطیر هستم؟!
6- چه ظرفیت ها، استعداد ها و زندگی ها که در اثر لجام گسیختگی 
فضای مجازی تباه می شود و چه تهدیدها که از همین معبر ساخته می شود. 
تاسف بار اینکه »مدیران بستر ساز تباهی« و »طعنه زنندگان درباره ناکامی 
فیلترینگ یا گسترش هنجار شکنی برآمده از ولنگاری مجازی«، هر دو در 
یک اردوگاه قرار دارند. از یک سو تسهیالت سیستماتیک برای گسترش 
آلودگی و هنجار شکنی های بعدی تدارک می شود و سپس طیف مکمل، 
روی همین هنجارشکنی برای القای عدم توفیق انقالب مانور می دهند. طی 
هفته های اخیر، برخی مدیران حامی پیام رسان های خارجی و جفاکار در حق 
پیام رسان های داخلی، از عدم موفقیت فیلترینگ تلگرام ابراز ذوق زدگی 
کرده و ضمنا آدرس های گمراه کننده دادند. آنها مدعی شدند »تئوری حمایت 
از پیام رسان های داخلی یا فیلترینگ پیام رسان خارجی شکست خورد. 
وقت گرفتن تصمیم شجاعانه فرا رسیده« و »فیلترینگ پیام رسان، نقض 
حق آزادی مردم است؛ لذا دولت با نقض حق شهروندی مردم و فیلترینگ 
تلگرام مخالف اســت«. همزمان، شبکه دولتی انگلیس تحلیلی با عنوان 

»ناکامی پروژه پیام رسان های داخلی در ایران« منتشر کرد. 
7- به چند اظهار نظر پرتناقض مسئوالن دولتی در مقاطع مختلف درباره 
فیلترینگ تلگرام توجه کنید؛ وزیر ارتباطات: »با فیلترینگ تلگرام موافقم اما 
در شورای ملی فضای مجازی فقط یک حق رای دارم«، »فیلترینگ، مسیر 
رشد پیام رسان های داخلی نیست«، »تصوری که برخی موافقان فیلتر تلگرام 
از پیام رسان های داخلی ساختند، واقعی نبود؛ ما از همان ابتدا اعالم کردیم 
که ظرفیت این پیام رسان ها 15 میلیون نفر است« و »نباید پیام رسان های 
ایرانی را با نمونه  های مطرح آن  ها در دنیا مقایسه کرد«. رئیس  مرکز ملی 
فضای مجازی: »از همان ابتدا که سیاست خروج از انحصار تلگرام را داشتیم، 
برای دوران گذار، پذیرفتیم که تلگرام  های نسخه فارسی چند ماهی فعال 
باشد. با آخرین مهلتی که به آنها دادیم، تا 15 شهریور باید به یک پیام رسان 
100 درصد بومی تبدیل شوند«، »هاتگرام و طالگرام تا پایان آذر ماه مهلت 

دارند« و »هاتگرام و تلگرام طالیی پس از پایان آذر مسدود نمی شوند«.
8- واقعیت این است که تسهیالت داده شده به تلگرام در پنج سال 
گذشته، به پیام رسان های داخلی اختصاص داده نشد. به تعبیر سرپرست 
معاونت امور فضای مجازی دادستانی »وقتی در مقابل 3000 ِسرور تلگرام، 
تعداد انگشت شــمار ســرور و یا در مقابل 300 گیگ پهنای باند تلگرام، 
پهنــای باند ناچیز 35 گیگابایتی و یا در مقابــل نیازمندی 300 میلیارد 
تومانی جهت تأمین زیرســاخت های فنی، تنها وام 5 میلیارد تومانی در 
اختیار پیام رسان های داخلی قرار می دهند، مانند آن است که یک جاده 
خاکی در اختیار این پیام رســان ها قرار داده باشد و انتظار داشته باشد با 
پیام رسان های خارجی ای که اتوبان چهاربانده با تمام تجهیزات در اختیار 
دارند رقابت کنند«. واقعیت دیگر این است که تلگرام در واقع هرگز فیلتر 
 نشــد چرا که هاتگرام و طالگرام را در دسترس قرار دادند. با این شگرد،

21 میلیون نفر را )15 میلیون و 272 هزار نفر از طریق طالگرام و پنج میلیون 
و 747 هزار نفر از طریق هاتگرام( مجددا تشویق به ماندن در تلگرام کردند! 
هم ماموریت را دور زدند و هم سرگرم دو قطبی  سازی و مظلوم نمایی شدند!

9- سیاســت ادعایی »خروج از انحصار تلگرام«، بی صداقتی اســت 
وگرنه باید برای صیانت از منافع ملی، سیاســت منع پیام رســان خارجی 
را برای حمایت از پا گرفتن پیام رســان های بومی به اجرا می گذاشــتند. 
 آنچــه برعهده مدیــران ذی ربط بــود و گرفتار حیله »یوم الســبتی« 
)شکارچیان شنبه/ دور زدن ماموریت( شد، بستن بی بهانه تلگرام به خاطر انواع 
خسارت های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی بود که نمونه آن را دولت 
در آشوب افکنی دی 96 و سپس در التهاب بازار سکه و ارز )به شهادت آقایان 
کرباسیان، سیف و نوبخت( دید. دولت پس از فتنه دی ماه، سراغ فیلترینگ 

رفت اما گویا برخی مدیران، خود را زیادی مدیون تلگرام می دانستند.
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تلگرام 
و دوگانه توسعه- پیشرفت

یادداشت روز
گزارش خبری تحلیلی کیهان

حاشیه سازان به صف شده اند
باز چه كاسه ای زیر نیم كاسه است؟!

سرویس سیاسی- 
فراکسیون  عضو  نماینده 
امید طی ســخنانی در یک 
همایش حجاب اسالمی را زیر 
سؤال برده و محجبه بودن را 
خواند!  بیماری خــود  دلیل 
تجربه نشــان داده است که 
هر زمانی حاشیه ســازان به 
صف شده اند پای پنهانکاری 
میان  در  باج دهی جدیدی  و 
است و به صورت محرمانه و 
در خفا قرارداد جدیدی بسته 
به  تازه ای  تعهدات  یا  و  شده 
آنچه پیش از این به کشــور 
تحمیل و اجرایی شده است 

افزوده می گردد.
سلحشــوری نماینــده عضو 
در همایش  امیــد  فراکســیون 
»پوشــش بانــوان ایرانی پس از 
انقــالب« با بیان اینکه بیشــتر 
مردم ایران هنوز معتقد به حجاب 
هستند و آن را باور دارند، یادآور 
شــد: »البته دختــران و زنانی 
هســتند که این بــاور را ندارند. 
قطعــا نهادهای سیاســتگذار و 
مجری  اشــتباهاتی داشته اند که 
نتوانسته ایم حجاب را برای اقشار 

جامعه نهادینه کنیم.«
وی مدعی شــده است: من 
معتقدم که الزاما پوشیدن چادر 
به معنای حجاب کامل نیســت. 
گاهی برخی با همین پوشــش 
چنان آرایشــی دارنــد که خود 
حجاب را زیر سؤال می برد. باید 
بگویــم ما نه تنهــا باعث اعتقاد 
نشــده ایم  به حجاب  جوانانمان 
بلکه باعث  گریزان شــدن آنها از 

خیلی از آموزه ها شدیم. 
ایــن نماینده مجلس با بیان 
اینکه دخترانی که پوشش بهتری 
دارند زودتر ازدواج می کنند و در 
رابطه عاطفــی با جنس مخالف 
موفق تر عمل می کنند ادامه داد: 
»ما فقط روی ظاهر اسالمی کار 

کردیــم و ریــاکاری کردیم. در 
حالی که محتــوا را رها کردیم 
و اصل دیــن را به جوانان خوب 

آموزش ندادیم.«
سلحشوری با  اشاره به سابقه 
تحصیــل و زندگی خود در هند 
گفــت: مــن 10 ســال در هند 
زندگی کــردم. در آنجا چادر و 
مقنعه چانه دار به ســر می کردم، 
ما باید نوع این موضوع را تعریف 
کنیم که جلوی آسیب ها را بگیرد.

وی با ادعای این که »همین 
که من گردنــم را عمل کردم و 
دســتم سال هاست درد می کند 
چادر  پوشــیدن  ثمره ســال ها 
بود« افــزود: ما باید نوع حجابی 
را تعریــف کنیــم کــه در ابتدا 

آسیب زننده نباشد!
اظهارات متناقض!

نگاهی به سخنان سلحشوری 
اوج تناقض گویــی او را نشــان 
می دهد، نخست آنکه او می گوید 
اکثریت مردم به حجاب اسالمی 
معتقدنــد و در عین حال مدعی 
می شود که کاری شده است که 
مردم به حجاب اعتقادی ندارند!

وی از ریــاکاری می نالــد و 
بالفاصله از 10 سال حضور خود 
با حجاب کامل در هند می گوید! 
حجاب، ضرورت دین و انکار آن 
انکار مسلمات دین است و وجوب 
آن از سوی خداوند متعال است 
نه از سوی بندگان او که بتوانند 
با نظر خود، این وجوب را برقرار 
و یا آن را بردارند و سلحشــوری 
چون ســواد کافی برای تامل در 
این موارد را نــدارد، تالش دارد 
نشــان دهد که اجبــاری بودن 
حجاب از سال 1362 به این سو 

برقرار شده است!
نماینده ای که 

به گفتن سخنان عوامانه 
مشهور است!

نماینده  پروانه سلحشــوری 

عضــو فراکســیون امیــد بــه 
حاشیه ســازی و اظهــار مطالب 
نامربوط و خنده دار مشهور است، 
مرور برخی از این مواضع و قرار 
دادن آن در کنار اظهارات جدید 
می تواند روحیات چنین فردی را 

به عیان روشن سازد.
شــهریور ماه ســال جاری 
نماینده  سلحشــوری  پروانــه 
تهــران طی نطقــی در صحن 
علنی مجلس، خواهان برگزاری 
قانون  همه پرســی درخصوص 
اساســی و مجلــس خبرگان 
رهبری شــد و همزمان با ضد 
انقالب داخل و خارج، به برخی 
دیگر از نهادهای نظام اسالمی 
تاخت! وی در این نطق خود را 
نماینده واقعی مردم ندانسته و با 
انتقاد از نظارت استصوابی گفت: 
استصوابی شورای  نظارت  مگر 
نگهبان اجــازه انتخاب بهتری 
را داده اســت و به ناچار مردم 
ما را انتخاب کرده اند که شاید 
جای دیگری که حق نمایندگی 

داشت را گرفته ایم.
ارائه  بــه  سلحشــوری که 
نظرات عوامانه مشــهور شــده 
است در جلسه بررسی صالحیت 
وزیر پیشــنهادی ورزش گفته 
بود: »یکی از دوســتان بنده به 
من گفــت به خاطــر خدمات 
استانداری  در  سلطانی فر  آقای 
گیالن نذر کرده ام به هر زیارتی 
کــه مــی روم دو رکعــت نماز 
برای ایشــان بخوانــم، آیا این 
 برای شــما )نمایندگان( کافی 

نیست؟«
این نماینده فراکسیون امید 
در میان همه مشکالت اقتصادی 
کشور که خود به آن اذعان داشته 
و گفته بود کــه دیگر روی نگاه 
کردن به صــورت مردم را ندارد 
در مجلس به جای پیگیری این 
مشــکالت به دنبــال طرح عفو 

عمومــی و یا به تعبیر درســت 
آزادی عمل سران و اصحاب فتنه 

بوده است.
جالب اینکه سلحشوری گفته 
ریاست جمهوری  »برای  اســت: 
آقــای روحانــی، همه مــا مایه 
گذاشــتیم. خــدا می داند که از 
روی مــردم شــرمنده ایم. خدا 
می دانــد که مــن از روی مردم 
خجالت می کشــم. این همه به 
استان ها رفتیم و وعده دادیم اما 
به محض اینکه 4 سال دوم آقای 
روحانی آغاز شد، ببینید چه شده؛ 
فاجعه ای در حال رخ دادن است.«

با این وجود او هر روز در حال 
حاشیه سازی است تا دولتی که 
امثال سلحشــوری این روزها از 
حمایت آن شرمنده اند و جوابی 
برای ملــت ندارند بتواند در خفا 
آن کار دیگــر کــرده و ملت نیز 
از این اقدامات مطلع نباشــد تا 

سؤال کند!
چادرت را کنار بگذار 

خانم سلحشوری!
سلحشــوری  اخیر  اظهارات 
بازتــاب گســترده ای در فضای 
مجــازی یافتــه و بســیاری از 
ایــن نماینده عضو فراکســیون 
امید خواســته اند که دســت از 
خود  و  برداشــته  ظاهرســازی 

حقیقی خویش را نشان دهد!
تعدادی از این بازتاب ها به این 

شرح است؛ 
- چرا خانم نماینده چادرش 
رو کنــار نمی گــذاره؟ از طرف 
همسر یا پدر یا کسی دیگر مجبور 
به پوشــیدن چادر شــده؟ یا در 
پوشیدن چادر منافعی می بینه؟ 
یــا بالکل منکر وجوب شــرعی 
حجابه و چــادر رو بهونه کرده؟ 
واقعا برام ســؤاله ، هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان مجلس دقیقا 

چیکار میکنه؟
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رئیس جمهور روسیه در 
پایان نشست گروه 20 گفت 
برای حل بحران سوریه باید 
را  دمشق  و  تهران  مواضع 

نیز در نظر گرفت.
تیــن«  پو یمیــر  الد و «
رئیس جمهور روســیه شــنبه 
شــب بار دیگر بر نقش ایران 
و دولــت ســوریه در فرآیند 
تأکید کرد  حل بحران سوریه 
و گفت باید این مســئله را در 

نظر داشت.
بــه نوشــته خبرگــزاری 
»اینترفکــس«، پوتین که در 
پایان نشســت گــروه 20 در 
شهر »بوینس آیرس« آرژانتین 
در جمع خبرنــگاران صحبت 
بحران  می کرد، گفــت: »حل 
ســوریه، نیازمند آن است که 
مواضع تهران و دمشق هم در 

نظر گرفته شود.«
به  روســیه  رئیس جمهور 
همکاری این کشور با ترکیه نیز 

 اشاره کرد و گفت او و »رجب 
رئیس جمهور  اردوغان«  طیب 
ترکیه در هر فرصتی که دست 
دهد، درباره حل و فصل بحران 

سوریه گفت وگو می کنند.
بــه گزارش فــارس ایران، 
روســیه و ترکیه از پارســال 
تالشــی مشــترک برای حل 
بحران سوریه آغاز کرده اند که 
تاکنون به برقراری آتش بس در 
بخش های گسترده ای از سوریه 
منجر شده است. قرار است طی 
این روند که به »روند آستانه« 
معروف شــده، کمیته ای برای 
جدید  اساســی  قانون  تدوین 

سوریه تشکیل شود. 
سه کشور هفته گذشته در 
نشستی که در شــهر آستانه 
قزاقستان برگزار شد، بار دیگر 
بر لزوم حل و فصل سیاســی 
بحران سوریه همزمان با ادامه 
مبارزه بــا تروریســم در این 

کشور، تأکید کردند.

پوتین: 

در حل بحران سوریه 
باید موضع تهران و دمشق را هم در نظر گرفت



اخبار كشور

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی 
به مجری گستاخ!

ماجــرای بداخالقی یک مجــری گســتاخ، روی آنتن زنده 
تلویزیون، همچنان با واکنش هایی در شبکه های اجتماعی همراه 

است.
وحید یامین پور، مجری سیما و فعال رسانه ای، در شبکه های 
اجتماعی نوشت: »بسیاری از مجری ها و برنامه سازان صداوسیما 
عضوی از جامعه ارتباطی شبه روشــنفکری هستند؛ آنها حتی از 
نظر اقتصادی منافع مشــترکی با طبقه ســرمایه دار قلمرو هنر و 

سینما دارند...«
فرد دیگری نیز نوشته است: »بی ادبی در صدا و سیما در حال 
گسترشه یک روز بی ادبی در مسابقه آشپزی نسبت به خانمی که 
آشپزی کرده توسط داور مرد بی ادب و یک روز هم بی شخصیتی 
آرش ظلی پور به جناب فراســتی من اگه آقای صدا و سیما بودم 
به جــرم بی حرمتی به مهمان اخراجش می کردم تا درس عبرتی 

برای بقیه بشه.«
یــک کاربر هم نوشــت: »اون جملــه ای که فراســتی قبل 
از خروجــش از برنامــه   آرش ظلی پــور می گه خیلــی مهم تر از 
بی ادبی هــای این مجری کوته اندیشــه. فراگیر شــدن فیلم های 
ضداجتماعــی و ضدهنــری، و فــروش باالی اینهــا، زنگ خطر 
فرهنگی است برای کسانی که باید نگران فرهنگ جامعه باشند- 

اگر هنوز منقرض نشده باشند.«
فرد دیگری نیز در شــبکه های اجتماعی نوشته است: »وقتی 
معیار صدا و ســیما بــرای انتخاب مجری، قیافــه ژیگول و لپ 
گل انداخته باشــد و نه فهم و شعور، نتیجه اش می شود بی ادبی و 

عقده گشایی امثال این افراد روی آنتن زنده.«
گفتنی است؛ جمعه گذشته برنامه »من و شما«ی شبکه شما، 
اختصاص به گفت وگو با منتقد فیلم مســعود فراستی داشت. در 
این برنامه، مجری- آرش ظلی پــور- با لحن و الفاظ بی ادبانه، به 
زندگی شــخصی و نوع لباس پوشیدن فراستی، پرداخت آنچنان 
که منجر به ناراحتی فراستی و ترک استودیوی برنامه زنده توسط 

وی شد.
برخورد غیرحرفه ای و بی ادبانــه ظلی پور چنان بود که مدیر 
شــبکه شما- قاسمی- دستور توقف برنامه را صادر کرد. اما عمق 
هتاکی و سوابق مجری شبکه شــما، دستور قاسمی را، واکنشی 
حداقلی توجیه و توصیف می کند. ظلی پور، بی پروا وارد مســائل 
شــخصی فراستی شــد،  از ســینمای مبتذل دفاع کرد و حرمت 
رســانه ملی را نادیــده گرفت. این مجــری در اواخر دهه 90 به 
دلیل  دخالت در امر داللی فوتبال،  مدتی را در زندان سپری کرد. 
با این حال ادامه کار وی در ســیما بی تردید، نادیده گرفتن شأن 
و حرمت رســانه ملی تلقی می شود. اما نکته جالب اینکه پس از 
اعتراض رســانه های اصولگرا به نادیده گرفته  شدن شأن سیما و 
مخاطبان، رسانه های ضدانقالب شروع به تخریب مسعود فراستی 

کردند و او را »دولتی« خطاب نمودند!
»ابوالفضل زرویی نصرآباد« طنزپرداز برجسته

 درگذشت
»ابوالفضــل زرویی نصرآباد« شــاعر، پژوهشــگر و طنزپرداز 
برجســته کشورمان در ۴9 سالگی به دلیل عارضه قلبی، دار فانی 

را وداع گفت.
او با اسم های مســتعار مالنصرالدین، چغندر میرزا، ننه قمر، 
کلثوم ننه، آمیز ممتقی، میرزا یحیی و عبدل در نشــریاتی مانند 
نشریات مؤسســه گل آقا، همشــهری، جام جم، ایرانیان،  مهر، 
کیهان ورزشی، بانو، جست وجو، عروس و تماشاگران طنز نوشته 

 است. 
زرویی نصرآباد ازجمله شــرکت کنندگان در جلســات ساالنه 
شــاعران در حضور رهبر معظم انقالب بــود. وی در یکی از این 
جلسات، شــعر طنزی با عنوان »دل های تک سرنشین« را خواند 

که با تشویق رهبر انقالب مواجه شد. 
مراســم تشــییع پیکر زنده یاد زرویی نصرآباد هنرمند فقید 
طنزپرداز امروز دوشــنبه ۱۲ آذر، از ساعت 9:۳0 صبح در حوزه 

هنری برگزار می شود.
این بار باید نگران تحریف شخصیت 

دو فرزند امام باشیم!
شنیده ها حکایت از ساخت قریب الوقوع دو مستند درخصوص 

زندگی دو فرزند حضرت امام خمینی)ره( دارد.
ساخت این دو مستند از طرف موسسه  عروج فیلم به سازنده  
فیلم مســتند » بانوی قدس ایران« یعنــی مصطفی رزاق کریمی 

سپرده خواهد شد.
از آنجــا که فیلم » بانوی قدس ایران« در زمینه هایی دســت 
به تحریف شــخصیت و مشی همسر گرامی حضرت امام )ره( زده 
است، جای این نگرانی وجود دارد که دو فیلم درباره  حجت االسالم 
والمســلمین احمد خمینی و حجت االسالم والمسلمین مصطفی 
خمینی آینه   تمام نما و صادقی برای زندگی و افکار و مشــی آن 

دو بزرگوار نشود!
ظاهرا برخی که در دوره  پیشــین ریاســت سازمان سینمایی 
فعالیت داشتند، برای تکرار دیدگاه حاکم بر مستند » بانوی قدس 

ایران« دخالت دارند.
روزنامه  کیهان از منتقدان جدی مستند یادشده بود.

آغاز پویش کتاب خوانی »سرباز کوچک امام)ره(«
مســابقۀ کتاب خوانی و پویش »کتاب قهرمــان« با محوریت 

کتاب »سرباز کوچک امام« کلید خورد.
در نشســت خبری این پویش مطالعاتی، سیدسجاد موسوی، 
دبیــر برگزاری پویــش، با بیان اینکه هدف مــا در پویش فعلی، 
موضــوع صبر و پایداری اســت، ادامه داد: امیدواریــم بتوانیم با 
»کتاب قهرمــان« الگویــی را در زمینۀ اســتقامت معرفی کنیم؛ 
چراکه معتقدیم مشاهیر درست و واقعی امثال مهدی طحانیان اند 

که اتفاقاً می تواند به فضای فرهنگی کشور کمک کند. 
وی دربــارۀ روند برگزاری خبــر داد: پویش از امروز آغاز و تا 
پایان اســفند برقرار است. در سایت اطالع رسانی آن به نام همین 
مســابقه نیز، اپلیکیشنی مرتبط را بارگذاری خواهیم کرد تا افراد 
با خرید کتاب، امکان شرکت در مســابقه را پیدا کنند. از همان 
مرحلــۀ خرید امکان قرعه کشــی را فراهم کرده ایم و بعد در طی 
مراحلــی، ســؤاالتی را تعیین می کنیم تا شــرکت کنندگان وارد 

پویش شوند.
در ادامۀ این نشســت، مهدی طحانیان، راوی کتاب »ســرباز 
کوچک امام« دربارۀ چرایی روایــت خاطرات خود در این کتاب 
که طی ســال های 87 تا 9۱ انجام گرفتــه، گفت: روایت چنین 
کتاب هایی از سر وظیفه و دغدغه ای است که بر دوش ما گذاشته 
شــده تا دینمان را ادا کرده باشیم؛ هرچند دوران دفاع مقدس و 
اســارت، بزرگی و عظمتی دارد که زبان آدمی از بیانشــان قاصر 

است.
فاطمه دوســت کامی، نویســندۀ »ســرباز کوچک امام« نیز 
گفت: پویش »کتاب قهرمان« هدیه ای برای جشــن ۴0ســالگی 
انقالب است؛ چنان که محتوای ارزشمند کتاب از استکبارستیزی 
و خودباوری تــا اقتصاد مقاومتی را پوشــش داده و این دغدغۀ 
جامعۀ امروز است. این پویش کمک می کند که این کاالی خوب 
فرهنگی الاقل به شیوه ای درست در دسترس همگان قرار گیرد.

صفحه 3
 دوشنبه    ۱۲ آذر ۱3۹۷

۲۵ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۴

حاشیه های خواندنی 
از اختتامیه جشنواره تئاتر مقاومت

مراســم اختتامیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، 
فرصتی بــرای طرح مطالبات گروه هــای مختلف، ازجمله 

جانبازان، کارگران و زلزله زدگان شد.
براســاس گزارش فارس، یکی از بخش های جــذاب این دوره 
مراسم اختتامیه اجراهای مونولوگ محور برخی بازیگران حین برپایی 
مراســم بود که از زندگی مســتند برخی از شهدا یا خانواده هایش 

روایت می کرد.
علی رجایی رتبه سوم بازیگری مرد برای نمایش »یوسف، یوزف، 
جوزپه« پشــت تریبون خطاب به حجت االســالم حسن روحانی، 
رئیس جمهور کشورمان گفت: آقای روحانی! صدای من را از سوی 
خیل عظیم کارگران نیشــکر هفت تپه، فوالد و کشاورزان اصفهان 
بشنوید که مشکالت معیشتی زیاد دارند، من فرزند کارگرانم و سخت 

نیست صدای ما را بشنوید، من کنار آنها می مانم!
نرگــس صابری رتبه اول بازیگری زن نیز برای نمایش »دالرام 
ناآرام« وقتی پشت تریبون قرار گرفت، با صدایی لرزان جایزه اش را به 
پدرش که جانباز بوده و ۱0 سال پیش فوت کرده است، تقدیم کرد. 
در بخش دیگری از این جشنواره سامان خلیلیان که برای نمایش 
»عند از مطالبه« از بیشــتر بخش های جشنواره جوایزی را دریافت 
کرد، بیان کرد: قریب ۲0 سال است که جانبازان اعصاب و روان در 
بیمارســتان ها بستری هستند و مشقت می کشند از همه خواهش 

می کنیم که آنها را ببینیم و به آنها سر بزنیم.
مصطفی کولیوندی از دیگر برگزیدگان این جشــنواره به خاطر 
نمایش »بل۲۱۴« نیز جایزه خود را به خواهر شهید غالمرضا چاغروند 
تقدیم کرد و گفت که این شهید از مظلوم ترین شهدای دفاع مقدس 
است که با هواپیمای کمک رسانی به منطقه جنگی رفت اما به اسارت 

در آمد و به شهادت رسید.
احمد جعفری بازیگر برگزیده نمایش »هناس« نیز پس از دریافت 
جایزه خود از رنج زلزله زدگان گفت: اما مردم شهر سرپل ذهاب هنوز 

زیر باد و باران در چادر مقاومت می کنند، به داد آنها برسیم.
آغاز ساخت مرحله چهارم 

پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس
 مدیــر برنامه ریــزی و کنتــرل طرح شــرکت نفت 
ستاره خلیج فارس گفت: عملیات ساخت مرحله چهارم این 

پاالیشگاه آغاز شد.
به گزارش ایرنا، احمد شــریعتمداری افزود: با گشــایش زنجیره 
تولید فرآورده های نفتی منطبق بر اســتانداردهای روزآمد جهانی در 
این مجموعه، ایران در جمع باشگاه صادرکنندگان این محصوالت و به 

رقیبی پایدار تبدیل شده است. 
وی اظهار داشت: عملیات این مرحله با توجه به روند افزایشی تولید 
میعانات گازی ناشی از به بهره برداری رسیدن فازهای پارس جنوبی و 

به منظور مقابله با تحریم های احتمالی آغاز شده  است.
 وی افزود: مراحل اجرایی مرحله چهارم پاالیشــگاه نفت ســتاره 

خلیج فارس در کمتر از دو سال آینده به اتمام می رسد. 
مدیر برنامه  ریزی و کنترل طرح شرکت نفت ستاره خلیج فارس با 
بیان این که صادرات فرآورده های نفتی موجب جلوگیری از خام فروشی 
می شود، توسعه تجارت خارجی و به  ویژه صادرات را از عوامل موثر در 

توسعه اقتصادی کشورها دانست.
شریعتمداری یادآور شد: پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
عالوه بر خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی، جمهوری اسالمی ایران 
را برای اولین بار از واردکننده به صادرکننده بنزین تبدیل کرده است.

وی اضافــه کرد: ســتاره خلیج فارس با گشــایش زنجیره تولید 
فرآورده های نفتی منطبق بر اســتانداردهای روزآمد جهانی عالوه بر 
تامیــن نیازهای داخلی، ایران را در جمع باشــگاه صادرکنندگان این 

محصوالت به رقیبی پایدار تبدیل کرده است.
پاالیشگاه ۳60 هزار بشکه ای ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشــگاه در دست ساخت میعانات گازی منطقه خاورمیانه به شمار 

می رود که تاکنون دو مرحله آن در بندرعباس راه اندازی شده است.
مرحله ســوم این پاالیشــگاه از ظرفیت تولید روزانه ۳6 میلیون 
لیتر بنزیــن و ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل با اســتاندارد یورو۴ اتحادیه 
اروپا برخوردار اســت که عالوه بر بنزین و گازوئیل محصوالت دیگری 
 مانند دو هزار تن در روز گازمایع، ســه میلیون لیتر ســوخت هواپیما 

و ۱۳0 تن گوگرد تولید و عرضه می شود. 
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
 تیرماه امســال اعالم کرد: با راه اندازی مرحله ســوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، روزانه ۱۲ میلیون لیتر دیگر به حجم بنزین یورو 5 تولیدی 
ایران افزوده خواهد شد و تالش بر این است که روزانه 80 میلیون لیتر 
بنزین یورو پنــج تولید کنیم و به هدف ظرفیت تولید روزانه بیش از 

۱00 میلیون لیتر نزدیک شویم.
علیرضــا صادق آبادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی نیــز در آیین افتتاح مرحله دوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس نیز گفت: این پاالیشگاه روزانه ۲۴ میلیون 
لیتر بنزین یورو پنج و شش میلیون لیتر فرآورده میان تقطیر تحویل 
می  دهد که اگر ارزش هر لیتر را 50 سنت در نظر بگیریم، مجموع آن 

برابر با ۱5 میلیون دالر در روز می شود.
نماینده مجلس:

مافیای کنکور مانع حذف آن شده است
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با اینکه قانون وزارت آموزش و پرورش 
را مکلف به حذف کنکور و جایگزینی روش های دیگر کرده اما 

مافیای کنکور تاکنون مانع حذف آن شده است. 
به گزارش ایرنا، ســعید باستانی در همایش مهندسی کنکور و 
تجلیل از برترین های کنکور ســال 97 دانشگاه ها در تربت حیدریه 
افزود: البته موانع دیگری نیز وجود دارد که به عنوان نمونه می توان 
به روش های جایگزین، تاثیر معدل در کنکور و امثال آن اشاره کرد.

وی اظهار داشت: هر چند تا امروز فرایند کنکور مبنای ارزیابی 
و ورود به دانشگاه ها بوده است اما مجلس در تالش است که موانع 

ورود به دانشگاه ها را از میان بردارد. 
وی گفت: البته با یک مشــکالت ساختاری نیز مواجه هستیم 
و آن این اســت که همه می خواهند پزشــک و مهندس بشوند در 
حالی که بخش اعظمی از نیاز جامعه مربوط به حوزه های فرهنگی، 

صنعتی و غیراداری است.

اخبار ادبی و هنری

ایــن طبیعــت نظام های  رهبر معظــم انقــالب: 
 قلدر اســت که بــا هر ملت اســتقالل طلب به ســتیز 

برخیزند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

خوردن اموال یتیمان، خوردن آتش است!
»کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می خورند، 
)در حقیقت( تنها آتش می خورند و به زودی در شعله های 

آتش )دوزخ( می سوزند«
نساء  -۰ ۱

سرویس سیاسی-
عضو شورای مشــورتی اصالح طلبان در 
حالی در خصوص اســتراتژی اصالح طلبان و 
گزینه های پیشنهادی آنها در انتخابات ۱۴۰۰ 
اظهار نظــر می کند که گویی فراموش کرده، 
دولت فعلی که تا پایان راهش هنوز 3 ســال 
دیگر باقی است، دســتپخت همین جریان 
اســت و آنها فعال باید پاسخگوی عملکرد 5 
ساله خود باشــند، نه تببین استراتژی برای 

انتخابات بعدی.
عبــداهلل ناصــری عضــو شــورای مشــورتی 
اصالح طلبــان در گفت و گــو با ســایت نزدیک به 
دولت انتخاب درباره استراتژی اصالح طلبان برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 با بیان اینکه در 
چهار سال اخیر یا قریب به یکسال اخیر مشخصات 
جامعه مدنی وارد مســیر دیگری شده گفته است: 
قطعاً در میان اصالح طلبان برای انتخابات ریاست 
جمهوری گزینه های مناسبی وجود دارد اما الزمه 
حضور این گزینه ها در عرصه های سیاســی کشور 

تغییر برخی سیاســت های مربوط به انتخابات در 
کشور مثال اســتفاده از اصل اعالم برائت در تایید 

صالحیت هاست.
وی در ادامه ســه مجرم امنیتــی را به عنوان  
گزینه های مناسب جبهه اصالحات برای انتخابات 
ریاست جمهوری معرفی کرده و گفته است: افرادی 
مثل محسن صفایی فراهانی، یا محمدرضا خاتمی 
می توانند مورد قبول مردم در این عرصه واقع شوند. 
در واقع اگر در پروســه تایید صالحیت ها، تساهل 
بیشــتری به خرج داده شــود، هــم اصالح طلبان 
چهره هــای نو و جدید و کارآمدی برای حضور در 
انتخابات دارند و هم جامعه ترغیب بیشتری برای 

حضور در انتخابات خواهد داشت.
گفتنی اســت مدعیان اصالح طلبی بر اساس 
اختیــارات تامی که در دولت داشــته اند  به جای 
پاسخگویی نسبت به مشکالت امروز جامعه اعم از 
گرانی، تورم، بیکاری، رکود و... که  یک خواســته 
منطقی اســت،  اولویت خود را فرار از مسئولیت و 
فرافکنــی برای پیروزی در انتخابات های مجلس و 

ریاست جمهوری آینده قرار داده اند.
جماعــت مدعی اصالح طلبی بــه جای تالش 
برای بهبود وضع موجود طی ۳ سال باقی مانده از 
دولت متبوع خود، تنها با هدف کســب مشروعیت 
و مقبولیت جهت پیروزی در انتخابات های آتی به 
ابراز ندامت از همراهی با دولت روی آورده اند، بدون 
آنکه اقداماتی برای جبران هزینه های مالل آوری که 
روی دوش خانواده های ایرانی گذاشته اند در دستور 

کار قرار دهند.
طی پنج ســال اخیر عناصر وابسته به احزاب 
اصالح طلــب بســیاری از مراکــز تصمیم ســاز و 
تصمیم گیر قوه مجریه را اداره کرده اند و بســیاری 
از تصمیمات کالن کشور در حوزه داخلی و سیاست 
خارجه با رأی مســتقیم رهبران این نحله فکری 
صورت گرفته است. اصالح طلبان به صورت رسمی 
وزارتخانه های مهمی نظیر آموزش و پرورش و علوم، 
تحقیقات و فناوری را در اختیار داشته و در بسیاری 
از وزارتخانه های دیگر به صورت مستقیم و گسترده 
نفوذ داشته اند و در باالترین سطح تصمیمات مربوط 

را اتخاذ و اجرایــی می کنند؛ تصمیماتی که حول 
اهداف جناحی و نه منافع ملی اتخاذ شده است، آن 
هم در حالی که حمایت های گسترده و متعصبانه 
از دولت در طول پنج ســال گذشته و مهم تر آنکه 
قدرت تصمیم گیری و تصمیم ســازی این جماعت 
در دولت هــای یازدهم و دوازدهم، اهداف مقطعی 
اصالحات اجرایی کــرده  و هزینه های حمایت از 
دولــت به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی ها به شــدت 
افزایش یافته اســت، رهبــران این جریان تصمیم 
گرفته اند برای کسب قدرت به صورت مستقالنه  و 
نه به صورت اشتراکی با طیف اعتدال با نامزدهای 

اختصاصی خود در انتخابات حضور پیدا کنند.
جماعــت تجدیدنظر طلــب در حالــی خود را 
بــرای انتخابات پیش رو آماده می کنند که نه تنها 
هیچ راهکاری برای برون رفت کشــور از مشکالت 
اقتصــادی ندارند بلکه جهــت تحقق مطالبات دم 
دستی مردم نیز تالشی صورت نمی دهند و تنها به 
پیروزی های سیاسی- انتخاباتی حزب متبوع خود 

متمرکز شده اند.

مدعیان اصالحات به جای پاسخگویی درباره عملکرد 5 ساله خود
 به فکر انتخابات بعدی هستند!

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
اینکه لوایح FATF برای مردم دردسرساز 
است، گفت: با تصویب این الیحه اطالعات 
مالی کشور برای دشمن شفاف خواهد شد 
و نه تنها اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت 

بلکه وضعیت بدتر خواهد شد.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور در گفت وگو با 
رسا، اظهار داشت: برخی از ایرادات شورای نگهبان 
به الیحه CFT مربوط به متن معاهده نیســت 
و می توان آن را اصــالح کرد، اما برخی ایرادات 
مربوط به متن بوده و قابلیت اصالح شدن ندارد.

وی نســبت به تصویب الیحــه CFT ابراز 
مخالفــت کرد و گفت: اگر این الیحه وارد صحن 
علنی مجلس شــود، نظر بنده مخالف است، زیرا 
تأمین نظر شورای نگهبان بر رد این الیحه بوده 
و خود متن معاهده دارای مشــکل است، بر این 
اســاس با اصالحــات جزئی که در کمیســیون 
امنیت ملی صورت می گیرد، ایرادات اصلی متن 
برطرف نخواهد شد؛ افزون بر این، شروط هفتگانه 
کمسیون نیز در برخی بندها نظر شورای نگهبان 
را تأمیــن نمی کند، بنابرایــن ایراد به متن باقی 

می ماند و ماجرا به صحن علنی مجلس کشــیده 
خواهد شد.

نماینده مجلس شــورای اسالمی به عواقب و 
پیامدهای اقتصادی CFT نیز اشاره کرد و بیان 
داشــت: آقای ظریف در صحــن علنی مجلس 
اعالم کرد که »من و آقای رئیس جمهور تضمین 
نمی دهیم که پذیرش FATF در حل مشــکل 
تحریم هــا نقش و اثری داشــته باشــد«، اما ما 
معتقدیم که پذیرش FATF کشــور را از لحاظ 
اقتصــادی در تنگنا قرار می دهد، چون اســاس 
این کنوانســیون ها بر »KYC« )مشتری ات را 
بشــناس( استوار است، یعنی ما طبق این الیحه 
موظف هستیم همه واردات و صادرات خود را در 
 FATF یک اتاق شیشه ای گذاشته و تحت نظر

قرار دهیم.
وی با بیان اینکــه تصویب CFTجلوی دور 
زدن تحریم هــا را می گیرد، تأکید کرد: هنگامی 
که همه اطالعــات صادرات و واردات خود را در 
اختیار FATF قرار دهیم، در حقیقت اطالعات 
طرف های معامله ایران به دشمن داده خواهد شد 
و آنها نیز همان بخش ها را تحریم خواهند کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

 FATF مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه
برای جمهوری اسالمی و مردم دردسرساز است، 
گفت: با تصویب الیحه CFT همه اطالعات مالی 
کشور برای دشــمن شفاف خواهد شد، بنابراین 
نه تنها اقتصاد کشــور بهبود نخواهد یافت بلکه 

وضعیت بدتر هم خواهد شد.
اطالعات مالی کشور

 در اختیار کمیته اقدام خزانه داری آمریکا
 قرار گرفته 

احمــد علیرضــا بیگــی، عضو فراکســیون 
نمایندگان والیی مجلس نیــز در همین زمینه 
در گفت وگــو بــا رســا، اظهار داشــت: مجلس 
شورای اسالمی شروطی از قبیل تعیین مصادیق 
تروریســت توســط ایران و تصمیم گیری درباره 
تحویــل مجرمان را ضمیمه ایــن معاهده کرده 
اســت اما هیئت مدیره FATF اعالم داشته که 
ما هیچ گونه شرطی را از جمهوری اسالمی ایران 
نمی پذیریم؛ بر این اســاس تصویب CFT امری 

عقالنی نیست.
وی یکــی از تبعات تصویب CFT را اختالل 
در فــروش نفت دانســت و گفت: با تصویب این 
الیحه، دشــمنان این امکان را پیدا می کنند که 

بدانند مشتری نفت جمهوری اسالمی ایران چه 
کســانی هستند، به چه میزان و چند بشکه نفت 
به فروش می رســد، همچنین خواهند دانســت 
درآمد حاصــل از فروش نفت دقیقا چه مقدار و 
در کجا صرف می شــود و بر همین اساس ایران 
را ملزم می کنند ســقفی را که آنان برای فروش 

نفت تعیین می کنند، مراعات کند.
عضو فراکســیون نماینــدگان والیی مجلس 
گفت: در دوره های گذشته که تحریم های شدیدی 
توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان ملل 
بر ایران تحمیل شد، جمهوری اسالمی توانست 
با شــگردها و ترفندهایی که به کار برد، از جمله 
عملیات های مالی که صرافی ها می توانستند انجام 

دهند، کشور را اداره کند.
بیگی خاطرنشــان کرد: متأســفانه امروز با 
تخلفاتی که انجام شده، اطالعات مالی جمهوری 
اسالمی در اختیار کمیته اقدام خزانه داری آمریکا 
قرار گرفته و آنها منافذ و مفرهایی را که ایران در 
دور زدن تحریم از آنها استفاده می کرد، به دقت 
شناســایی کردند، ایــن در حقیقت همان دادن 
اطالعات مالی اســت که وزارت اقتصاد و دارایی 

به ناحق آن را به FATF تعهد کرده بود.

حجت االسالم ذوالنور:

پذیرش CFT وضعیت اقتصاد كشور را وخیم تر می كند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
امروز مشــکل ما نداشتن نیروی کارآمد در 
فضای مجازی نیست، بلکه مشکل اینجاست 
که بچه های خوب نمی توانند همدیگر را پیدا 
کنند، ما می خواهیم شــما جبهه و شبکه 

شوید.
مراســم اختتامیــه اولیــن گردهمایی ملی 
فعاالن فضای مجازی بســیج در ســالن بصیرت 
النه جاسوســی برگزار شد. به گزارش فارس، این 
گردهمایی روز پنجشــنبه در ســالن ورزشی 5 
آذر سازمان بسیج مســتضعفین با فرمان سردار 
غیب پرور، رئیس این ســازمان و بــا رمز یا امام 
حسن مجتبی)ع( آغاز به کار کرد و رقابت در میان 
گروه های مختلف شکل گرفت. اولین گردهمایی 
ملــی فعاالن فضــای مجازی بســیج بخش های 
مختلفی از قبیل تولید محتوای دیجیتال، همایش 
علمی آموزشی فرماندهان شبکه مردمی سایبری 
انقالب و نمایشگاه دستاوردهای بسیج داشت و 96 

تیم از ۳۲ استان در آن حضور داشتند.
بنا بر این گزارش، سردار غالمحسین غیب پرور 
در مراســم اختتامیه این گردهمایی با بیان اینکه 

وظیفه بســیجی ها ورود جانانــه به عرصه فضای 
مجازی است، گفت: باید اسم این ورود را تدبیر و 
نقشــه راه گذاشت . ما ورود انفعالی شما را در این 
عرصه نمی خواهیم، ورود تدافعی هم نمی خواهیم 
بلکه ورودی برنامه ریزی شده می خواهیم. این کار 

ساده ای نیست و با زحمت و تالش میسر می شود 
و حتمــا بچه های ما باید در بخش ســواد فضای 

مجازی خود را ارتقا دهند.
وی ابراز داشــت: من شــاهد تالش های شما 
عزیزان بودم اما آن زمان که شــبکه خوب، کارا و 

فعال ایجاد کردید، آنجا تازه نقطه آغاز ما اســت. 
برخی از شــما دغدغه داشتید که آیا این حرکت 
ادامه دار خواهد بود یا نه، معتقدم اگر نتوانیم آن 

را ادامه دهیم، دچار خسران شده ایم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان 
کرد: خیلی از قدیمی های جبهه و جنگ در اینجا 
حضور دارند . برای مثال شب های عملیات مشکلی 
وجود داشت و معموال بچه های خودی همدیگر را 
گم می کردند، مقصر نبودند، تاریکی و حجم زیاد 
آتش و... شرایط را برای این ماجرا مهیا کرده بود. 
آن افرادی موفق بودند که می توانستند همدیگر را 
پیدا کنند. امروز مشکل ما نداشتن نیروی کارآمد 
در فضای مجازی نیست، بلکه مشکل اینجاست که 
بچه های خوب نمی توانند همدیگر را پیدا کنند، ما 

می خواهیم شما جبهه و شبکه شوید.
ســردار غیب پرور افزود: خود جوان ها هم باید 
هدفمنــد حرکت کنند. اســتمرار در این فرایند، 
هدفمند بودن و... مطالبات ما از شــما است. در 
عرصه فضای مجازی آتش بــه اختیاری را نباید 
فرامــوش کنیم و هر نفر به انــدازه خودش یک 

یگان است.

سردار غیب پرور در اختتامیه اولین گردهمایی ملی فعاالن فضای مجازی بسیج:

بسیجیان در فضای مجازی، جبهه ای و شبکه ای عمل کنند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ممکن 
است در ابتدای اجرای قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان مقاومت هایی وجود داشته باشد، 

باید مقاومت ها را از بین برد.
علی الریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی به 
مناســبت روز مجلس گفت: آیت اهلل مدرس فکری 
راهبردی برای ایران داشــت و همواره آینده ایران 
را در نظــر می گرفت. به گونــه ای که در آن زمان 
مطرح می کرد که ایران باید کارخانه هواپیماسازی 

و ذوب آهن داشته باشد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه آیت اهلل مدرس 
فردی اسالم شناس بود و برای سیاستمداران ایران 
قطعا شناخت اسالم بسیار مهم است، تصریح کرد: 
از سوی دیگر آیت اهلل مدرس فکری راهبردی برای 
ایران داشت و همواره آینده ایران را در نظر می گرفت. 
بــه گونه ای که در آن زمان مطرح می کرد که ایران 
باید کارخانه هواپیماسازی و ذوب آهن داشته باشد.

رئیس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به 
سؤالی در خصوص مقاومت ها در اجرای قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان، با بیان اینکه شبهه ای برای 
اجرای قانون منع بکارگیری بازنشســتگان وجود 
ندارد، گفت: ممکن اســت در ابتدای اجرای قانون 
مقاومت هایی وجود داشته باشد، باید مقاومت ها را 
از بین برد. به دیوان محاسبات گفتم که در اجرای 
این قانون نظارت کند. اگر دستگاهی سؤالی دارد، 
می توانــد از اداره قوانیــن بپرســد و یا از مجلس 

تفسیر بخواهد.
الریجانی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص 
دو نرخی شدن بنزین، خاطرنشان کرد: فعاًل بحثی 
برای گرانی بنزین نشــده است، بنده بعید می دانم 
تا پایان ســال بنزین گران شود البته بستگی دارد 

مجلس چه تصمیمی می گیرد.
وی با بیان اینکه اعمال قیمت های واقعی برای 
سوخت به مردم فشار وارد می کند، گفت: در مسئله 
قیمت گذاری بنزین باید به گونه ای عمل کرد که به 
مردم فشــار بیشتری وارد نشود زیرا شرایط کشور 
شرایط عادی نیست. اصالحات اقتصادی را باید در 
زمانی انجام داد که چنین فشارهای اقتصادی روی 

مردم وجود نداشته باشد.
رییس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از ســخنانش، با اشاره به مشکالتی که برای بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری پیش آمده است، بیان 
داشت: از شش سال پیش مرکز پژوهش های مجلس 
درباره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هشدار 
می داد که این بخش دچار چنین مشکالتی هستند 
و این مسئله حاکی از آن است که مجلس همواره 
توجه ویژه ای به حل مشکالت اصلی کشور داشته 

است و از این سنخ مسائل کم نداریم.
الریجانی در پاســخ به این ســؤال که مجلس 
چگونه بر حســن اجرای قوانیــن نظارت می کند، 
گفت: همه مجریان موظف به اجرای قوانین مصوب 
مجلس هســتند که معاونت نظارت بر قوانین هم 
در ایــن زمینه فعالیت می کند و گزارش خود را به 
کمیسیون های تخصصی  می دهد و در کمیسیون ها 
هم، نمایندگان از مسئوالن می خواهند که قوانین 

را به طور دقیق اجرا کنند.
وی درباره موانع اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی، اظهار داشت: کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی و نظارت بر سیاســت های اصل چهل 
و چهارم قانون اساســی اخیرا گزارشی درباره روند 
خصوصی ســازی در کشــور ارائه داد و نقص های 

موجود در این زمینه تبیین شد. 
رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 

به نظــر بنده در دولت های مختلــف به خوبی به 
سیاســت های اصل چهل و چهارم قانون اساســی 
و خصوصی ســازی توجه نشده است، امیدواریم با 
پیگیری های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و نظارت بر سیاســت های اصــل ۴۴، این موضوع 

حل و فصل شود.
الریجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص رفتار 
دوگانه مجلــس در همراهی با دولت و چوب الی 
چرخ دولت گذاشتن، گفت: اصطالح چوب الی چرخ 
گذاشتن دولت را نمی پسندم. ممکن است انتقاداتی 

از عملکرد برخی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
وی بیان داشت: یکی از وظایف رهبری، نظارت 
بر اجرای سیاســت های کلی نظام است و مجمع 
در این خصوص نظر مشورتی دارد. هیئت نظارت 
می توانــد اگر بر خالف سیاســت های کلی نظام، 
طرح و الیحه ای ارائه شد، نظرش را به کمیسیون 

ارائه کند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به 
سؤال دیگری در خصوص قیمت خودرو نیز اظهار 
داشت: خودرو در کشور ما انحصاری است و نیروی 
کار زیادی را به خود مشغول کرده است. متاسفانه 
نقدینگی موجود در کشــور به سمت بازار خودرو 
رفــت در حالی که خودرو، کاالیی نیســت که به 

عنوان سرمایه از آن استفاده شود.
الریجانی گفت: هجوم به سایت ها برای ثبت نام 
خودرو عادی نیســت. دالل ها وارد بــازار خودرو 

شده اند.
وی در خصوص مشــکالت قطعه ســازان نیز 
تصریح کرد: خودروسازان باید پول قطعه سازان را 
بدهند. قیمت ســاخت قطعه باال رفته است چون 

قیمت مواد اولیه افزایش یافته است.

الریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی:

عده ای در برابر اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان مقاومت می كنند



جدول نرخ سکه و ارز

اقتصادی
صفحه 4

دو شنبه           ۱۲ آذر ۱۳۹۷
۲۵ ربیع االول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶4 

قیمت )به تومان(نوع سکه
3.850.000سکه تمام طرح جدید
3.600.000سکه تمام طرح قدیم

1.950.000نیم سکه
1.150.000ربع سکه

670.000گرمی
347.000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
11.250دالر
12.869یورو
15.028پوند

2.299لیر ترکیه
3.103درهم امارات

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/500/000پراید 1111
22/709/00034/500/000پراید2131
42/241/10072/000/000پارس دوگانه3
74/952/000130/000/000چانگان4
30/389/00044/200/000تیبا 52
54/361/900114/500/000پژو 207 اتوماتیک6
32/944/60054/700/000پژو 7405
8 SLX 35/105/90060/000/000پژو
34/745/20056/500/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/500/000پژو پارس10
42/481/00080/000/000پژو پارس TU5 کالس1113
36/286/00059/800/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/500/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10072/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX(33/535/40056/000/000سمند ال ایکس
16 EF7 34/338/20059/000/000سمند
36/616/00063/000/000سمند دوگانه سوز کالس1716
46/989/40081/500/000دنا18
53/265/800108/000/000دنا پالس19
47/128/30092/000/000پژو 207 دنده ای20
113/062/000206/000/000سراتو با آپشن21
43/684/00065/000/000برلیانس 230 دنده22
54/820/00091/500/000پارس اتومات23
24S5 98/640/000173/000/000هایما

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۹/۱۱

در شــرایطی که دبیر شورای عالی فضای 
مجازی اعالم کرده بود آخرین فرصت هاتگرام و 
تلگرام طالیی برای استقالل از تلگرام، شهریور 
و بعد از آن در آذرماه می باشــد، هم اکنون از 
مسدود نشدن این دو پیام رسان بعد از اتمام 

مهلت قبلی خبر داده است!  
نزدیک به هفت ماه از بسته شدن تلگرام می گذرد 
اما در این مدت برخی نســخه های مشابه آن مانند 
»تلگرام طالیی« و »هاتگرام« همچنان به فعالیت خود 
ادامه دادند و در حال حاضر هم ظاهرا قرار نیســت 

فعالیت آنها به اتمام برسد. 
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای 
مجازی در مرداد امســال گفته بــود: »ما از ابتدا در 
سیاست های خروج از انحصار تلگرام، دوران گذاری 
را برای فعالیت نسخه های فارسی این شبکه در کشور 
قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه های هاتگرام و تلگرام 

طالیی بدون فیلتر چند ماهی در کشور فعال باشند 
اما آخرین مهلتی که به اینها داده ایم، 15 شــهریور 
ماه است و این شبکه ها باید تا این تاریخ به پیام رسان 

صددرصد بومی تبدیل شوند.« 
با اتمام مهلت قانونی اعالم شــده توســط این 
مقام مسئول، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این 
نسخه های جایگزین همچنان می توانند تا پایان آذر 
ماه به کار خود ادامه دهند و بعد از آن اگر کامال بومی 

نشوند آنها نیز مسدود خواهند شد. 
بر همین اساس، انتظار می رفت با وجود تعویق 
در وعده مسدودسازی این دو نسخه تلگرام، در پایان 
آذرماه شاهد مسدودسازی و یا بومی سازی آنها باشیم 

ولی ظاهرا باز هم خبری از این موضوع نیست...
فیروزآبادی روز گذشته در جمع خبرنگاران در 
توضیح مصوبه شــورای عالی فضای مجازی درباره 
مقررات فعالیت پیام رسان های خارجی اظهار داشت: 

طبق این ســند پیام رسان های خارجی دارای بیش 
از یک میلیون کاربر باید در کشور نماینده پاسخگو 
داشته باشند زیرا همچنان که پیام رسان ها در اروپا 
حق ندارند اطالعات مردم اروپا را خارج کنند در ایران 
نیــز نباید اطالعات اجتماعی، اقتصادی و خصوصی 

مردم را از کشور خارج کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در پاسخ به این 
سؤال که آیا با این تعریف فعالیت اینستاگرام در کشور 
غیرقانونی است، گفت: سیاست را توضیح دادم اینکه 
اجرا در چه مرحله ای باشــد، متفاوت است اما طبق 
این سند اینستاگرام در داخل کشور نماینده پاسخگو 

داشته باشد و اطالعات شهروندان را خارج نکند. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره فعالیت 
هاتگرام و تلگرام طالیی گفت: معتقدیم پلتفرم های 
اطالعاتی، رســانه ای، بهداشتی، آموزشی، تجاری و 
پولی و بانکی باید در کشــور بومی شوند )و( پلتفرم 

رسانه ای که شامل پیام رسان نیز می شود اکنون در 
کشــور 50 میلیون کاربر دارد و امیدواریم تا ســال 
آینده در زمینه بومی سازی این پلتفرم به نتایج خوبی 

دست پیدا کنیم.
فیروزآبادی اضافه کرد: برای تقویت پیام رسان های 
داخلی هاتگــرام و طالگرام، دوره گذار پیش بینی و 
به آنها مهلت داده شــد تا به خودکفایی برسند که 
این سیاســت در صنعت مونتاژ حاکم است و بعد از 
تاریخ اعالم شــده سیاست های حمایتی مان را قطع 

خواهیم کرد. 
وی در پاســخ به این ســؤال که اگر هاتگرام و 
طالگرام پس از پایان مهلت داده شده در پایان آذر 
ماه به اســتقالل از تلگرام نرسند آیا فیلتر خواهند 
شد، گفت: این پیام رسان ها مسدود نمی شوند بلکه 
 باید بتوانند مســتقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه 

دهند. 

تغییر وعده های مکرر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به هزینه 52/5 درباره فیلتر هاتگرام و تلگرام طالیی

میلیارد دالری اجرای تعهدات ایران در موافقت نامه پاریس 
تاکید کرد: صددرصد این تعهدات به ضرر ما است. 

عبداهلل حاتمیان در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مبانی 
علمی موافقت نامه پاریس گفت: این موافقت نامه بر روی این مبنا چیده 
شــده که گازهای گلخانه ای انسان ســاخت از جمله CO2 منجر به 
گرمایش زمین شده است، لذا باید انتشار این گازها را کاهش دهیم. در 
این زمینه مطالبی را مطالعه کردم و شنیدم که نظریات مختلف دیگری 

هم وجود دارد و روی این مسئله اتقان و اجماع علمی وجود ندارد.
وی همچنین با اشــاره به شــیوه تعهدات کشورهای مختلف در 
این بــاره خاطرنشــان کرد: حال با فرض اینکه باید انتشــار گازهای 
گلخانه ای را کاهش دهیم، توجه به تجربه کشــورهای مختلف مفید 
است. به عنوان مثال، کشوری مثل افغانستان کاماًل به  صورت مشروط 
تعهد داده که درصورت اخذ یک سری کمک ها، مقدار مشخصی کاهش 
می دهد ولی بر اســاس ســند تعهدات موجود ایران بخش بزرگی از 
تعهدات را به  صورت غیرمشــروط انجام خواهد داد. در حالیکه هیچ 

دلیل خاصی ندارد که ایران چنین تعهدی بدهد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با توجه به برآوردهای اقتصادی 
اجرای تعهدات ایران، این توافق را صددرصد مضر برای کشور خواند 
و گفت: با این تعهداتــی که ما داده ایم، هزینه 52/5 میلیارد دالری 
برای اجرای این تعهدات به ما تحمیل می شــود و حتی طبق گفته 
سازمان حفاظت محیط زیست، این هزینه معادل کاهش 7/2 درصدی 
در تولیــد ناخالص ملی )GDP( خواهد بود. بنابراین صددرصد این 
تعهدات به ضرر ما است. ما یک کشور وابسته به نفت هستیم و اصاًل 
دلیلی ندارد زیربار تعهداتی برویم که رشد اقتصادی ما را که اآلن هم 

در وضعیت مناسبی نیست، خراب تر کند.
حاتمیان افزود: همچنین عالوه بر ابعاد اقتصادی و علمی که بحث 
شد، الزم است ابعاد حقوقی، سیاسی و دیگر ابعاد آن هم مورد بررسی 
دقیق تری قرار بگیرد که به این مسئله مهم به صورت جامع پرداخته 
شود. البته کارشناسانی در این ابعاد هم کار تخصصی کردند که الزم 

است حرفشان شنیده شود.
گفتنی است، الیحه الحاق ایران به توافق نامه تغییر اقلیم پاریس 
در سال 95 از طرف شورای نگهبان رد شد و دولت با توجه به شروع 
COP-( نشست بیست وچهارم ساالنه مجمع بین المللی تغییر اقلیم
24(، مجــدداً تصویب این موافقتنامه در مجلس را پیگیری می کند. 
از این رو بررسی الیحه موافقت نامه پاریس در دستورکار جلسه دیروز 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به 

عنوان کمیسیون اصلی قرار گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر 
کشــور گفت: رشد نقدینگی همچنان مایه نگرانی است، چراکه 

عواقبی همانند افزایش تورم را در پی دارد. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر کمیجانی در همایش مالی اسالمی 
اظهار داشــت: علی رغم پیشرفت های بازار سرمایه و افزایش سهم آن در 
تأمین مالی، همچنان اقتصاد ایران بانک محور است و تقاضاهای وسیعی به 
سمت بانک هدایت شده و چون به همه این تقاضاها پاسخ داده نمی شود، 

انتقادات از نظام بانکی افزایش می یابد. 
وی افزود: با وجود رعایت انضباط مالی در ســال های اخیر، همچنان 
رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تالش ها در این زمینه 

بیشتر شود، چراکه عواقبی همانند افزایش تورم را در پی دارد. 
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در ایران همزمان با رشد نقدینگی، 
گســترش فعالیت های غیررســمی در اقتصاد و عدم ثبــت آنها در آمار 
GDP )تولید ناخالص داخلی( باعث می شــود که آمار تولید ناخالص به 

خوبی ثبت نشود. 
به گفته کمیجانی، استفاده از اسناد خزانه اسالمی و صکوک در بازار 
سرمایه و همچنین استفاده از اوراق مشارکت در نظام بانکی باعث شده 

بخشی از نیازهای دولت برای تأمین مالی بلندمدت برآورده شود. 
وی با اشاره به لزوم تامین مالی بلندمدت در اقتصاد ایران گفت: قطعا 
تأمین مالی بلندمدت از ســوی نظام بانکی بسیار دشوار است و باید در 
این حوزه به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم، چراکه تجربه تأمین مالی 
نظام بانکی در این زمینه، اصال تجربه خوبی نیست و در بسیاری از موارد 
تسهیالت پرداختی به بانک ها بازگشت نخورده و منجر به بی نظمی در بازار 
پول شده است. قائم مقام بانک مرکزی افزود: حمایت از تولید و اشتغال 
ســرلوحه فعالیت بانک مرکزی است، اما به بانک ها هم هشدار می دهیم 
که منابع و مصارف خود را هماهنگ کنند، چراکه منجر به رقابت ناسالم 
و نوســان در نرخ سود می شــود. در این راستا برای مقابله با این پدیده، 
تأمین مالی از طریق بازار بین بانکی در ســال های اخیر افزایش یافته و 
مدام در حال افزایش است و به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
کمیجانی با بیان اینکه توجه به ابزارهای مالی اسالمی همواره مورد 
توجه بانک مرکزی بوده اســت، تأکید کرد: همه بانک های کشور در رده 
بانک های اسالمی هستند و بعد از ایران، عربستان و مالزی در جایگاه های 
بعدی قرار دارند. اوراق اجاره، رهنی، استصناع، اسناد خزانه اسالمی، اوراق 
گواهی ســپرده و انواع دیگری از ابزارهای مالی اسالمی در کشور منتشر 
می شود که همگی می توانند در راستای سیاست های بانک مرکزی مبنی 

بر حمایت از تولید و اشتغال مؤثر باشند. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

اجرای توافق نامه پاریس 
کامال به ضرر کشورمان است

قائم مقام بانک مرکزی:

رشد نقدینگی
 همچنان نگران کننده است

عضو کمیته فقهی ســازمان بورس با بیان 
اینکه تکافل نمی تواند جایگزین مزایای بیمه 
شود تأکید کرد: بانک مرکزی ایران می بایست 
قوانین کمیته فقهی بانک توســعه اسالمی را 
ترجمه و به نظام بانکی ابالغ کند اما همچنان 

تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت اهلل محمد علی 
تسخیری در چهارمین همایش مالی اسالمی با بیان 
اینکه مرکز هیئت خدمات مالی اســالمی هم اکنون 
در شهر کواالالمپور مالزی قرار گرفته، گفت: هدف 
از این مرکز کمک به بانک های مرکزی و بانک های 
بزرگ کشورهای اســالمی برای ارائه خدمات مالی 

اسالمی بهتر است.
وی افزود: امروزه 25 کشــور از توصیه های این 
بنیــاد به طور 100 درصد اســتفاده می کنند و 75 
بانک مرکزی و بانک بزرگ قوانین این بنیاد را برای 
اجرا در دستور کار خود قرار داده اند. در اروپا نیز پس 

از بحران اقتصادی 2008 میالدی به فکر تأســیس 
چنین نهادهایی افتاده اند تا روابط بین بانک مرکزی 
و بانک هــای بزرگ خود را تنظیم کنند و در نهایت 

بتوانند مانع از بروز بسیاری از بحران ها شوند.
عضو کمیتــه فقهی ســازمان بورس بــا بیان 
اینکه کارشناســان این بنیاد راهکارهای الزم را به 
کمیته فقهی بانک توســعه اســالمی در شهر جده 
عربســتان ارائه می دهند، ادامــه داد: در نهایت این 
کمیتــه فقهی نیز تحلیل هــای اقتصاددانان هیئت 
مذکــور و خدمــات مورد نیــاز را نهایــی و ابالغ 
 می کند که تاکنون منجر به تعیین قوانین بســیاری 

شده است.
تســخیری اظهار کــرد: بانک مرکــزی ایران 
می بایست قوانین این هیئت را ترجمه و به نظام بانکی 
ابالغ کند اما همچنان تا این لحظه چنین اتفاقی رخ 
نداده است در حالی که رئیس  کل بانک مرکزی ایران 
عضو هیئت مدیره هیئت خدمات مالی اسالمی است؛ 

از ایــن رو معتقدم بانک مرکزی در بحران اقتصادی 
اخیر کشور مقصر است.

وی همچنین با  اشــاره به اینکه تکافل اسالمی 
جایگزین مناســبی برای بیمه نیســت، عنوان کرد: 
متاســفانه فقه اهل سنت نتوانسته به خوبی از عقد 
بیمه استفاده کند اما فقه شیعه این عقد را به خوبی 

شناخته و از آن استفاده کرده است.
رئیس شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی 
افزود: فقه اهل ســنت در حالی بیمه متعارف را رد 
می کند که بر ماهیت عقد »غرری« آن تأکید می کند 
از این رو به سمت عقد جایگزین رفته و آن را تکافل 
اســالمی نامگذاری کردند؛ تکافل از عقود ریشه دار 
اسالمی به شمار رفته و شهید صدر نیز بر آن تأکید 

کرده است.
تســخیری با بیــان اینکه معتقدم اهل ســنت 
نتوانسته جایگزین خوبی برای تکافل اسالمی بیاورد، 
تصریح کرد: غرر از مفهوم مبهمی برخوردار است و 

برخــی در آن عنصر مکر و خدعه می بینند بنابراین 
تصور می شود که غرر همان نقش ربا را دارد.

وی ادامه داد: این در حالی اســت که مفهوم ربا 
کاماًل واضح بوده و قابل قیاس با »غرر« نیست از این 
رو اهل سنت به خوبی نتوانسته جایگزینی برای این 

عقد معرفی کند.
عضو کمیته فقهی ســازمان بورس با بیان اینکه 
تکافل با مزایای بیمه قابل جایگزین نیســت افزود: 
شــرکت های تکافل بسیار ضعیف بوده و بسیاری از 
آنها نیز در نهایت به سمت بیمه سوق پیدا کرده اند.

تسخیری با بیان اینکه فقه شیعه تأکید می کند 
که غرر در حد ربا نیست، عنوان کرد: تاکنون فقیهی 
عقــد بیمه را تحریم نکرده اســت و از این رو امید 
می رود هیچگاه به سمت تکافل حرکت نکنیم. فقهای 
شیعه معتقدند که عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است؛ 
بنابراین مانعی در اینکه غــرر در عقود تعاونی وارد 

شود وجود ندارد.

آیت اهلل تسخیری:

بانک مرکزی در بحران اقتصادی کشور مقصر است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در راستای حمایت 
از تولیدکننده هایمان 40 هزار تن خرید تضمینی انجام دادیم تا 

قیمت مرغ در بازار را در کف قیمتی نگه داریم.
حمید ورناصری در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: علی رغم 
تمام نوساناتی که در بازارهای جهانی داشتیم توانستیم قیمت نهاده های 

دامی را به خوبی کنترل کنیم. 
وی افزود: خریدهای بسیار خوبی را انجام دادیم و علی رغم اینکه خیلی 
از کاالها تغییرات قیمت زیادی داشتند در کنجاله سویا و ذرت قیمت های 
ما روند نزولی داشــت.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: در 
اردیبهشــت و خرداد، در راستای حمایت از تولیدکننده هایمان 40 هزار 
تــن خرید تضمینی انجام دادیم تا قیمت مرغ در بازار را در کف قیمتی 
نگه داریم. االن ما یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده گوشت مرغ با دو 

میلیون و 200 هزار تن در دنیا هستیم. 
به گفته ورناصری، واقعیت این است که در هر حال برخالف ادعاهایی 
کــه آمریکا می کند که ما مثاًل در حوزه غذا و دارو هیچ ممنوعیتی برای 
ایران نداریم اما انصافاً در حوزه تجارت غذا و دارو ممنوعیت ایجاد کرده 
اســت. وی اضافه کرد: اکنون شاید جزو معدود سال هایی باشد که حجم 
دپوی کاالی ما در بنادر به ویژه بندر امام )ره( فوق العاده سنگین است و 
اکنون مسئوالن بنادر فشار می آورند که این بارها تخلیه شود و اینها در 
ســایه اقداماتی بود که مجموعه دولت و در حوزه تأمین کاالهای اساسی 

انجام داد که ما خیالمان راحت باشد. 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بیان کرد: االن در مورد کاالهای 
اساسی حوزه فعالیت ما نظیر جو، ذرت، کنجاله سویا،  گوشت و مرغ ذخایر 
بسیار خوبی را داریم. ورناصری با بیان اینکه اگر این اقدامات وزارت جهاد 
کشــاورزی در تأمین کاالها نبود و اگر ما نهاده ها را در اســتان ها ذخیره 
نمی کردیم فاجعه می شــد، گفت: این در حالی اســت که در مهر ماه در 
حوزه مرغداری هیچ تنشی ایجاد نشد. وی ادامه داد: مدیریت نظارت بر 
قیمت کاالها از حدود سه ماه پیش راه اندازی شد و به تمام شهرستان ها و 
مسئولین شهرستان ها نام کاربری و رمز داده و آمار نهاده هایی که فروخته 
می شود به صورت آنالین قابل مشاهده و ردیابی است. مدیرعامل شرکت 
پشــتیبانی امور دام بیان کرد: االن شرایط قیمت تنها جایی که احساس 
می کنیم قیمتش نامطلوب باشد تخم مرغ بود که بالفاصله وارد شدیم و 
تخم مرغ در سازمان های میادین با قیمت شانه ای 13 هزار و 800 تومان 
عرضه می  کنیم و اثر خود را در بازار خواهد گذاشــت.به گفته ورناصری، 
مردم در تمام فروشــگاه های زنجیره ای و سازمان های میادین می توانند 
مراجعه کنند و قیمت گوشــت گوسفندی تازه باکیفیت و با قیمت های 
تنظیم بازار دریافت کنند، قیمت متوسط هر الشه حدود 37 هزار تومان 
است و طبیعتاً قیمت قطعات متفاوت است که مثاًل تا 49 هزار تومان در 
می آید، مرغ و تخم مرغ به قیمت با قیمت مناســب هم در این مکان ها 
عرضه می شود اما ما نمی  توانیم بگوییم که هر مغازه  ای را مچش را بگیریم 
و بگوییم که چرا این کار را می کنید؛ به هر حال آنها خارج از شبکه این 

کار را انجام می دهند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد

40 هزار تن خرید تضمینی مرغ 
برای کنترل بازار

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: متاسفانه 
از چهارماه قبل بنابر دســتور معاون اول رئیس جمهور واردات 

پوشاک از مناطق آزاد به هر شکلی آزاد شده است.
سعید قدیری، در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو با  اشاره به ممنوعیت 
واردات پوشاک در سال جاری گفت: متاسفانه از چهارماه قبل بنابر دستور 
معاون اول رئیس جمهور واردات پوشــاک از مناطق آزاد به هر شکلی آزاد 

شده است
وی اضافه کرد: در این مناطق »تعرفه برای واردات پوشاک پرداخت 
نمی شود«، »الزام رعایت دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی 
وجود ندارد« و »ثبت کد شناســه کاال و رهگیری هم الزامی نیســت« و 
همه این  موارد یعنی واردات پوشــاک از ایــن مناطق بدون محدودیت 

انجام می شود.
وی با تاکید بر آنکه َمَفر اصلی قاچاق پوشاک به کشور، مناطق آزاد است، 
افزود: این مناطق از هیچ قانونی پیروی نمی کنند و حتی با وجود ممنوعیت 

واردات پوشاک به کشور، این ممنوعیت شامل این مناطق  نشده است.
قدیری با بیان اینکه شــرایط فعلی قاچاق پوشــاک، بستری را برای 
خودنمایی کاالهای خارجی مهیا کرده است، اظهار داشت: تولیدکنندگان 
با وجود معضالتی ازجمله »نبود شــرایط برابر برای رقابت با خارجی ها«، 
»عدم دسترســی به مواد اولیه« و »تحمیل هزینه هایی مانند مالیات بر 

ارزش افزوده و بیمه های متعدد« بازار خود را از دست می دهند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک در پایان گفت: ورود 
هر نوع کاالی پوشاک خارجی خوش خدمتی به خارجی ها است و در واقع 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دولت، هیچ نفعی از این وضعیت نمی برند.

یک مقام مسئول گفت: از ابتدای مهر تا نهم آذر، ۶۸ میلی متر 
بارندگی در کشور رخ داد که این میزان نسبت به دوره بلندمدت 

دو برابر رشد داشته است.
صــادق ضیاییان رئیس مرکز خشکســالی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بارش باران در ســال زراعی 
جدید اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای مهر تا نهم آذرماه، 68 
میلی متر بارندگی در کل کشور رخ داده که این میزان در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل 22/5 میلی متر و بلندمدت 34 درصد رشد داشته است.

وی از افزایش دو برابری میزان بارش نسبت به دوره بلندمدت خبر 
داد و گفت: با توجه به بارش های مناسب در سال زراعی جدید، کماکان 

با کاهش 32 میلی متر بارندگی در 14 ماهه اخیر روبه رو هستیم.
ضیاییان ادامه داد: در پایان سال زراعی گذشته بارندگی ها 28 درصد 
در کشور کاهش داشت که به سبب بارش های مناسب در دو ماه اخیر، 
این میزان به 12 درصد تقلیل یافته است.به گفته رئیس مرکز خشکسالی 
در سال زراعی جدید اغلب نقاط کشور به غیر از استان های سیستان و 
بلوچســتان، اردبیل، آذربایجان شرقی و زنجان، بارش های بیش از حد 
نرمــال را تجربه کردنــد.وی در پایان تصریح کرد: تا پایان فصل پاییز و 
همچنین فصل زمســتان پیش بینی می شود که در اکثر مناطق کشور 

بارش ها نرمال و بیش از حد نرمال باشد.

دبیر اتحادیه تولید پوشاک:

واردات پوشاک از مناطق آزاد 
به دستور جهانگیری بود

یک مسئول خبرداد

رشد دوبرابری بارش ها
 نسبت به دوره بلندمدت

بر ضرورت  اشــاره  با   راه آهن  مدیرعامل 
انتقال بسیاری از بارهای جاده ای به سمت ریل 
برای کاهش مصرف سوخت  و سوانح رانندگی 

تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســعید محمدزاده 
دیروز در همایش فرصت های سرمایه گذاری و تأمین 
مالــی در حوزه حمل ونقل ریلی اظهار کرد: اگر یک 
تن کیلومتر بار از جاده به ریل منتقل شود 35 سی سی 
صرفه جویی ســوخت رخ می دهد، امروز حدود 30 
میلیارد تن کیلومتر بار می تواند به ریل منتقل شود 
که با احتســاب مصرف 35 سی سی و نرخ سوخت 
70 ســنت، 750 میلیون دالر صرفه جویی سوخت 

خواهیم داشت.
وی افزود: اگر ما امروز در تهران هوای سالم نداریم 

چون ســاالنه صد میلیارد نفر سفر حومه ای داریم و 
40 درصد از این سفرهای حومه ای در کریدورهایی 
اســت که ریل هم وجود دارد اما سهم ریل فقط 5 

درصد این رقم است.
مدیرعامل راه آهن خاطرنشــان کــرد: اولویت 
حمل ونقل ریلی در اهداف کالن برنامه ششم مورد 
توجه خاص قرار گرفته است و قرار است سهم ریل 

در حمل کاال به 30 درصد برسد.
محمــدزاده ادامه داد: 30 درصــد خودروهای 
تهران حومه ای هستند که اگر به ریل منتقل شوند 
صرفه جویی زیادی در مصرف سوخت و کاهش زمان 

سفر خواهیم داشت.
وی گفت: امروز قیمت متوسط هزینه حمل بار 
روی جاده کیلومتــری 340 تومان و روی ریل 80 

تومان است اما اندیشه فعاالن حوزه اقتصاد نسبت به 
ریل حساس نشده است. 

این مقام مسئول افزود: مدیرعامل راه آهن با انتقاد 
از اینکه سهم حمل ونقل ریلی امروز در کشور ما 13 
درصد در تن کیلومتر در بارهای برنامه ای است گفت: 
بارهایی که می توانند از جاده به ریل منتقل شــوند 

رقم بسیار باالیی است.
محمــدزاده اظهار کرد: فقــط در یک حوزه 35 
میلیارد دالر طرح توســعه فوالد داریم که تا 6 سال 
آینده قرار است جابه جا شود که ممکن است تا حدود 
210 میلیون تن بار باشــد که در خوش بینانه ترین 
حالت سهم جاده 140 میلیون تن و سهم ریل حداکثر 
60 میلیون تن از این رقم خواهد بود در حالی که باید 
همه به ریل منتقل شود وگرنه با دو سونامی کشتار 

جاده ای و مصرف سوخت مواجه می شویم.
وی افزود: طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
صرفه جویی حاصل از مصرف سوخت در بخش ریلی 

به سرمایه گذار برمی گردد.
مدیرعامل راه آهن با تأکید بر اینکه حتماً امکان 
انتقال 133 میلیارد تن کیلومتر بار روی ریل وجود 
دارد، گفت: در کشــورهایی که نرخ سوخت واقعی 
اســت باز بار به ســمت ریل ســوق یافته است در 
کشــور ما که فعاًل نمی توانیم نرخ سوخت را واقعی 
 کنیــم حداقل اجــازه دهیم که این ســرمایه ملی

 از بین نرود.
محمــدزاده عنوان کرد: ما هزار و 200 کیلومتر 
خط دوم ریلی را افتتاح کردیم و هزار کیلومتر دیگر 

تا هفته دولت سال 98 به افتتاح می رسد. 

مدیرعامل راه آهن اعالم کرد

کاهش سوانح جاده ای و مصرف سوخت با توسعه راه آهن

بررسی قیمت مسکن در اولین ماه خروج 
عباس آخوندی از وزارت راه و شهرســازی با 
ماه مشابه سال ۹2 حاکی از آن است که مسکن 
در بازه زمانی مذکور بالغ بر 140/3 درصد گران 

شده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، بر اســاس آمار 
رســمی وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه سال 92 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 
22گانه تهران 3 میلیون و 213 هزار تومان بوده است. 
در این ماه هفت هزار و 32 فقره مبایعه نامه ثبت شد 
و بیشــترین قیمت با 8 میلیون و 571 هزار تومان 

مربوط به منطقه یک بود.
ایــن در حالی اســت که آبان ماه امســال )یک 
ماه پس از اســتعفای آخوندی( متوسط قیمت یک 
مترمربــع آپارتمان با رشــد 140/3 درصدی به 9 
میلیون و 185 هزار تومان افزایش یافته اســت. در 
ماه گذشــته پنج هزار و 941 فقره مبایعه نامه امضا 
شــد که در مقایسه با آبان ماه سال 92 بالغ بر 15/5 

درصد کاهش یافته است.
همچنین بررســی آمار وزارت راه و شهرسازی 
حاکی از آن اســت که طی 62 ماه حضور آخوندی 
در این وزارتخانه قیمت متوســط هر مترمربع واحد 

مسکونی 130 درصد افزایش یافته است.
عدم توجه به دستورات رئیس جمهوری در حوزه 
مســکن طی 5 سال گذشته و رها کردن این بازار از 
سوی آخوندی منجر به افزایش سرسام آور قیمت ها در 
این بخش شد. مسئله ای که روند ورود بازار مسکن به 
دوران رکود را تسریع کرده که این موضوع به خوبی 

از تعداد معامالت انجام شده، مشهود است.
عباس آخوندی در 2 دوره متفاوت وزارت مسکن 
را به عهده داشته که رشد قابل توجه قیمت مسکن 

در هر دو دوره رخ داده است.
آخونــدی از ســال 72 تــا 76 وزیر مســکن و 

شهرسازی دولت دوم سازندگی بود. وی در چهار سال 
حضورش در این وزارتخانه برنامه »پاک« )پس انداز، 
انبوه سازی و کوچک سازی( را پیاده کرد که طی چهار 
سال اثرگذاری آن چنانی در کشور برای خانه دار کردن 

مردم نداشت. 
البته اجــرای این برنامه تبعات منفی برای بازار 
مسکن به همراه داشت و افزایش قیمت 3/5 برابری 
را رقم زد. در مجموع طی چهار ســال حضور عباس 
آخوندی در وزارت مســکن و شهرسازی قیمت هر 
مترمربع مسکن بیش از 246 درصد نسبت به سال 

71 آن هم فقط در تهران افزایش یافت.

طبق آمارها

آثار گرانی سیاست های عباس آخوندی در مسکن همچنان ادامه دارد

عرضه  راهکار ضدتحریمی  مجدد  توقف 
نفت در بورس که ناشــی از دلخوشــی به 
معافیت های موقتی آمریکا به برخی خریداران 
است، خطایی استراتژیک محسوب می شود 

که وزارت نفت در حال اجرای آن است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، پس از شــروع 
تحریم های نفتی و افت میزان صادرات نفت کشور، 
کارشناسان راهکار عرضه نفت در بورس و استفاده 
از توانمنــدی بخش خصوصی برای صادرات نفت 

را برای مقابله با تحریم های آمریکا مطرح کردند.
طرح این راهکار ضدتحریمی در ابتدا با مخالفت 
بخشی از بدنه وزارت نفت همراه شد اما سرانجام 
با تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، طرح عرضه نفت در بورس در دســتور 
کار وزارت نفت قرار گرفت و یک میلیون بشــکه 
نفت خام ســبک ایران به صورت آزمایشی و برای 
بررســی میزان توانایی بخش خصوصی برای ورود 
به این بازار و دور زدن تحریم های نفتی در بورس 

انرژی عرضه شد.
عرضه اول در تاریخ 6 آبان ماه انجام شد که طی 
آن 8 محموله  35 هزار بشکه ای )مجموعا 280 هزار 
بشکه( به قیمت 74/85دالر به فروش رسید. 20 
آبان ماه موعد دومین عرضــه نفت خام ایران در 
بورس انرژی بود. در این عرضه 700 هزار بشــکه 
نفت با قیمت 64/97 دالر به فروش رسید. به این 
ترتیب با استقبال گسترده شرکت های خصوصی 
برای خرید و صادرات نفت، ایران نخستین گام برای 
مقابله با تحریم های آمریکا را با موفقیت برداشت.

موفقیت ایران در دور زدن تحریم های نفتی و 
جلوگیری از کاهش صادرات نفت کشور به اندازه ای 
حائز اهمیت بود که صدای رسانه های بیگانه مانند 
بی بی ســی فارسی، شبکه من وتو، صدای آمریکا و 
کانال ضدانقالب آمدنیوز را درآورد و این رسانه ها 
با ایجاد هجمه سنگین تبلیغاتی علیه این راهکار 
ضدتحریمی شائبه پراکنی کرده تا اجرای این راهکار 

را متوقف کنند.
در حالــی که انتظار می رفــت پس از حضور 
گسترده شرکت های خصوصی داخلی برای خرید 
نفت و افزودن به حجم صادراتی نفت کشــور در 
شرایط تحریمی، عرضه نفت در بورس در هفته های 
آینده به صورت منظم انجام شده و حتی بر حجم 
نفت عرضه شده در بورس افزوده شود، اما پس از 
اعطای معافیت به برخی خریداران نفت ایران این 

روند دچار توقف شده است.
احتماال اعطای معافیت های موقت به تعدادی 
از خریداران نفت ایران توسط آمریکا یکی از دالیل 
عدم پیگیری شرکت ملی نفت برای عرضه مجدد 
نفت در بورس باشد. یکی از دالیل عدم پیاده سازی 
این روش در سال های قبلی انحصارطلبی شرکت 
ملــی نفت در صادرات نفت کشــور بود که عالقه 
نداشــت با ورود بخش خصوصی به بازار نفت این 

انحصار شکسته شود. 
از همــان ابتدای طرح ایــن راهکار در فضای 
کارشناسی و رسانه ای کشور مخالفت شرکت ملی 
نفت ایــران با اجرای این راهــکار به وضوح قابل 
مشــاهده بود. همچنین بررسی تجربه های قبلی 

عرضــه نفت در بورس نشــان می دهد که در هر 
تجربه به بهانه های مختلف در مســیر پیاده سازی 
این راهکار سنگ اندازی می شد. در تجربه کنونی 
نیز با توجــه به کاهش صادرات نفت ایران وزارت 
نفت از روی ناچاری حاضر به عرضه نفت در بورس 
شد و حال با اعطای معافیت ها از سوی آمریکا این 

روش متوقف شده است.
به نظر می رســد کــه وزارت نفــت در حال 
تکرار اشتباهات گذشته است و قصد ندارد روشی 
را اتخاذ کند تا صادرات نفت ایران از وابستگی به 
برخی مشتریان خاص نجات یابد و به راحتی قابل 
تحریم نباشــد. توقف مجدد راهکار ضدتحریمی 
عرضه نفت در بورس که ناشــی از دلخوشــی به 
معافیت های موقتی آمریکا به برخی خریداران نفتی 
و عدم اتکا به توانمندی شرکت های خصوصی برای 
صادرات نفت عرضه شده در بورس است، خطایی 
استراتژیک محســوب می شود که وزارت نفت در 

حال اجرای آن است.
گفتنی است در حالی مخالفان عرضه نفت در 
بورس به معافیت های آمریکا امید بسته اند که حجم 
و زمان این معافیت ها بدون سقف نیست. آمریکا به 
چند کشــور برای مدت محدودی فرصت داده که 
حجم مشخصی نفت از ایران وارد کنند، به شرطی 
که در این مدت، کم کم واردات از ایران را به صفر 
برسانند. بنابراین با اتمام دوره این معافیت، دوباره 

به نقطه »چه کنم« باز خواهیم گشت!
یکی دیگر از امیدهای این گروه، وعده اروپایی ها 
برای راه اندازی سازو کار همکاری مالی با ایران )اس 

پی وی( اســت. این گــروه می گویند با وجود این 
سازوکار، نیازی به عرضه نفت در بورس نیست. این 
ادعا در حالی اســت که اصل سازوکار مطرح شده 
روی هواست و هنوز کشورهای اروپایی از میزبانی 
آن فرار می کند. حتی گفته می شــود به فرض راه 
افتادن اس پی وی، این ســامانه نفت را پوشــش 
نمی دهد.از سوی دیگر حلقه تحریم آمریکا هر روز 
تنگ تر می شود و اگر امروز برای سازوکار جایگزین 
فروش مستقیم نفت، مانند عرضه در بورس فکری 

نشود، فردا شرایط سخت تر خواهد شد.
عالوه بر این بخــش خصوصی در تجربه اخیر 
توانمندی خود را برای فروش نفت نشان داده، پس 

می توان به همکاری آنها تکیه نمود.
شایان ذکر است که دولت روحانی در چند سال 
اخیر چندبار تجربه تلخ دست روی دست گذاشتن 
و امید بستن به برجام و ورود شرکت های غربی ها 
را داشته اســت. به عنوان مثال وزارت نفت چند 
ســال فاز 11 پارس جنوبی را معطل حضور توتال 
نگه داشــت، ولی با خروج آمریــکا از برجام، این 
شرکت بدون پرداخت جریمه و با دریافت بخشی 
از اطالعــات این میدان گازی از ایران رفت و حاال 
زنگنه از جایگزینی شرکت چینی خبر می دهد و 
در برابر معطل ماندن میدان مشترک با قطریها در 

این مدت پاسخگو نیست. 
به نظر می رســد با سیاست وزارت نفت درباره 
بورس انرژی، در آینده که غربی ها فروش نفت ایران 
را کاهش دادند، وزارت نفت تازه به فکر جایگزین 

خواهد افتاد.

دلخوشی دوباره وزارت نفت به معافیت های آمریکا

توقف عرضه نفت در بورس خطایی جبران ناپذیر است
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محمد بلخی.

جان کالم من در صحبت امروز عبارت است از، 
اول عظمت ایران، دوم اقتدار جمهوری اســالمی و 
سوم شکست ناپذیری ملت ایران. این ها رجز  خوانی 
نیست، شعار محض نیست، سخن توخالی مثل بعضی 
از شــعارها و حرف هایی که بعضی دیگر می زنند 
نیست؛ این ها واقعیاتی است که دشمنان ملت ایران 
آرزو می کنند که ما این ها را ندانیم یا از آنها غفلت 
کنیم و گمان دیگری در مورد خودمان و کشورمان 
و ملتمان ببریم؛ ولی ایــن حقایق واضح تر از این 
است که کسی بتواند آنها را انکار کند. )بیانات رهبر 
معظم انقالب در همایش ده ها هزار نفری بسیجیان 

در ورزشگاه آزادی- مهرماه 97(
بسیج یک حرکت اجتماعی است که در هرجامعه ای با 
توجه به فرهنگ آن جامعه و به اشکال مختلفی در اثرشرایط 
خاص به وجود می آید؛ حتی در دوران صدر اسالم نیز به 
هنگام حمله کفار و منافقین علیه مســلمانان زمانی که 
فرمان تشکیل نیروی مبارزعلیه آنها داده می شد، مسلمانان 
داوطلبانه در مساجد گردهم می آمدند تا تمام توان خود 
را از نظر نیروی انســانی و تجهیزات نظامی برای مقابله با 

دشمنان اسالم بسیج کنند.
امام خمینی)ره( در ایــن رابطه می فرمایند: »قضیه 
بسیج، همان مسئله ای است که در صدر اسالم بوده است 
این مســئله جدید نیست، در اسالم سابقه داشته است و 
چون مقصد ما اسالم است، باید هر جوانی یک نیرو باشد 
برای دفاع از اسالم و همه مردم و هر کسی در هر شغلی 
که هســت مهیا باشــد، برای جلوگیری از کفر و هجوم 

بیگانگان.«)29 اسفند 1367(
عمل گرایی و اندیشه ورزی 

جوانان بسیجی
بسیج به عنوان یک شجره طیبه امروز در عرصه های 
نظامی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از رشد قابل قبولی 
برخوردار شده که در دنیا کم  نظیر است. تحوالت سیاسی 
در طول تاریخ حاصل اندیشه بسیجی بوده، به طوری که 
در پیروزی انقالب دوراندیشی امام خمینی)ره( نقش آفرینی 

کرده و دستاوردهای مطلوبی را به ثمر آورده است.
مجید طاهری یک دانشجوی مدیریت و فعال بسیج 
دانشــجویی می گوید:» حضور بســیج در حوادث زلزله، 
امدادرسانی، طرح واکسیناسیون، سازندگی در روستاها، 
کارهای فرهنگی و اجتماعی قابل توجه است و به عنوان 
نیرویــی پرتوان، همراه نظام در رویدادهای مختلف نقطه 

امیدواری بوده است.«
وی ادامــه می دهد: »حتی در مســائل تخصصی و 
پروژه های اجرایی که از بطن جامعه دانشــگاهی نشــات 
می گیرد، نظیر رویارویی با مشــکالتی چون بیابان زایی، 
تغییرات اقلیمــی می توان از طرح های عملیاتی نیروهای 

متخصص بسیجی کمک گرفت.«
این دانشجو و فعال بسیجی با اشاره به تشکیل بسیج 
مستضعفین در پنجم آذر ماه سال 1358 به فرمان حضرت 
امام خمینی)ره(، می افزاید: » اکنون که کشور با جنگ نرم 
روبرو اســت و آسیب های اجتماعی دراطراف ما پررنگند، 
نقش و دخالت بسیج درعرصه فرهنگی مهم و اثر گذار تلقی 
می شود. آشــنا کردن جوانان و نوجوانان با تفکر بسیجی 
موجب رشد و تعالی کشور در عرصه های مختلف می شود.«

کاهش آسیب های اجتماعی از اهداف اصلی بسیج 
ســردار ســرتیپ پاســدار غالمحســین غیب  پرور 
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین با بیان اینکه نباید در 

نقش بسیج در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم

 حرکت سازنده و ماموریت هایی موفق 

گالیا توانگر  بخش پایانی 

* رئیس سازمان بسیج مستضعفین: مشکالت زیادی 
در عرصه فرهنگی داریم، از سینما تا حوزه نشر

 باید ورود جدی داشته باشیم. در حوزه نشر ۱۵۰ 
کتاب چاپ کردیم و عالوه بر این در حوزه

 انیمیشن نیز ورود پیدا کرده و کارهای خوبی را 
انجام داده ایم.

* یک دانشجوی فعال بسیجی: اکنون که کشور 
با جنگ نرم روبرو است و آسیب های اجتماعی 

دراطراف ما پررنگند، نقش و دخالت بسیج 
درعرصه فرهنگی مهم و اثر گذار تلقی می شود. 

آشنا کردن جوانان و نوجوانان با تفکر بسیجی 
موجب رشد و تعالی کشور در 

عرصه های مختلف می شود.

مسیر پیشرفت انقالب و کشور وقفه ایجاد شود، می گوید: 
»تنها راه حفظ انقالب مســجد محوری است. طرح های 
اعتالیی با رویکرد خدمات اجتماعی در دســتور کار قرار 
دارد و اقشار مختلف بسیج از سازندگی گرفته تا علمی و 

پژوهشی گام های خوبی در این زمینه برداشته اند.« 
ادامــه  در  مســتضعفین  بســیج  رئیس ســازمان 
می گوید:»درفرهنگ با مشــکالت زیادی روبرو هستیم، از 
سینما تا حوزه نشر باید ورود جدی داشته باشیم. در حوزه 
نشر 150 کتاب چاپ کردیم و عالوه بر این در حوزه انیمیشن 

نیز ورود پیدا کرده و کارهای خوبی را انجام داده ایم.«
وی به همایش فعاالن فضای مجازی اشــاره کرده و 
نوید می دهد که در این همایش طی هفته بســیج،  هزار 
بســیجی جوان و فعال به مدت سه روز در تهران گرد هم 
آمده و به تبادل نظر در عرصه برنامه ها و فعالیت های فضای 

مجازی می پردازند.
سردار غیب پرور در ادامه برایمان تشریح می کند: »در 
حوزه برنامه های تربیتی امسال توسعه گردهمایی صالحین 
نداشتیم، اما به دنبال کیفی کردن بودیم و برای این منظور 

به پاالیش پرداختیم.
امسال طرح شهید بهنام محمدی را شروع کردیم و در 
این طرح به دنبال اتصال خانه، مدرسه و مسجد هستیم؛ 
به طوری که در این طرح نوجوانان مومن و انقالبی تربیت 

خواهند شد.
گروه های جهادی نیز عرصه ای شــده اســت تا 
جوانــان مومن و متعهد به مــردم خدمت کنند که 

بسیار اثرگذار است.«
وی بــه برنامه های فرهنگی بسیج اشــاره می کند و 
می گوید: »در زمینه های فرهنگی کارهای خوبی صورت 
گرفته، به طوری که در عرصه فیلم، مســتند، تئاتر، شعر 
و انیمیشــن برنامه های خوبی در حال انجام اســت و از 
توصیه های علما و بزرگان در این زمینه بهره گرفته می شود.
در موضوع طالق ورود جدی داشته ایم و هماهنگی 
خوبی با دســتگاه های قضایی داشــتیم، به طوری که به 
زوج های جوان قبل از ازدواج در بسیج مشاوره داده می شود 

که قطعا نتیجه بخش خواهد بود.
در حوزه بین الملل هم به دنبال این هســتیم که یک 
الگوسازی صورت گیرد و به عنوان مثال جشنواره »باروت 

خیس« را با محوریت مردم مظلوم یمن برگزار کردیم.«
حفظ امنیت کشور، ارمغان بسیج

مخالفت دشمنان با تحقق اندیشه های اسالمی، برپایی 
حکومت عدل را با مشــکالت فراوانــی روبه رو می کند؛ 
شیطنت ها و مزاحمت هایی که سالمت جامعه را به خطر 
می اندازد. نخســتین گام برای گسترش مبانی دینی در 
کشــور، ایجاد بستر مناسب و امنیت است. آرامش روانی 
و آســایش خاطر، عرصه را برای حاکمیت خدا و قانون او 
فراهم می آورد. یکی از حیاتی ترین وظایف بســیج، حفظ 
امنیت کشور است. شرکت پرشور در جنگ تحمیلی، نمونه 
برجســته ای از حضور موفق بسیج در صحنه امنیت ملی 
بوده است. اکنون نیز نیروهای بسیجی با گذراندن دوره های 
گوناگون نظامی، خود را در برابر تهاجم دشمنان خارجی و 

توطئه های داخلی آماده می سازند.
یک شاخه مهم فعالیت های بسیج به ویژه در سال های 

اخیر کمک به مدیریت بحران بوده است.    
»هادی امتــی« یک نیروی امــداد و نجات برایمان 
می گوید: »حوادث پیش بینی نشــده مانند زلزله، سیل و 
توفان، هر ساله انسان های فراوانی را به کام مرگ می کشاند. 
گرچه اقدام برای پیش گیری، نخستین گام برای کاهش 
خسارت های ناشی از این حوادث است، ولی به امدادرسانی 
پــس از وقوع ایــن پدیده ها نیز نبایــد بی توجهی کرد. 
تجربه های تلخ گذشته که به از دست دادن هم میهنانمان 
در حوادث گوناگون به ویژه زلزله انجامید، زمینه حرکت 

مؤثر نیروهای بسیج در سراسر کشور شد.«
وی در ادامه توضیح می دهد: »آنان با آموزش شیوه های 
امداد و نجات و روش های پیش گیری و کاهش خسارت، 
آمادگی مــردم را در برابر این حوادث، افزایش می دهند. 
هم اکنون ایران، یکی از ســریع ترین کشورهای جهان در 
امدادرسانی به مناطق حادثه دیده است؛ چرا که نیروهای 
آگاه و هوشیار بسیج، در این برنامه نیز همچون فعالیت های 

دیگر خود، موفق عمل کرده اند.«
امر به معروف و نهی از منکر در نگاه بسیج

هر حکمــی از احکام اســالمی، اهمیتــی دارد که 
بی توجهی به آن، اجرای احکام دیگر را نیز با مشکل روبه 
رو می سازد. در این میان، بی توجهی به احکامی که جنبه 
اجتماعــی دارند، بیش از احکام دیگر، نابســامانی پدید 
می آورد. اسالم، روش جلوگیری از نابسامانی های اجتماعی 

را امــر به معروف و نهی از منکــر می داند. قرآن کریم و 
احادیــث معصومان به صراحت بر این فریضه الهی تأکید 
می کنند و فراموشی آن را آفتی می دانند که سالمت دین 
و دنیا را به خطر می اندازد و جامعه را به فساد می کشاند.

مریــم فتوحی یک کارشــناس فرهنگــی برایمان 
می گوید:» یکی از وظایف مهم و دقیق بسیج، امر به معروف 
و نهی از منکر است. بسیج به عنوان نیرویی مردمی، وظیفه 
دارد با هرگونه فساد و انحراف اجتماعی برخورد کند. انجام 
چنین وظیفه حساسی، نیازمند تربیت نیروهای باتجربه و 
کارآزموده است که شیوه های برخورد درست با متخلفان 
را بشناسند و با شرایط و موقعیت های امر به معروف و نهی 
از منکر نیز آشنا باشند. امروزه، پایگاه های بسیج در سراسر 
کشــور، برنامه منظم و گسترده ای را برای آموزش چنین 

افرادی پیش رو دارند.«
وی ادامه می دهد: »یکی از مصادیق بارز امر به معروف 
در جامعه این اســت که از اصالح رفتار و باطن خود آغاز 
کنیم. باید با فرهنگ سازی بسیجی همواره یادآورشد که 
چانچه تک تک ما عملکردمان را اصالح کنیم، جامعه با یک 

حرکت خود جوش بسیجی اصالح خواهد شد.«
محرومیت زدایی

 یکی از ده ها ماموریت موفق بسیج
در پایان شــهریور 97 غالمحســین غیب پرور 
رئیس سازمان بســیج مستضعفین اعالم کرد: »هم 
اکنون هشت هزار گروه های جهادی در کشور فعال 
اســت و 10 هزار گروه جهادی تا پایان سال به این 

گروه ها اضافه می شوند.« 
در واقع در ســال 97، هجده هزار گروه جهادی 
به اقصی نقاط محروم کشور خدمت رسانی خواهند 
داشت. آزاده محرابی یک فعال بسیجی در گروه های 
جهادی می گوید: »گروه های جهادی یکی از مصادیق 
بارز خودسازی درون و آبادسازی نقاط محروم در بطن 
آموزه ها و حرکت های بســیجی است. انتظار ما این 
است که دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها در تعامل 
بیشتری با این گروه های متشکل از جوانان خودجوش 
باشــند. این جوانان جهادگر و قدرتشان را در انجام 

پروژه های مهم جدی بگیرند.«
این فعال بسیجی در بدنه اردوهای جهادی خاطر 
نشان می کند: »ما در فعالیت های اینچنینی نه تنها 
به آبادانی نقاط محروم یاری می رسانیم، بلکه به یک 
الگو برای تمامی پروژه های آبادانی در کشور تبدیل 
شده ایم. ضمن اینکه فعالیت های جهادی، بستری 
مناســب برای تربیت مدیران متعهد و متخصص و 

تضمین آینده مدیریتی کشور است.« 
نادر قاضی پور عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی صراحتا درباره نقش پر رنگ 
بسیج در عرصه محرومیت زدایی، می گوید:» زدودن 
چهره محرومیت از کشــور یکــی از ده ها مأموریت 
موفق بســیج است. بسیج نشان داده که ورودش به 
عرصه هــای مختلف همواره با برکات فراوانی همراه 

بوده است.«

وی با بیان اینکه اخالص در عمل و خســتگی 
ناپذیری دو شاخصه مهم بسیجیان است، می افزاید: 
»بســیجیان سرافراز با همین شــاخصه ها امروز در 
عرصه هــای مختلــف علمی، عمرانی، ســازندگی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کارهای بزرگی انجام 
داده اند و نشان دادند که ورودشان به هر عرصه ای، 

پیروزی و موفقیت را به دنبال دارد.«  
علیرضــا ابراهیمی عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه سپاه و بسیج 
به عنوان نهادهای مردمی وانقالبی نقش اثرگذاری 
در مقابله با استکبارجهانی و اقتدار کشورمان برعهده  
دارند، می گوید: »در شرایطی که منطقه خاورمیانه 
در ناامنــی به ســر می برد، با رشــادت ها و از جان 
گذشتگی های دلسوزان نیروهای مسلح و نهادهایی 
همچون سپاه و بسیج، شاهد وجود امنیت پایدار در 
سطح کشور هستیم و با اینکه دشمن در تالش است 
تا مرزهای کشورمان را توسط گروهک های تروریستی 
ناامن کند، اما توطئه هایش با وجود نیروهای مخلص 

انقالبی و نظامی خنثی می شود.«
وی ادامــه می دهد: »پهناوری بســیج در نقاط 
مختلف کشور نشان دهنده عظمت و شکوه آن است 
و هیچ جای دنیا شاهد حضور چنین نیروهای وفادار 
به نظام و کشور نیستیم و بحمداهلل امروزه بسیج در 
عرصه های مختلف در حال درخشش است و کارنامه 

قابل قبولی را نزد انقالب اسالمی دارد.«

دکتر کیوان پهلوان/97/ 25/000 تومان/ 66962850
اربعین روزی است که جابرابن عبداهلل انصاری، از اصحاب پیامبر 
اکرم)ص( به زیارت قبر امام حسین)ع( نائل شد و در همان جا 
بود که اهل بیت)ع( هنگام بازگشت از شام نیز به زیارت مزار 
امام)ع( آمده و جابر را مالقات کردند. در این کتاب از مرثیه ها 
و نوحه هایی سخن گفته شده است که به احترام شخصیت های 
مذهبی و شهدای کربال به مناسبت اربعین سروده شده است. 
اشعار در قالب بحر طویل، چاوشی، مثنوی، غزل و قصیده، اشعار 

حماسی و چهارپاره و اشعار محلی آورده شده اند.

انتشارات آرون منتشر کرد
66962850-09121226281

انتشــارات آرون با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در نشــر و چاپ کتاب و توجه خاص به فرهنگ این مرز و بوم 
سعی نموده آثار مکتوب پیرامون آیین، مراسم و فولکلور ایران عرضه نماید. آثاری همچون فرهنگ آیین، بازی 
و نمایــش از گروه مولفان در 5 جلد، فرهنگ جامــع تاریخ ایران و فرهنگ قیام ها و نهضت ها در ایران از عباس 
قدیانی، فرهنگ گفتاری در موســیقی ایران در 21 جلد و آیین پیوند در جهان ایرانی در 2 جلد از دکتر کیوان 
پهلوان، تاریخ هنر ایران در 2 جلد از جهانگیر نصری اشرفی و چاپ بیش از 800 عنوان کتاب با موضوعات مختلف 

از جمله فعالیت های انتشارات آرون می باشد.
چاپ مجموعه 17 جلدی فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی که دربرگیرنده ســبک اجرای تعزیه و متن های تعزیه در 
مناطق مختلف ایران و سایر کشورها می باشد، تازه ترین کتاب های انتشارات آرون است که روانه بازار نشر شده است.

عباس)جهانگیر( دانای علمی/ 38/000 تومان/ 
66962850

بندر شهسوار
همراه با چند آداب و رسوم

مناطق شهرستان تنکابن در زمان قدیم گستردگی ویژه ای داشت 
که بخش بســیار کمی از میراث به جا مانده از اسالف این مردم، 
مورد تحقیق قرار گرفته است. کتاب حاضر به بررسی آثار به جای 
مانده درون شهری بندر شهسوار می پردازد. از بندر شهسوار تا 
شهسوار، کفش دوزک یا زن بر، صادرات برنج از بندر شهسوار به 
شوروی، عید شب وره، سند سالمت می کنم، پیرزن بشمار، اعتقاد 
به فروش شیر در شب، شکارچیان و گراز، اجیر کردن شکارچی 

و دم گراز، حکایت ها و داستان ها و...

افسانه قلی زاده/ 24/000/97 تومان/ 66962850
چهره خوانی برای نخســتین بار در طی قرن 6 به 
عنوان رشته خاصی شکل گرفت. کنفسیوس و 

شخصیت شناسی در ورای خطوط صورت

طبیب های چینی برای درمان بیمــاران از علم کهن چهره خوانی 
استفاده می کردند. چروک هایی که حس ناخوشایندی به ما می دهند، 
چرا و چگونه شــکل می گیرند؟ مفهوم هر فرم صورت، فرم های 
پیشانی، چشم هایتان درباره شما چه می گویند؟ معنای دهان در 
چهره خوانی چیســت؟ پیری، خطوط و چروک پیشانی، بینی در 
قیافه شناسی چه مفهومی دارد؟ چه ابرویی را محققین خوش فرم 

می دانند؟ و... را در این کتاب بخوانید.

دکتر کیوان پهلوان/ 75/000 تومان/  66962850
سنت های عزاداری امام حسین)ع( از دوره صفویه به عصر قاجار رسید. شبیه خوانی 
در اواخر این حکومت به اجرا درآمد. در شهر قدیم اصفهان شبیه خوانی در تکیه ها 
و بندها برگزار می شــد و اشعار میرعزا و رجاء کاربرد فراوان داشت. در چهارمحال 
و بختیاری فردی با لباس بختیاری از اول صبح با پای برهنه تا ظهر عاشورا نواهای 
مختلــف را با نی اجرا می کند و به دنبال عــزاداران حرکت می کند. درگیری های 
حیدری- نعمتی، عزاداری سقایی، آیین توغ برداری، نخل گردانی در قمصر کاشان، 
تعزیه قانیا، آوازهای شبانی و تعزیه، تعزیه در دهکرد و... نمایش تعزیه از اصفهان 

به سایر نقاط کشور رواج یافت.

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی
استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، جلد 8

رضاشاه از الشتر تا آالشت
دکتر کیهان پهلوان/ 80/000 تومان 66962850

کتاب حاضر که مربوط به زندگی رضاشــاه بنیانگذار سلســله پهلوی است، 
دربرگیرنده زوایای تازه ای از حیات سیاسی و اجتماعی اوست. نویسنده بر آن است 
تا نکات قابل ذکری از شخصیت و منش فردی و خانوادگی او را به تصویر بکشد. 
مهم ترین وقایع تاریخی ایران از سال 1283 تا 1322، سقوط و مرگ رضاشاه در 
تبعید، افتتاح دانشــگاه تهران، سفر رضاشاه به ترکیه و دیدار با آتاتورک، ترور 
نافرجام مدرس و طرح تاســیس راه آهن، کاهش قدرت تیمورتاش و دستگیری 
مخالفان رضاشاه، کشف حجاب، ممنوعیت استفاده از ماه های قمری، دستگیری 
گروه 53 نفر، ازدواج های رضاشاه، سرگذشت فرزندان و... را در این کتاب بخوانید.

دکتر کیوان پهلوان/97/ 80/000 تومان/ 66962850
تاریخ ورود تعزیه به لرستان را می توان مقارن تشکیل حکومت 
»زندیان« نزدیک به 240 ســال قبل دانست. شیوه معمول و 
منحصر به فرد عزاداری مردم خرم آبــاد به »گل افتادن« در 
صبحگاه عاشورا است. خرم آبادی ها در هر کجای ایران باشند 

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی
استان های لرستان، ایالم و خوزستان جلد 11

اغلب برای روزهای تاسوعا و عاشورا و به »گل افتادن« خود را به خرم آباد می رسانند. یکی از 
آیین ها که هر ساله در ایام محرم در ایالم برگزار می شود مراسم »چمر« است. موسیقی چمر 
با سرنا و دهل اجرا می شود. در اهواز رسم است که در ایام محرم حاجتمندان سفره حضرت 
ابوالفضل)ع( می اندازند. دختران چهل منبری، باغبان و مامون، عرس القاسم، چالب، شیدانه و...

دکتر کیوان پهلوان/ 97/ 55000 تومان/ 66962850
در تعزیه خوانی های شیراز در قدیم دو بار ساز و نقاره زده می شد 
و پیش خوانی می کردند. شیراز بیشترین تعزیه نویسان را داشت 
و برای دل خود و ثواب بدون اینکه تقاضای اجرتی داشته باشند، 

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی
استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد جلد3

نسخه هایی می نوشتند. تعزیه میدانی از ساعت دو بعدازظهر آغاز می شد و تا ساعت هشت 
بعدازظهر ادامه داشت. در تعزیه حضرت شاه چراغ   سازی به نام )نقاره( وجود دارد. نوایی که 
هر روز از نقارخانه آستان ملکوتی امام رضا)ع( شنیده می شود. تعزیه چله  سروتن، محرم در 
پاسارگاد، تعزیه خوانی غریبه ها در کازرون، سوگواری زنان، مجالس تعزیه استان کهگیلویه 

و بویراحمد و...

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی
اربعین حسینی جلد 16
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چرا دولت ایران برای کشته شدن یک نفر 
ایرانی در مکه معظمه با دولت ابن سعود 
قطع رابطه می کند، ولی روزی چند نفر 
ایرانی را در خاک ایران، شوروی ها و یا 

انگلیس ها می کشند؟ 

عده زیادی از سربازان شوروی مسلح به 
تفنگ و مسلسل و بمب دستی خانه ما را 
محاصره، در این موقع کلیه اهالی محل و 

مخصوصا زنان و اطفال داغدیده ناچار فرار 
و محل تبدیل به ماتمکده می شود. 

تیراندازی سربازان مست آمریکایی به سربازان ایرانی 
در اطراف خرمشهر

بازهم بد مستی و الابالی گری و الت بازی سربازان آمریکایی باعث می شود، 
ســربازان وطن مورد اذیت و آزار قرار گرفته به صورتی که یکی از آنان مورد 
اصابت گلوله واقع شده و به قتل می رسد. گزارش زیر را وزیر کشور به وزارت 
امور خارجه ارســال می کند بلکه شاید رایزنی ها و مذاکرات این وزارتخانه با 
مسئوالن آمریکایی باعث شود مقداری از جرم و جنایات و یاغی گری نیروهای 

آمریکایی کاسته شده و کمتر به مردم ایران لطمه وارد آید. اما نه مذاکره ای 
واقع می شود و نه اساسا مسئولی آمریکایی وجود دارد که این مذاکره را بپذیرد 
و نه مسئولی از ایران حاضر به چنین مذاکراتی است. در اسنادی دیگر آمده 
است که نخســت وزیر یا وزارت امورخارجه برای انجام این گونه مذاکرات به 
سفارت ایران در واشنگتن نامه نوشته است. اما به هر حال سند زیر برای ثبت 
در تاریخ اســت که چگونه 8 نفر آمریکایی به گروهی از ســربازان ایرانی که 
مشغول پاس و نگهبانی بودند، حمله کرده و یکی از آنها را به قتل می رسانند:

سند:
وزارت کشور

اداره سیاسی و گذرنامه 
شماره عمومی 3595

شماره خصوصی 6986
تاریخ 23/9/7

وزارت امور خارجه
 طبق گزارش فرمانداری خرمشــهر مقارن ســاعت دو بعد از نیمه شب

 7/27 /23 موقعی که یک گروه از سربازان ایران در خارج از شهر مشغول پاس 
شبانه بوده اند، از طرف مقابل آنها یک عده هشت نفری ملبس به لباس افراد 
نیروی آمریکا با چراغ دستی افراد ایرانی را دیده و شروع به تیراندازی می کنند، 
افراد ایرانی هرچه با صدا به آنها تذکر داده اند )که( ســربازان ایرانی هستند، 

امر به پرسش ثانیا عطف توجهی به خاندان فلک زده مبذول نمایند تا بتوانم 
وسائل رفاه چهار سر عائله ام را فراهم سازم. 

فرزند مقتول :رسول سعادتی ۱6 اسفند ۱32۴ ۱5۴
قتل سه نفر از اهالی اوشیان رودسر 

توسط سربازان شوروی
این سند، حکایت تکان دهنده و اندوه باری است از جنایت و قتل هایی که 
بدون دلیل واضح و روشــنی توسط سربازان ارتش شوروی در کالچای اتفاق 

حسین واسع محمدی و علیرضا احسان گر را به ضرب گلوله مقتول، صبح فردا 
نیز در حال عبور از محل، شــخص دیگری موسوم به قنبر را بین راه با گلوله 
مضروب، از پا ســاقط نموده، هنوز در بیمارستان رودسر بستری است. شب 
بعد هم در حالی که آقایان رئیس دادگاه الهیجان و بخشدار و رئیس  بهداری 
و متصدی ژاندارمری رودســر که برای اطالع از وقوع قضیه و انجام تشریفات 
قانونی و تدفین مقتولین در منزل اینجانبان بوده اند و جســدها هم به حال 
خود باقی بوده اند، عده زیادی از ســربازان شوروی مسلح به تفنگ و مسلسل 
و بمب دستی خانه ما را محاصره، در این موقع کلیه اهالی محل و مخصوصا 
زنان و اطفال داغدیده ناچار فرار و محل تبدیل به ماتمکده می شــود. چون 
تاکنون قاتلین به کیفر اعمال ناهنجار و ناروای خود نرسیده و واقعه های متالمه 
و مخوف تشویش و نگرانی سختی در دل ها تولید و به کلی سلب آسایش از 
بقیه عائله نموده و عموما در رودسر و محال اطراف نهایت پریشانی متواری و 

سرگردان بوده، جرات رفتن محل و زندگانی را نداریم... 
علی قلی محمدی و حسن احسانگر ۱55

ماجرای گروه ابوذر نهاوند در 
همین زمان باعث شــد تا رژیم 
زمان را بــرای تبعید طرفداران 
امام مناسب بداند. الزم به توضیح 
اســت که گروه ابوذر در آبانماه 
۱35۱ به وسیله 6نفر از جوانان 
مذهبی نهاوند تشکیل شد. این 
گروه در ۱352/۴/30 هنگام خلع 
سالح پاسبان محمدرضا مدنی 
وارد یک درگیــری پیش بینی 

نشده با شهربانی شده و در نتیجه 
مأمور شهربانی کشته، و آنها نیز 
دســتگیر می شــوند. این گروه 
شش نفره در 30 بهمن ۱352 
در تهران اعدام شــدند. ارتباط 
این گروه با برخی از روحانیون 
حوزه علمیــه قم مانند آیت اهلل 
و حجت االسالم  شیرازی  ربانی 
فاکر خراســانی ساواک قم را بر 
آن داشــت تا با  ارسال لیستی 
27نفره از یاران حضرت امام)ره( 
کــه آیت اهلل جنتی نیز در میان 
آنها بود خواستار تبعید این افراد 

از ق شود:
»در بررســی هائی کــه به 
عمل آمده و با توجه به ســوابق 
موجود افراد مشــروحه زیر که 
در حوزه علمیه قم صاحب نفوذ 
می باشــند از طرفداران جدی و 
فعال خمینی بوده و هر یک در 
آن اداره کل نیز سوابقی دارند و با 
انجام تبلیغات و صرف وجوهات 
طالب حــوزه را به طرفداری از 
خمینی تشویق می نمایند ضمن 
عرض اینکه سال تحصیلی اوایل 
مهرماه شــروع خواهد شــد به 
منظور جلوگیری از فعالیت های 
آینده آنان این ساواک پیشنهاد 
می نمایــد کــه قبل از شــروع 
نامبــردگان را احضار و تعهدی 
از آنان اخذ گردد که بطور کلی 

منطقه را ترک و در محل دیگری 
غیر از شهرستان های قمـ  تهران 
ـ مشــهد اقامــت نمایند و در 
صورت عدم اجرای این دستور با 
تشکیل کمیسیون حفظ امنیت 
اجتماعی نسبت به طرد آنان از 

منطقه اقدام شود.« 
ساواک مرکز با این پیشنهاد 
موافقت کــرد و نصیری رئیس 
ســاواک از تــرس عکس العمل 

طالب و روحانیون درخواســت 
تقویت نیروی شهربانی در قم را 

نمود. به همین منظور:
 »در اجــرای اوامــر صادره 
روز 52/5/22 کمیسیون حفظ 
امنیــت اجتماعــی در دفتــر 
فرمانداری شهرستان قم تشکیل 
و با طرد 25 نفر از عوامل ناراحت 
حوزه به شهرســتان های دیگر 

موافقت گردید. 
دســتگیری ها،  شــروع  با 
آیــت اهلل جنتــی کــه پیش تر 
ممنوع المنبر شــده بود به سه 
ســال تبعید در اسدآباد همدان 

محکوم شد:
 »نامبــرده بــاال یکــي از 
روحانیــون ناراحت و اخاللگر و 
طرفدار خمیني در شهرســتان 
قم بــوده کــه در فعالیت هاي 
ضدامنیتي و تحریک طالب علوم 
دیني و متعصبیــن مذهبي به 
شورش و بلوا دخالت داشته که 
به همین جهت وضعیت یاد شده 
اجتماعي  امنیت  در کمیسیون 
شهرســتان   52/5/22 مورخه 
قم مطرح و نتیجتاً به سه سال 
اقامت اجباري در اسدآباد همدان 
محکــوم گردیده کــه در حال 

حاضر متواري مي باشد.
با  فرمایید  علیهذا دســتور 
بســیج کلیه عوامل و پرســنل 

مربوطه و دادن آموزش هاي الزم 
به منابع و همکاران افتخاري و با 
همکاري مقامات انتظامي محل 
بازداشت  نسبت به شناسایي و 
مشارالیه اقدام و نتیجه را سریعاً 
گزارش نماینــد تا ترتیب اعزام 
وي بــه محل مــورد نظر داده 
شــود.« آیت اهلل جنتی پیش از 
بازداشــت ابتدا به مشــهد و از 
آنجا به جزیره خارک رفت، اما در 
تاریخ ۱352/7/۱ توسط ساواک 
در جزیره خارک شناســائی و 
پس از دستگیری به ساواک قم 

منتقل شد.
بــه ایــن ترتیــب آیت اهلل 
جنتــی در تاریخ ۱352/7/3 به 

تبعیدگاهش فرستاده شد:
»نامبرده باال روز ۱352/7/3 
ژاندارمري  مأموریــن  توســط 
شهرستان قم به محل محکومیت 
)اسدآباد همدان( اعزام و بدرقه 

گردیده است.«
در پی تبعید آیت اهلل جنتی 
به اسدآباد ساواک مرکز، ساواک 
همــدان را موظف بــه مراقبت 

اطالعاتی از ایشان کرد: 
 »بــا توجــه بــه ایــن که 
نامبرده باال یکــي از روحانیون 

ناراحــت و طرفــدار خمینــي 
است  خواهشــمند  مي باشــد 
دســتور فرمایید از کلیه اعمال 
و رفتار و تماس های نامبرده باال 
مراقبت و همچنین مکاتبات و 
مسافرت هاي وي کنترل و ضمن 
شناســایي دوستان و معاشرین 
اســدآباد چنانچه  مشارالیه در 
مورد مشکوکي از یاد شده دیده 
شــد در اسرع وقت این سازمان 

را آگاه سازند« 
اسناد ساواک بیانگر فعالیت 
سیاسی و مذهبی آیت اهلل جنتی 
پس از استقرار در تبعیدگاهش 

است. در سندی از ساواک آمده 
است:

»نامبرده باال کــه از وعاظ 
بخــش  در  و  ممنوع المنبــر 
اسدآباد کنگاور به صورت تبعید 
به ســر مي برد، همه شــب در 
مساجد جامع ، خاک ریزي ها و 
صاحب الزمان در باالي منبر به 
سخنراني مي پردازد. خواهشمند 
است دســتور فرمایید از منبر 
رفتن وي جلوگیري و نتیجه را 
به شهرباني کشور اعالم دارند.« 
گزارش های ســاواک نشان 
جنتی  آیــت اهلل  کــه  می دهد 
توجهی به هشدارها و تهدیدهای 
ساواک نداشته و به همین دلیل 
نیز به رغم اخطارهای ســاواک 
مبنی بر عدم خروج از منطقه در 
تاریخ ۱352/9/2۴  به کرمانشاه 
و در ۱353/3/20 بــه تهــران 

رفته است.
تبعیــد و محرومیت هرگز 
نتوانست مانعی در برابر اهداف 
و آرمان هــای آیــت اهلل جنتی 
ایجاد کنــد. به همیــن دلیل 
وی بــا بهره گیــری از فرصت 
پیــش آمــده بــه نشــر افکار 
و عقایــد امــام)ره( و ترویــج 

تبعیدگاهش  شــعائر دینی در 
ســاواک  پرداخت.گزارش های 
نشان دهنده ی تأثیرگذاری ایشان 

در منطقه است: 
»نامبــرده بــاال دو نفــر از 
همکاران قمي خود را در منزل 
نگهداري نموده و اکثراً آن ها را 
به روستاهاي اطراف جهت وعظ 
و سخنراني اعزام مي دارد و براي 
ماه مبارک رمضان تعداد بیشتري 
از وعاظ ساکن قم را دعوت نموده 
تا به اســدآباد مسافرت نمایند. 
ضمناً در خانه اش مباحث فقهي 

نیز دارد.«

تبعیـدبهاسـدآبـاد
۸بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اهلل جنتی از البه الی اسناد ساواک

با شروع دستگیری ها، آیت اهلل جنتی 
 که پیش تر ممنوع المنبر شده بود به 
 سه سال تبعید در اسدآباد همدان 

محکوم شد.

گزارش های ساواک نشان می دهد که آیت اهلل جنتی 
توجهی به هشدارها و تهدیدهای ساواک نداشته و 
به همین دلیل نیز به رغم اخطارهای ساواک مبنی 
بر عدم خروج از منطقه در تاریخ 1352/9/24  به 
کرمانشاه و در 1353/3/20 به تهران رفته است.

صفحه 6
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

۲۵ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰6۴

مورخه ۱322/۱۱/23
بعد از عنوان، در تاریخ چهارم بهمن ماه، مامورین دولت شــوروی مقیم 
رودبار یک نفر شــوفر را به درخت بســته، به وسیله گلوله کشته، در صورتی 
که بیچاره شوفر دارای هیچگونه تقصیری نبوده و بدون علت کشته گردیده. 
چرا باید دولت و ملت این قدر سســت عنصر باشــد، نتواند از خون یک نفر 
ایرانی دفاع کند؟ چرا دولت ایران برای کشــته شدن یک نفر ایرانی در مکه 
معظمه با دولت ابن سعود قطع رابطه می کند، ولی روزی چند نفر ایرانی را در 

خاک ایران، شوروی ها و یا انگلیس ها می کشند؟ هرگاه دولت به این موضوع 
اهمیت ندهند، باز جمعیت ایران، روی عوض یک نفر ایرانی، صد نفر شوروی 
را کشته، با صدای بلند می گوییم: دولت و مجلس گوش شنوا داشته باشید، 
اگر ما خودمان چند نفر، عوض یک نفر ســربریده و دولت ایران را به مهلکه 
نیندازیم. ما ملت ایران اســلحه می خواهیم. دولت باید به هر یک نفر ایرانی 

اسلحه بدهید، این سگ ها را بکشیم.
رئیس اداره دبیرخانه مجلس شورای ملی۱53

افسر شوروی پدرم را با اسلحه خود به قتل رسانید
سند:

ریاست مجلس شورای ملی ایران
با نهایت احترام خاطر عالی را مزاحمت می دهم. پدر این حقیر اســداهلل 
سعادتی، کارمند پایه ۱ شهربانی سبزوار که تقریبا مدت 30 سال است با کمال 
جدیت مشــغول انجام وظیفه محوله بود ، در تاریخ شهریور ۱320 که قوای 
شوروی وارد سبزوار شدند، عهده دار نگهبانی بود. پس از تیراندازی های فراوان، 
چون به زبان روسی آشنا بودم؛ نهایت جدیت را در انجام وظیفه به خرج داده، 
شخصا برای جلوگیری از عملیات آنان پیش رفته، دوائر دولتی با نبودن روسا 
از خطر رهانیده و شــهر سبزوار را نگهداری که عملیت مشارالیه هویدا است. 
مخصوصا در مجله وقایع شهریور اظهار قدردانی از عملیات متوفی نموده بودند.
با عرض این وصف در شــب 5 ]ماه[ جاری یک نفر افسر شوروی ها براثر 
اســتعمال مشــروب در کوی خیابان بیهقی، مردم را با اســلحه خود تهدید 
می نموده و در نتیجه پدر این جان نثار برای دفع شــر جلو رفته، افســر مزبور 
بدون هیچ پروایی او را با اســلحه خود مقتول، آن را به بهداری اعزام، مقتول 
پس از یک و نیم ساعت فوت می نماید، نهایت بدبختی و بیچارگی این فدوی 
فراهم، حالیه نهایت عسرت و پریشانی دامن گیر فدوی و مادر فدوی و جده 
ام و یــک طفل صغیر چهار ماهه کــه از هیچ راهی ممکن ندارم امرار معاش 
نمایم...ناچارا متوسل به آن نهایت محبوب شده که اوال علت کشتن پدرم را 

گستاخیبیگانگانثمرهیکدولتسستعنصر
۳۱    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

سربازان آمریکایی که گویا مست و در غیر موقع از آنجا عبور می کنند، ترتیب 
اثر نمی دهند. در نتیجه یک تیر به پهلوی ســرباز وظیفه جواد فرزند محمد 
علی اصابت و فورا فوت نموده است. گلوله که متعلق به نیروی متفقین بوده 
از جسد خارج شده و جنازه دفن گردیده است. متمنی است قدغن فرمایید از 
هر اقدامی که برای مجازات مقصرین و کشف قضیه و جلوگیری از تکرار آن 

به عمل می آورید، وزارت کشور را مستحضر سازید 
وزیر کشور ۱52

نامه جمعی از اهالی آذربایجان به مجلس شورای ملی و 
اعتراض به سستی دولت در جلوگیری از قتل ایرانیان 

توسط سربازان شوروی
سند:

مجلس شورای ملی 
رونوشت نامه اهالی آذربایجان و رودبار رشت، 

پیوست شماره 25560 

تصویری از حضور سربازان متفقین در کاباره بلک کت)گربه سیاه( 
که تبدیل به پاتوقی برای خوشگذرانی آنها شده بود. سربازان مست 
متفقین در حالت مستی شماری از مردم بی گناه را به کشتن دادند.

افتاده اســت. گستاخی سربازان  اشغالگر در آن حد بوده که حتی وقتی شب 
بعد نمایندگان قضایی و انتظامی و دولتی برای رسیدگی به قتل های صورت 
گرفته در محل حاضر می شوند، قوای روس با بمب و تفنگ و مسلسل، خانه 
مقتولین را محاصره کرده و زنان و کودکان و پیرمردان را ترســانده و فراری 

می دهند و به طور کلی منطقه مزبور را نا امن می گردانند.
سند:

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تلگراف 

از رودسر به تهران
شماره قبض:20۱۴
شماره تلگراف: ۴2
عدد کلمات: 382

تاریخ اصل ۱۴، تاریخ وصول : روز ۱6/ماه ۱۱/سال ۱323
رشت ، مقام استانداری

به طوری که ضمن تلگراف مورخه نهم بهمن ۱323 به عرض رسید، حدود 
ساعت ۱0 شب، پنجم ماه جاری، دو نفر سرباز مسلح شوروی معروف به نکاال 
و بیگم، مامور پاسگاه کالچای، به منزل اینجانبان علی قلی محمدی، حسن 
احسان گر که وصل به یکدیگر ساکنین فکجور اوشیان که حدود چهار فرسخ 
از کالچای دور و قرب یک فرسخ نیز از جاده خارج بوده است، آمده و ناحق 

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

نظــر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای ۲۴1۲-1۳97 مورخ 97/8/1 تصرفات آقای عبدالعلی مقامی شماره 
شناســنامه ۴66 صادره از اهواز فرزند حسین دارای کد ملی شماره 175۳9۳۲96۳ نسبت 
به یک باب ســاختمان به مساحت ۲69/۳۴ متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک ثبتی 
655/1 در بخش 1 اهواز اخبار خروجی به نام عبدالعلی مقامی به صدور رای گردیده برابر 
مــاده ۳ قانــون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانــزده روز جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد تا هر کس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از 
تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مســتقیما به اداره ثبت 
اســناد و امالک اهواز تسلیم و رســید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت اخــذ و اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی اســت در صورت عدم وصول 
اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات  اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳97/8/۲6                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/9/1۲
 نصرت  اهلل
5/2070 م/الف کفیل اداره ثبت اسناد  و امالک ناحیه دو اهواز

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای 16۳9-1۳97 مورخ 97/6/۳1 تصرفات آقای قاســم حیدری محب شماره شناسنامه ۲918 صادره از 
شــادگان فرزند یابر دارای کد ملی شماره 189915198۲ نسبت به یکباب ساختمان به مساحت ۳06/۲6 
متر مربع در قســمتی از شــش دانگ پالک ثبتی ۲701 واقع در بخش ۲ اهواز اخبار خروجی به نام یداله 
مرعشــی پور منجر به صــدور رای گردیده برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتــب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض 
داشــته باشد از تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت 
اســناد و امالک اهواز تسلیم و رســید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل 

تحویل نمایند.
بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور ســند 

مالکیت خواهد نمود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳97/8/۲6                                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/9/1۲

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

نصرت اله
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

5/۲0۲1 م/الف

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷6۴۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱6۹8۰۰ 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳97/0۴/۲۳ تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: - آقای بهرام گلچین با شماره ملی 150۲1۳06۲9 

به نمایندگی از شــرکت توســعه و تجهیز معادن امداد با شناسه 

ملــی 1۴005180۴۳6 به ســمت رئیس هیئت مدیــره. - آقای 

محمد نورمحمدپور با شــماره ملی 0۳867۴15۴9 به نمایندگی از 

شرکت معدن فرآور امداد با شناسه ملی 10۳۲017۲100 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای محمدعلی رعنائی فر با شناســه 

ملی 00100۴10۲8 به نمایندگی از شــرکت معــدن فرآور امداد 

قم با شناســه ملی 1۴00۴81۲۲۴5 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت ازقبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 

با امضاء دو نفــر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت و 

مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ ۱397/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال ۱396 به 
تصویــب رســید. مهراقدس نقوی جهرمی به شــماره 
ملــی 003808093۱ و شــاهین علی محمــدی به 
شــماره ملی 0۴5366528۴ و نوبوو یاسوهیرا به کد 
فراگیر ۱00339670 و فرشــید معیر به شــماره ملی 
259۴۱05۱0۴ و کامران پدرام رازی به شــماره ملی 
00۴335۴203  به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب 
شدند. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی 
۱0۱00۴68600 بــه عنوان بازرس اصلی و موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت ممیز به شناســه ملی 
۱0۱00۱2۱7۱8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

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

گردید. 

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

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳6۰86

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱395/08/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ســلمان قدردان )به شماره ملی 0063۱2۱0۴2 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( سیده سمیه حسینی )به شماره ملی 
0079۴6960۴ به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره( محسن حبیب اللهی )به 
شــماره ملی 0079830560 خارج از شرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( رها 
ایمن )به شــماره ملی ۱377۴9۴233 خارج از شــرکاء به سمت عضو هیئت 
مدیره( مریم بیگلری )به شماره ملی 0065709772 خارج از شرکاء به سمت 
عضو هیئت مدیره( محســن بیک محمدی )به شــماره ملــی 0065۱30693 
خارج از شــرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( امان کســمائی )به شماره ملی 
09۴۴868۱50 خارج از شرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات 
و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مبین ناظر ایرانیان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴8۰۴۴6 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲8۴6۵۰ 

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

برابر رأی شماره 1۳9۴60۳۲6006001001 مورخه  1۳97/8/۲ هیئت  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای امیر 
چگینی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 15 صادره از مالیر ششــدانگ یک باب 
کارخانه به مســاحت ۳000 متر مربع قسمتی از پالک ۲066 اصلی واقع در روستای 
جوراب بخش یک مالیر خریداری از مالک رسمی آقای محمد قاسمی جورابی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/۲7                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/1۲
محمدرضا امینی
م الف 65۱ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مالیر

آگهی ابالغ
گواهــی می گردد که آقای عبداله آذریان فرزند علی محمد با کــد ملی ۴51958۲56۳ با ارائه 
شکواییه ای در مورخه 1۳97/8/6 با شماره 9708۳7 موضوع مفقودیت سند اصلی وسیله نقلیه 
تاکسی پیکان به شماره 11۴ ت۲8 ایران1۴ را به این شعبه اعالم نموده است که پرونده درحال 
حاضر در حال رسیدگی می باشــد. این گواهی بنابه درخواست نامبرده جهت ارائه به آن مرجع 

جهت اقدامات مقتضی صادر گردیده و فاقد اعتبار دیگری می باشد.
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب اندیمشک 
شیرزاد فاضلی

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آیین نامه اجرای اسناد رسمی

بدینوسیله به خانم برجســته فیروزآباد فرزند فتح اله بشناسنامه 1۴1 صادره از میبد به 
نشانی میبد- فیروزآباد ابالغ می شود که به خانم الهه دبستانی امیرآباد فرزند عبدالرزاق 
بــرای وصول مبلغ 15/000/000 ریال اصل بدهی به موجب چک شــماره 957۳۳۴ 
به عهده بانک ســپه میبد علیه شــما تقاضای صدور اجرائیه شده و پرونده به کالسه 
9700۲07 در این اجرا تشکیل گردیده و طبق ابالغ شماره 1۳97051۲1659000۴1۴ 
مورخ 97/8/۲9 مامور ابالغ آدرس شما شناسایی نگردیده است و بستانکار هم نتوانسته 
آدرس شــما را معرفی نماید لذا برابر تقاضای بستانکار طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد 
شــده یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف 10 روز 
از تاریخ انتشــار که روز ابالغ محسوب می شود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق دولتی 
پرونده اقدام ننمائید طبق درخواست بستانکار اموال و دارایی های شما بازداشت و برابر 
مقررات اقدام خواهد شد.                                         تاریخ انتشار: 1۳97/9/1۲
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
هادی بیکی ده آبادی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
پرونده اجرایی)۹6۰۰۲۳۴(

به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت یک ساختمان 
۲طبقه فرســوده جنوبی ولی قابل ســکونت می باشد. پالک ثبتی ۲۴۴۳ فرعی مجزی از ۳1۳ 
از یک اصلی حومه ۳ همدان به نشــانی: همدان خیابان جوادیه کوچه نادربیگی بن بست دوم 

سمت راست پالک ۳8 و حدود و مشخصات ملک عبارت است از:
شماال بطول 17/5 متر پی به پی زمین ۲۴۴۲ غربا بطول 10 متر پی به کوچه ۴ متری مجزی 
شده از اصل ملک جنوبا بطول 17/5 متر پی به پی قطعه زمین ۲۴۴۴ شرقا بطول 10 متر پی 
بــه پی قطعه زمین ۲۴۳۴ ذیل ثبت 10115 صفحه ۴79 دفتر ۳۳ به شــماره چاپی 66680۳  
ثبت و به نام نجف رجبی ثبت و ســند مالکیت صادر شــده اســت و طبق سند رهنی شماره 
۲7777۴ مورخ 1۳9۳/6/16 دفترخانه 5 همدان در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته و طبق 
نظر کارشــناس رسمی به مبلغ ۳/000/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 175 
مترمربع مساحت، دارای بر بطول 10 متر ساختمان جنوبی و نیمه اسکلت در دو طبقه به همراه 
زیرزمین فرســوده ولی قابل سکونت است و هر طبقه دارای سرویس مستقل و کف موزاییک 
و دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن و دارای بیمه تا مورخ 98/7/۲۲ می باشد و از ساعت 
9 الی 1۲ روز چهارشــنبه مورخ 1۳97/10/05 در اداره اجرای اســناد رســمی همدان واقع در 
همدان، ســعیدیه باال، نبش غنی زادیان، ساختمان اداره کل ثبت اسناد و امالک همدان، واحد 
اجرا ازطریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز درصورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.    تاریخ انتشار: 1۳97/09/1۲

3036 م الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان  
حدادی

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1۳9760۳1700700۳۲06 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباســعلی محسن نسب فرزند محمدصلی 
بشناسنامه شماره ۴۳1۴ صادره از بهمئی به شماره ملی 599970۳816 در ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت 561/6۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 51۲5 اصلی 
واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی فریــدون ماهیگیر محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/1۲                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/۲7
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی ابالغ اجرائیه
طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرای اسناد رسمی

بدین وســیله به آقای مسعود حیدری فرزند حســینعلی بشناسنامه ۴78 صادره از میبد به 
نشــانی میبد- خیابان سلمان فارسی- کوی مسجد ابوالفضلی- پالک ۲9 ابالغ می شود 
که به آقای علی فالح فرزند محمد برای وصول مبلغ 10.000.000 ریال اصل بدهی به 
موجب چک شــماره ۳1۴58 به عهده بانک ملی میبد علیه شــما تقاضای صدور اجرائیه 
شــده و پرونده به کالسه 970006۳ در این اجرا تشــکیل گردیده و طبق ابالغ شماره 
1۳97051۲1659000099 مورخ 97/۳/9 مامور ابالغ آدرس شــما شناســایی نگردیده 
است و بستانکار هم نتوانسته آدرس شما را معرفی نماید لذا برابر تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 مذکور مراتب یادشــده یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
و چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار که روز ابالغ محسوب می شود در پرداخت کلیه 
بدهی و حقوق دولتی پرونده اقدام ننمائید طبق درخواســت بستانکار اموال و دارائی های 
شما بازداشت و برابر مقررات اقدام خواهد شد.                   تاریخ انتشار: 1۳97/9/1۲

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
سیدعلیرضا هاشم زاده میبدی

ابالغ اخطاریه
حسب درخواست آقای شهرام بحیرائی وارده به شماره ۴17۴/ن/97 مورخ 
1۳97/09/08 و اظهار عدم اطــالع و معرفی آدرس آقای رحم  خدا متین 
و حسب نامه شماره 1۳970580101100۴676 مورخ 1۳97/07/0۴ اداره 
اول اجرای اســناد رســمی تهران مبنی بر عدم شناســایی آدرس اعالمی 
بدین وســیله به آقای رحم خدا متین به آدرس: تهران، خیابان خاوران، 16 
متــری نفیس روبروی مجتمع امام رضا، کدپســتی 179595۴۳11، ابالغ 
می گردد، نظر به اینکه برابر سند انتقال شماره 6۳51۳ مورخ 1۳97/0۴/0۳ 
دفتر اســناد رسمی شــماره 16 نهاوند ششــدانگ پالک 10۳9 فرعی از 
606 فرعــی از ۴ اصلی بخش ۲ نهاوند از طرف شــما به صورت قلمی به 
آقای شــهرام بحیرائی منتقل گردیده اســت و مساحت پالک مذکور برابر 
صورتجلســه ماده 1۴9 به شــماره ۲۳۴9/ن/97 مورخ 1۳97/05/06 این 
اداره 1۴1۳/1۳ مترمربع می باشد و بهاء مقدار اضافه مساحت توسط معامل 
طی فیش شماره 1۳8۳۲5 مورخ 1۳97/05/08 به مبلغ ۴5۴766 ریال به 
صندوق ثبت به نام شــما تودیع گردیده است مقتضی است جهت دریافت 
وجه مذکور به این اداره مراجعه نمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه 
پس از گذشت 10 ســال وجه مذکور به حساب دولت انتقال خواهد یافت. 
لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق مــاده 18 آئین نامه اجرا، مفاد این اخطار 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و 
ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی،  اخطار ابالغ شده محسوب می گردد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 
محمدعلی جلیلوند مالف178

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آیین نامه اجرای اسناد رسمی

بدینوسیله به آقای مهدی شجاع الســاداتی فرزند حسین بشناسنامه 1 صادره از میبد 
به نشــانی میبد- شهیدیه- خیابان شهید بیکی- کوچه سادات ۳ ابالغ می شود که به 
آقــای علی فالح فرزند محمد برای وصــول مبلغ ۲0/000/000 ریال اصل بدهی به 
موجب چک شــماره های 709۳00 و 709۲99 به عهده بانک رفاه کارگران علیه شما 
تقاضای صدور اجرائیه شده و پرونده به کالسه 9700090 در این اجرا تشکیل گردیده 
و طبق ابالغ شماره 1۳97051۲1659000180 مورخ 97/0۴/1۳ مامور ابالغ آدرس 
شما شناســایی نگردیده است و بستانکار هم نتوانسته آدرس شما را معرفی نماید لذا 
برابر تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شــده یک مرتبه در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار که روز ابالغ 
محســوب می شــود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق دولتی پرونده اقدام ننمائید طبق 
درخواست بستانکار اموال و دارایی های شما بازداشت و برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1۳97/9/1۲
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
سیدعلیرضا هاشم زاده میبدی

 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی: محمدرضــا مالبابائی نــام پدر: پنــاه علی 
کد پستی: ۳755116711 کد ملی: ۳780768976

نشانی: استان همدان- شهرستان همدان- همدان- مجهول المکان
تاریخ حضور: 1۳97/10/19        ساعت حضور: 08:۳0

در خصوص دعوی مصطفی نعیمی راد به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر 
تأدیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید.
این ابالغنامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است.

* به ســامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات 
این ابالغیه و پیوســتهای آن را از قسمت »دریافت با شماره« با وارد نمودن شماره و 

تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
* چنانچه جهت ورود به ســامانه، حســاب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، 

به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
* عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.

ابالغیه

قاضی حوزه شماره ۱۱۹ شورای حل اختالف همدان

آقای احداله زارعی فرزند رمضان دارای شناســنامه شماره 11۲0 به شرح دادخواست به کالسه 
1۳5/55۴/67 از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان رمضان زارعی به شناسنامه شــماره ۴۳8 در تاریخ 97/۴/۳0 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به:
1- احداله زارعی فرزند رمضان ش ش 11۲0 متولد 1۳55

۲- اسماعیل زارعی فرزند رمضان ش ش 9۲8 متولد 1۳51
۳- محسن زارعی فرزند رمضان ش ش 1119 متولد 1۳5۲

۴- امیر زارعی فرزند رمضان به شماره کارت ملی ۳860800681 متولد 1۳7۴
5- عباس زارعی فرزند رمضان ش ش 9۲7 متولد 1۳50

6- کبری زارعی فرزند رمضان ش ش ۴8 متولد 1۳۴7
7- کلثوم زارعی فرزند رمضان ش ش ۴7 متولد 1۳۴7

8- صغری زارعی فرزند رمضان ش ش 1۳5۴ متولد 1۳57
9- زینب زارعی فرزند رمضان ش ش 1۴8۲ متولد 1۳59

10- رقیه زارعی فرزند رمضان ش ش ۲6 متولد 1۳6۲ همگی فرزندان متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی حوزه ۱۳۵ شورای حل اختالف همدان

رونوشت آگهی حصر وراثترونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم مریم طاهری مینا فرزند مهدی دارای شناســنامه شــماره ۲657 به شــرح 
دادخواست به کالســه 970769 ح 1۲7 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان متوفی رضا کســائی رنجبر فرزند محمد 
 به شناســنامه شــماره   ۲۲05    در تاریخ 97/7/۲5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ منحصر اســت به یک همســر دائمی و ۲ 

فرزند پسر و یک مادر و یک پدر و الغیر.
1- مریم طاهری مینا فرزند مهدی ش ش ۲657 متولد 1۳60
۲- محمد کسائی رنجبر فرزند غیبعلی ش ش ۲ متولد 1۳۳5

۳- علی کسائی رنجبر فرزند رضا کارت ملی ۳-۳86۲075۲7 متولد 1۳89
۴- ایلیا کسائی رنجبر فرزند رضا کارت ملی ۳86۲۳8688/7 متولد 1۳9۲

5- الهه خادمی فرزند ابوالقاسم ش ش 975 متولد 1۳۴0
ارزش ماترک متوفی رضا کسائی بیش از سی میلیون ریال می باشد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی حوزه ۱۲۷ شوراهای حل اختالف همدان

1۳58/9/۲9

1۳60
97/8/۲۳
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موجر در ورودی یک باب مدرسه اجاره ای در روستای 
حسن آباد شهرستان راز و جرگالن خراسان شمالی به 

علت پرداخت نشدن مبلغ اجاره قفل زد. 
صبح روز شــنبه هفته گذشته وقتی مدیر مدرسه روستای 
حسن آباد در شهرستان مرزی راز و جرگالن به مدرسه آمد، با 

قفل روی در روبه رو شد.
این مدرسه استیجاری، توسط مالک ساختمان، به علت تاخیر 
در پرداخت اجاره قفل زده شــد البته، با مذاکرات انجام شده 

سرانجام در مدرسه بر روی دانش آموزان گشوده شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگالن در این باره 
گفت: این مدرسه توسط دهیاری، شورای اسالمی روستا اجاره 
شده و پرداخت اجاره بها برعهده پیمانکار مدرسه در حال ساخت 

روستای حسن آباد است.
محمدمهدی محمدی افزود: پیمانکار می بایست این پروژه 
را تا اول مهر امســال تحویل می داد امــا بهره برداری از آن به 
تاخیر افتاد و از این رو پرداخت اجاره بها را بر عهده گرفته است.
وی گفت: مالک ســاختمان، حق نداشته است خودسرانه 
برای قفل کردن و بســتن در مدرسه اقدام کند و باید پیش از 
هر اقدام، آموزش و پرورش را در جریان تاخیر پرداخت اجاره بها 

قرار می داد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگالن خاطرنشان 
کرد: مدرسه 6 کالســه روستای حسن آباد بیش از 95 درصد 
پیشرفت دارد و بهره برداری از آن با راه اندازی سیستم گرمایشی، 

به زودی آغاز می شود. 

برگزاری جشنواره سمنو
 در شهرضا

یازدهمین جشنواره سمنوی سنتی شهرضا برگزار شد.
مسئول برگزاری یازدهمین جشنواره پخت سمنوی سنتی شهرضا 
گفت: در این مراسم 14 پاتیل سمنو به نیت 14 معصوم علیهم السالم 

طبخ شد.
محمدرضا اسکندری افزود: این جشنواره با هدف احیا و گسترش 

باورهای سنتی، دینی و مذهبی مردم شهرضا برگزار شد.
وی افزود: برای برگزاری این جشــنواره، از شش ماه پیش، کار با 

تهیه حدود 9 تن گندم شروع شد.
علی اصغر رفیعی نژاد فرماندار شهرستان شهرضا هم گفت: ایجاد 
وحدت و همدلی و جذب گردشگران از اهداف برگزاری این جشنواره 

است.
وی افزود: مقدمات ثبت این آئین در  فهرســت میراث ناملموس 
فرهنگی کشور در حال فراهم شدن است. مردم شهرضا هر ساله دو 
هزار پاتیل ســمنو سنتی در ایام مختلف ملی و مذهبی طبخ و بین 

مردم توزیع می کنند.

یک خانواده اردبیلی با اهدای بخشــی از هزینه مراسم 
ترحیم متوفی خود به ستاد دیه استان اردبیل، زمینه آزادی 

یک زندانی جرایم غیرعمد و مالی را فراهم کرد.
بــرادر مرحــوم »رزاق زاده« هدف از این اقــدام خانواده خود را 
کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برای بازگشت به آغوش گرم 

خانواده ذکر کرد.
وی افزود: امیدوارم که سایر خیرین استان نیز هزینه های احسان 
درگذشــتگان خــود را در این راه خرج کــرده و زمینه آزادی دیگر 

بدهکاران جرایم غیرعمد و مالی را فراهم کنند.
کریم اهلل محبوبی، مدیر نمایندگی ســتاد دیه استان اردبیل هم 
گفت: همه ســاله شــمار زیادی از خانواده ها قسمتی یا تمام هزینه 
مراسم ترحیم درگذشت عزیزان خود را صرف آزادی زندانیان می کنند.
وی بیان کرد: تداوم این امر خیرخواهانه در استان و تبدیل آن به 
یک فرهنگ عمومی زمینه آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرایم غیرعمد 

و مالی را از زندان های استان به همراه خواهد داشت.
 در ســال  های اخیر خانواده های اردبیلی بــا اختصاص تمام یا 
بخشی از مراســم هفتم، چهلم و یا سالگرد درگذشت عزیزانشان به 
ســتاد دیه موجبات بازگشت سرپرســتان نان آور خانه را به آغوش 

خانواده فراهم می کنند.

رئیس اداره دوره اول معاونت ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش البرز گفت: هشت هزار و 180 
کالس در مدارس ابتدایی این استان با شعار» یار 

مهربان و دانای من « مجهز به کتابخانه شدند.
یونــس جاوید نســب نقش ایــن کتابخانه ها را 
در رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و خالقیت های 
دانش آموزان موثر دانست و افزود: طرح فعال کردن 
کتابخانه های کالســی در مــدارس ابتدایی با هدف 
ترغیب دانش آموزان به مطالعه و در قالب یک برنامه 

کشوری در حال اجرا است.
وی بیان داشــت: کتابخانه کالســی متناسب با 
نیازهای آموزشی مقطع ابتدایی مجهز به کتاب شده اند 
تا ضمن کمک آموزشی، فرهنگ مطالعه را ترویج دهند.

جاویدنســب، موضوع کتاب هــای کتابخانه های 
کالسی مدارس ابتدایی را در زمینه داستانی، مذهبی، 
ورزشی، تاریخی، نجوم، علوم زیستی و جانوری نقاشی، 
اجتماعی، آموزشی و مهارتی، شعر، ادبی، سرگرمی و 

مفاخر ایرانی ذکر کرد.
وی تعــداد کتاب های موجــود در کتابخانه های 
کالسی پایه ابتدایی البرز را 293 هزارو 874 جلد ذکر 
کرد و اظهارداشت: 331 مدرسه ابتدایی این استان نیز 
دارای کتابخانه مدرسه ای هستند که 341 هزار و 865 

جلد کتاب دارند.
وی تصریح کرد: حدود 800 کالس مقطع تحصیلی 
ابتدایی البرز فاقد کتابخانه کالســی است که در سال 
تحصیلی 98-97 به مدیران مدارس تاکید شــده این 
کالس ها را با مشارکت اولیا و اجرای طرح اهدا کتاب 

مجهز به کتابخانه کالسی کنند.

و گردشگری  میراث فرهنگی، صنایع دســتی  مدیرکل 
استان ســمنان گفت: 133 طرح در حوزه گردشگری استان 

با سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریال در حال ساخت است.
محمد جهانشــاهی ابراز داشت: با افتتاح طرح های در دست اجرا 
در استان سمنان، ظرفیت اقامتی استان 100 درصد افزایش می یابد.

وی یادآور شد: استان سمنان در حوزه های مختلف مانند تاریخی، 
طبیعی و گردشگری دارای ظرفیت های زیادی است که به کارگیری 
این ظرفیت ها موجب جذب گردشگر و رونق اقتصادی در این استان 

می شود.
وی اظهار داشت: 11 طرح در حوزه های مختلف مانند گردشگری 
و صنایع دســتی از جمله هتل، اقامتگاه بوم گردی و مدرسه صنایع 
دســتی، مجموعه گردشــگری، برای افتتاح در سفر رئیس جمهوری 

پیشنهاد شده است.
جهانشاهی، وضعیت استان سمنان در حوزه گردشگری را مطلوب 
ارزیابی کرد و افزود: این استان از هر نوع سرمایه گذاری جدید حمایت 

و استقبال می کند.
به گفته وی، ظرفیت اســکان شبانه گردشگران در اقامتگاه های 

استان سمنان برای مسافران اکنون بالغ بر 2 هزار و 500 نفر است.
استان سمنان دارای بیش از یک هزار و 147 اثر تاریخی شناسایی 
شــده است و تا کنون 718 اثر تاریخی، طبیعی و معنوی این استان 

به ثبت ملی رسیده است. 
در استان سمنان، 60 اقامتگاه بوم گردی، هفت خانه مسافر، یک 
متل و سه مجتمع، محوطه و مجموعه گردشگری در منطقه روستایی 

سمنان احداث شده است.

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری یزد از ثبت شهر میبد در 
شــورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی 

زیلو خبر داد.
محمدرضا دهقان مهرجردی افزود: ارزیابان شورای جهانی 
صنایع دستی در اســتان با بازدید میدانی از کارگاه های فعال 
زیلوبافی میبد و بخش هــای مختلف از جمله موزه، دوره های 
آموزشــی مرتبط نظر مثبت خود را به شورای جهانی صنایع 

اعالم کردند. 
ثبت شــهرهای جهانــی از ســال 2014 در دنیا از طریق 
شورای جهانی صنایع دستی شکل گرفت که هر سال از طریق 
مناطق پنجگانه صنایع دستی به وسیله ارزیابی از سوی داوران 

بین المللی شکل می گیرد. 
ایران در منطقه آسیا اقیانوسیه این شورا قرار دارد و از سال 
1394 با ثبت تبریز به عنوان شــهر جهانی فرش دست باف، و 
اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی به این اتفاق بزرگ 

در حوزه صنایع دستی پیوسته است. 
اکنون 28 شــهر در دنیا به عنوان شهرهای جهانی صنایع 

دستی ثبت شده است. 
زیلوبافی در میبد سابقه ای دیرینه دارد، برخی سابقه آن را 

به قرن هشتم هـ. ق و دوره مظفریان نسبت می دهند. 
قدیمی تریــن و در عین حال نفیس ترین زیلوهای میبد، به 
قرن 12 هـ.ق تعلق دارد و بر روی آن بیســت و چهار سجاده 

طراحی شده است. 
زیلو هنر مردم شهرستان های کاشان و میبد است. 

میبد یکی ازمراکز عمده زیلوبافی بوده و سال ها قبل، صدها 
خانوار از محل درآمد آن امرار معاش می کردند. 

قدیمی ترین زیلو مربوط به 850 سال پیش است که در موزه 
میبد نگهداری می شود.

فرماندار آستارا خواستار توجه جدی مسئوالن راهداری به گردنه 
حیران آستارا شــد و گفت: گردنه حیران از حادثه خیزترین مناطق 

گیالن است.
یونس رنجکش اظهار داشت: مدیریت دوگانه در راهداری مانع از خدمات رسانی 

مطلوب در مسیر آستارا تا تونل و روستای ونه بین به مردم شده است.
وی خواســتار توجه و تمرکز بیشتر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان گیالن به جاده ترانزیتی گردنه حیران شد و افزود: یکی از مهم ترین نقاط 

حادثه خیز در آستارا و گیالن منطقه حیران است.
رنجکش با اشــاره به اینکه در طول سال شاهد حوادث مختلف رانندگی و 
تصادفات متعدد در این گردنه هستیم افزود: بخش عمده این تصادفات ناشی از 
عدم نگهداری صحیح و نظارت در این حوزه است که متولیان امر باید پاسخگو 

باشند.
وی با بیان اینکه شهرســتان آستارا امکانات و تجهیزات الزم را برای اعمال 
مدیریت واحد در مســیر آســتارا به تونل ونه بین را دارد گفت: ضرورت دارد با 
اعمــال حق حاکمیت و مدیریت واحد، شــاهد خدمات بهتر به مردم منطقه و 

گردشگران باشیم.

اجرای طرح پایلوت جمع آوری کارت های 
سوخت از جایگاه های عرضه آن در شهرستان 
ریگان موجب کاهش قاچاق سوخت از مبادی 

شرقی استان کرمان شد. 
فرماندار ریگان با اعالم این خبر گفت : به دنبال 
اوج گرفتن میزان مصرف بنزین در این شهرستان 
90هزار نفری ناشــی از قاچاق مواد ســوختی به 
شــهرهای همجوار از جملــه ایرانشــهر اقدام به 
جمع آوری کارت های سوخت از چهار مرکز عرضه 

در این منطقه کردیم. 
امین باقری، افزود: گرچه این اقدام در هفته های 
اول با مقاومت هــا و اعتراض هایی همراه بود اما با 
اجرای آن موفق به مدیریت منابع و کاهش مصرف 
به میزان یک سوم و در نتیجه جلوگیری از قاچاق 

آن در این نقطه از کشور و استان شدیم. 
وی اضافــه کــرد: با اجرای طــرح جمع آوری 
کارت های سوخت از جایگاه های شهرستان ریگان 
مصرف سوخت روزانه از 120هزار لیتر به 50 هزار 

 عملیات اجرایی گام نخســت راه آهن 
خرمشهر - بندر امام خمینی با حضور مشاور 
رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق 

آزاد کشور در خرمشهر آغاز شد.
 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در آیین 
آغاز عملیات اجرایی این طرح در سخنانی گفت: 
بــرای اتصال مســیر 120 کیلومتری خط ریلی 
خرمشهر به بندر امام خمینی هشت هزار میلیارد 
ریال اعتبار تعریف شده که در صورت تحقق یکی 

از مهم ترین پروژه های ملی در کشور خواهد بود. 
اسماعیل زمانی افزود: گام نخست این طرح 
ریلی که به طول هشــت کیلومتر مرز شلمچه را 
به شــهرک صنعتی خرمشهر متصل می کند با 
اعتبار یک هــزار و 170 میلیارد ریال و در مدت 

18 ماه اجرا می شود. 
وی اظهار داشــت: این پروژه شــهرک های 
صنعتی آبادان و خرمشــهر را بــه حمل و نقل 
ریلی مجهز می کند ضمن اینکه با اجرای کامل 

این طرح بندر امام خمینی به وســیله خط آهن 
به خرمشــهر متصل شده و از سویی شبکه ریلی 
کشور نیز از مسیر مرز شلمچه به کشورهای عراق، 

سوریه و اردن متصل خواهد شد. 
زمانی گفت: اجرای این طرح مهم ریلی ایران را 
به شاهراه اصلی شرق به غرب آسیا تبدیل می کند 

که قسمت اصلی راه ابریشم به شمار می رود. 
زمانــی افزود: این پروژه با مشــارکت بخش 
خصوصی، ســازمان منطقه آزاد اروند و راه آهن 

کشور اجرایی می شود. 
همچنین با حضور دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد کشــور 22 طرح عمرانــی در منطقه آزاد 
ارونــد دیروز با برگزاری آئینــی کلنگ زنی یا 

افتتاح شدند. 
ســامانه و باسکول گمرک جمهوری اسالمی 
ایران همچنیــن مجتمع تجــاری و اداری مرز 
شلمچه با 150 میلیارد ریال اعتبار در مساحت 

بیش از سه هزار متر مربع ساخته و افتتاح شد.

معاون اجرایی موسسه جهاد نصر گفت: 
295 هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
خوزســتان معروف به طرح رهبر معظم 
انقالب با بارندگی پاییزی بطور کامل زیر 

کشت گندم آبی رفت.
حســن عالقه بند افزود: بیش از90 درصد 
این زمین ها که در اختیار بهره برداران محلی 
قرار گرفته زیرکشت محصول راهبردی گندم و 
بقیه به کشت جو و دانه روغنی کلزا اختصاص 

یافته است. 
وی با  اشاره به بارندگی های موثر و فراگیر 
پاییزی در خوزســتان بیان کرد: بارش های 
اخیــر پاییزی نیاز بهره بــرداران محلی به 
کانال هــای آبیــاری را به صفر رســانده و 
در مواردی خاک زمین های کشــاورزی از 

آب اشباع شده است. 
معاون اجرایی موسسه جهاد نصر وابسته با 
وزارت جهادکشاورزی در ادامه متوسط برداشت 

استان  در  هندیجان  مرکزی  بخشدار 
خوزستان گفت: بخشی از آلودگی نفتی 
که در منطقه کوهستانی رگ سفید رخ 
داده با جریان آب باران به کنار ســاحل 
بوطاهری  روســتای  در  این شهرستان 

رسیده است.
غالمعباس دانش پژوه اظهار داشت: همانطور 
که از قبل پیش بینی می شد آلودگی نفتی که 
در کوه های رگ سفید رخ داده بود براثر جریان 
آب ناشی از بارندگی از طریق کانال آب به پایین 
منطقه منتقل و ســرانجام به سواحل روستای 

بوطاهری رسید. 
وی گفت: افرادی که در این منطقه مشغول 

ماهیگیری هستند از صید میگو با لکه های نفتی 
خبر داده اند ولی این آلودگی به نظر می رســد 
تاکنون به مناطق عمیق دریا نفوذ نکرده است. 
بخشــدار مرکــزی هندیجان گفــت: این 
لکه های نفتی بخشی از زمین های کشاورزی، 
حاشیه جاده هندیجان به دیلم و محیط زیست 
اطراف را در بر گرفته و آلوده کرده و الزم است 
متولیان امر هر چه ســریعتر برای جمع آوری 
لکه هــای فعلی و آلودگی نفتــی در کوه های 
رگ سفید چاره اندیشی کنند زیرا با توجه به 

بارندگی امکان افزایش حجم آن وجود دارد. 
رئیس اداره شیالت و آبزی پروری هندیجان 
نیز با تایید این آلودگی نفتی گفت:کارشناسان 

این اداره بررســی الزم بــرای تعیین و حجم 
آلودگی را آغاز کرده و با اعزام تیم های ارزیابی 
با شناور، بررسی دقیقی از میزان این آلودگی 

در ساحل و دریا در حال انجام است. 
فالمــرز مزارعــی گفت: بخــش زیادی از 
جمعیت این شهرســتان صیاد می باشند و از 
راه ماهیگیری امرار معــاش می کنند و نباید 
اجازه داد آلودگی به این سادگی به سمت دریا 
حرکت و معیشت صیادان این شهرستان را به 

خطر اندازد. 
وی از صیادان هندیجانی خواســت با ارائه 
مختصات جغرافیایی هرگونه آلودگی نفتی را 

به این اداره اطالع دهند. 

بخشــدار مرکزی هندیجــان 26 آبان ماه 
مشــاهده آلودگی و لکه های نفتی در منطقه 
رگ سفید و روبروی روستای بوطاهری خبر داد. 
غالمعبــاس دانش پژوه افــزود: بارندگی و 
سیالب موجب آشکار شدن این آلودگی و انتقال 
آن به پایین کوه شده که زمین های کشاورزی 

منطقه را تهدید می کند. 
مصطفی حــق زاده رئیــس  اداره حفاظت 
محیط زیســت هندیجان نیــز چندی پیش 
گفتــه بود: لکه های نفتی بــه جا مانده از چاه 
شماره 147 که پارســال در رگ سفید دچار 
آتش ســوزی شد منشاء آلودگی نفتی در این 

منطقه است. 

تولید رنگ ضد امواج
 در اصفهان

فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به طراحی 
و ساخت رنگی با قابلیت محافظت از انسان در برابر امواج 

الکترومغناطیسی دست یافتند.
 رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،  اســتفاده از 
رنگ ضد امواج را روشــی حفاظتی مهــم بیان کرد و افزود: با 
بهره گیری از این روش می توان اثر امواج الکترومغناطیســی را 

بسیار کاهش داد.
مهدی ابطحی، گفت: این رنگ محافظ برای استفاده بر روی 
منازل مسکونی، اتاق های جراحی و بخش های مختلف پزشکی، 
آزمایشگاه ها و ساختمان های دارای دستگاه های حساس به نویز 

مناسب است.
وی افــزود: ایــن رنگ ضد امواج  به راحتی با اســتفاده از 
تجهیزات اســتاندارد معمولی رنگ کاری مانند قلم  مو، غلطک 
و اسپری و با حداقل زمان خشک شدن، قابل استفاده بر روی 
ســطوح است. مهدی ابطحی، قابل استفاده در سطوح داخلی، 
خارجی و مقاوم در برابر رطوبت و شرایط مختلف آب و هوایی، 
قابلیت چسبندگی خوب به سطوح مختلف، خشک شدن سریع 
در دمای محیط و ماندگاری طوالنی وکیفیت باالتر از نمونه های 
مشــابه و قیمت یک پنجم مشابه خارجی از جمله ویژگی های 

این رنگ ضد امواج را بیان کرد.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: در حال 
حاضر تولید و فروش در صنعت 3500  ساله نقره اصفهان 
به صفر رسیده است و بازار نقره در تعطیلی کامل به سر 

می برد.
عباس شیردل اظهار داشــت: اکنون بازار صنایع دستی به 
دلیل شــرایط اقتصادی اوضاع خوبی ندارد و فروش این صنایع 

بسیار کم شده است.
وی افزود: گرانی مواد اولیه تولید صنایع دستی سبب شده 

که هنرمندان این حوزه با مشکالت زیادی روبرو شوند.
وی درباره علت رکود در بازار نقره بیان کرد: قوانین دست وپا 
گیر گمرک و گرانی مواد اولیه ســبب شده که هنرمندان این 
حوزه دست از کار بکشند زیرا نقره خام با تعرفه گمرکی و مالیات 
ارزش بر افزوده عرضه می شود، این در حالی است که کشورهای 
رقیب در این صنعت، موانع گمرکی را رد کرده و گوی سبقت 

را در این تجارت از ما گرفته اند.
شــیردل افزود: نامه نگاری های زیــادی در این حوزه انجام 
شده اما تاکنون هیچ اعتنایی به نابودی این صنعت در اصفهان 

نشده است.

همدان در جذب و حفظ سرمایه گذاران 
موفق نیست

همدان- خبرنگار کیهان:
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی 
استاندار همدان با اشاره به قابلیت ها و زیرساخت های 
مناسب استان برای سرمایه گذاری گفت: متاسفانه استان 
همدان با تمام ویژگی های مثبت خود، در جذب و حفظ 
سرمایه گذار موفق نیست و باید این موضوع مورد بررسی 

قرار گیرد.
رضا قیاسی در کارگروه پژوهش و فناوری، آموزش و نوآوری 
اســتان اظهار کرد: موضوعات مهمی در استان مطرح است که 
مدیران اجرایی را رنج می دهد، مهم ترین این مشکالت مربوط 
به نرخ منفی رشد جمعیت در استان و عدم اقبال سرمایه گذاران 

است.
وی تصریح کرد: براســاس سرشــماری، از سال 90 تا 95، 
میانگین نرخ رشــد جمعیت کشور 1/29 درصد بوده در حالی 
که نرخ رشــد جمعیت اســتان همدان منفی 24 صدم درصد 

گزارش شده است.
قیاسی ضمن تاکید بر این امر که وضعیت سرمایه گذاران در 
استان هایی که نسبت به همدان از ظرفیت کمتری برخوردارند، 
بهتر از همدان است عنوان کرد: عالوه بر حل مشکالت کم آبی 
و نرخ جمعیت باید برای جذب ســرمایه گذاری در استان هم 
تالش کنیم، که در این راســتا جذب ســرمایه گذاران خارجی 
تاثیر بســیاری در رشد و پیشرفت استان دارد اما سرمایه گذار 
خارجی بسیار با احتیاط و وسواس گرایانه عمل می کند و بدون 

مطالعه پا پیش نمی گذارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هرگز نباید از 
نقش دانشگاه ها و دانشجویان در راه توسعه استان غافل شویم، 
متذکر شد: باید به سه موضوع مهم آب، کاهش جمعیت و عدم 

تمایل سرمایه گذاری متمرکز شویم.

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نبود 
صنایع تبدیلی در فرآوری محصوالت تولیدی 
در بخش کشاورزی، بزرگ ترین خأل و معضل 
کردن  کوتاه  و  بهره برداران  درآمدزایی  برای 

دست  دالالن در این استان است. 
اقبال عباســی در آیین چهارمین جشنواره انار 
روستای »دورک« شهرستان کیار افزود: این استان 
با تولید ساالنه 24 هزار تن بادام، یک هزار و 100 
تن انــار، 24 هزار تن ماهی ســردابی و بیش از 6 
هزار تن قارچ دکمه ای از داشتن واحدهای فرآوری 

محروم است.
وی تصریح کرد: در صورت تبدیل محصول بادام 
به مغز،  فرآوری و بسته بندی استاندارد جهانی، میزان 
درآمد حاصل از این نوع محصول در ســال 2 برابر 

اعتبارات عمرانی استان خواهد بود.
عباســی در ادامه بخش کشاورزی را مهم ترین 
ظرفیت اقتصادی این اســتان دانست و تاکید کرد: 
تنوع فعالیت های تولیدی و اشتغالزا در بخش های 
زراعت، شیالت، باغات، دامپروری و دیگر زیربخش ها 
و نیز باال بودن جمعیت بهره برداران و فعاالن، بیانگر 

اهمیت اقتصادی این حوزه است.
وی گفت: بخش کشــاورزی به عنوان یکی از 
مهم ترین بخش های اقتصادی نیازمند حمایت است.

معاون امور صنایــع وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت، از اختصــاص 18 میلیارد تومان 
ایجاد زیرساخت ها و رفع  تســهیالت برای 
مشکالت و توسعه واحدهای تولیدی شهرک 
صنعتی شهرســتان زلزله زده سرپل ذهاب 

خبر داد.
محسن صالحی نیا در حاشیه بازدید از واحدهای 
تولیدی شهرک صنعتی ســرپل ذهاب گفت: این 
اعتبار برای ایجاد زیرســاخت ها و توسعه 29 واحد 

صنعتی این شهرستان اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: از مجموع واحدهای تولیدی 
فعال در ســرپل ذهاب برای دریافت تسهیالت 26 

واحد صنعتی هم اکنون ضمانت نامه هایشان تحویل 
شده و سه واحد نیز در دست بررسی است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: هم اکنون 28 واحد در شــهرک صنعتی 
سرپل ذهاب با ظرفیت  اشتغال 400 تن فعال است.

صالحی نیا، با  اشاره به بازدید از شهرک صنعتی 
سرپل ذهاب افزود: از سال گذشته اقدام های نسبتا 
وســیعی برای کمک به بازسازی و برگشت واحدها 
به چرخه تولید از عملیات زیرساختی تا آواربرداری 

شهرک و اصالح زیرساخت ها انجام شده است.
وی ادامه داد: نیاز است برای فعالیت واحدهای 
تولیدی اقدام هایی با تکمیل زیرساخت ها با ظرفیت 

مناســب و شرایط اقتصادی مطلوب انجام شود که 
در این خصوص صندوق ضمانت صادرات به کمک 
آمده و تسهیالت 18 میلیارد تومانی برای واحدها 

مصوب شده است.
این مســئول ادامــه داد: بــرای خرید برخی 
ماشــین آالت، با توجه بــه محدودیت های منابع 
مالی و همچنین باال رفتن هزینه ها برای بازگشت 
واحدها به چرخه تولید و همچنین تامین ســرمایه 
در گردش نیاز است سازمان صمت استان و شرکت 
شــهرک های صنعتی کمک کنند و در این زمینه 
نیازمند همکاری بانک ها نیز در نرخ سود تسهیالت و 
تامین ضمانت نامه ها برای واحدهای تولیدی هستیم.

133 طرح گردشگری سمنان 
در حال ساخت است

هزینه مجلس ترحیم در اردبیل 
یک زندانی را آزاد کرد

میبد شهر جهانی زیلو
 قوانین گمرکی نام گرفت

 بازار نقره  اصفهان را تعطیل کرد

موجر در مدرسه روستایی را 
قفل کرد

295 هزار هکتار زمین کشاورزی طرح رهبری
 در خوزستان زیر کشت رفت

گندم در این زمین ها را در سال گذشته زراعی 
با وجود آنکه خوزستان با خشکسالی بی سابقه 
رو بــه رو بود حدود 5/3 تــن در هکتار بیان و 

پیش بینی کرد در ســال زراعی جاری با تداوم 
بارش های مناسب، متوسط برداشت گندم در 

این زمین ها به 5/4 تن در هکتار برسد. 

عالقه بند افزود: درآمد کشاورزان زیرپوشش 
طرح کشاورزی رهبر معظم انقالب، در مقایسه 
با پیش از اجرای طرح نوســازی و تجهیز این 

زمین ها، سه تا چهار برابر شده است. 
موسســه جهــاد نصر مجری طــرح ملی 
550 هزار هکتاری رهبر معظم انقالب است. این 
طرح در سال 1392 با تخصیص 5/1 میلیارد 

دالر از صندوق توسعه ملی سرعت گرفت. 
2 هفته پیش گام نخست این طرح 550 هزار 
هکتاری شــامل تجهیز و نوســازی 295 هزار 
هکتار به صورت رســمی در ســفر معاون اول 
رئیس جمهوری به خوزســتان به بهره  برداری 

رسید. 
قرار است گام دوم این طرح ملی با تخصیص 
اعتبار مورد نیاز از محل صندوق توســعه ملی 
یــا فاینانس در ســطح 265 هــزار هکتار از 
زمین های کشاورزی خوزستان تا سال 1400 

به بهره برداری برسد.

آغازعملیات اجرایی راه آهن خرمشهر - بندر امام 

بخشی از ساحل هندیجان در خوزستان به نفت آلوده شد

نبود صنایع تبدیلی 
معضل بخش کشاورزی 
در چهارمحال و بختیاری

راه اندازی 8 هزار 
کتابخانه کالسی در البرز

قاچاق سوخت در شرق کرمان کاهش یافت
لیتر کاهش یافت. 

وی با اشــاره به اجرای موفقیت آمیز این طرح 
در شهرســتان ریگان ابراز کرد : هم اکنون آرامش 
مطلوبی در جایگاه های ســوخت این شهرســتان 

برقرار شده است. 
فرمانــدار ریگان تصریح کرد: با توجه به اینکه 
شهرستان ریگان ورودی استان از سمت سیستان 
و بلوچستان است از سایر نقاط استان به این نقطه 
قاچاق سوخت صورت می گیرد که با اقدامات نیروی 
انتظامی و دســتگاه قضا با پدیده قاچاق سوخت تا 

کنون برخوردهای جدی انجام گرفته است. 
باقری با اشاره به اینکه شهرستان ریگان در جاده 
ترانزیت ریگان- چابهار قرار دارد یک کارت سوخت 
جهت تامین سوخت خودروی عبوری و افرادی که 
فاقد کارت سوخت در شهرستان هستند به یکی از 
جایگاه های شهرستان اختصاص یافته تا سوخت به 
صورت محدود به افرادی که کارت سوخت دریافت 

نکرده اند پرداخت شود. 
فرمانــدار ریــگان اظهار داشــت: آژانس های 
مسافرتی که سرویس های آنها نیز فاقد کارت هستند 
با برنامه ریزی های دقیق مقدار محدودی نیز به آنها 

از این کارت سوخت تعلق می گیرد. 
باقری تصریح کرد: افرادی که کارت ســوخت 

ندارند نسبت به ثبت نام آن اقدام کنند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

18 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی سرپل ذهاب اختصاص یافت

»گردنه حیران« حادثه خیزترین منطقه گیالن شناخته شد
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يكي از ابعاد قابل قياس ميان ســينمای ايران و هاليوود، در نحوه بازنمايي شــخصيت هاي اول 
فيلم هاســت. موضوعی که نقشی بنيادی در »جنگ نرم« و دفاع و تهاجم متقابل در اين تقابل دارد. 
چرا که قهرمان پردازی يا قهرمان سازی، يكی از شاخص های دراماتيک سينمای آمريكاست که کارکرد 
ايدئولوژيک هم دارد، اما در سينمای ايران بسيار کمرنگ است. در واقع شخصيت هايی که با شمايل 
قهرمان در فيلم های هاليوودی ظهور می کنند، ســفيران فرهنگی آمريكا در بين »مردم« کشورهای 
مختلف هستند. سفيرانی که در قالب اسطوره، در ناخودآگاه و ضمير کودکان و نوجوانان نفوذ می کنند 

و اخالق و سبک زندگی و ايدئولوژی ليبرال سرمايه داری را به آنها می آموزند. 
آن ها گاه از درون فيلم ها فراتر رفته و تبديل به ماشين هايی براي ساخت تاريخ و هويت و بازسازی 
روحيه و انگيزه مردم آمريكا عمل می کنند. »سوپرمن«، »جيمزباند«، »رمبو«، »اسپايدرمن« و... نمونه ها 
و نمودهای بارز چنين اســطوره ها و ابرقهرمانانی هســتند. از اين رو، تالش هاليوود براي خلق چنين 
قهرمان هايي صرفاً دليل دراماتيک و ســينمايي ندارد، بلكه يک نوع کوشش براي تأمين نياز جامعه 
آمريكا به داشــتن قهرمان و اسطوره اســت. اين درحالي است که قهرمانان هاليوودي کاماًل کاذب و 

دروغين هستند. چون اين سرزمين فاقد اسطوره به معني واقعي است.
 اما جاي شگفتي است که چرا سينماي ايران با وجود برخورداري از قهرمان هاي حقيقي، بسيار کم 
به سراغ آنها مي رود. عالوه بر پراکنده بودن اسطوره هاي مذهبي و ملي در تاريخ کشورمان از گذشته هاي 
دور تا به حال، مقطع هشت ساله دفاع مقدس نيز منبع عظيم ظهور اسوه ها و قهرمان هاي بزرگ بود.

يكي از ضعف هاي بزرگ ســينماي ايران در دو دهه اخير، ناديده گرفتن قهرمانان بوده است. به 
جز نمونه های بســيار اندک که به نمايش چنين الگوهايی پرداخته اند، کمتر فيلم ايرانی را می توان 
يافت که اساســا قهرمان محور باشــد! حتی تعداد زيادی از آثار سينمای ما در حوزه سينمای جنگ، 
خواســته يا ناخواســته، تصويری مخدوش از مردان جبهه و جنگ به تصوير کشيدند. مردانی که از 
قضا، مصداق و تجلی قهرمانان واقعی در کشور ما بوده اند. به طور مثال، فيلم »پدر« را توليد مي کند 
که نوعي محاکمه رزمندگان است براي اين که چرا در مقابل هجوم بيگانه ايستادگي کردند. در اين 
فيلم، يكي از مردان جنگ به نمايش درآمده که در مقابل پرســش هاي فرزندش درباره اين که چرا 
در برابر هجوم دشمن ايستاد، هيچ جوابي براي گفتن ندارد. در روزهايي که سينماگران آمريكايي با 
مشورت و سرمايه گذاري، جانفشاني هاي سربازان خود براي مبارزه با هيوالها در افغانستان را به تصوير 
مي کشــند، کارگردان محترم ما فيلمي چون »بيداري روياها« را مي ســازد که در آن درباره سالمت 
و صالبت رزمندگان شــک و شبهه ايجاد مي شــود و بازگشت اين قهرمانان ملي به وطن، جز پديد 
آوردن ناراحتي و غصه و جدايي ثمري ندارد. تا آنجا که بازگشت يک رزمنده به کشور پس از سال ها 
اسارت، معنايي جز از هم گسستن يک خانواده و اندوهگين شدن نزديكان آن آزاده در پي ندارد. در 
شرايطي که کارگردان هاي هاليوودي در ستايش فرماندهان خود آثاري مغاير با واقعيت را مي سازند، 
در سينماي ما يک فيلمساز، »دموکراسي تو روز روشن« را به تصوير مي کشد که باز هم تقدس شهدا 
را زير سؤال مي برد و... هر چند که طی سال های اخير، فيلم هايی با رويكرد قهرمان محور ديده شده 
اســت؛ فيلم هايی چون »چ« با محوريت بخشــی از مبارزات شهيد مصطفی چمران و »به وقت شام« 
درباره ايســتادگی در مقابل داعش هر دو به کارگردانی ابراهيم حاتمی کيا، »به کبودی ياس« درباره 
شهيد عبدالحسين برونسی و »شور شيرين« با موضوع شهيد محمود کاوه هر دو به کارگردانی جواد 
اردکانی، »اخراجی ها« به کارگردانی مسعود ده نمكی که شخصيت محوری آن مجيد سوزوکی با الهام 
از شهيد مجيد خدمت شكل گرفت، »التاری« با محوريت يک رزمنده دوران دفاع مقدس، انيميشن 
»نبرد خليج فارس« به کارگردانی فرهاد عظيما که قهرمان آن هم با الهام از سرلشكر قاسم سليمانی 
به تصوير در آمد، »بزرگمرد کوچک« به کارگردانی صادق دقيقی درباره شهيد بهنام محمدی، »يتيم 

خانه ايران« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی با حضور ساالرخان از مبارزان با استعمار و... 
توليد کمرنگ آثار قهرمان محور فقط به فيلم هاي ســينمايي محدود نشده، بلكه در سريال هاي 
تلويزيوني نيز عدم بازنمايي اسوه ها، يک درد فرهنگي محسوب مي شود. به جز تعداد انگشت شماری 
چون »شوق پرواز« درباره شهيد بابايی جای سؤال است که چرا در مقابل حجم عظيم سريال هايی با 
مضامين خنثی و بی خاصيت، درباره قهرمانان ملی کمتر سريالی ساخته شده است. منظور از قهرمانان 
صرفا شهدا و شخصيت های رزمی و انقالبی نيست، بلكه شخصيت های موثر و بزرگ ورزشی، علمی و 

اجتماعی نيز می توانند موضوع ساخت آثار قهرمان مدارانه باشند.
اگر هاليوود براي قهرمان سازي سربازان و نيروهاي نظامي خود که نقشي جز ترور و قتل عام مردم 
بي گناه در کشورهاي تحت  اشغال بازي نكرده اند، مجبور است دست به افسانه سازي و اسطوره نمايي 
بزند، در کشور ما فقط کافي است به مردان نام آور و يا گمنام اين عرصه رجوع شود تا يک ژانر جديد 

در زمينه قهرمان پردازي در سينماي جهان متولد شود.
نكته مهم اين اســت که يكي از راه هاي ترويج فرهنگ اســالمي و انقالبي در جامعه، پرداختن به 
شخصيت هاي اسوه و الگويي همچون شهدا و مبارزان انقالبي است. صدا و سيما توانايي بيشتري براي 
عملي ساختن اين امر دارد. اين رسانه ملي مي تواند يكي از برنامه هاي ثابت خود را توليد سريال هاي 

فاخر و پرجاذبه درباره زندگي و مبارزات سرداران و شهيدان دفاع مقدس قرار دهد.

وئيس کاســترو کارگردان کشور ونزوال بيان 
کرد: جشــنواره هايی مثل جشــنواره مقاومت از 
اهميت بســياری بااليی برخوردار هســتند،  چرا 
که به موضوعاتی می پردازند که رسانه های تحت 
نظر ســلطه جهانی، قادر به روايت آن نيست. اين 
گونه جشنواره ها عموماً باعث می شوند که صدای 
مظلومان جهان نيز به گوش تمام دنيا برســد و با 
نمايش آثار برجسته در حوزه مقاومت جهانی در 

اين مسير گام بر می دارد. 
کاســترو بيان کرد: در فيلم ها و ســريال های 
آمريكايــی هرچنــد نقدهايی به سياســت های 
آمريــكا وجــود دارد ولی در اليه هــای زيرين به 
موضوعاتی اشاره می شود که سلطه آمريكا را ترويج 
می کند و می گويد آمريكا بزرگترين قدرت اســت 

مينی سريال »دختر گمشده« را می توان ضعيف ترين پرداخت به سوژه ای پليسی در رسانه ملی 
دانست؛ چرا که به نظر می رسد اين مجموعه بدون هيچ گونه مطالعه و خالقيتی به فيلم تبديل شده 
اســت. گرچه در روند داســتانی خود قصد داشته مخاطب را همراه خود کرده و درگير آدم های اين 
سريال کند اما به دليل کوتاه بودن مجموعه »دخترگمشده« و شتابزدگی در جمع کردن داستان، 
مخاطب هم به نوعی دچار سردرگمی شده به طوری که به ناگاه خود را در پايان اين سريال می بيند!
مجموعه »دخترگمشده« که در هفت قسمت 50 دقيقه ای تهيه شده بود قصد داشت که فضای 
امن و آرامشی که در کشور به يمن حضور نيروهای انتظامی وجود دارد نشان دهد و به نوعی تالش 
عزيزان ناجا را برای حفظ امنيت بيان  کند و به همين منظور کارگردان اين مجموعه هم بسيار تالش 
کرد که چهره پليس متعهد و قدرتمند ايران اسالمی را آن گونه که در شأن نظام هست به بينندگان 
شبكه سه نمايش دهد. اما در قسمت پايانی اين مجموعه در عين اينكه کارگردان اين مجموعه همه 
سعی خود را کرده که تالش پليس در دستگيری و به دام انداختن تبهكاران وسارقان دختر گمشده 

را به خوبی نشان دهد اين مهم در يک ميزانسن بسيار ضعيف به تصوير درآمد.
از طرفی هم چهره آقای کمالی پدر سارا که در داستان اين سريال از مسئوالن متعهد و مسلمان 
کشورمان هست را فردی ترسو، بسيار بی دفاع و نااميد نشان داده که علی رغم اينكه نگران به خطر 
افتادن جان دخترش هســت اما بسيار بی تفاوت با سارقان برخورد می کند! حتی لوکيشن های اين 
سريال بدون دقت انتخاب شده بود و نشان می داد که تهيه کننده اين مجموعه هم سرعت را فدای 

دقت کرده است. 
اگرچه در اين مجموعه بازيگرانی چون کورش تهامی، هومن حاج عبدالهی، شــهرزاد کمال زاده 
و ماه چهره خليلی حضور داشتند اما آنچه بازی اين هنرمندان را زيرسوال برد فيلمنامه ضعيف اين 

مجموعه بود که نتوانست يک سريال موفق به نظر برسد.
  در اين مجموعه بهانه داســتان دختری به نام ســارا است که در واقع به عنوان يک آقازاده قرار 
است به عنوان شخصيت اصلی مطرح شود و داستان براساس اتفاقاتی که برای او پيش می آيد پيش 

ســلبريتی مفهومی نســبتا جديد و پديده ای نوپاست که با شكل گيری 
فضاهای رسانه ای جديد و به ويژه شبكه های اجتماعی، تقويت شده و هر روز 
دامنه آن گسترده تر می شود. سلبريتی ها عموما در زمينه های ورزشی، هنری 
و يا هر حيطه جذاب ديگر فعال هستند و از طريق رسانه های جمعی همچون 
تلويزيون، سينما  ، نشريات و همچنين شبكه های اجتماعی مثل اينستا گرام، 
مطرح شده و به شهرتشان نيز افزوده می شود. سلبريتی ها تنها درصد بسيار 
کمی از بازيگران، خوانندگان و يا ورزشــكاران را تشــكيل داده و از اين رو 
نماينده تمامی هم قطاران خود نيستند؛ بااين حال به دليل فعاليت گسترده 
در شــبكه های اجتماعی، بسيار بيشتر از سايرين ديده می شوند. دراقع آنچه 
اين افراد را مبدل به ســلبريتی کرده ، داشتن در آمدهای نجومی، تفاوت در 

سبک زندگی و انعكاس آن در فضای مجازی است.
اين پديده هرچند مسئله اول جامعه ايرانی نيست، اما با گره خوردن آن با 
حوزه های مهمی همچون امور سياسی، مذهبی و اقتصادی؛ نمی توان از کنار آن 
به سادگی گذشت. توهم مرجعيت اجتماعی، تبليغ زندگی اشرافی با برندهای 
خارجی، پمپاژ روحيه ياس و نااميدی به عموم مردم، نمايش تعارض با سبک 
زندگی اسالمی - ايرانی و نهايتا ترويج پوپوليسم فكری؛ بخشی از آسيب های 

اين قشر درطی اين سال ها بوده است.
رئيس سابق انجمن جامعه شناسی ايران بر اين باوراست که تعداد فالوئرهای 
ميليونی بعضی سلبريتی ها در مقايسه با اعضای دو سه هزارنفری کانال های 
نخبگان فكری و فرهنگی ، باعث می شــود احساس خوبی به اين افراد دست 
داده و در نتيجه پيام های آنان براساس عواطف باشد نه براساس انديشه، که 
اين مسئله در بلندمدت سطح دانايی جوان ها را کاهش داده و عواطف، جای 
افكار را خواهد گرفت. از ديد ايشان ، سلبريتی ها در ديگرکشورها نيز در صنعت 
فرهنگ نقش دارند، يا برخی هنرمندان در عرصه محيط زيست يا فعاليت های 
مردم گرايانه حضور دارند، اماهيچ گاه نقش انديشمند را بازی نمی کنند و به 

يک معنا، تفكيک نقش ها در اين کشورها به رسميت شناخته شده است.
با يک جست وجوی ساده در پست های ارسالی اين افراد در فضای مجازی، 
کمتــر نكته يا مطلبی در رابطه با فنــون بازيگری، هنر خوانندگی و رموز يا 
تكنيک های فوتبال می توان يافت؛ اما پست هايی از مطالب احساسی گرفته تا 
تبليغ برند، ترويج سبک زندگی غربی و پيام های سياسی يا اقتصادی همراه 
با تحليل های سطحی، همواره در آنها موج می زند! در اينجا سؤال اصلی اين 
است که آيا يک دريبل زن خوب درفوتبال، می تواند تحليل گر خوبی در اقتصاد 
کالن هم باشد؟! و يا يک بازيگرمشهور سينما قادر است دراين اوضاع پيچيده 

منطقه ای، اولويت دفاعی کشور را به درستی تشخيص دهد؟!
به نظر می رســد عدم پاســخگويی صريح و به موقع از سوی کارشناسان 

مربوطه به تحليل های سطحی اين افراد ،که در سطح گسترده ای هم بازنشر 
می يابد، اين توهم را ايجاد می کند که آنان مجازند_صرفا به دليل شهرت باال 
و تعداد فراوان فالوئر _هر آنچه را که به ذهنشان می رسد، بدون نياز به هيچ 

استدالل منطقی بازنشر دهند.
امروزه ســلبريتی ها بســياری از برند ها و ســبک های جديد را از طريق 
تبليغات در فضای مجازی و حتی در سطح شهر روی کار می آورند، زيرا آنها 
ديده می شوند! اين مسئله »ديده شدن« به قدری مهم است که اين افراد در 
حوادث طبيعی همچون سيل و زلزله و حوادث اجتماعی همچون حمله  های 
تروريستی _خصوصا در کشورهای غربی و نه در منطقه ما _ بالفاصله واکنش 
نشان داده و موضع می گيرند. نوع پوشش برخی از سلبريتی ها در جشنواره های 
سينمايی،گاهی اوقات آنچنان مضحک است که هرگز نمی توان آن را با يک 

هنرمند واقعی مقايسه کرد.
سلبريتی ماندن و تالش برای فراموش نشدن هم عموما از دغدغه های اين 
افراد است و به اين منظور، ارسال پست های متعدد، انتشار تصاوير خصوصی، 
نمايش سفرهای خارجی و مانند آن، اقداماتی برای جلب توجه بيشتر و تالش 
برای فراموش نشــدن است. از ديد روان شناسان اين حوزه، برای عده زيادی 
از آدم ها ديده نشــدن سخت است و منجر به حالت مرگ روانشناختی برای 
آنها می شود. به همين منظور گرفتن عكس يا تصوير به هنگام رفتن به يک 
رستوران يا يک کنسرت؛ در جهت دريافت تحسين و اظهار نظرهای مختلف 

از سوی مخاطبان صورت می گيرد.
حس کنجكاوی مردم نيز در اين رابطه کمک زيادی به سلبريتی ها کرده و 
در حقيقت بايد گفت که اين مردم هستند که سلبريتی ها را بزرگ می کنند.در 
اين پديده اجتماعی ، توجه رسانه ها، شرکت های تجاری يا تبليغاتی و نزديک 
بودن به سياســتمداران می تواند نقش مهمی در بــه بازی گرفتن اين افراد 
درمسائل اقتصادی همچون تبليغ يک برند و يا رويدادهای سياسی همچون 
انتخابات ايفا کند. در ســايه کم توجهی رســانه ملی -بــه عنوان بزرگترين 
دستگاه سلبريتی ساز- به گروه های مرجع واقعی همچون نخبگان اجتماعی 
و فرهنگی؛ســلبريتی ها که نمايندگان اقليتی خوش گذران و مرفه از جامعه 
هستند، اين روزها در شبكه های اجتماعی، خود را نماينده و يا حتی هدايتگر 

افكار عمومی مردم معرفی می کنند!
به نظر می رسد در کنار پديده هايی همچون مصرف گرايی، تجمل گرايی، 
آقازادگی و غرب زدگی؛ ســلبريتی و سلبريتی زدگی نيز نيازمند کاوش ها و 
تحليل های جامعه شناسانه و روان شناسانه نخبگان دانشگاهی باشد.از اين منظر 
اســت که می توان اميد داشت سلبريتی ها با شناخت جايگاه حقيقی خود و 
رعايت ارزش های اجتماع؛ روزی به يک سرمايه اجتماعی با ارزش تبديل شوند.

از قهرمان سازی هالیوودی
 تا قهرمان سوزی سینمای ایران!

آرش فهیم

برود اما درادامه می بينيم که نه تنها سارا )که به طور ناگهانی دزديده می شود( دراين قصه به خوبی 
ديده نمی شــود و از طرفی هم  از واقعيت آقازاده بودن به نوعی دور هســت بلكه مخاطب احساس 
می کند که سارا چقدر ذليل و بدبخت است و در خانواده بی پناهی زندگی می کند! همين موضوع، 

داستان سريال را متناقض جلوه می دهد.   
از طرفی بايد اذعان کنيم کشورما دارای پليس و نيروی انتظامی بسيار مقتدری است که واقعا 
دور از انصاف اســت که در تصاوير سينمايی و تلويزيونی کشورمان اقتدار پليس را ناديده بگيريم و 
ضعيف نشــان دهيم. به هرحال در ساخت سريال های پليسی بايد تالش شود که قدرت پليس در 

مقابله با سارقان و تبهكاران به عنوان قدرت برتر آن جامعه مطرح شود. 
به هرصورت به نظر می آيد که در سريال »دختر گمشده« سوژه اصلی را کارگردان اين سريال 
گم کرده بود و همين موضوع هم باعث شد که نتواند چهره ای قوی و واقعی از پليس را نشان دهد.
رسول شمالی ورزنده

گم  شدن سوژه و محتوا در سریال 
»دختر گمشده« 

لزوم تشکیل جبهه متحد سینماگران مقاومت

تصوير روز-
بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت در دوره های اخیر، پررنگ تر شده و 
گسترش بیشتری یافته است. به طوری که در هر دوره، شاهد حضور تعداد قابل 
توجهی از آثار و فیلمسازان خارجی با مضامین ضدسلطه و آزادی خواهانه در این 
جشنواره هستیم. پانزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت نیز میزبان جمعی 
از فیلمسازان مستقل و ضداستعمار، از اقصی نقاط جهان بود. در این گزارش، 
بخش هایی از صحبت های هنرمندان خارجی حاضر در این جشنواره را می خوانید:

هنرمندان خارجی حاضر در پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، چه گفتند؟

و اين نشــان می دهد فيلم ها و سريال ها با مقصود 
خاصی ساخته می شود. در فيلم های هاليوودی همه 
يهوديان آدم های خوبی هستند؛ اما مردم آمريكای 
التين کثيف نشــان داده می شــود و اين تبعيض 
همواره در هاليوود وجود دارد بنابراين اين سريال ها 

چيزی نيستند جز دنبال کردن يک خط فكری.
جان جيانويتــو کارگردان ســينمای آمريكا 
خاطرنشان کرد: من يک فيلمساز مستقل هستم 
و از اين که باالخره توانســتم به ايران ســفر کنم 
بسيار خوشحالم.جشــنواره مقاومت، جشنواره ای 
اســت که آثار آن رنج مردمــان مظلوم دنيا را به 
تصوير می کشد و به همين خاطر خاطر آن را يک 
جشنواره ارزشمند می دانم. معموالً رسانه های سلطه 
باعث می شــوند که صدای اين مظلومان به گوش 
مردم دنيا نرســد و به همين دليل تصور می کنم 
جشنواره هايی مثل جشنواره مقاومت بايد بيشتر 

شوند تا تاثير الزم را جهان بگذارند. 
جان جيانويتو خاطر نشــان کــرد: به عنوان 
فيلمســاز مستقل که از شــرکت های توليد فيلم 
کمكی دريافت نمی کنم سعی کردم آثاری بسازم 
که نشان دهد چطور آمريكا سعی می کند ستم خود 
را به دنيا ديكته کند. در همين رابطه مســتندی 

درباره عراق و ظلم آمريكا بر مردم عراق، مستندی 
درباره افغانستان و مستندی درباره ظلم آمريكا به 

مردم فيليپين ساخته ام.
دن کوهن کارگردان يهودی فيلم »کشــتن 
غزه« اظهار کرد: من فيلمساز و مستندساز هستم 
که مستند »کشتن غزه« را ساختم. به عنوان يک 
آمريكايی دلم می خواهم بگويم آمريكا سعی دارد 
مردم ايران را به ســلطه خود درآورد با اين حال 
مردم آمريكا در کنار مردم ايران هستند، از همين 
رو بايد تالش کرد به راهی که جشنواره بر آن تاکيد 
دارد ادامه داد. من از جشنواره تشكر می کنم که به 
مستندسازانی که جان خود را به خطر می اندازند 
و به موضوعاتی که رنج مردم را نشــان می دهد، 
بها می دهد. خوشحالم که مستند من هم در اين 

جشنواره اکران می شود.
وی درباره مشكلش در ورود به ايران از سوی 
دولت آمريكا عنوان کرد: فشارهايی که دولت آمريكا 
روی ايــران و مردمی که از آمريكا می خواهند به 
ايران سفر کنند، زياد است و سفر به ايران را بسيار 
سخت می کند؛ اما در لحظه آخر دوستان جشنواره 
ترتيبی دادند تا به جشنواره بيايم، البته خودم هم 

فكر نمی کردم بتوانم به ايران سفر کنم.
اين کارگردانی آمريكايی گفت: در همين جا 
بايد عنوان کنم پس از ســاخت »کشــتن غزه« 

نامه ای از سفارت اسرائيل دريافت کردم که در آن 
عنوان شده بود من مايه ننگ يهوديت هستم؛ اما 
در نهايت آنها خواستند اين موضوع را ماست مالی 
کنند و به من گفتند از سوی يک کارمند اين نامه 

به شما ارسال شده است.
وی افزود: پيامی که از سفارت اسرائيل داشتم 
نشان از اين دارد که اسرائيل به خود اجازه می دهد 
من را که يک کارگردان اهل آمريكا هستم، مورد 
توهين قرار دهد. اســرائيل می خواهد بگويد من 
نماينده يهوديت هســتم و کارهای منفی خود را 
تبليغ کند، در حالی که اينطور نيســت. به عنوان 
يک خبرنگار آمريكايی بايد اضافه کنم دولت آمريكا 
ســعی می کند ما را در حاشيه نگه دارد و بگويد 
مسائل فلسطين چيزی نيست که بقيه می گويند 

برای مثال کشته شــدن يک خبرنگار فلسطينی 
توسط اسرائيلی ها بسيار وحشتناک بود اما آمريكا 

به اين موضوع توجهی نشان نداد.
کوهن همچنين درباره شــبكه های اجتماعی 
غربی گفت: من تبليغی برای فيلم خود در فيسبوک 
گذاشتم که توسط اين شبكه حذف شد. فيسبوک 
توسط ناتو و عربستان حمايت می شود. اين کشورها 
گروه های انديشه ورز ايجاد کرده اند که فيسبوک 
را کنترل می کننــد و حتی تاب يک ضدتبليغ را 
ندارند. همان طور که می بينيد شبكه های اجتماعی 

توسط افراد قدرتمند احاطه می شوند و آنچه را که 
می خواهند پيش می برند در حالی که اين شبكه ها 

بايد در اختيار مردم باشند.
ايــن کارگردان آمريكايی خاطر نشــان کرد: 
ما خط قرمزهايی برای فيلمســازی داريم. وقتی 
به موضوعات ديگر مثل جنگ ســوريه پرداخته 
می شــود خط قرمز مانع از اين می شود که مردم 
متوجه شــوند که آمريكا بــه گروه های تكفيری 

کمک می کند.
ماهش نارايانان، فيلمســاز هندی که با فيلم 
»تيک آف« در پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت 
حضور يافت گفت: در هند مردم کمتر دوست دارند 
فيلم هايــی مثل اثر من که درباره جنگ اســت، 
ببينند و شايد ۱0 درصد از مردم هند از فيلم هايی 

مشابه اثر من استقبال کنند و به همين دليل هم 
من فيلمم را به اين جشنواره رساندم.

وی درباره مســئله گروگان گرفتن پرستاران 
هندی تصريح کرد: دولت هند سعی می کرد اين 
اتفاق را مثل يک راز نگه دارد و آن را به کســی 
نشــان ندهد. ما مجبور شــديم بخشی از فيلم را 
سانســور کنيم چون موضوع ايــن فيلم را دولت 
هند نپســنديد. در اين فيلم به دولت آل ســعود 
و حادثــه رخ داده برای پرســتاران در گرونگان 
گيری توســط داعش اشاره شد و هيچ کدام اينها 
مورد رضايت دولت هند نبود. حتی مشــكل اين 
پرستاران هنوز هم جزو اطالعات طبقه بندی شده 
محسوب می شود. فيلم »تايگر زنده است« نيز به 
اين موضوع پرداخته است اما فضايی فانتزی تر و 

غيرواقعی تر دارد.
اين فيلمســاز هندی تصريح کــرد: به نظرم 
جشــنواره فيلم مقاومت از جشــنواره های مهم 
دنياســت چون حس و حال مقاومت را نشــان 

می دهد.
اســامه عبيد، فيلمساز لبنانی و از کارگردانان 
فيلــم »مبنی ۱25« گفت: از زمانی که ما کودک 
بوديم هميشه با يک باور بزرگ شديم و آن حقيقت 
قدس اســت به همين دليل ما با تمام وســايل و 

ابزاری که داريم در کنار قدس می ايستيم.
وی ادامه داد: من در دوره ای فيلمم را ساختم 
که آمريكايی ها تبليغ می کردند که قدس پايتخت 
اســرائيل شود و من احســاس کردم بايد کاری 
رســانه ای انجام دهم. به اين ترتيب توانستيم ۱۴ 
شــخصيت موثر در جامعه را از شــاعر گرفته تا 
ديگر چهره ها در اين فيلم گرد هم آوريم و با آنها 
گفت وگو کنيم. قدس پايتخت ابدی و تنها پايتخت 
فلسطين خواهد بود و ما سعی کرديم اين مفهوم 

را در فيلم خود برسانيم.
رواد االمين ديگر کارگــردان »مبنی ۱25« 
دربــاره جزييات اين فيلم اظهار کرد: دســتاورد 
بزرگی اســت که کشوری بخواهد درباره مقاومت 
کاری کند چون اين اقدامات باعث می شود که آن 
کشورها تحت تحريم های زيادی قرار بگيرند. محور 
مقاومت امروزه فقط به چند کشور محدود نمی شود 
و گسترش بسياری پيدا کرده است. کاری که اين 
جشنواره انجام می دهد اين است که فيلمسازان 
حوزه مقاومــت را در کنار هم جمع می کند تا با 

هم تبادل نظر داشته باشند.
وی در پايان درباره اهميت پرداختن به حوزه 
مقاومــت عنوان کرد: وقتی برخی کشــورها که 
موضوع مقاومت برايشان مسئله است با هم متحد 
شدند توليدات حوزه مقاومت هم افزايش يافت و 

درنتيجه مردم هم بيشتر سراغ اين آثار رفتند.

کيــم دروزينين کارگردان روســی که برای 
نمايــش فيلمش در پانزدهمين جشــنواره فيلم 
مقاومت در تهران حضور يافت نيز درباره سينمای 
ايران و آشــنايی خــود با اين ســينما گفت: در 
روسيه  بازار فيلم به اندازه کافی باز نيست به همين 
دليل اکثر مردم آشنايی چندانی با سينمای ايران 
ندارند و به همين دليل معتقدم اين فستيوال راه 
خوبی برای آشنايی مردم ديگر کشورها با سينمای 
ايران به ويژه بخشــی از آنكه با گفتمان کشورتان 

همسوست، است.
وی افزود: از نگاه من هنر و سينما يک پتانسيل 
بسيار قوی برای نزديک کردن ملت ها به يكديگر 
اســت. هنر هميشه مردم را به وجد می آورد و به 
سؤاالت آنها پاسخ می دهد و حتی گاهی مثال هايی 

برای حل مسايل پيچيده ارايه می کند.
اين کارگردان روســی اضافه کرد: ما به عنوان 
فعــاالن هنر بايد جلوه ای از جهان را روی زمين و 

برای مردم بسازيم. 
وی همچنين درباره جشــنواره فيلم مقاومت 
و رويكرد آن در حمايــت از موضوعات مرتبط با 
مقاومت و ايستادگی کشورها بيان کرد: فستيوال ها 
را بايد بــه صورت دايمی و با هر موضوعی برگزار 
کرد چون فســتيوال ها هميشــه اجازه می دهند 
مردم و هنرمندان کشــورها بــه يكديگر نزديک 
شوند. از طرفی مقاومت هميشه موضوعی به روز 
است و بررسی زندگی يک فرد يا جامعه يا مسايل 
يک کشــور در جنگ در يک فيلم می تواند بسيار 

جالب باشد.
دروزينين دربــاره اينكه چقــدر می تواند به 
فســتيوال های معتبر جهانی برای ارايه فيلمش 
اطمينــان داشــته باشــد، اظهار کــرد: اگر اين 
فســتيوال ها صادقانه برگزار شوند و فيلم ها را نه 
براساس معيارهای سياسی بلكه براساس معيارهای 
هنری ارزيابی کنند می توان به آنها اطمينان داشت 
درحاليكه اکنون خيلی ايــن ارزيابی های هنری 

وجود ندارد.
مراد شاهين رئيس  سازمان سينمايی سوريه 
نيز توضيح داد: سينمای سوريه جدی و هدفمند 
است و از عمق فرهنگ سوريه برمی آيد. اين اواخر 
وظيفه ای برعهده سينمای سوريه گذاشته شد تا از 
فرهنگ و تاريخ سوريه حفاظت کند و در مقابل از 
آنچه که برای آن رخ می دهد دفاع کنند. با تعيين 
اين وظيفه بود که ما به حضور در جشــنواره ها به 
عنــوان يک هدف نگاه کرديم تــا پيام خود را به 

کشورهای دوست و غيره برسانيم. 
رئيس  سازمان سينمايی سوريه درباره ساخت 
فيلم هايــی دربــاره مقاومت با توجــه به جريان 
سازی های منفی رســانه ها عنوان کرد: بايد يک 
جبهه يكپارچه داشــت تا بتوانيم نسبت به افكار 
منفی در حوزه مقاومت عمل کنيم. اگر يكپارچه 
باشيم و شفاف سازی کنيم می توانيم تصوير درستی 

را در حوزه مقاومت به غرب نشان دهيم.
شــاهين درباره بــه تصويرکشــيدن اتفاقات 
چندساله اخير در جنگ ســوريه اظهار کرد: اگر 
ما بخواهيم اتفاقات اين جنگ را به تصوير بكشيم 
شــايد به بيش از 20 سال زمان نياز داشته باشيم 
با اين حال تا همين جا هم سينمای سوريه تالش 
کرد در حوزه آگاه ســازی و تصوير کردن مسايل 
اقدامات الزم را انجام دهد. در حين جنگ تفكری 
وارد جامعه شــد که تالش کرد هويت ما را تغيير 
دهد اما سازمان سينمايی سوريه سعی کرد از طريق 
شفاف سازی با اينها مقابله کند. تالش ديگر اين 
بود که مقاومت ملت و ارتش را از طريق فيلم های 
مستند آرشيو کنيم تا منابعی موثق باشند که حتی 
مخالفــان نيز بتوانند از طريق اين آثار به حقيقت 

دست يابند.
رئيس سازمان سينمايی سوريه در پايان درباره 
داعش نيز بيان کرد: داعش سعی می کرد از رسانه 
و پتانســيل آن استفاده کند و متاسفانه برخی از 
رسانه های ما هم اقدامات آنها را پخش کردند. ما 
مسئوليت داريم که کشتارها و اقدامات وحشتناک 
آنها را به فيلم تبديل کنيم. مسئوليتی هم داريم که 
درباره افرادی که توسط داعش کشته شدند فيلم 

بسازيم تا بتوانيم آنها را جاودانه کنيم.
حسين عباس، بازيگر سوری نيز درباره بازی 
در فيلم هايی با موضوع مقاومت تصريح کرد: خوش 
شانسی من است که در کارهايی با مضمون مقاومت 
حضور داشته ام. سوريه جلودار خط مقاومت است و 
اگر شكست می خورد خط مقدم مقاومت شكست 
می خورد. هدف اصلی ما حفظ قبله فلسطين است و 
ما بازيگران سعی کرديم با بازی در فيلم های حوزه 

مقاومت محور مقاومت را حفظ کنيم.

شبکه های اجتماعی و سلبریتی ها
محمد محمدی



ورزشی

سرویس ورزشی-
بر خالف اظهار نظر داورزنی معاون ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش، بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی 
مدعی شد روسای بازنشسته می توانند به فعالیت خود 

در ورزش ادامه دهند. 
بعد از فوتبال و اجرا نشــدن تمــام و کمال قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان، گویا این بار نوبت به فدراسیون 
کشتی رسیده اســت زیرا روز گذشــته روسای هیئت های 
کشــتی در نامه ای بــه وزیر ورزش تاکید کردند بر اســاس 
اساسنامه فدراســیون کشتی که به تایید مجامع بین المللی 
ورزش رسیده، هیئت های کشتی شامل قانون منع بکارگیری 

بازنشستگان نمی شوند. 
همین چند روز قبــل بود که داورزنــی معاون ورزش 
قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان اعــام کرد بازنشســته 
هیئت های اســتانی نیز مشــمول قانون منع ادامه فعالیت 
بازنشســتگان در نهادهای دولتی می شــوند و باید از سمت 
خــود کناره گیری کنند. حاال با گذشــت چنــد روز از این 
اظهار نظر، روســای هیئت های کشــتی سراســر کشور به 
عنوان اعضای مجمع فدراســیون کشتی در نامه ای به وزیر 
ورزش تاکید کردند بر اساس اساسنامه فدراسیون کشتی که 
سال گذشته به تایید اعضای مجمع این فدراسیون رسید و 
سپس مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی 
المپیک قرار گرفت، فدراســیون کشــتی، نهاد دولتی و یا 
دستگاه های اجرایی تلقی نمی شود و مشمول قوانین آن نیز 

قرار نمی گیرد.
روســای هیئت های کشــتی از وزیر ورزش خواسته اند 
نســبت به اعام این موضوع به مبــادی ذی ربط در وزارت 
ورزش و ادارات کل اســتانی، از طرح این موضوع که تخطی 
از اساسنامه می تواند محرومیت کشتی ایران را در پی داشته 

باشد ابراز نگرانی کرده اند.
روسای هیئت ها بازنشسته نیستند

تا عصر روز گذشته وزارت ورزش واکنشی نسبت به نامه 
روســای هیئت های کشتی نشان نداد ولی حمید بنی تمیم 
سرپرست فدراسیون اعام کرد با توجه به اعام وزارت ورزش 
روسای بازنشسته هیئت های استانی هیچ مشکلی برای ادامه 

کار ندارند. 
حمید بنی تمیــم درباره ادامه کار افراد بازنشســته در 
سمت رئیس هیئت اســتانی کشتی گفت: در صحبتی که با 
آقای داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش داشــتم، 
ایشــان اعام کرد روســای بازنشســته  هیئت های استانی 
کشــتی هیچ مشــکلی برای ادامه کار ندارنــد و تاکید کرد 

فقط هیئت هایی که با سرپرســت اداره می شــوند و یا دوره 
ریاست شــان تمام شــده هر چه زودتر انتخابات شان برگزار 
شــود که ما نیز درصددیم هر چه سریع تر مقدمات برگزاری 

انتخابات این هیئت ها را فراهم کنیم.
سرپرســت فدراســیون کشــتی افزود: بنابراین افراد 
بازنشسته هیچ مشکلی برای ادامه کار به عنوان رئیس هیئت 

ندارند.
بنی تمیم همچنین در گفت وگو با ســایت فدراســیون 
کشــتی عنوان داشت: روسای هیئت های کشتی استان های 
سراســر کشــور به عنوان اکثریت مجمع در مــورد فعالیت 
هیئت ها طبق ماده 15 اساسنامه مستقل فدراسیون کشتی 
مصوب اتحادیــه جهانی و کمیته بین المللــی المپیک که 

می بایست تمامی فعالیت هیئت ها نیز به تأیید مجمع عمومی 
برســد از وزیر ورزش و جوانان درخواســت کردند در مورد 
فعالیت روسای هیئت های کشتی بازنشسته طبق اساسنامه 

مستقل فدراسیون اقدام شود.
وی ادامه داد: خوشــبختانه بر همین اســاس با حسن 
نظر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و داورزنی معاون محترم 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و احترام این عزیزان به 
اعضای مجمع و اساســنامه مصوب و مستقل کشتی کشور، 
روسای هیئت های کشتی بازنشسته می توانند تا پایان زمان 

ریاست خود در این مسئولیت باقی بمانند.
بنی تمیم تصریح کرد: خوشــبختانه مسئوالن محترم 
وزارت ورزش و جوانــان در پــی ایجاد یــک فضای آرام در 
کشتی کشور هســتند و با احترام به نظرات اعضای مجمع 
در این زمینه با مجمع کشتی همکاری بسیار مناسبی دارند.

وی خاطرنشان کرد: البته ما هم در انتخابات پیش رو پنج 
هیئت ورزشی خود مانند هیئت تهران که روز شنبه برگزار شد 
از ثبت نام افراد بازنشسته برای پست ریاست هیئت جلوگیری 
می کنیم تا از این پس طبق قوانین جاری کشور حرکت کنیم 

و به تبع آن با مراجع بین المللی دچار مشکل نشویم.
قانون برای همه است

اگر فرض را بر صحت گفته های بنی تمیم بگذاریم باید 
از داروزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش پرســید که 
پس مبنای صحبت های چند روز قبل شــما چه بود، بر چه 
اساسی چند روز قبل اعام کردید روسای هیئت ها مشمول 

قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند؟!
و نکته پایانی اینکه قانون برای همه یکســان است و به 
صاح ورزش نیســت که مســئوالنش یک قانون را در اکثر 
فدراســیون ها اجرا کنند ولی وقتی نوبت به فوتبال و کشتی 

می رسد به گونه ای دیگر رفتار کنند!

تغییر در مواضع وزارت ورزش

بنی تمیم: رؤسای بازنشسته هیئت های استانی ماندنی شدند
قانون برای فوتبال و کشتی اجرا نمی شود؟!

*محمدصادق فرجی درخصوص ادامه فعالیتش به عنوان رئیس فدراسیون کاراته، گفت: همه چیز در هفته 
جاری مشخص می شود که در سمت ریاست فدراسیون کاراته می مانم یا می روم.

*برای نخستین بار فدراسیون ژیمناستیک ایران بنا به تشخیص فدراسیون جهانی، در مجمع جهانی به عنوان عضو 
اصلی )majority( برگزیده شد و حق دو رای را خواهد داشت.حضور در مسابقات جام جهانی و کسب نتایج درخشان در 
این رقابت ها، راه اندازی شاخه ژیمناستیک برای همه و فعالیت در تمام شاخه ها و فعالیت زیاد فدراسیون در یک سال 
گذشته از جمله مواردی بود که فدراسیون جهانی، فدراسیون ژیمناستیک ایران را به عنوان عضو اصلی انتخاب کرد.

*مجید کیهانی رئیس  فدراسیون دوومیدانی در پیشنهادی به کنفدراسیون دوومیدانی آسیا، موضوع 
میزبانی برگزاری مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۰ را اعالم کرد. گفتنی است 
کنفدراسیون دوومیدانی آســیا نیز این پیشنهاد را پذیرفته و مقرر شد که موضوع تصمیم گیری برای 
اعطای میزبانی به ایران در جلسه ای با حضور مسئولین مطرح شده و تصمیم نهایی نیز متعاقباً اعالم شود.

*تیم های باشگاهی دوچرخه سواری جاده ایران به دلیل مسائل مالی در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برای فصل 
۲۰1۹ ثبت نام نکردند و حتی مهلت قانونی هم به پایان رسید با این حال دو تیم از ایران)سپاهان اصفهان و تیم امید 
نیا مشهد( با وجود پایان یافتن مهلت قانونی، با واریز مبلغ ورودی توانستند کار ثبت نام خود را انجام دهند. تیم های 

مدعی چون شهرداری تبریز و پیشگامان در این فصل حضور نخواهند داشت.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید احمدرضا احدی
شهیدی که نفر اول کنکور پزشکی 

و دیگر رشته ها بود
شــهید احمدرضا احدی در بیســت وپنجم 
آبان ماه ســال 1345 در شهرســتان اهواز و در 
خانواده ای مذهبی و ســنتی زاده شــد. پدرش 
درجه دار ارتش و مادر وی خانه دار بود. در شــش 
سالگی وارد دبستان شد و مراحل تحصیل ابتدایی 
را با موفقیت کامل و احراز رتبه های اول طی کرد. 
دوره راهنمایــی را نیز با معدل هــای 1۹ و ۲۰ 
گذراند. در این هنگام با شــروع جنگ تحمیلی 

همــراه خانواده به زادگاه پــدر و مادر خویش )مایر( بازگشــت و تحصیات 
متوســطه را در رشته علوم تجربی در دبیرســتان دکتر شریعتی پی گرفت و 
سرانجام در سال 63 موفق به کسب دیپلم گردید. سال 64 در کنکور سراسری 
دانشگاه ها با استفاده از سهمیه رزمندگان رتبه نخست را در کل کشور و در همه 
رشــته های انتخابی بدست آورد و از این پس در رشته پزشکی دانشگاه شهید 
بهشتی تهران به ادامه تحصیل پرداخت.احمدرضا که نوجوانی و بلوغ جسمانی 
خویش را در میدان های جنگ آغاز کرده بود در مقام معرفت و ســلوک علمی 
مدارج روحانــی را در مقام انقطاع از دنیا و اتصال به مبدأ اعلی درمی نوردید و 
چنین بود که بســیجی مرد میدان های جنگ سرانجام پس از شرکت فعال در 
عملیات کربای 5 ، در شــب دوازدهم اسفند ماه سال 65 همراه تنی چند از 
همرزمانش از آن جمله مجید اکبری در درگیری با کمین های دشمن بعثی به 
شهادت رسید و به لقاءاهلل پیوست و پس از 15 روز که پیکر خونینش میهمان 
آفتاب بود، بازگردانیده و درآرامگاه عاشورای مایر به آغوش خاک سپرده شد.

حدیث دشت عشق

سیدجالل حسینی: حسرت بزرگم 
بازی نکردن در جام جهانی روسیه بود

ســیدجال حسینی، کاپیتان پیشــین تیم ملی فوتبال ایران، ظهر دیروز 
در یک نشســت خبری گفت: فکر کنم خیلی هیجان زده هســتم. باید از همه 
حاضران در این نشســت خبری تشکر کنم. از آقای گرشاسبی و برانکو ممنونم 
که همیشــه حمایتم کردند و کنارم بودند.او درباره خداحافظی اش از تیم ملی 
گفت: این تصمیم را از ماه ها قبل گرفتم و هر سری مردد می شدم. هر تصمیمی 
سختی های خاص خود را دارد. بعد از صحبت با برانکو و گرشاسبی این تصمیم 
را گرفتم. قرار بود جمعه خداحافظی کنم که به شــنبه موکول شــد. از برانکو 
تشــکر می کنم که من را به تیم ملی دعوت کرد. از قلعه نویی تشــکر می کنم 
که به من بازی داد و همیشــه کنارم بود. از دایی تشکر می کنم که در تیم ملی 
و باشــگاه کنارم بود. از آقای قطبی ممنونم که کمکــم کرد. از آقای کی روش 
تشــکر می کنم که هفت سال با من کار کرد و خیلی به من کمک کرد.کاپیتان 
پرسپولیس گفت: از مردم شهرم بندرانزلی تشکر می کنم. در آن جا ساخته شدم. 
سه سال در سپاهان بودم. مهم ترین مسئله هواداران خودمان بودند که همیشه 
کنــارم بودند و بعد از خط خوردن از تیم ملی تشــویقم کردند. از دیروز که از 
تیــم ملی خداحافظی کردم حمایتم کردند. امیدوارم تاشــم را بیش تر کنم و 
موفقیت های بیش تری برای پرســپولیس کسب کنیم. در شرایطی هستیم که 
شرمنده هواداران هســتیم. نتوانستیم قهرمان آسیا شــویم. ان شاء اهلل بتوانیم 
خوشحال شــان کنیم. هم چنین بعد از صحبت های سید جال حسینی تابلویی 
از قهرمانی پرســپولیس از سوی برانکو و گرشاسبی به این بازیکن اهدا شد. وی 
در واکنش به ســؤال ایسنا که فدراســیون فوتبال همانند سایر بازیکنان بزرگ 
فوتبال ایران برای او بازیکن خداحافظی برگزار نکرده اســت؟ گفت: بزرگان ما 
هم همین طور خداحافظی کردند. متاسفانه این شرایط وجود دارد و هیچ وقت 
اصاح نشده اســت. مهم ترین مسئله برای ما جنگیدن برای پیراهن کشورمان 
و مردم اســت. کسی به بازی خداحافظی فکر نمی کند. سید جال حسینی در 
واکنش به اینکه کی روش گفته او و وحید امیری با استقال قرارداد بسته بودند 
اما هدایتی شبانه به این بازیکنان پول داد و آنها به پرسپولیس رفتند اظهار کرد: 
اصا چنین چیزی امکان ندارد. اگر جایی دیدی من قرارداد ببندم و تیمم را بعد 
از آن عوض کنم سند بیاورید. من دو سال در پرسپولیس بودم و به قطر رفتم. به 
ایران آمدم و به نفت رفتم. بعد هم با افتخار با پرسپولیس قرارداد بستم. امکان 
نــدارد با تیمی صحبت کنم و با تیم دیگری قرارداد ببندم. مدافع پرســپولیس 
درباره اینکه بزرگ ترین حسرتش چیست؟ گفت: رویای هر بازیکنی جام جهانی 
است. برای حضور در روسیه خیلی تاش کردم. باید از خانواده و همسرم خیلی 
تشــکر کنم. رویای من تجربه دومین جام جهانی بود. خانواده و فرزندانم خیلی 

روزهای سختی را سپری کردند. این یک حسرت بزرگ برای من بود.
سایپا در نیم فصل ۴بازیکن جدید می گیرد

مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: در نیم فصل با جذب 3 یا 4 بازیکن جدید 
تیم را تقویت می کنیم.رضا درویش در مورد نتایج تیم سایپا در هفته های اخیر 
و توقف مقابل تیم ته جدولی استقال خوزستان گفت: تقریبا بازیکنان اصلی 
ما در دیدار با استقال خوزستان غایب بودند. سارفو محروم بود، اسدی مصدوم 
اســت و عبداهلل ناصری هم نبود. تیم ما مثل ســایر تیم ها نیست که نیمکت 
بســیار قوی داشته باشد و در غیاب چند بازیکن اصلی این نتیجه رقم خورد. 
ضمن اینکه اشتباه های عجیب و غریبی هم مرتکب شدیم. گلی که از استقال 
خوزســتان خوردیم گلی بود که یک توپ ساده به دروازه بان ما خورد و مقابل 
مهاجم حریف افتاد. وی افزود: بازیکنان تیم هم به دلیل نتایج هفته های اخیر 
دچار اســترس شده اند و اینکه مدام گفته می شود تیم نمی تواند برنده شود و 
نتیجه دلخواه را بگیرد. مدیرعامل باشگاه سایپا در مورد حضور این تیم در لیگ 
قهرمانان آســیا گفت: قطعا تیم را با نظر علی دایی تقویت می کنیم و در نیم 
فصل ســه یا چهار بازیکن جدید می گیریم ضمن اینکه با بازگشت مصدومان 
وضعیت تیم بهتر از گذشــته خواهد شد. مهدی ترابی هم در نیم فصل از تیم 
ما جدا می شــود و به پرسپولیس می رود.درویش در مورد اینکه سایپا ۷ هفته 
است که بردی نداشته و چند امتیاز از برنامه تیمی عقب هست گفت: نسبت 
بــه هدف گذاری که کرده بودیــم و برنامه  ای که مد نظرمان بود حداقل 5-4 
امتیاز عقب هســتیم. روی امتیاز این بازی ها حســاب کرده بودیم. به هرحال 

در تعطیات نیم فصل با جذب بازیکنان جدید شرایط تیم بهتر خواهد شد.
امیری: بیشتر از گلزنی ام برای اکوبان خوشحالم

وحید امیری، ملی پوش ایرانی پس از به ثمر  رســاندن نخستین گلش در 
سوپر لیگ ترکیه گفت: من بیشتر از گلزنی اکوبان خوشحالم.به گزارش سایت 
آجان اســپور ترکیه، وحید امیری پس از پیروزی ۲ بر صفر تیم ترابزون اسپور 
در زمین کایسری اســپور گفت: توانســتیم 3 امتیاز این بازی خارج از خانه را 
به دســت آوریم. این یک بازی مهم بــرای ما بود و پس از پیروزی قبلی برابر 
فنرباغچه به پیشــرفت مان ادامه می دهیم.ملی پوش ایرانی که ۲۰ ثانیه بعد از 
ورودش به زمین بازی توانســت گلزنی کند،افزود: بیشتر از گلزنی خودم برای 
اکوبان )مهاجم ۲4 ساله غنایی االصل( خوشحالم، این را به خودش هم گفتم. 
اکوبان قبل از این بازی مادرش را به دلیل بیماری از دست داده بود و سرمربی 
تیــم به او اجازه داد در صورت تمایل به دلیل تألمات حاصل از مرگ مادرش 
بازی نکند اما این مهاجم غنایی االصل اعام کرد به خاطر شرایط تیم ترجیح 
می دهد بازی کند. در نهایت هم اکوبان به میدان رفت و برای کایسری اســپور 
گلزنی کرد. شنبه شب گذشته در چارچوب هفته چهاردهم سوپر لیگ ترکیه 
ترابزون اســپور در زمین کایسری اســپور ۲ بر صفر پیروز شد. اکوبان )8۲( و 

وحید امیری )۹+۹۰ ( زننده ۲ گل تیم ترابزون اسپور بودند.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر واگذاری صددرصدی سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس گفت که این 
دو باشگاه باید به سمت احداث استادیوم خصوصی بروند.

سلطانی فر تاش برای پرداخت بدهی های 1۰ تا 15 سال گذشته باشگاه پرسپولیس را تاش مقدسی دانست و آینده 
این باشگاه را خوب پیش بینی کرد و افزود: اگر به سمت باشگاه داری واقعی پیش برویم قطعا با توجه به پتانسیل های باالیی 
که از نظر استعداد داریم می توانیم با پرداختن به رده های سنی پایه و کار برنامه ریزی شده، استعدادهای خوبی را پرورش 
دهیم تا نیازی به اســتخدام بازیکنان خارجی نداشــته باشیم و همیشه شرایط را طوری ایجاد کنیم که در رده های سنی 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان، باشگاه ها از پشتوانه خوبی برخوردار شوند تا عاوه بر تامین نیازهای خود با انتقال بازیکنان به 

کشورهای خارجی درآمد خوبی هم بدست آورند.
وی افزود: اهمیت برخورداری از ورزشــگاه اختصاصی برای پرسپولیس و اســتقال را مورد تاکید و توجه قرار داد و 
تصریح کرد: این دو باشگاه باید به صورت اساسی و زیر بنایی برای برخورداری از استادیوم اختصاصی هم برنامه ریزی کنند 
چرا که دلیلی ندارد همه بازی ها به آزادی و تختی تهران ختم شــود، بنابراین باید به ســمت احداث استادیوم خصوصی 
بروند در این بین چند منطقه را هم بررسی کردیم و مذاکراتی هم با شهرداری ها صورت گرفته و خوشبختانه همه آمادگی 

کمک دارند چرا که بحث این دو باشگاه و پرکردن اوقات فراغت مردم به شکل سالم یک موضوع اجتماعی نیز هست.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: زمان آن فرا رسیده که این حرکت ماندگار را آغاز کنیم و با احداث ورزشگاه پشتوانه 

خوبی برای آنها ایجاد کنیم.

سلطانی فر: استقالل و پرسپولیس باید ورزشگاه اختصاصی داشته باشند 
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک از نامزدی ریاست این کمیته انصراف داد.

مسعود  اشرفی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، انصراف خود را از کاندیداتوری ریاست برای مجمع انتخاباتی پیش رو، 
اعام کرد.اشــرفی که یکی از دو کاندیدای احراز پست ریاست کمیته ملی پارالمپیک بود، انصراف خود را از کاندیداتوری 

این پست در مجموع عمومی و انتخاباتی این کمیته اعام کرد.
با انصراف  اشــرفی، حاال محمود خسروی وفا رئیس  کنونی کمیته پارالمپیک تنها نامزد ریاست این کمیته است و اگر 
اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد، یکبار دیگر در ســمت خود ابقا خواهد شــد. آخرین لیست از کاندیداهای مجمع انتخاباتی 
کمیته ملی پارالمپیک به این شــرح است: * کاندیداهای پست ریاســت :محمود خسروی وفا * کاندیداهای پست نایب 
 رئیســی آقایان: سید احمد ســید باقری، حمید علی صمیمی، محمدرضا مظلومی، جهانگیر فدایی، فرزاد حیدری، مجید 
قدمی، غفور کارگری، غامرضا شــعبانی بهار، مجید شایسته، ســید محمد کاظم واعظ موسوی، عباس باغستانی، هادی 
رضایی * کاندیداهای پســت نایب رئیســی بانوان: فریبا محمدیان، فاطمه رخشانی، سیما لیموچی، بتول مشرف جوادی، 
فریبا محمدی * کاندیداهای پست هیئت اجرایی: فاطمه رخشانی، سید احمد سید باقری، امیر ماندگار فرد، حمید علی 
صمیمی، محمد علی حسین پور، سیما لیموچی، علی اصغر هادی زاده، محمدرضا مظلومی، جهانگیر فدایی، بهروز برجسته، 
فرزاد حیدری، علی کشفیا، مجید قدمی، غفور کارگری، قاسم قاسمی، غامرضا شعبانی بهار، بتول مشرف جوادی، مجید 
شایسته، علیرضا صفارزاده، سید محمد پوالدگر، سید محمد کاظم واعظ موسوی، عباس باغستانی، رقیه اله کرمی، هادی 

رضایی، الهه شیعه، خسرو قمری، فریبا محمدی، غامرضا نوروزی.

خسروی وفا رئیس  کمیته ملی پارالمپیک باقی می ماند

صفحه 9
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳9۷

۲۵ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۴

همگروهی دوباره هلند و آلمان 
در قرعه کشی مقدماتی یورو ۲۰۲۰

قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو ۲۰۲۰، عصر دیروز انجام شد و طی آن، 
تیم ها رقبای خود را شناختند. یورو ۲۰۲۰ با تمامی رقابت های جام ملت های 
اروپا که تا به امروز برگزار شــده، از چندین حیث تفاوت دارد. در اولین نگاه، 
این رقابت ها اولین یورویی خواهد بود که دارای میزبان های متعدد اســت. در 
حقیقت، 1۲ شــهر از سراســر اروپا، میزبانی این رقابت ها را برعهده خواهند 
داشت. آمســتردام )هلند(، باکو )آذربایجان(، بخارســت )رومانی(، بوداپست 
)مجارســتان(، کوپنهاگ )دانمارک(، دوبلین )ایرلند(، گاســکو )اسکاتلند(، 
مونیخ )آلمان(، رم )ایتالیا(، سن پترزبورگ )روسیه(، لندن )انگلیس( و بیلبائو 
)اســپانیا( میزبان خواهند بود. 55 تیم در رقابت های مقدماتی حضور خواهند 
داشــت و به علت تعدد میزبانی، کشورهای میزبان نیز برای اولین بار در دور 
مقدماتــی حضور خواهند داشــت ولی بیش از دو میزبــان در یک گروه قرار 
نخواهنــد گرفت. اما از این 55 تیم، ۲۰ تیم از رقابت های مقدماتی راهی یورو 
خواهند شــد و 4 تیم باقی مانده، در حقیقت قهرمان لیگ های A تا D لیگ 
یوفا خواهند بود که از امسال آغاز شده است. در صورتی که تیم قهرمان لیگ 
در مقدماتی توانسته باشد صعودش را قطعی کند، تیم دوم گروهش به صورت 
مستقیم به یورو صعود خواهد کرد. 5 گروه 5 تیمی و 5 گروه 6 تیمی در این 
رقابت ها حضور خواهند داشــت که قوانیــن محدود کننده از جمله اختافات 
سیاســی باعث خواهد شد تیم هایی مثل روســیه – اوکراین و اسپانیا – جبل 
الطارق در یک گروه قرار نگیرند. دیدارهای مقدماتی نیز در ماه مارس، جوئن، 
سپتامبر، اکتبر و نوامبر ۲۰1۹ برگزار خواهند شد. قرعه رقابت های مقدماتی 

یورو ۲۰۲۰ به شرح زیر خواهند بود:
* گروه A: انگلیس – جمهوری چک – بلغارستان – مونته نگرو – کوزوو

* گروه B: پرتغال – اوکراین – صربستان - لیتوانی- لوگزامبورگ
* گروه C: هلند – آلمان- ایرلند شمالی – استونی - باروس

* گروه D: سوئیس- دانمارک – جمهوری ایرلند- گرجستان – جبل الطارق
* گروه E: کرواسی- ولز – اسلواکی- مجارستان - آذربایجان

* گروه F: اسپانیا- سوئد- نروژ – رومانی – جزایر فارو – مالت
* گروه G: لهستان- اتریش – رژیم صهیونیستی- اسلوونی – مقدونیه - لتونی

*گروه H: فرانسه- ایسلند – ترکیه – آلبانی– مولداوی - آندورا
* گروه I: بلژیک- روســیه- اســکاتلند – قبرس – قزاقستان – سن مارینو - 

لیختن اشتاین.

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

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

جدول رده بندی لیگ  دسته اول فوتبال- جام آزادگان

پنجشنبه 15 آذر 1397 
* پیکان............................................................. نساجی مازندران )ساعت 15:15(

جمعه 16 آذر 1397 
* سپیدرود رشت................................................................... استقال )ساعت 15(
* ذوب آهن.................................................. نفت  مسجدسلیمان )ساعت 15:15(
* پدیده................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت 1۷(

پنجشنبه ۲۲ آذر 1397 
* تراکتورسازی.............................................................................. فوالد )ساعت 15(

جمعه ۲3 آذر 1397 
* صنعت نفت آبادان................................................................... سایپا )ساعت 15(
* پرسپولیس..................................................... پارس جنوبی جم )ساعت 16:15(

شنبه ۲4 آذر 1397 
* استقال خوزستان.............................................................. سپاهان )ساعت 15(

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11385026101629. سپاهان

2139221761129. پدیده

31475222121026. تراکتورسازی

412660124824. پرسپولیس

513562136721. استقالل

6145451612419. پارس جنوبی جم

317-7144551215. سایپا

8144461515016. پیکان

615-9143651117. فوالد

514-1014356813. نفت  مسجدسلیمان

213-111411031012. ماشین سازی تبریز

413-12142751317. نساجی مازندران

613-131411031218. صنعت نفت آبادان

512-14132651217. ذوب آهن

1410-1514248721. سپیدرود رشت

* 115-1614257920. استقالل خوزستان

اعالم مفقودی
سند مالکیت و برگ سبز خودروی پراید به شماره موتور 
00903689 و شماره شاسی S1412283294169 به 
شــماره راهنمائی 624 س 87 ایــران 16 به نام لیال 

آقاعلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

توقف باالنشینان لیگ دسته اول فوتبال
هفته پانزدهم لیگ دسته یک با پیروزی تیم های بادران تهران و 

نود ارومیه پیگیری شد.
هفته پانزدهم لیگ دســته اول فوتبال ایران عصر دیروز با انجام ۷ بازی 
پیگیری شد و در مهم ترین بازی ها، شاهین شهرداری بوشهر به تساوی بدون 
گل برابر ملوان رســید.ملوان در این مسابقه یک ضربه پنالتی را از دست داد 
تا همچنان دســتش به برد نرسد! سرخ پوشــان پاکدشت و اکسین البرز هم 
به تســاوی یک بر یک دســت یافتند. در جدول رقابت های لیگ با نتایج به 
دست آمده شاهین شهرداری بوشهر صدرنشین رقابت ها ماند و سرخ پوشان 

پاکدشت، گل گهر سیرجان و مس کرمان به ترتیب دوم تا چهارم هستند.
نتایج رقابت های هفته پانزدهم لیگ دسته یک به شرح زیر است:

* سرخ پوشان پاکدشت یک ........................................................ اکسین البرز یک
گل ها: شــاهین توکلی )68(  برای سرخ پوشان و محسن حسینی )4۲( برای 

گل ریحان 
* شهرداری تبربز ۲ ............................................................................. مس کرمان ۲
گل ها:محمد زینال خیری و فرشاد بیابانی برای شهرداری - حمید کاظمی و 

حسین حیدری برای مس کرمان
* مس رفسنجان ۲ ................................................................................ نود ارومیه 3
گل ها:فرزاد محمدی)1۰(، عرفان پورافراز)34( و محمد عبادزاده )۷1( برای 

نود ارومیه- اکبر صغیری )۷۹ و 86 (برای مس
* گل گهر سیرجان یک ................................................................ فجر سپاسی یک
گل ها:پیمان نامور )5۷( برای گل گهر- حمید نوری )۷5 (برای فجرسپاسی
* بادران تهران 3 .................................................................... شهرداری ماهشهر ۲

گل ها:کریم اســامی )۲۰( و محمد آشتیانی)4۰ و 45 (برای بادران - سعید 
خردمند )86 و ۹۲(برای شهرداری ماهشهر 

* ملوان صفر ............................................................. شاهین شهرداری بوشهر صفر

تیم ملی بســکتبال ایران در دومین دیدارش از 
پنجره پنجم انتخابی جام جهانی امروز)دوشــنبه( به 

مصاف فیلیپین می رود.
هــر دو تیم این پنجره از مســابقات انتخابی را با باخت 
شروع کرده اند. ایران شکستی سنگین برابر استرالیا را تجربه 
کرد و فیلیپین نیز در خانه برابر قزاقستان باخت تا مشخص 
شود این تیم در خانه نیز شکست ناپذیر نیست و حاال فرصت 
بسیار خوبی برای ملی پوشان ایران بدست آمده تا در مانیل 
گامی بلند به سمت چین، میزبان جام جهانی ۲۰1۹ بردارند.

این بازی ساعت 15 امروز به وقت تهران برگزار می شود و اگر تیم ملی بتواند همانند دیدار رفت از پس فیلیپین بربیاید 
حضور ایران در جام جهانی تقریبا قطعی می شود اما شکست دوباره کار را به پنجره پایانی مسابقات می کشاند.

بازی امروز هم برای ایران و هم برای فیلیپین بسیار مهم دارد. در صورتی که شاگردان شاهین طبع بتوانند از سد حریف 
خود بگذرند تا ۹۰درصد صعودشان به جام جهانی قطعی می شود و اگر شکست بخورند کارشان در پنجره ششم و ۲ بازی 

باقی مانده با استرالیا و ژاپن در تهران سخت تر از قبل خواهد بود.

بسکتبال ایران در فیلیپین جهانی می شود؟
تیم ایران به عنوان قهرمانی رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام الروسا روسیه دست یافت.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام الروسا روزهای 1۰ و 11 آذرماه در شهر مسکو روسیه و با حضور 5 تیم روسیه، 
ایران، گرجستان، آذربایجان و ازبکستان و در 6 وزن المپیکی برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب 4 پیروزی به عنوان 

قهرمانی این مسابقات دست یافت. پس از تیم ایران تیم های روسیه و ازبکستان به ترتیب دوم و سوم شدند.
همچنین مسابقات انفرادی این رقابت ها در یک وزن ما بین نفرات حاضر در اوزان ۹۷ و 1۲5 کیلوگرم برگزار می شود 
که عباس فروتن و یداله محبی در این رقابت ها به مصاف رقبای خود می روند. به نفرات برتر این مسابقات به ترتیب 3، ۲ 

و یک هزار دالر جایزه نقدی تعلق می گیرد.
نتایج تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

* ایران 5- آذربایجان یک
* ایران 5- ازبکستان یک

* ایران، برنده 3- روسیه 3 )امتیاز مثبت 14 به 1۰ به سود ایران(
*ایران 6- گرجستان صفر

این اولین تجربه غامرضا محمدی به عنوان سرمربی بعد از حضورش در راس تیم ملی کشتی آزاد بود که با موفقیت 
برای او به پایان رسید.

قهرمانی آزادکاران کشتی ایران در خاک روسیه 

در هجدهمین دوره لیگ برتر ۸ مربی که سابقه 
مربیگری در تیم ملــی را دارند روی نیمکت تیم ها 

نشسته اند.
هجدهمین دوره لیگ برتر یک ویژگی منحصر به فرد 
دارد و آن هم حضور مربیانی اســت که سابقه مربیگری در 
تیــم ملی را دارند. با حضور افشــین قطبــی در تیم فوالد 
خوزســتان تقریبا جمع مربیان ملی لیگ برتر جمع شد و 

تعدادشان به 8نفر رسید.
 امیر قلعه نویی؛ مربیگری در تعلیق!

ســرمربی تیم ســپاهان که در جام ملت های آسیا هم 
هدایت تیم ملی را برعهده داشــت و همواره نسبت به رفتار 
برخی رســانه ها و حتــی برنامه های تلویزیونی نســبت به 
خودش در زمان حضور در تیم ملی گایه مند بود و هست. 
او که در زمان کمیته انتقالی و تعلیق فوتبال ایران سرمربی 
تیم ملی بود اکنون تیمش را به صدر جدول لیگ رســانده 
است. امیرخان یکی از منتقدان کی روش محسوب می شود. 

لقب قلعه نویی در فوتبال ایران ژنرال است.
 برانکو ایوانکوویچ؛ پروفسور محبوب

برانکــو هم در جام ملت ها و هم در جام جهانی هدایت 
تیم ملی فوتبال ایران را برعهده داشــته اســت. سرمربی 
ســابق تیم ملی فصل گذشته پرســپولیس را در لیگ برتر 
قهرمان و در لیگ قهرمانان نایب قهرمان آســیا کرد. برانکو 
با پرســپولیس اکنون در رده چهارم جدول اســت البته با 
دو بازی کمتر نسبت به ســایر رقبا. هیچ کس در توانایی و 
دانش فنی پرفسور برانکو شک ندارد البته او مدت هاست با 
کی روش و دســتیارانش درگیری رسانه ای پیدا کرده است! 
کی روش به کنایه برانکو را جانشین خودش هم در تیم ملی 
معرفی کرده اســت. به هر حال برانکو اکنون بدون تعارف 
یکی از محبوب ترین مربیان فوتبال کشــورمان محســوب 

می شود.
 وینفرد شفر؛ مربی تیم های ملی خارجی

شــفر مربی آلمانی که فصل گذشته توانست محبوب 
قلب های آبی شــود و تیمش را در جام حذفی هم قهرمان 

کرد با این حال در فصل جاری هنوز استقال به تیم دلخواه 
او و هواداران استقال تبدیل نشده است. شفر سرمربیگری 
تیم های ملی جامائیکا و کامرون را برعهده داشته است. این 
پیرمرد خونگرم و دوست داشــتنی آلمانی خیلی تاش کرد 
که خــودش را به کی روش نزدیک کنــد اما در نهایت این 
مربی هم به جمع منتقدان کی روش پیوست! او در آخرین 
مصاحبه اش گفــت که بکن باوئر هم در آلمــان با مربیان 

باشگاهی سالی دو بار جلسه برگزار می کرد.
 علی دایی؛ حامی سرمربی تیم ملی

علی دایی سرمربی تیم سایپا که فصل گذشته تیمش 
را به مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا رسانده بود در این 
فصل شرایط تیمش خیلی مناسب نیست و نارنجی پوشان 
تهرانی اکنون در رده هفتم جدول قرار گرفته اند. با این حال 

علی دایی سرمربی تیم ملی هم بود هرچند برخی معتقدند 
کــه علی دایی خیلی زود روی نیمکت ســرمربی تیم ملی 
نشســت ولی او یکی از ستاره های سابق فوتبال ایران است 
که اکنون هم می گوید از سرمربی تیم ملی حمایت می کند 
و برایش هم فرقی نمی کند چه کســی هدایت تیم ملی را 

برعهده دارد!
 افشین قطبی؛ بازگشت با ادبیات خاص

افشین قطبی بعد از علی دایی سرمربی تیم ملی ایران 
شــد و در نهایت بعد از جام ملت های آسیا ۲۰11 از سمت 
خود کنار رفت. قطبی تیم پرسپولیس را به قهرمانی رساند 
آن هم در شرایطی که 6 امتیاز از پرسپولیس کسر شده بود. 
قطبی با ادبیات خاص خود از جمله قلب شیر! وارد فوتبال 
ایران شــد و اکنون نیز یک روز است که سرمربی تیم فوالد 

گزارشی از حضور مربیان نام آشنا در هجدهمین دوره لیگ برتر

لیگ بـرتر فوتبال؛ لیگ مـربیان ملی!
خوزستان شده است. هواداران پرسپولیس به او لقب افشین 

امپراتور را داده بودند.
 جواد نکونام؛ کاپیتان اللیگایی

جواد نکونام که برای مربیانی مثل قلعه نویی و افشــین 
قطبــی بازی کرده اکنون خودش ســرمربی تیم نســاجی 
مازندران اســت. او در مدت کوتاهی با کی روش در تیم ملی 
به عنوان مربــی کار کرد. نکونام برای کی روش هم در تیم 
ملی بازی کرده است. کاپیتان سابق تیم ملی هیچ وقت علیه 
کی روش موضع تندی نگرفت. کاپیتان سابق تیم ملی را در 
فوتبال ایران با عنوان جواد اللیگایی می شناسند هرچند او 

در مربیگری هنوز به پختگی الزم نرسیده است.
 علی کریمی؛ جادوگر فوتبال آسیا

علــی کریمی هم که یکی از برتریــن بازیکنان فوتبال 
ایران و آسیا بود در این فصل هم به عنوان سرمربی سپیدرود 
در لیگ برتر فعالیت می کنــد این مربی هم مدت کوتاهی 
بــا کی روش در تیم ملی به عنوان همکار فعالیت داشــت و 
یک باره از قید حضور در تیــم ملی را زد! او هفتمین مربی 
ملی اســت که در لیگ برتر این فصــل فعالیت می کند. 8 
شــاکی و محبوب فوتبال ایران لقب جادوگر فوتبال آسیا را 

یدک می کشد.
 علیرضا منصوریان؛ دستیار ویژه کی روش

علیرضــا منصوریان بارهــا خاطره  جاســوس بازی که از 
تیــم ملی کره برای کی روش انجام داده را بیان کرده اســت. 
منصوریان که فصل گذشته سرمربی استقال بود در این فصل 
با تیم ذوب آهن به لیگ برتر برگشته است. منصوریان سرمربی 

تیم امید ایران هم بود. او همواره از کی روش دفاع می کند.
به این ترتیــب هدایت نیمی از تیم هــای لیگ برتری 
فوتبال ما را مربیان ســابق تیم ملــی برعهده دارند و همین 
مسئله می تواند بر جذابیت های فوتبال باشگاهی ایران اضافه 
کند. باید دیــد کی روش بعد از پایــان کارش در تیم ملی 
به روش ســایر مربیان ملی ما عمل می کند و با باشــگاهی 
در ایــران همکاری خواهد کرد یا او برای همیشــه از ایران 

می رود؟

به گفته معاون مدیریت و توســعه منابع وزارت ورزش مرحله جدید واریز بودجه به حساب فدراسیون ها با 
تخصیص 15 میلیارد تومان همراه بود.

ژاله فرامرزیان، با بیان اینکه مرحله جدید واریز بودجه به حســاب فدراســیون ها از طرف وزارت ورزش انجام شده است، 
گفت: در این مرحله از تخصیص بودجه که اواخر هفته گذشته انجام شد، 15 میلیارد تومان میان فدراسیون ها توزیع شد. وی 
تأکید کرد: با تخصیص این میزان بودجه، مجموع پرداختی به فدراســیون ها در سال جاری به 8۲ درصد رسید. در واقع ما تا 
پایان ســال باید 18 درصد دیگر از بودجه مصوب امســال را میان فدراسیون ها توزیع کنیم که در تاش هستیم به موقع این 
مهم انجام شود. طی سال های گذشته و در هیچ دوره ای، صددرصد بودجه فدراسیون ها واریز نشده بود اما در تاش هستیم 

این مهم برای امسال اتفاق بیافتد. 
معاونت مدیریت و توسعه منابع وزارت ورزش با بیان اینکه میزان پرداختی در همه فدراسیون ها یکسان نیست، یادآور شد: 
در کل و در میان فدراسیون ها کمتر از ۷8 درصد پرداختی نداریم، ضمن اینکه هستند فدراسیون هایی که تا به امروز نزدیک 
به صددرصد بودجه خود را دریافت کرده اند. دریافتی برخی از فدراسیون ها هم صددرصد شده است. به گفته ژاله فرامرزیان، در 
مجموع 153 میلیارد تومان بودجه تخصیصی وزارت ورزش به فدراسیون ها در سال ۹۷ است، ضمن اینکه 15 میلیارد و 3۰۰ 

میلیون تومان نیز به عنوان کمک های استانی در نظر گرفته شده است.

واریز 15 میلیارد تومان به حساب فدراسیون ها

آگهی انحصار وراثت
 به حکایت پرونده 9۷۰۶۲۰ شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن

احمدرضا اکبریان بروجنی فرزند آیت اله به شماره شناسنامه 4640136102 در تاریخ 97/8/23 بدرود حیات 
نموده و وارث حین الفوت متوفی عبارتند از: نام و نام خانوادگی-شماره شناسنامه- صادره از - نسبت-1.شهناز 
کریمی بروجنی 9788 بروجن مادر 2.آیت اله اکبریان بروجنی 554 بروجن پدر. و وارث دیگری ندارد اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور در روزنامه محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه اعالم دارد واال گواهی صادر 

و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر می باشد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن-کیهانی

آگهی انحصار وراثت
به حکایت پرونده 9۷۰۵8۶ شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن

قربانعلی میرزایی فرادنبه فرزند نظرعلی به شماره شناسنامه145در تاریخ97/3/23 بدرود حیات نموده و وارث 
حین الفوت متوفی عبارتند از: نام و نام خانوادگی - شماره شناسنامه- صادره از - نسبت- 1. فردین میرزایی 
فرادنبه 153 بروجن فرزند 2. فریبرز میرزایی 4541 بروجن فرزند3. منصور میرزایی فرادنبه 221بروجن فرزند 
4. افسانه میرزایی فرادنبه 4790 بروجن فرزند5. رعنا میرزایی فرادنبه 4925 بروجن فرزند 6.خدیجه میرزایی 
فرادنبه 327 بروجــن فرزند 7.جمیله میرزایی فرادنبه 113 بروجن فرزند 8. ام البنین میرزایی فرادنبه 1206 
بروجن فرزند 9.زبیده علی میرزایی فرادنبه 78 بروجن همسر. و وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور در روزنامه محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه اعالم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز 

سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر می باشد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن-کیهانی

آگهی احضار متهم
بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به آقای محسن ابراهیمی فرزند جاماسب 
به شــماره ملی 5750991703 که فعال مجهول المکان می باشــد ابالغ می شود که جهت دفاع از اتهام 
خود دائر بر ترک انفاق زوجه و فرزند مشــترک موضوع شکایت پریسا حبیبی ظرف یک ماه پس از نشر 
آگهی در پرونده کالســه 970388/ 2د شعبه دوم دادیاری دادسرای بروجن حاضر شوید در صورت عدم 

حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار منتشر می شود.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب بروجن- مریم رنجبر

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1147612071327. شاهین شهرداری بوشهر

21375127111626. سرخپوشان پاکدشت
31366127151224. گل گهرسیرجان

4137331911824. مس کرمان
5136431513222. آلومینیوم اراک

613553108220. اکسین البرز
7135441714319. بادران تهران

8135441515019. قشقایی شیراز
514-9133551318. شهرداری تبریز

1514-1014356823. نود ارومیه
313-111327458. فجر سپاسی

513-1213346914. شهرداری ماهشهر
913-13133461019. کارون اروند خرمشهر

710-14142481825. مس رفسنجان
109-1513238717. خونه به خونه
* 27-16142751315. ملوان انزلی



سرقت کابلهای مخابراتی
قائم شــهر- خبرنگار کیهان: رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی سیستم های 
مخابراتی قائم شــهر گفت: سارقان با ســرقت کابال های مخابراتی در قائم شهر 
تلفن بیش از پنج هزار مشــترک این شــهر را قطع کردند. شهریار صباغی این 
عمل ســارقان را عالوه بر قطع ارتباطات تلفنی، موجب اختالل در روند کســب 
و کار و امــورات اقتصادی و اجتماعی مردم باتبعات فراوان دانســت و گفت: یک 
هفته گذشته ۱۳ کافوی مخابراتی مستقر در خیابان های قائم شهر مورد دستبرد 
ســارقان و افراد ســودجو قرار گرفت.وی افزود:سارقان با اســتفاده از برش های 
مخصوص، ضمن شکســتن قفل های درب کافو های مخابراتــی در خیابان های 
شــهر، کابل های تلفن متعلق به شهروندان را سرقت کردند.رئیس  اداره نگهداری 
و پشتیبانی سیستم های مخابراتی قائم شهر گفت: کابل گذاری دوباره تا نصب و 

راه اندازی تلفن مشترکان پس از سرقت ها زمانبر است.
برخورد سواری با گاردریل

رشــت- خبرنگار کیهــان: رئیس  پلیس راه اســتان گیالن گفــت: راننده 
خودرو ســواری ام وی ام بر اثر تصادف با گاردریل در محور »رشت- انزلی« فوت 
شد.ســرهنگ حســین محمدپور، افزود: پس از حضور ماموران پلیس در محل 
حادثه مشخص شد یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام در محور »رشت- انزلی، 
کمربندی خمام« با گاردریل وســط جاده برخورد کرده که در این حادثه راننده 
۳۶ ساله بر اثر شدت ضربه متاسفانه در صحنه تصادف فوت کرد.وی تصریح کرد: 
کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به 

جهت تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کردند.
برخورد سواری و موتورسیکلت

زاهدان- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه جنوب استان سیستان وبلوچستان 
گفت: برخورد پژو 405 با موتورسیکلت در شهرستان دلگان راکب موتورسیکلت 
را به کام مرگ کشاند. سرهنگ یداهلل ستوده، افزود: در این حادثه متاسفانه راکب 
۲5 ســاله موتورسیکلت به نام یحیی به علت شــدت جراحات وارده در دم فوت 
و جســدش با کمک نیرو های امدادی به ســردخانه منتقل شد.وی عنوان کرد: 
کارشناس تصادفات پلیس راه علت تامه این حادثه را رعایت نکردن حق تقدم از 

سوی راننده پژو اعالم کرده است.
کشف الستیک قاچاق

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان »فالورجان« از کشف 
محموله ای الستیک خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ »حسن 
نیکبخت« اظهار داشت: در پی وصول اخباری مبنی بر دپوی محموله ای الستیک 
خارجی قاچاق در انباری، رســیدگی به موضوع در دســتور کار ماموران پلیس 
آگاهی شهرســتان »فالورجان« قرار گرفت و پس از هماهنگی با مقام قضائی از 
زیرزمین منزل متهم بازرسی و ۳8۱ حلقه الستیک خارجی کشف شد.این مقام 
انتظامی با  اشاره به اینکه مالک مدارک گمرکی مربوطه را ارائه نداد، خاطر نشان 
کــرد: ماموران محموله را توقیف و یک نفر را نیز در این رابطه دســتگیر کردند.
سرهنگ نیکبخت از تحویل متهم به مراجع قضائی خبر داد و اضافه کرد: ارزش 

محموله کشف شده توسط کارشناسان ۲5 میلیارد ریال اعالم شده است.
تصادف زنجیره ای

تایباد- خبرنگار کیهان: مسئول ایستگاه آتش نشانی باخرز گفت: تصادف سه 
دستگاه خودرو سواری پراید، ریو و سمند در سه راهی روستای جیزآباد و منطقه 
گردشگری ارزنه یک کشته و هفت مصدوم به جا گذاشت. ابراهیم صباغ افزود: در 
پی تصادف مزبور که در پنج کیلومتری مرکز شهرستان باخرز روی داد، نیروهایی 
آتش نشــانی به محل اعزام شــدند.وی اظهار داشت: در این سانحه راننده سمند 
بر اثر شــدت جراحات وارده در دم جان باخت و مصدومین این حادثه با کمک 
نیروهای امدادی اورژانس ۱۱5 باخرز به مراکز درمانی این شهر انتقال یافتند.وی 

افزود: کارشناسان پلیس راه در حال بررسی علت این تصادف هستند.
سانحه رانندگی

ســاری- خبرنگار کیهان: ســخنگوی اورژانس ۱۱5 بابل گفت: برخورد دو 
دستگاه خودرو ســواری با یکدیگر در این شهرستان، یک کشته و ۳ مصدوم بر 
جای گذاشت.غالم نیا روشن ، افزود: در پی گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه 
خودرو سواری پژو ۲0۶ و چانگان در سه راه قصاب کال شهرستان بابل، ماموران 
اورژانس پایگاه های احمدچاله پی و خشرودپی به محل حادثه اعزام شدند.وی با 
بیان اینکه در این تصادف یک مرد ۲4 ســاله فوت کرده است گفت: سه مصدوم 
دیگر شــامل دو زن 5۳ و ۳0 ســاله و یک مرد 57 ســاله پس از اقدامات اولیه 

پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان بابل انتقال یافتند.
قتل برای سرقت طال

گرگان- مهر: جانشــین فرماندهی انتظامی شهرستان آزادشهر از دستگیری 
فردی که مادرزنش را به خاطر ســرقت طال، کشــت، خبر داد.سرهنگ فریدون 
جهانتیــغ، گفت: نهم آبان ماه خودســوزی یک زن آزادشــهری به پلیس اعالم 
شــد.وی ادامه داد: در بررسی های مقدماتی بررسی صحنه جرم، عالئم وقوع قتل 
به دست آمد و پلیس آگاهی شهرستان تحقیقات خود را آغاز کرد.وی اضافه کرد: 
در تحقیقات پلیسی شواهد نشان می داد که داماد خانواده در روز و ساعت حادثه 
در محل حضور داشته است.وی گفت: وی ابتدا با یک جسم سخت مادرزن خود 

را به قتل رسانده و سپس پیکر وی را آتش زده است.
کشف کاغذ احتکاري

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي خراسان رضوي از کشف محموله کاغذ 
احتکاري به ارزش هفت میلیارد و ۲00 میلیون ریال در شــرق کشــور خبر داد. 
ســرتیپ« محمدکاظم تقوی« گفت: در پي کسب خبري مبني بر اینکه فردي 
ســودجو 50 پالت کاغذ را در انباری واقع در حاشیه شــهر تایباد احتکار کرده 
اســت، پیگیري موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهي 
این شهرســتان قرار گرفــت.وي افزود: کارآگاهان پلیس آگاهــي تایباد با انجام 
اقدامات نامحسوس و  اشــراف اطالعاتی، مکان دقیق دپوی کاغذ ها را شناسایي 
و با هماهنگي مقام قضائي و با همکاري اداره تعزیرات و اداره صنعت و معدن به 

مکان مورد نظر اعزام شدند.
مسمومیت

مهاباد- باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: 
45 نفر از اهالی شهر گوگ تپه این شهرستان به علت عالیم ناشی از مسمومیت به 
مراکز درمانی مراجعه کردند. سامرند مرزنگ، گفت: این افراد با عالیم مسمومیت 
شــامل اسهال و اســتفراغ به مرکز بهداشت و درمان شــهر گوگ تپه مراجعه و 
خدمات درمانی دریافت کردند. وی اضافه کرد: چهار نفر از آنان نیز برای مداوای 
بیشــتر به اورژانس بیمارستان امام خمینی)ره( مهاباد مراجعه کردند که سه نفر 
از آنان به صورت سرپایی مداوا و یک کودک خردسال بستری شد.مرزنگ گفت: 
نمونه برداری از افراد بیمار انجام و برای بررســی علت مسمومیت به آزمایشگاه 

ارسال شد.
به گفته برخی منابع محلی بیشتر افرادی که مسموم شدند به یک مهمانی 

دعوت بودند و پس از بازگشت دچار عالیم مسمومیت شدند.

صفحه 10
دو شنبه 1۲ آذر 1۳۹۷

۲۵ ربیع االول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶۴
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

* حســینیه جواد مالحیدر، خیابان پیروزی، مقابل ستاد نیروی هوایی، 
کوچه عباسقلی زاده- کوچه خیام

- جلسه جامعه مداحان تهران، شبهای سه شنبه
- امشب از ساعت ۱9/۳0 تا ۲۲

برنامـه محافـل و مسـاجد  

ویدئو های امنیتی یک کلیسا در ایالت 
کارولینای جنوبی نشان می دهد نگهبان این 
کلیســا که هفته گذشته دستگیر شده ۱۴ 

کودک را مورد آزارجنسی قرار داده است.
به گزارش میزان، یکی از وکالی کیفرخواست 
علیه این فرد گزارش داده که این جوان ۲8 ساله 

روز گذشــته ۱۳  طی 90 
کودک را در ســرویس های 
بهداشــتی کلیسا مورد آزار 
جنســی قرار داده اســت.

نگرانی  ابــراز  وکیــل  این 
کــرده که احتمــاال تعداد 
قربانیان بیشتر از این تعداد 
باشــد.»جاکوب روبرت لی 
یکشنبه  ساله   ۲8 هازلت« 
هفتــه گذشــته بــه اتهام 
علیه  آزار جنســی  اولیــه 

یک کودک ۳ ســاله در کلیسا بازداشت شــده و چهارشنبه یک کیفرخواست 
قانونــی او را متهم به آزار جنســی علیه ۱۳ کودک دیگــر کرد.محتویات این 
کیفرخواست نشــان می دهد که ظاهرا کارکنان کلیسا ویدئوی ضبط شده به 
وسیله دوربین های مدار بسته را مورد بررسی قرار نداده اند تا اینکه والدین این 
کودکان ضمن ابراز نگرانی در این باره اقدام به پیگیری موضوع کرده اند.»جاشوا 
اسالوین«، وکیل این پرونده می گوید: قربانیان زیادی وجود دارند و ما تنها ۱4 
مورد در طول 90 روز را می دانیم.بر اساس اعالم اسالوین، جاکوب روبرت از ماه 
مارس فعالیت خود را داوطلبانه در این کلیسا آغاز کرده و مسئول نگهداری از 
کودکان ۳ تا 4 سال در اتاقی مخصوص در این کلیسا بوده است.جاشوا اسالوین 
ضمن بیان این مطلب که روبرت پیش از این در کلیســا های دیگر نیز فعالیت 
داشــته ابراز نگرانی کرده که احتماال قربانیان بســیار زیادی در کارولینا وجود 
دارند.طی ماه های گذشــته گزارش های زیادی از آزار و سوءاستفاده جنسی در 
کلیسا منتشر شده تا جایی که این رسوایی های جنسی انتقادات بسیاری را در 
سراسر جهان علیه کلیسای کاتولیک و مقامات آن به همراه داشته است.موضوع 
رســوایی جنســی کلیســا و مقامات آن تنها محدود به این ماجرا نبوده و ماه 
آگوست نیز مقامات پنسیلوانیا گزارشی منتشر کردند که شامل لیستی از ۳00 
کشیش متهم به سوءاســتفاده جنسی و تالش کلیسای کاتولیک برای مخفی 

کردن این موضوع به مدت چند دهه است.

رسوایی دیگری 
برای 

کلیسای کاتولیک

قرار است چهارشــنبه دستخط استیو 
جابز برای فروش اولیــن رایانه اپل در یک 

حراجی در لندن به فروش برسد.
به گزارش دیلی میل، قرار است آگهی استیو 
جابز برای اولین ماشین اپل به نام »Apple-۱« در 
حراجی »Bonhams« در لندن به فروش برســد. 

یک نسخه از رایانه »Apple-۱« نیز در این حراجی به فروش خواهد رسید. زمان 
برگزاری حراجی نیز 5 دســامبر تعیین شده اســت. این آگهی که دست نویس 
»استیو جابز« فقید است، برای فروش یک صفحه مدار خالی و کتابچه راهنمای 
آن بوده است که قرار است با قیمت 75 دالر به فروش برسد. جابز این معامله را 
یک معامله واقعی دانسته بود. جالب است جابز در آن زمان از طرحی ساده برای 
آگهی فروش اولین رایانه اپل استفاده کرده بود. رایانه »Apple-۱« رایانه شخصی 
شرکت »اپل« است که در سال ۱97۶ میالدی توسط این شرکت به بازار عرضه 
شــد.  این رایانه توسط اســتیو وزنیاک طراحی و دست ساز شد. دوست»استیو 
وزنیاک«، یعنی اســتیو جابز، ایده فروش این رایانه را داشــت. اپل ۱ نخستین 
محصول اپل بود. این رایانه که دارای پردازشگر ۱ مگاهرتز و 4 کیلوبایت حافظه 

بود، ۶۶۶ دالر قیمت داشت و ساخت آن تا سال ۱977 ادامه داشت.

دستخط 

استیو جابز

 حراج می شود

ســاموئل لیتل، زندانی آمریکایی که به علت قتل زنان در زندان 
است، به تازگی اعتراف کرده که او در حقیقت نه فقط سه زنی را که به 
علت قتل آنها سه بار حبس ابد گرفته، کشته بلکه در مجموع حدود 

۹۰ نفر را به قتل رسانده است.
پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی معتقد است احتماال ساموئل لیتل در زمره 
مخوف ترین قاتالن زنجیره ای تاریخ جرم جنایت در آمریکا قرار خواهد گرفت.
پس از آنکه ســاموئل لیتل در اعترافــات جدید خود به این تعداد از قتل ها در 
حد فاصل سال های ۱970 تا ۲005 اشاره کرد، کارآگاهان پلیس فدرال آمریکا 
مشــغول ربط دادن اعترافات او به قتل هایی کــه پرونده آنها ناتمام مانده بود، 
پرداختند و آنطور که گزارش شــده تاکنون توانسته اند ۳4 پرونده را که قاتل 
آنها هرگز پیدا نشــده بود را به ساموئل لیتل ربط دهند.ساموئل لیتل از سال 
۲0۱4 و پس از آنکه به علت قتل ســه زن به حبس ابد محکوم شد، در زندان 
به ســر می برد.او نخست در ســال ۲0۱۲ در کنتاکی و در حالی که در یکی از 
اقامتگاه های موقت شبانه بی خانمان ها بود بازداشت و به علت آنکه در کالیفرنیا 
بــه اتهام جرایم مرتبط با موادمخدر تحت تعقیب بــود، به این ایالت در غرب 
آمریکا منتقل شــد.پس از آن بود که در لس آنجلس نمونه دی ان ای ســاموئل 
لیتل با پرونده قتل ســه زن در بین ســال های ۱987 تا ۱989 که هرگز قاتل 
آنها شناخته نشده بود همخوان شــد و ماجرای زندانی بودن او وارد فاز کامال 
جدیدی شــد.هر ســه زن مقتول آن پرونده پیش از قتل مورد ضرب و جرح 
قرار گرفته بودند و جسدشــان در خرابه ای رها شده بود.او در ابتدای رسیدگی 
به پرونده قتل این ســه زن گناهکار شناخته نشد، اما در نهایت دادگاه او را به 
سه بار حبس ابد بدون امکان عفو محکوم کرد.او حتی پیش از این دادگاه هم 
سابقه کیفری طویلی داشت که شامل تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه می شد.

پس از محکوم شدن ساموئل لیتل به قتل این سه زن، پرونده او تحویل بخش 
جرایم خشن پلیس اف بی آی شد، واحدی که با مداقه بیشتر در پرونده مجرمان 
تالش می کند از اطالعات به دست آمده برای حل پرونده های به فرجام نرسیده 
در نقاط مختلف آمریکا اســتفاده کند.اکنون نتایــج تحقیقات درباره جزئیات 
اعتراف های او موجب شــده واحدهای جنایی پلیس در سراسر آمریکا به دنبال 

سرنخ هایی جدید برای حل ده ها قتل  بدون پاسخ در 40سال گذشته بروند.

اعتراف 
قاتل زنجیره ای 

به ۹0 قتل!

طی گزارش های منتشر شده در نشریات 
آمریکایی، امید به زندگی شــهروندان این 
کشور کاهش یافته که این رقم طی یک قرن 

گذشته بی سابقه بوده است.
براســاس گــزارش دولتــی آمریــکا که در 
مدیکال دیلی منتشر شده است، به طور متوسط هر 
فردی که در ســال ۲0۱7 در آمریکا به دنیا بیاید، تخمین زده می شود که 78/۶ 
سال زندگی کند که این عدد نسبت به سال ۲0۱۶ یک دهم کاهش داشته است.
شاید در ابتدا این کاهش نگران کننده نباشد، اما در واقع این افت امید به زندگی 
در آمریکا به صورت پشت سرهم طی سه سال گذشته از ۲0۱4 که امید به زندگی 
در این کشــور به باالترین سطح خود رسیده بود، تکرار شده است.این اطالعات 
دربرگیرنده مستمرترین کاهش سطح امید به زندگی طی یک قرن گذشته است 
که این میزان از ســال ۱9۱5 تا ۱9۱8 دیگر تکرار نشــده است. ده عامل اصلی 
مــرگ و میر در آمریکایی ها در ۲0۱۶ تــا ۲0۱7 عبارتند از: بیماری های قلبی، 
سرطان، آسیب های غیرعمدی، بیماری های مزمن تنفسی، سکته مغزی، بیماری 
آلزایمر، دیابت، آنفلوانزا، بیماری کلیوی و خودکشــی.دکتر رابرت ردفیلد، مدیر 
مرکــز کنترل و پیشــگیری از بیماری های آمریکا در این بــاره می گوید: به طور 
هولناکی روند مرگ ومیر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر و خودکشی در 
آمریکا نگران کننده اســت.البته مطلب منتشر شده در این باره با دو گزارش دیگر 
نیز همراه بود که نگاه دقیق تری به اوردوز ها و خودکشی در آمریکا دارد.در عین 
حال مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر از ۶۳/۶۳۲ مورد در سال 
۲0۱۶ به 70/۲۳7 در سال ۲0۱7 افزایش یافته است که در گروه سنی ۲5 تا 54 
ساله ها بیشترین شیوع را داشته است و این مرگ ها در مردان بیشتر از زنان بوده 
است.همچنین مرگ و میر ناشی از خودکشی در آمریکا طی سال های ۲0۱۶ تا 
۲0۱7 افزایش ۳/7 درصدی داشــته است. در همین مورد، میزان خودکشی در 
مردان بین ســال های ۱999 تا ۲0۱7 تا ۲۶ درصد افزایش یافته است که میزان 

خودکشی زنان در همین دوره 5۳ درصد افزایش داشته است.

کاهش بی سابقه 
امید به زندگی 

در آمریکا ! 

ســازمان مهندسی اجرایی و تأسیسات نزاجا به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد انجام پروژه های مشروحه ذیل را از طریق تهاتر با اراضی در اختیار نزاجا، طبق 
مشخصات فنی کار با شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(کارفرماموضوع مناقصهردیف

احداث بلوک 18 واحدی )32 بلوک در کرمانشاه الف
1.627.525.313.16722.775.253.132قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا9 بلوک در سقز و 6 بلوک در اسالم آباد غرب(

احداث 7 بلوک 58 واحدی در شیراز و 7 بلوک ب
18 واحدی در کازرون

ارشد نظامی آجا در فارس و 
1.237.198.726.40318.871.987.264کهگیلویه و بویراحمد

559.162.656.02712.091.626.560ارشد نظامی آجا در اصفهاناحداث 17 بلوک 18 واحدی در آران و بیدگلج

فراخوان مناقصه  عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

1-  شرایط شرکت های متقاضی:
الف( داشتن تجهیزات، امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای رایج.
ب( توانایی ارائه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات.

و  مدیریت  سازمان  از  ابنیه  و  ساختمان  رشته  پیمانکاری  صالحیت  گواهینامه  داشتن  ج( 
برنامه ریزی کشور با حداقل رتبه 1 برای ردیف های الف و ب و با حداقل رتبه 2 برای ردیف ج، 

و دارا بودن ظرفیت آزاد در رشته مورد نظر.
د( داشتن گواهینامه تاییدیه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2- مدت اعتبار پیشنهادات: 
به مدت سه ماه پس از آخرین تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادها معتبر  باشد.

3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:
الف( تقاضای کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه با ذکر موضوع مناقصه )برای هر ردیف مندرج 

در جدول به صورت جداگانه(
ب( قیمت خرید اسناد مناقصه برای هر ردیف مندرج در جدول 2،000،000 ریال است که باید 

به حساب شماره 6158800184307 بانک سپه شعبه جاللیه تهران )به نشانی: تهران- خیابان 
کارگر شمالی باالتر از تقاطع دکتر فاطمی( به نام تمرکز وجوه حاصل از عواید داخلی دارایی 

سازمان مهندسی نزاجا واریز شده و رسید آن به فروشنده اسناد مناقصه تحویل شود.
ج( متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخه 97/9/11 لغایت ساعت 11 روز 
 پنجشنبه مورخه 97/9/15 به نشانی دستگاه مناقصه گزار تهران، خیابان کارگر شمالی- تقاطع 
امور  دایره  نزاجا-  تأسیسات  و  اجرایی  مهندسی  فاطمی غربی- سازمان  نبش  فاطمی-  دکتر 
پیمان ها و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن های 66944325 و 66944339 تماس حاصل 

نمایند.
مختار  پیشنهادات  از  هر یک  قبول  یا  رد  در  مناقصه گزار  4- دستگاه 

می باشد.
5- هزینه انتشار آگهی برعهده برندگان مناقصه خواهد بود.

سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا

آگهی اخطار
آقای محمدصادق فاضلی )1208693-1(
کارمند: امور مالیاتی شهر و استان تهران

 نظــر به اینکه پرونده شــما بــه اتهام )غیبــت غیرموجه( در 
)شعبه دوم( هیئت بدوی رســیدگی به تخلفات اداری سازمان 
امور مالیاتی کشــور مطرح می باشد بدینوســیله به شما ابالغ 
می گردد ظرف مدت 30 روز پس از نشر آگهی به محل هیئت 
واقع در تهران، میدان امام خمینی )ره( خیابان داور، 
سازمان امور مالیاتی کشور،  طبقه سوم اتاق 302 

مراجعه یا دفاعیات خود را کتبا تسلیم نمایید. 
بدیهی اســت در صــورت عدم مراجعه با توجه به مســتندات 

م الف3188پرونده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات

ATN موضوع: خرید تجهیزات توسعه شبکه 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد نســبت به خرید تجهیزات توســعه شــبکه ATN از طریق 
 مناقصــه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشــرده( اقدام نماید. در صورت تمایل به دریافت اســناد مناقصه به صورت حضوری، با پرداخت 
مبلغ 300/000 ریال )ســیصد هزار ریال( از طریق دســتگاه کارت خوان )POS( مســتقر در اداره درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران- فرودگاه بین المللی مهرآباد- بلوار معراج- ســاختمان شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل 

تدارکات و تامین تجهیزات- اداره امور مناقصات و قراردادها. تلفن: 61022481
*  در صورت نیاز به دریافت اسناد به صورت غیرحضوری از طریق پایگاه ملی مناقصات http//iets.mporg.ir اقدام نمایند.

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
)مادر تخصصی(

مهلت خرید و دریافت اسناد تا پایان ساعت 16:15 روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان ساعت 16:15 روز دوشنبه مورخ 97/10/3 می باشد.

موضوع فراخوان تجدید مناقصه عمومیشماره فراخوان

T-ACS-100-97-9-5ATN خرید تجهیزات توسعه شبکه

م الف3198

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
با ارزیابی کیفی )فشرده(

T - ACS -100 - ۹۷- ۹ - شماره ۵

آگهی مناقصه شماره 24-97-ح
صنایع حدید

معاونت بازرگانی

 موضــوع: خریــد 40 عــدد پمــپ آب آتش نشــانی پرتابــل با 
مشخصات ذیل:

موتور: 4 زمانه، 3 ســیلندر بنزینی، آب خنک - وزن )حالت خشک(: 
101 کیلوگــرم- مکش: پمپ خالء روتاری ویــن - خروجی مجاز: 
)30PS)22KW - عملکرد: 700 لیتر/دقیقه در فشــار 10بار، 950 

لیتر/ دقیقه در فشار 8بار، 1200 لیتر/دقیقه در فشار 6 بار 
هزینه خرید اســناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال به حساب 
شــماره IR730151000008200000020057  بانک ســپه به نام 
صنایع حدید واریز گردد. )اسناد درقبال رسید واریز وجه و معرفی نامه 

تحویل می شود.(
محل تحویل اســناد مناقصه: تهــران - کیلومتــر 11 جاده 
مخصوص کرج - خیابان ســپاه اســالم- صنایع حدیــد- معاونت 

بازرگانی- مدیریت صادرات.
مهلت تحویل اســناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی 

نوبت دوم.
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 

ساعت 8 الی 12 و 14 الی 16
تضمین شرکت در مناقصه: معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی 
بصورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.
محل ارائه پیشــنهادها: تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص 
کرج - خیابان سپاه اسالم - صنایع حدید - صندوق مناقصات مستقر 

در مدیریت بازرسی.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 97/09/24

تاریخ بازگشایی پاکت ها: 97/09/25
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ 
ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گزار در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 جهت کســب اطالعات بیشــتر با تلفن 3-44905671 داخلی 311 

و 320 تماس حاصل فرمایید.

م الف ۳۲00

فرمانده ناجا، گفــت: گروه های معاند از ابتدای 
انقالب با پشتیبانی آمریکایی ها و استکبار جهانی با 
شعار حمایت مردم، ضد آنان فعالیت کردند و دست 

به جنایت زدند. 
به گزارش ایرنا، سرتیپ حسین اشتری، دیروز در آیین 
معارفه سرتیپ علی آزادی فرمانده جدید نیروی انتظامی 
اســتان کردستان ، اضافه کرد: برخی از این گروه ها امروز 
نیــز تالش می کنند تا علیه نظام و مردم فعالیت کنند اما 
با حضور مقتدر نیروهای نظامی و انتظامی فعالیت آنها به 

شدت محدود شده است.
اشــتری با یادآوری اینکــه اگر تاریخ کردســتان را 
مــروری کنیم بهتر قدر امنیت را می دانیم اظهار داشــت 
: همدلــی و هماهنگی کــه در بین مردم و مســئولین 
وجــود دارد یکی از ایــن دالیل امنیت موجود اســتان 
کردســتان اســت و پیشــمرگان ُکرد در اوایــل انقالب 
 پــا به پای رزمنــدگان جنگیدند و این امنیــت را ایجاد 

کردند.
اشتری با بیان اینکه هیچ مســئله امنیتی در کشور 

وجــود ندارد که نتوانیم آن را کنتــرل کنیم، اضافه کرد: 
منطقه ای در کشور وجود ندارد که نتوانسته باشیم امنیت 
آن را تامین کنیم و دشمنان به دنبال برهم زدن این ثبات 

و امنیت هستند. 
فرمانده نیــروی انتظامــی گفت: این نیــرو نیاز به 
تجهیزات و تکنولوژی روز دارد و امیدواریم در سال آینده 

با کمک دولت این نیازها تامین شود. 
اشتری اظهار داشت: این ابزار و تجهیزات برای اینکه 
ســرعت و دقت را باال برد و کمترین هزینه ها را داشــته 

باشیم مورد نیاز است. 
وی با اشــاره به اینکــه این تجهیــزات از جمله در 
پاسگاه های انتظامی و مرزبانی مورد استفاده قرار می گیرد 
اضافه کرد: تا حدودی پاســگاه ها تجهیز شــده اند اما این 
کفایت نمی کند و برای تجهیز بیشتر به کمک دولت نیاز 

است. 
اشــتری اضافه کرد: تقویت اســتان های مرزی بویژه 
کردســتان هم از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و ساختار 

در برنامه نیروی انتظامی بوده است. 

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در اســتان کردستان 
صورت گرفته و شــاخص ها رو به بهبودی اســت افزود: 
کردســتان یکی از امن ترین اســتان های کشــور است و 
امیدواریم همکاری و همدلی میان مردم، نیروی انتظامی 

و شورای تامین استان ادامه یابد. 
فرمانده ناجا ، با اشاره به دستورالعمل شورای امنیت 
کشــور در رابطه با مرز تاکید کرد: کولبری باید از مکان 
مشخص، در زمان مشخص و کاالهای معینی طبق ضوابط 

صورت بگیرد. 
اشتری یادآور شد: آن دسته از افرادی که در مناطق 
ممنوعه فعالیت کرده و توجهی به قوانین ندارند هم برای 

ما و هم برای خود مشکل ایجاد می کنند. 
وی با بیان اینکه کشــفیات قاچاق امســال نسبت به 
سال گذشــته 40 درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: 
با اینکــه در مقاطعی میزان تصادفــات و جان باختگان 
افزایش داشــته اســت اما این میزان در ســه ماهه اخیر 
 نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل ۱۲ درصد کاهش 

داشته است. 

شهردار تهران گفت: نمی توان پایتخت را به بهشت 
تبدیل کرد، اما می توانیم جلو تخریب آن را بگیریم.

به گزارش ایرنا، پیروز حناچی روز یکشــنبه در مراسم 
ادای ســوگند در صحن شورای اســالمی شهر تهران افزود: 
توجه به حقوق شــهروندان و جذب مشارکت آنان، اهمیت 
بــه مناطق محروم تر، توجه به ابعاد مختلف پایداری در اداره 
شهر و استفاده از حداکثر تخصص و تجربیات جهانی در اداره 

کالنشهر از جمله برنامه هایم خواهد بود.
وی با اظهــار امیدواری از اینکــه قانون مداری بیش از 
پیش در شــهر حاکم شود، اهتمام و توجه به جوانان و بدنه 
متخصص داخل شهرداری را از جمله دیگر برنامه های خود 

اعالم کرد.
شــهردار تهــران بــا تاکیــد بــر رعایــت عدالت در 
برنامه ریزی های شــهری اظهارداشت: باید باور و قبول کنیم 
در جاهایی )در مدیریت شــهر(  اشتباه کرده ایم و از حداکثر 

ظرفیت علمی استفاده نکرده ایم.
حناچی با بیان اینکه کارگاه های غیرضرور در شهر باید 
جمع  آوری شــود و به قدری کارگاه خواهیم داشت که الزم 
اســت، تصریح کرد: کارگاهی که مایه شرمندگی در میدان 

هفت تیر بود را جمع کردیم.

فرمانده ناجا:

دشمنان درصدد برهم زدن امنیت کشور هستند

در مراسم ادای سوگند 

حناچی: جلو تخریب پایتخت را می گیریم

 مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور 
گفت: هم اکنون نظام درمان کشور چهار هزار دستگاه 
دیالیز کمبود دارد ولی موافقت های اولیه برای تامین 

بخشی از این تجهیزات دریافت شده است.
به گزارش ایرنا، داریوش آرمان در نشســت مشــترک 
با مســئوالن دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین که با موضوع 
راه اندازی بخش پیوند کلیه در بیمارســتان والیت این شهر 
برگزار شد، افزود: هزینه دیالیز هفت برابر پیوند کلیه است و 
می توان با ایجاد بخش پیوند از هدر رفت هزینه ها جلوگیری 

کرده و آالم بیماران را کاهش داد. 
وی اضافه کرد: البته وزارت بهداشــت با خرید سه هزار 
دستگاه دیالیز جدید موافقت کرده است که امیدواریم با رفع 
مشــکالت اقتصادی شاهد تســریع در خرید این دستگاه ها 
باشیم. وی افزود: امروز ۱۲0 هزار بیمار کلیوی تحت پوشش 
۲00 شــعبه انجمن حمایت از بیماران کلیــوی قرار دارند. 
فاطمه اشدری، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
قزوین نیز در این نشست گفت: در حال حاضر استان قزوین 
دارای هزار و ۳00 بیمار کلیوی و 459 بیمار دیالیزی است.

خیابان ۱۶ آذر تهــران از محدوده طرح ترافیک 
خارج شد تا خودروها بتوانند بدون ورود به محدوده 
این طرح از خیابان کارگر شــمالی به سمت میدان 

انقالب و کارگر جنوبی حرکت کنند.
بر اســاس اعالم روابط عمومی معاونــت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران، با انتقال محل استقرار دوربین طرح 
ترافیک، تردد مردم در خیابان ۱۶ آذر و دسترسی به میدان 
انقالب تســهیل شــد و بعد از این خیابان ۱۶ آذر در فاصله 
خیابان های انقالب و بلوار کشــاورز، دیگر به عنوان محدوده 
طرح ترافیک مشمول کنترل دوربینی نمی شود.  این موضوع 
با هدف تســهیل تردد شــهروندانی که قصد ادامه مسیر از 
خیابان کارگر شــمالی به سمت میدان انقالب دارند، صورت 
گرفت. بدین ترتیب دارندگان خودروها برای عبور از خیابان 

۱۶ آذر نیاز به خرید مجوز طرح ترافیک ندارند.

مدیرکل شیالت استان سیســتان و بلوچستان 
گفت: دو کشتی غیرمجاز صیادی چینی توسط گارد 
ساحلی اداره بنادر و دریانوردی چابهار توقیف شدند.

 به گزارش ایســنا، هدایت اهلل میرمرادزهی افزود: این دو 
کشتی در حال صید ترال )جارو کردن کف دریا( در آب های 
ســاحلی ایران در محدوده ساحل چابهار بودند که توقیف و 

مسئوالن آن دستگیر و روانه دادگاه شدند .
وی بیان کرد: این کشتی ها به روش جارو کردن کف دریا 

به صید می پردازند و باعث از بین رفتن صیدگاه می شوند.
مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تنها 
مجوز صید در آب های عمان از ســوی سازمان شیالت اعطا 

می شود.
میرمرادزهی با بیان اینکه در چابهار و کنارک کشتی های 
ترال وجود ندارد، اظهار کرد: این کشــتی ها از سایر سواحل 

کشور به عمان می آیند.
وی همچنین درباره حضور کشــتی های ترال چینی در 
آب های چابهــار و کنارک گفت: هیچ مجــوزی برای ورود 
کشــتی های خارجی به آب های اســتان صادر نشده است، 
درصورتی که این کشــتی ها مشــاهده شــوند توسط یگان 
حفاظت از منابع شیالت با آنها برخورد الزم صورت می گیرد .

بخش درمان کشور با کمبود 
4 هزار دستگاه دیالیز مواجه است

خیابان 16 آذر
 از محدوده طرح ترافیک خارج شد

توقیف 2 کشتی ترال چینی 
در آب های ساحلی 

سیستان و بلوچستان

نیروهای انتظامی استان های سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان طی عملیات های جداگانه ای سه هزار ۶55 

کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. 
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت:  مرزداران 
هنگ مــرزی جکیگور در یک عملیــات موفقیت آمیز علیه 
قاچاقچیان موفق به کشــف یک هزار و 950 کیلوگرم مواد 
مخدر شــدند. به گزارش ایرنا، سرتیپ سعید کمیلی اظهار 
داشــت: مرزداران هنگ مرزی جکیگور با اشراف اطالعاتی 
از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله مواد مخدر به عمق 
کشور آگاه شــدند و بالفاصله با هوشیاری کامل به پوشش 
منطقه پرداختند.وی افزود: سوداگران مرگ که قصد داشتند 
در فرصتی مناسب محموله موادمخدر را توسط سه دستگاه 
خودروی وانت تویوتا وارد کشــور کنند با توجه به عملیات 
غافلگیرانه و حجم زیاد آتش مرزداران در رسیدن به اهداف 
شــوم خود ناکام ماندند.همچنین فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان از کشــف یک هــزار و 705 کیلو انواع مواد مخدر 
در این استان خبر داد. سرتیپ »عزیزاله ملکی« در گفت و گو 
با پایگاه خبری پلیس اظهار داشــت: مأموران مبارزه با مواد 
مخدر اســتان با همکاری یگان های انتظامی شهرستان های 
»بشــاگرد، حاجی آباد، میناب، بندرخمیر و بندرعباس« در 
راســتای مبارزه جدی و بی امان بــا قاچاقچیان مواد مخدر 
و ســوداگران مرگ، با انجام اقدامات اطالعاتی و اشــرافیت 
بــر محورهای مواصالتی فرعی و اصلی طی هشــت مرحله 

عملیات پاکسازی را در استان اجرا کردند.
وی با اشاره به توقیف ۱0 دستگاه خودرو در این زمینه، 
افزود: مواد مکشــوفه شــامل یک هزار و ۲8۳ کیلو تریاک، 
4۲0 کیلو حشیش و دو کیلو گرم سایرمواد مخدر می باشد.

کشف بیش از 3/6  تن مواد مخدر 
در دو استان شرقی و جنوبی

واژگونی اتوبوس در تنــگ ابوالحیات در حوالی 
کازرون فارس منجر به مرگ دو  سرنشین آن شد.

به گزارش ایســنا، حوالی ســاعت ســه بامــداد دیروز 
)یکشــنبه ۱۱ آذر(، یک دســتگاه اتوبوس با پنج سرنشین  
در تنگ ابوالحیات واژگون شــد که دو نفر از سرنشینان این 
خودرو در دم جان باختند. با اعزام سریع نیروهای امدادی به 
محل حادثه، سه نفر از سرنشینان این اتوبوس به بیمارستان 
ترومای شهید رجایی شیراز منتقل شدند. اتوبوس یاد شده 
از کرمان به ســمت خوزستان در حرکت بوده و حال یکی از 

مصدومان وخیم گزارش شده است.

واژگونی اتوبوس 2 کشته گرفت

بره ای دو سر در اتفاقی نادر از گوسفند یک دامدار 
شهرستان پلدختر لرستان متولد شد. 

دامدار پلدختــری گفت: یک راس بره دو ســر در اوج 
نابــاوری از یکی از گوســفندان وی متولد شــده که تعجب 
همگان را برانگیخته اســت . کرمجان محمودوند که ساکن 
روستای سراب حمام پلدختر است، در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشت: تاکنون از هیچ آمپولی از جمله آمپول دوقلوزایی در 
گوسفندان خود استفاده نکرده است. وی افزود: این بره یک 
تنه، چهار دســت و پا و دو گوش دارد اما دارای چهار چشم، 

دو پوزه و دو دهان است که به دهان سگ شباهت دارد.

بره 2 سر در پلدختر متولد شد

کم فروشی بی سابقه در محصوالت لبنی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت 8۲9 
میلیارد ریالی ۲۲ شرکت تولید فرآورده های لبنی در شعب 
این سازمان به جرم گران فروشی خبر داد و گفت: شاهد کم 
فروشی های بی ســابقه در محصوالت لبنی کشور هستیم 
و در این زمینه گزارش های بســیاری به ســازمان تعزیرات 

حکومتی رسیده است.
ممنوعیت جدید در انتقال دانشجویان 

به داخل کشور
سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: 
مطابق مصوبه جلسه 70  شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ 
7 شــهریور ۱۳97 افرادی که از ابتدای ســال ۲0۱9 برای 
ادامه تحصیل در دانشــگاه های خارجی اقدام کنند باید تا 

پایان مدت تحصیل در آن کشــور بمانند و امکان انتقال از 
خارج به داخل از آن تاریخ به بعد وجود ندارد.

افزایش غلظت آالینده ها در شهرهای صنعتی
 تا چهارشنبه

مدیر پیش بینی و هشدار سازمانی کشور از وقوع بارش 
پراکنده در ســواحل خزر و خراسان شمالی طی امروز خبر 
داد و گفت: امروز مناطق مرکزی خلیج فارس مواج است و 
از امروز تا چهارشنبه افزایش غلظت آالینده ها در شهرهای 

صنعتی پیش بینی می شود.
فاش شدن ماجرای ۳۰۰ سرقت 

پس از تعقیب  و گریز شبانه
سرنشینان خودرو پراید که پس از مشکوک شدن گشت 
پلیــس به آنها در محدوده خیابــان تهران ویال اقدام به فرار 
کرده بودند، پس از تعقیب و گریز و توقف با شلیک پلیس، به 
بیش از ۳00 فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

اخــبار کوتــاه

گفتنی اســت، حناچی که ۲۲ آبان امســال به عنوان 
چهاردهمین شــهردار تهران پس از انقالب اسالمی انتخاب 

شــد؛ صبح دیروز در جمع اعضای شــورای اسالمی سوگند 
یاد کرد.



اخبار كشور

درمکتب امام

تقریظ امام)ره( بر جزوه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تا انقالب مهدی)عج( با نهضت خمینی)ره(

آنچه كه در اين جزوه اســت »قانون اساىس جمهورى اسالمى ايران« است كه 

]به[ وســيله منايندگان محرتم ملت ايران- كه اكرثيت آنان از علامى اعالم و حجج 

اسالم و مطلعني بر احكام اسالم بودند- تهيه و به تصويب اكرثيت ملت معظم رسيد. 

و اميد اســت إن شــاءالَله تعاىل با عمل به آن، آرمان هاى اسالمى برآورده شود؛ و تا 

ظهور حرضت بقيه ًْالله- ارواحنا له الفداء- باقى و مورد عمل باشد.
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صفحه 11
دو شنبه 1۲ آذر 1۳۹۷

۲۵ ربیع االول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۴

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دیروز برجام حالل مشکالت بود
امروز حمله به شورای نگهبان!

سرویس سیاسی-
افراطیون مدعی اصالح طلبی که با حمایت از سیاســت های ناکارآمد دولت از جمله گره زدن حل همه مشــکالت به 
برجام، امروز جزو مسببان وضع موجود اند، از مسئولیت پذیری فرار می کنند و با فرافکنی شورای نگهبان را مقصر جا می زنند! 
جماعت مدعی اصالحات این روزها ناکارآمدی و ریاکاری خود را عیان تر می کند و آن را فریاد می زند.روزنامه سازندگی دیروز 
مطلبی را از مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصالحات منتشر کرد. وی نوشته: »...اگر آن شرایط روشن 
نباشد، مسلم است که از نظر حقوقی موانع زیادی برای بازنگری قانون اساسی وجود دارد از جمله شورای نگهبان که بخش 
مهمی از اقدامات و تصمیمات بد در جامعه به آن برمی گردد. اگر شورای نگهبان را بتوان متقاعد کرد تا نگاه خود را اصالح 
کند، بسیاری از مسائل قابل حل است.«آن زمان که مست برجام بودید، برایش چرب زبانی می کردید، تیتر می زدید »غروب 
تحریم، ساحل توافق« و ده ها دستاورد برایش ردیف می کردید را که خوب یادتان هست! آن موقع که می گفتید ما تضمین 
روحانی هستیم چطور؟! هنگامی که در فحاشی به منتقدان گلو پاره می کردید را هم که باید یادتان باشد. اکنون که راهکار 
مذاکره و دستیابی به توافق به هر قیمت برای حل مشکالت به شکست انجامیده، می گویند مقصر شورای نگهبان است! 
مشکالت کشور ناشی از مقاومت در برابر اجرای سیاست های کلی نظام است و ریشه در نفاق خائنان وطن فروش متظاهر 
به اصالح طلبی دارد که غش می کنند به سمت غرب و به آن سوی مرزها دخیل می بندند تا نسخه های به بن بست رسیده 
غرب را به کشور غالب کنند. البته مدعیان اصالح طلبی همین اند.همین روزنامه چندی پیش نوشته بود: »نظرسنجی ای که 
به تازگی توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده هم تأیید می کند که 76 درصد کارآفرینان از دولت ناراضی اند و 79 درصد 
آنها نیز سیاست های اساسی دولت به خصوص در مورد موضوعاتی مانند ارز را شکست خورده می دانند. همزمان شهروندان 
از وضعیت گرانی ها به تنگ آمده اند و سرمایه های اندکشان را به ارز تبدیل می کنند. منظومه ای که دولت اکنون در مرکز 
آن قرار گرفته، محصول دو ســال بی تصمیمی و بی انگیزگی در اداره اقتصاد کشور است.«سازندگی همچنین نوشته بود: 
»در دو ماه اخیر اعالم شده است این عزم وجود دارد تا قیمت دالر به کانال 10 هزار تومان برسد. وقتی این مسئله اعالم 
می شــود باید به نقطه مقابل آن هم فکر کرد. اینکه اساســا چرا افزایش نرخ ارز رخ داد؟ اگر بانک مرکزی اکنون قدرت و 
اختیار این را دارد که با تزریق دالر، قیمت آن را تا یک محدوده مشخص پایین بیاورد، پس چرا پیش از این تزریق نکرد؟... 
آن زمان ]در ابتدای شروع بحران ارزی[ تزریق ارز اتفاق نیفتاد و باعث شد عرضه و تقاضای ارز به هم بخورد و قیمت دالر 
تا مرز 19 هزار تومان پیش برود.«ولی اهلل ســیف، رئیس ســابق بانک مرکزی نیز مدتی پیش در گفت و گو با دنیای اقتصاد 
اظهار داشته بود: توصیف و نام گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲1 فروردین 97 به بعد رخ داد مناسب 
نمی دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام شده در ستاد اقتصادی بود که 
در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست گذاری مستقلی 

از مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد.
تمجید از مدال دهنده به قاتل 290 ایرانی!

روزنامه زنجیره ای قانون به شکلی عجیب خبر مرگ رئیس جمهور پیشین آمریکا را پوشش داد و با تیتر شاعرانه »جورج 
بوش پدر، معمار جنگ خلیج فارس درگذشــت«، بدون اشاره به سوابق جنایتکارانه به ویژه ماجرای حمله ناو آمریکایی به 
هواپیمایی مسافربری ایران در دوران ریاست جمهوری وی نوشت: »دونالد ترامپ در بیانیه ای با تسلیت درگذشت رییس جمهور 
سابق آمریکا، تعهد او را به کشور ستوده است.همچنین باراک اوباما، رییس جمهور پیشین ایاالت متحده، نیز با صدور بیانیه ای 
گفت که آمریکا »خدمتگزاری فروتن و میهن پرست« را از دست داده است.« روزنامه همشهری نیز با بزک خوی سلطه گری 
آمریکا، جنگ افروزی های واشنگتن را یک واکنش طبیعی جا زده و در مطلبی نوشت: »جنگ خلیج فارس در دوره بوش 
رخ داد که آن را باید واکنش طبیعی آمریکا در مقابل زیاده روی های صدام حسین دانست«. همچنین روزنامه سازندگی در 
مطلبی نوشت: »نیمه شب روز جمعه 30 نوامبر خبر درگذشت جورج بوش چهل ویکمین رئیس جمهور آمریکا توسط پسرش 
جورج بوش تایید شد...جورج هربرت بوش ارزش های سنتی آمریکایی و عزم به ساختن ملتی مهربان تر و آرام تر را با خود به 
کاخ سفید برد.او در مراسم تحلیف ریاست جمهوری تعهد کرد از توان ملت آمریکا به عنوان نیرویی برای نیکی استفاده کند 
و همین امر باعث شد در امر سیاست خارجی بتواند خاطره مداخله و جنگ آمریکا در ویتنام را مقدار زیادی به حاشیه ببرد«.
گفتنی اســت در ایران نام جرج هربرت واکر بوش با پرواز 655 ایران ایر گره خورده اســت. در دوازدهم تیرماه 1367، 
هواپیمای مسافری ایرباس ایران بر فراز آب های خلیج فارس مورد هجوم یگان های دریایی متجاوز دولت بوش قرار گرفت. 
این هواپیما در زمانی که ایران در نبرد با متجاوزین بعثی قرار داشــت با موشــک ناو جنگی وینسنس مورد حمله عمدی 
نیرو های تجاوزگر و جنایت پیشه شیطان بزرگ قرار گرفت. هواپیما حامل ۲90 مسافر و خدمه بود که تمامی آنها اعم از مرد 
و زن و کودک و نوجوان و کهنسال با این جنایت به شهادت رسیدند. پس از سقوط این هواپیما و با توجه به مجهز بودن 
کشتی جنگی وینسنس به پیشرفته ترین سیستم های راداری و رایانه ای و همچنین مشخص بودن نوع هواپیمای در حال 
پرواز، مسلم شد که احتمال  اشتباه وجود نداشته و این اقدام، کاماًل تعمدی و خصمانه بوده است. با این حال دولت بوش 

پس از چندی، مدال شجاعت بر گردن »ویلیام سی راجرز سوم« ناخدای این ناو انداخت.
این در حالی اســت که حمله به پاناما و  اشــغال این کشور، نشان دادن چراغ سبز به صدام برای  اشغال کشور همسایه 
)کویت( و سپس حمله به عراق، سکوت در مقابل جنایات وحشیانه صدام در سرکوب شیعیان و حمله به سومالی از جمله 
اقدامات جنایتکارانه بوش در زمان ریاست جمهوری خود بود. وی در سال های اخیر با رسوایی جنسی نیز درگیر بود و 6 
زن از وی به دلیل آزار جنسی به افشاگری پرداخته بودند. سال جاری میالدی و بعد از فاش شدن این رسوایی های جنسی 

سخنگوی وی رسما پذیرفت که جرج بوش پدر بیماري جنسي داشته است.
ظریف و اظهار نظر مسئوالنه ؟!

روزنامه ارگان دولت ایران رو گذشته در یادداشت سرمقاله خود با عنوان »بی توجهی به ظرافت های استیضاح« و در 
تقبیح اقدام نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر امور خارجه، ادعای عجیبی را مطرح کرد و نوشت: »نکته دیگری که 
استیضاح کنندگان به خوبی می دانند و خود را به غفلت می زنند، وضعیت دو طرف از حیث مسئولیت پذیری است. طرف 
استیضاح کننده هرچه دوست دارد اعم از درست یا نادرست خواهد گفت و هیچ مسئولیتی در بیان مطلب نمی پذیرد. اینکه 
این سخن تا چه حد در جهت منافع ملی است یا تا چه حد آن را تهدید می کند مورد توجه او نیست و دغدغه ای به آن 
ندارد. در مقابل وزیر خارجه نمی تواند غیرمسئوالنه پاسخ دهد و باید انواع و اقسام مالحظات را رعایت کند. این نابرابری در 
پرسش و پاسخ همان چیزی است که استیضاح کنندگان درصدد بهره برداری از آن هستند. « روزنامه ارگان دولت در حالی 
مدعی است که در جلسه استیضاح، وزیر امورخارجه به دلیل منافع ملی نمی تواند غیر مسئوالنه پاسخ دهد و انواع مالحظات 
را رعایت کند ، که اتفاقا اصل ماجرای استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل اظهارات غیرمسئوالنه و خالف امنیت و منافع ملی 
وی در متهم کردن کشور و نظام به پولشویی گسترده است که متاسفانه با استقبال شدید رسانه های ضدانقالب و رسانه های 
خارجی ضدایران مواجه شد و باز مهر تاییدی بر این ادعای ترامپ بود که »ایران با پولشویی گسترده و تامین مالی تروریسم، 
تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان است.« از سوی دیگر این نوع اظهار نظرهای غیر مسئوالنه و خالف منافع ملی از سوی 
آقای ظریف مسبوق به سابقه است و بار اولی نیست که چنین مواضعی می گیرد. وی در گرماگرم مذاکرات هسته ای نیز مدعی 
شد که آمریکا با یک بمب می تواند تمام سیستم دفاعی ما را نابود کند و درواقع خواسته یا ناخواسته این پیام را به طرف 
مقابل منتقل کرد که ما ضعیف هستیم و قدرت چانه زنی نداریم. اینگونه بود که دشمن راهش را پیدا کرد که نباید امتیاز 
دهد بلکه باید امتیاز بگیرد. در واقع همین هم شد و آنها هیچ تضمینی ندادند آن طور که هر وقت بخواهند زیر میز بزنند. 

حرف های متناقض یک نماینده عضو فراکسیون امید درباره حجاب!
روزنامه زنجیره ای آرمان در شماره دیروز خود سخنان پروانه سلحشوری نماینده مجلس در همایش »پوشش بانوان ایرانی 
پس از انقالب« را منتشر کرد. سلحشوری در این اظهارات تأمل برانگیز، به چادر به عنوان حجاب برتر حمله و از آن انتقاد کرد!
اظهارات سلحشوری در این همایش عوامانه و سطحی بوده و از جنس همان سخنانی است که همواره در طول چهار 
دهه گذشــته از ســوی ضد انقالب و معاندین با دین و اعتقادات مردم مطرح شده است.بر اساس گزارش آرمان » نماینده 
تهران در مجلس با بیان اینکه بیشتر مردم ایران هنوز معتقد به حجاب هستند و آن را باور دارند، یادآور شد: البته دختران 
و زنانی هستند که این باور را ندارند. قطعا نهادهای سیاستگذار و مجری اشتباهاتی داشته اند که نتوانسته ایم حجاب را برای 
اقشار جامعه نهادینه کنیم.«این گزارش می افزاید: »سلحشوری خاطرنشان کرد: من معتقدم که الزاما پوشیدن چادر به معنای 
حجاب کامل نیست. گاهی برخی با همین پوشش چنان آرایشی دارند که خود حجاب را زیر سؤال می برد. باید بگویم ما نه 
تنها باعث اعتقاد جوانان مان به حجاب نشده ایم بلکه باعث گریزان شدن آنها از خیلی از آموزه ها شدیم. این نماینده مجلس 
با بیان اینکه دخترانی که پوشــش بهتری دارند زودتر ازدواج می کنند و در رابطه عاطفی با جنس مخالف موفق تر عمل 
می کنند ادامه داد: ما فقط روی ظاهر اسالمی کار کردیم و ریاکاری کردیم. در حالی که محتوا را رها کردیم و اصل دین را به 
جوانان خوب آموزش ندادیم.«سلحشوری با اشاره به سابقه تحصیل و زندگی خود در هند گفت: من 10 سال در هند زندگی 

کردم. در آنجا چادر و مقنعه چانه دار به سر می کردم، ما باید نوع این موضوع را تعریف کنیم که جلوی آسیب ها را بگیرد.
درباره سخنان سلحشوری نکات متعددی وجود دارد که به اختصار به آنها می پردازیم، نخست آنکه او اذعان دارد اکثریت 

مردم هنوز معتقد به حجاب هستند و بالفاصله مدعی می شود نتوانسته ایم حجاب را برای اقشار جامعه نهادینه کنیم!
اگر اکثریت مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند چگونه سلحشــوری در تناقضی آشکار می گوید نتوانسته ایم حجاب را 
برای مردم نهادینه کنیم؟! از آنجایی که دروغگو کم حافظه می شود از چنین فردی نمی توان انتظار داشت که به قبل و بعد 

سخنان خود دقت کرده و از تناقض گویی پرهیز کند.
نکته دوم اینکه سلحشوری مدعی می شود دخترانی که پوشش بهتری دارند زودتر ازدواج می کنند و این سخن به معنای 
آن است که حجاب و پوشش اسالمی، اخالقی و شرعی پوشش بهتری نبوده و مانع ازدواج دختران می شود، آیا سلحشوری 
که خود از حجاب چادر استفاده می کند و در این زمینه نیز بحث مفصلی در همایش فوق انجام داده نتوانسته ازدواج کند 
یا ازدواج ناموفقی داشته است؟! می شود این سؤال را از سلحشوری پرسید تا با توجه به سخنانی که در »همایش پوشش 

بانون ایران پس از انقالب« از آن سخن گفته بدان پاسخ دهد.
نکته سوم اینکه سلحشوری می گوید ما فقط روی ظاهر اسالمی کار و ریاکاری کردیم و بالفاصله از محجبه بودن خود 
در هند سخن می گوید و اینکه در آنجا چادر و مقنعه چانه دار استفاده می کرده است، اگر این پوشش از سر اعتقاد بوده 
است و نه ریاکاری چرا امروز بر خالف حجاب برتر یعنی چادر دست به جو سازی می زند؟! زاهدان کاین جلوه بر محراب و 

منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند؟!
و نکته چهارم اینکه حجاب اسالمی از سوی شارع مقدس بر زنان مسلمان و عفیف واجب شده و یک مسلمان نمی تواند 
در وجوب آن تشکیک کند، با این وجود مدعیان اصالحات هر از گاهی که کف گیرشان ته دیگ می خورد به مقدسات و 

ارزش های اسالمی حمله ور می شوند.
راه خشونت ُزدایی از ورزشگاه: خیرمقدم گفتن به بانوان از بلندگو!

روزنامه شرق در شماره دیروز خود ظاهرا تحلیلی روان شناختی از محیط ورزشگاه ها ارائه داده و در اظهاراتی محیرالعقول 
مدعی شده عبارت »اینجا خانواده نشسته است«! برای سالم سازی محیط ورزشگاه ها بسیار مفید خواهد بود.

در این نوشتار آمده: »از نظر روانشناسی باید پرسید چرا حضور زنان در ورزشگاه ها به سود فضای ورزش و جامعه ایرانی 
است؟... ورود خانم ها و بانوان به استادیوم های ورزشی از حجم انواع خشونت و پرخاشگرهای کالمی و حتی فیزیکی!! در 
حین تماشای بازی های ورزشی خواهد کاست...«! سپس نویسنده نظریه خویش را چنین شرح می دهد: »وقتی در ابتدای 
مسابقه از طریق بلندگو به خانواده ها و بانوان حاضر در استادیوم خیرمقدم گفته می شود غیر مستقیم تیتر این مقاله ]اینجا 

خانواده نشسته است[ برای مابقی تماشاگران یادآور می شود.«!
به عبارتی چنانکه ادعا شده راهکار کمتر کردن خشونت های کالمی و فیزیکی اوال حضور بانوان در ورزشگاه و در ثانی 
خیرمقدم گفتن به آنها از طریق بلندگو است. این سیاق روزنامه های زنجیره ای در نوع خود چیز تازه ای نیست که آسمان و 
ریسمان را به هم می بافند و مسیر رودخانه را برعکس شنا می کنند تا آن بشود که می خواهند. وگرنه ایشان  گریزی به آنچه 
مطرح است می زدند تا ببینند حضور بانوان خود می تواند دلیل مضاعف دیگری بر شکل گیری های خشونت باشد یا خیر؟! 
با یافته جدید روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب اکنون جا دارد نمایندگان مجلس پیرامون وظیفه نظارتی خود از 
مدیران ورزشی و فرهنگی این سؤال را بپرسند که وقتی معضالت فرهنگی در میادین ورزشی به همین آسانی و با حضور 
چندنفر و یک بلندگو و یک خط خیر مقدم گفتن حل شدنی بوده چرا آنها غفلت کرده اند؟!! ضمن آنکه از یابنده این راهکار 
را نیز باید در مراسم ویژه تقدیر و تشکر شود!  شایان ذکر است که معضالت فرهنگی در میادین ورزشی )خاصه فوتبال( کم 
و بیش در تمام جهان مطرح است. ضمن آنکه خالف سهل اندیشی روزنامه مذکور مسایل فرهنگی بسیار غامض و پیچیده 

هستند و با یک خیرمقدم قابل حل نیست. 

نقدی بر اظهارات عضو دیپلمات مجمع تشخیص مصلحت

FATF تنها فایده اجرای دستورات
موثر و دقیق تر شدن تحریم های آمریکاست!

طی یک ماه اخیر، آقای سید محمد صدر، 
یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
اظهار نظرهای متعددی پیرامون لوایح مربوط 
به FATF داشــته است. اظهارات وی نشان 
می دهد که متاسفانه وی بینش صحیحی در 

رابطه با لوایح مربوط به FATF ندارد.
1. آقــای صــدر در تاریــخ 14 مهرمــاه در 
مصاحبه ای بیان کرده بود: » امیدوارم فقدان علم 
کافی نسبت به لوایح مرتبط با FATF علت برخی 
مخالفت ها باشد، مصلحت در این است که این لوایح 
تصویب شود. اگر لوایح مرتبط به FATF تصویب 
نشــود تحریم مجددا بر ایران تحمیل می شــود. 
آمریکا و ترامپ به دنبال این هستند که تحریم های 
جدیدی را علیه ایران شــروع کنند - چنانچه که 
شروع هم کرده اند - و اگر ما این لوایح را تصویب 
نکنیم، تمام روابط بانکی و تجاری با دیگر کشورها 

دچار مشکل می شود«.
اظهار نظر آقای صدر نشــان می دهد که وی 
از فضــای حاکم بر روابط بانکی بین المللی، اطالع 
چندانی ندارد. توضیح بیشتر اینکه برای بانک های 
جهان، مسئله تحریم ها و رعایت مقررات تحریمی، 
خصوصا علیه ایران، اهمیت بیشتری دارد تا اینکه 
مقررات FATF، رعایت شود و با کشورهای داخل 
لیست سیاه این نهاد ارتباط گرفته نشود. در این باره، 
جریمه هایی که آمریکا به دلیل عدم رعایت قوانین 
تحریمی، علیه بانک های دنیا وضع نموده اســت، 
به قدری زیاد است که قابل قیاس با جریمه هایی 
که بانک ها بــه دلیل عدم رعایت خواســته های 
FATF،)الزامات مبارزه با پولشوئی و تامین مالی 

تروریسم( شده اند، نیست. 
به عبارت دیگر، اکنون که تحریم ها بازگشته 
اســت، تصویب لوایح مرتبط با FATF و کســب 
رضایت این نهاد، دیگر موضوعیتی نخواهد داشت 
و حتی اگر ایران این لویح را تصویب کند، به دلیل 
تحریم های آمریکا، روابط بانکی همچنان با مشکل 

مواجه خواهد بود. 
۲. وی در تاریخ 13 آبان همزمان با روز بازگشت 
تحریم ها علیه ایران، اظهار داشته بود: »بهترین راه 
برای مقابله با تحریم هــای آمریکا، تصویب لوایح 
FATF است. اگر این کار انجام نشود؛ کمک بزرگی 
به ترامپ برای گسترش تحریم ها علیه کشور است. 
اگر این اقدام انجام نشود حتی کشورهای نزدیک به 
ما نظیر چین و روسیه نیز نمی توانند با ما مبادالت 
تجاری و بازرگانی داشته باشند. بنابراین بهترین راه 
برای مقابله با تحریم های آمریکا، تصویب آن لوایح 
است. طبیعی است که باید یکسری اقدامات داخلی 
نیز در این راستا انجام شود«. این گونه اظهار نظرها 
نیز نشان می دهد که اساسا درک و بینش درستی 
نسبت به کارکرد و شاکله ماموریتی FATF وجود 
ندارد و اشــخاصی که این صحبت ها را مدام تکرار 
می کننــد، نیازمند افزایش دانــش در این زمینه 

هستند. در این باره نکاتی وجود دارد:
الف - کارکرد عمده FATF، ایجاد شــفافیت 
برای طرف های خارجی ایران است. این امر هم در 

توصیه ها و هم در برنامه اقدامی که این نهاد برای 
ایران درنظر گرفته است، وجود دارد. در برنامه اقدام، 
مســائلی از قبیل شناخت مشتری و ذینفع واقعی 
در معامالت مطرح شده و سپس مقوله به اشتراک 
گذاری این اطالعات توســط ایــران به طرفهای 
خارجی مورد توجه واقع شــده است. در نتیجه با 
توجه به اینکه تحریمهای آمریکا بازگشته است، با 
اجرای برنامه اقدام FATF، اتفاقا بخش تحریمی 
از غیرتحریمی شناخته شده و بخش غیرتحریمی 
برای اینکه دچار تحریم نشود، بخش تحریمی، را 
تحریم می کند و تحریم های آمریکا به دست خودمان 
در داخل کشور، اجرا می شود. بنابراین، آمریکا دقیقا 
به دنبال اجرای برنامه اقدام FATF و تصویب لوایح 
مدنظر اســت تا تحریم های خود را به طرز موثری 
اعمــال نماید. در نتیجه تصویــب لوایح مرتبط با 

FATF، هدیه به آقای ترامپ است. 
ب – درباره اینکه ایشان گفته اگر لوایح مرتبط 
با FATF تصویب نشــود، حتی دو کشور چین و 
روسیه با ما کار نخواهند کرد، باید توجه داشت ایران 
از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده 
است و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. 
سؤال مهمی که آقای صدر باید به آن پاسخ دهند 
این اســت که در این 7 سالی که ایران در لیست 
سیاه FATF قرار داشت، همکاری های مالی ایران 
با کشورهای دیگر کامال قطع بود؟ تبادالت وسیع 
مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و 
چین در این دوران، نشان می دهد که وجود ایران 
در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری های 

مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
3. آقای صدر در تاریخ ۲1 آبان در مصاحبه ای 
 اشاره داشته بود: » اگر ما به این کنوانسیون ملحق 
نشویم در واقع هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم زیرا 
ترامــپ به طور جدی به دنبال تحریم ایران و البته 

گسترش دامنه تحریم ها است. در این شرایط اگر 
CFT )کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم( 
را نپذیریم در واقع خودمان تحریم های یک جانبه 
ترامپ را به تحریم بین المللی تبدیل و همه دنیا را 
در تحریم ها علیه ایران شریک کرده ایم به طوریکه 
نخواهیم توانســت با هیچ کشوری مراودات مالی 
و بانکی داشــته باشــیم که قطعا به ضرر مردم و 
جمهوری اســالمی خواهد بود. بر این اساس اگر 
CFT را نپذیریم موضع ترامپ در تحریم ایران را 
تقویت کرده ایم. مخالفان این نکته را درک نمی کنند 
که تصویب نشدن CFT خدای نکرده ممکن است 
مقدمات سقوط جمهوری اسالمی را فراهم کند زیرا 
فشار اقتصادی وحشتناکی به مردم وارد می شود که 
به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوران جنگ نیست«.
در مصاحبه ای دیگر وی گفته بود: »من معتقدم 
که لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا 
همان FATF به ویژه الیحه الحاق به کنوانسیون 
بین المللی CFT باید در کشــور تصویب شــود 
 SPV چراکه با تصویب ایــن لوایح زمینه اجرای
)کانال ویژه مالی مستقل اتحادیه اروپا( در کشور 

فراهم می شود«.
این حد اغراق نســبت به فواید فرضی الیحه 
الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
که تقریبا در چند ماه اخیر، بی ســابقه بوده است، 

دارای  اشکاالت اساسی زیر است:
الف - نخست این که نباید وضعیت اقتصادی را 
به مسائل خارجی گره زد. کاری که البته، مقامات 
دولتی در دوران تصویب توافق برجام انجام دادند و 

بعدها با انتقاد رهبری مواجه شد. 
رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در خردادماه 
امسال بیان کردند: »تجربه مهّم دیگر در این قضایای 
برجام، این است که گره زدن حّل مسائل کشور به 
برجــام و امثال برجام یا به مســائل خارجی، یک 

خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، 
مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را 
گره بزنیم به امری که از اختیار ما خارج است، در 
بیرون کشور تدبیر می شود و تصمیم گیری می شود. 
وقتی ما مسئله  اقتصاد کشور را، کسب و کار کشور را 
به مسئله  برجام گره می زنیم، نتیجه این می شود که 
صاحبان کار و سرمایه چند ماه باید منتظر بمانند 
تا ببینند خارجی ها در مورد برجام چه تصمیمی 
می گیرند؛ چند ماه تأّمل کنند، صبر کنند، منتظر 
بمانند تا ببینند که آیا در توافق می مانند یا از توافق 
خارج می شوند؛ امضا می کنند یا امضا نمی کنند؛ بعد 
از آنکه امضا کردند، پابند امضا می مانند یا نمی مانند! 
مرتّب بایستی دستگاه فّعاِل اقتصادِی مردمِی کشور 
در انتظار رفتار خارجی ها باشد. نمی توانیم ظرفّیت 
کشور را معّطل توافق برجام بگذاریم؛ مّدتی معّطل 
اجرای برجام، مّدتــی معّطل خروج و عدم خروج 

از برجام؛«
 ،FATF ب - اینکــه تصویب لوایح مرتبط با
پیش شرط اجرای سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا 
 SPV اســت، از مبنا اشتباه است چرا که ساز وکار
بــه دلیل ویژه بودن و درگیر نبودن موسســات و 
بانک های اروپایی و همچنین مشخص بودن منشا 
پول و ســپس مصرف آن، نیازی به اجرای برنامه 
اقدام FATF و ارتقای اســتانداردهای کشــور در 
حوزه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم ندارد. 
SPV قرار بوده طوری طراحی شود که دیگر 
بانک ها و موسسات مالی اروپایی را درگیر مراوده با 
ایران نکند و فقط نقش یک اتاق پایاپای برای تسویه 
مبادالت تجاری ایران را فراهم کند. طبیعی است 
در این ساز و کار بحث پولشوئی معنا ندارد چرا که 
این ساز و کار، اساسا به دلیل ویژه بودن و نظام های 
کنترلی در نظر گرفته شده در آن)خرید و فروش 
اقالم خاص به افراد خاص و برای مصارف خاص(، 

خود ایزوله از تهدیدات مرتبط با پولشویی است.
ج – ایشــان تالش می کند نشــان بدهد که 
آمریکا از عدم تصویب کنوانســیون های مربوط به 
FATF ناراحت است، اما خوب است مطلع باشند 
که خانم سیگال مندلکر )معاون وزارت خزانه داری 
که توسط رهبری تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی 
یاد می شود(، از نســبت به تاخیر در تصویب این 
لوایح گالیه کرده است و نسبت FATF با آمریکا، 

کامال روشن است.
بنابر مطالبی که ذکر شد، جا دارد تا آقای صدر، 
با درایت و دقت نظر بیشتری پیرامون موضوعاتی که 
از قضا قرار است در مجمع تشخیص مورد بررسی 
قرار گیرد، اظهار نظر کند و در شــرایط بازگشت 
تحریم ها که کشــور نیازمند اقدامات خردمندانه 
اســت، تصمیمات منطقی اتخاذ کند. در صورت 
تصویب و اجرای کنوانسیون های CFT و پالرمو، 
مسئولیت خسارات ناشــی از آن )اعم از خسارات 
امنیتــی و اقتصادی( متوجه افــرادی مانند آقای 
صدر خواهد بود و تاریخ درباره کســانی که اراده 
 آمریکا را در کشــور اجرا می کنند قضاوت خوبی 

نخواهد داشت.

به دلیل سخنان نامتعارف و اجرای خارج از ادب در برنامه ما و شمای شبکه 
شما، آرش ظلی پور تا اطالع ثانوی از اجرای تلویزیونی کنار گذاشته شد.

مدیرشبکه شما با ابالغ این تصمیم معاونت استانها به مجری برنامه »ما و شما«، 
تهیه کننده برنامه را نیز توبیخ و جریمه نقدی کرد. بر پایه این گزارش در آینده ای 
نزدیک برنامه »من و شما« با گروهی جدید و رویکردی متفاوت روی آنتن شبکه شما 
خواهد رفت. انتشار این خبر مبنی بر کنار گذاشتن ظلی پور تا اطالع ثانوی این سؤال 
را پیش می آورد که شبکه شما خود را سرکار گذاشته است یا مردم را؟! آیا قرار است 
چند روز دیگر که آب ها از آسیاب افتاد و ماجرا فروکش کرد، این فرد هتاک و بی ادب 
بار دیگر مقابل دوربین تلویزیون بنشیند؟ صدا و سیما چه رودربایستی و بدهکاری 
خاصی به این افراد دارد که نمی تواند به صراحت آنان را اخراج کند؟ و باالخره کجای 
دنیا یک رسانه فراگیر و همگانی اجازه می دهد اینچنین به مخاطبانش توهین شده 

و آبرو و حیثیت خودش زیر سؤال برود؟

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از بازگشت به کار 
کارگران نیشکر هفت تپه خبر داد و گفت: با توجه به هماهنگی های انجام  
گرفته، دیروز)یکشنبه( کارگران نیشکر هفت تپه سرانجام به اعتصاب خود 

پایان دادند و به کارخانه بازگشتند.
امید بن عباس در گفت وگو با ایسنا، با  اشاره به پایان اعتصاب کارگران این کارخانه 
اظهار کرد: کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه مدتی در اعتصاب بودند اما با توجه به 

پیگیری هایی که انجام گرفت از دیروز آنها به اعتصاب خود پایان دادند.
وی افزود: از روز یکشــنبه رســما بر اساس پیگیری های قبلی، دستور استاندار 
خوزستان و با گام هایی که در راستای تحقق مطالبات کارگران از جمله پرداخت دوماه 
حقوق، تمدید دفترچه های درمانی بیمه، انتصاب مدیر اجرایی کارخانه هفت تپه و 
اختیاراتی که از سوی مالک بخش خصوصی شرکت برای انجام کار به وی داده شد، 
کارگران نیشکر هفت تپه بر سر کار خود بازگشتند. مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خوزستان تصریح کرد: برنامه های اجرایی شرکت که شامل اورهال کارخانه، 
برداشت محصول و تولید شکر است، از سوی مدیر اجرایی پیگیری و اجرایی خواهد 
شد.بن عباس عنوان کرد: کارگران از دیروز دستگاه های کارخانه را روشن کردند تا بر 
اساس برنامه های مدیر اجرایی جدید فعالیت های شرکت را پیش ببرند.وی با  اشاره 
به کارگر بازداشــت شــده این شرکت نیز گفت: موضوع این کارگر بازداشتی را باید 
دســتگاه قضایی پیگیری کند تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود. وی در ادامه با 
 اشاره به تشکیل شورای اسالمی کار برای نظارت بر این شرکت گفت: دستگاه های 
تخصصی مثل جهاد کشــاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی، با حضور موثر بر فعالیت این واحد تولیدی نظارت خواهند داشت.
قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری خوزستان 
با  اشاره به حل مشکل بیمه کارگران نیشکر هفت تپه گفت: در بحث بیمه، تامین 
اجتماعی به مدت یکسال قرارداد خود را با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
تمدید کرده است.یداهلل مهرعلیزاده تصریح کرد: با توجه به پیگیری هایی که در بحث 

حل مشکالت کارخانه انجام گرفته، شرایط در این کارخانه عادی است.

 مسئول قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت: این ستاد 
در 18 ماه گذشــته در مناطق محروم کشور بیش از 30 هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری کرد.
به گزارش ایرنا، ودود حیدری درحاشیه افتتاح طرح آبرسانی به منطقه محروم 
»زریجای« بندپی شرقی بابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در 18 ماه گذشته این 
قرارگاه در مناطق محروم و صعب العبور کشور یک هزار طرح جهادی را ساماندهی و 
به مرحله افتتاح رساند که برای این طرح ها بیش از 30 هزار میلیارد ریال هزینه شده 
است.وی اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح ها یک هزار و 500 گروه جهادی 
نقش داشتند و مورد حمایت قرار گرفتند.وی گفت: ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به 
منظور محرومیت زدایی در مناطق محروم و صعب العبور با اســتفاده از ظرفیت های 

مردمی و گروه های جهادی طرح های حیاتی را به بهره برداری می رساند.
معاون ستاد اجرایی فرمان امام) ره( افزود: عالوه بر مناطق محروم و صعب العبور، 
برای کاهش آسیب های اجتماعی، این ستاد در حاشیه شهرها که از مناطق آسیب پذیر 
محسوب می شود نیز طرح های را اجرایی می کند.حیدری اظهار داشت: حمایت های 
ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( در حوزه مدرسه ســازی، راه سازی، آبرسانی، کمک به 
خانواده های معلولین و ایتام می باشد.وی اضافه کرد: این نهاد در هر منطقه محرومی 
که مردم عالقه مند به همکاری باشند به طور قطع برای محرومیت زدایی حمایت خواهد 
کرد و در این زمینه محدودیتی برای خود ندارد. آبرسانی به روستای زریجای بندپی 
شرقی که در 45 کیلومتری جنوب بابل واقع است با 9 کیلومتر لوله گذاری و با اعتبار 

یک هزار و 500 میلیون ریال برای 30 خانوار به بهره برداری رسید.

صدا و سیما با تعلیق موقت مجری هتاک
خود را سرکار گذاشته یا مردم را؟!

کارگران نیشکر هفت  تپه به کار بازگشتند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور 
بیانیه ای به رأی ظالمانه دادگاه کویت نسبت 
به حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ 
همبستگی  )دبیرکل جریان  معتوق  حسین 

اسالمی ملی کویت( واکنش نشان داد. 
به گزارش تسنیم ، متن بیانیه جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم به شــرح زیر است: متأسفانه باخبر 
شدیم که دادگاه کیفری کویت بدون هیچ مستند 
قانونی، عالم جلیل القدر کویتی حضرت حجت االسالم 
والمسلمین آقای حاج شیخ حسین معتوق »دامت 
تأییداته« و یکی از همراهان ایشان را به تحمل ده 
ســال مجازات )پنج سال حبس و پنج سال تحت 
نظارت امنیتی( و همچنین دوازده شهروند شیعه 
کویتی دیگر را به یک سال زندان محکوم کرده است.
این در حالی اســت که شیخ حسین معتوق، 
دبیرکل جریان همبســتگی اســالمی ملی کویت 
که عضــو کویتی شــورای عالی مجمــع جهانی 

اهل البیت )علیهم السالم( و همچنین نماینده مراجع 
معظم تقلید در کویت و از اساتید حوزه های علمیه 
اســت، مواضع مستمری در حفظ وحدت و امنیت 
ملی و آرامش در کویت داشته و با تالش ها و نفوذ 
معنوی خود شیعیان کویت را برخالف جریان های 
تندرو، در مسیر وحدت و حفظ منافع ملی کویت 

هدایت کرده است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن محکوم 
نمودن این اقدام، رأی این دادگاه را سیاسی، ظالمانه 
ـ صهیونیســتی  و متأثر از نفوذ جریان آمریکاییـ 
و فتنه گــران می داند و از مســئوالن کویت انتظار 
دارد ضمن تالش در جهت تحکیم روابط دوســتی 
ملت های مسلمان و حفظ وحدت و آرامش در کویت، 
نسبت به رفع نگرانی حوزه های علمیه اقدام عاجل 
نموده و دستور ابطال این رأی ظالمانه را که نوعی 
ناسپاســی نسبت به روحیه مسالمت آمیز شیعیان 

کویت نیز می باشد، صادرکنند.

واکنش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به حکم دادگاه کویت 
درباره شیخ حسین معتوق

سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد ریالی 
در مناطق محروم کشور

در  نیرو های مسلح  ارشــد  سخنگوی 
پاسخ به اظهارات گستاخانه مقامات آمریکا 
و انگلیس درخصوص توان موشکی کشورمان 
گفت:  تست موشک ها و توان دفاعی جمهوری 
اسالمی برای دفاع و در راستای بازدارندگی 
کشور ما است بنابراین هم تست و هم توسعه 

موشکی را ادامه خواهیم داد.
ســردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد 
نیرو های مســلح در جمع خبرنگاران درخصوص 
موضع گیری های اخیر دشمنان جمهوری اسالمی 
درباره تســت و توسعه موشکی کشورمان اظهار 
داشــت: تست موشک ها و توان دفاعی جمهوری 
اسالمی برای دفاع و در راستای بازدارندگی کشور 
ما است و این کار ادامه پیدا خواهد کرد یعنی هم 

تست و هم توسعه موشکی را ادامه خواهیم داد.
وی تصریح کرد: این موضوع خارج از چارچوب 
مذاکرات است و به امنیت ملی ما مرتبط است لذا 
در این رابطه از هیچ کشوری اجازه نخواهیم گرفت.

شــکارچی افزود: البته ایــن اطمینان را به 
کشور های منطقه می دهیم که جمهوری اسالمی 
چشمداشــتی به منافع سایر کشور ها ندارد و این 
اقدامــات تنها در راســتای بازدارندگی و افزایش 
توان دفاعی است.وی با اشــاره به تهدیدات اخیر 
آمریکایی هــا مبنی بر اینکــه گزینه های نظامی 
همچنان روی میز اســت، افزود: ما این هشدار را 
می دهیم که در صورت هر گونه خطای راهبردی 
از سوی آمریکا و هم پیمانانشان در منطقه، جمهوری 
اسالمی آنچنان سیلی محکمی به آنان خواهد زد 

که تا ابد پشیمان شوند.
سخنگوی ارشد نیرو های مســلح ادامه داد: 
البته مطمئن هستیم که دشمنان دست به چنین 
خطایی نخواهند زد، مگر اینکه افراد بی تجربه و تازه 
به دوران رسیده ای چنین اشتباهی را مرتکب شوند 
که در صورت بروز این اشتباه تاوان آن را خواهند داد.

سردار شکارچی در واکنش به موضع گیری های 

پاسخ تهران به گستاخی آمریکا و انگلیس:

تست و توسعه موشکی را ادامه می دهیم

بقیه از صفحه ۲
- خانم سلحشوری لطفا چادر رو بذارید کنار

- حجاب میراث حضرت زهرا)س( است، حجاب 
میراث زینب اســت، به جای اینکه طلبکار باشید، 
حافظ حجاب باشــید. هزاران گردن و دست امثال 

شما فدای میراث حضرت زهرا)س( 
- حمله پروانه سلحشوری نماینده ای که همه 
نظراتش برخالف مصالح کشــور و انقالب است به 
حجــاب و چادر یعنی تهاجــم جدید فرهنگی در 

راه است.
- مــن به عنوان یک چادری میخوام که خانم 
سلحشوری حجاب چادر خودشونو کنار بذارن و با 
حجاب مانتو باشن که بیشتر از این غر و منت چادر 

پوشیدنشو نشنویم.
- اگه تو با یه پَر چادر دیسک گرفتی، این مردم 

از بار تکرارهای شما کمرشون شکسته!
- خانم پروانه سلحشــوری هر چه شما بگید 
درست! اصال چادر مثل تیرآهن 18 سنگین هست 
و مهره هــای گردن را نابود و دســت ها را هم فلج 
می کند فقط بگوئید شما به عنوان نماینده مجلس 
برای بیکاری، تورم، گرانی اجناس، دالر، مسکن و...

چه اقدامی انجام داده اید؟
- چادری که جنس آن از ریا باشــد گردن که 

می شکند هیچ، آتش جهنم هم برایت فراهم می کند.
- خانم سلحشوری! گردنت زیر بار مسئولیت 
نمایندگی مجلس و رای مردم درد نگرفت، به خاطر 

300 گرم چادر درد گرفت؟
این ها تنها گوشه هایی از واکنش های کاربران و 
فعاالن فضای مجازی است که به صورت خالصه از 
سلحشوری خواسته اند که ریاکاری را کناری گذاشته 
و خود حقیقی را نشان دهد و منت چادر پوشیدن 

تصنعی را به سر مردم مسلمان ایران نگذارد.
کاربران فضای مجازی از سلحشوری پرسیده اند 
کــه چرا گردن و کمر او به جای عدم تحمل چادر 
زیر بار وعده هایی که به مردم داده شــده و به هیچ 
یک از آنها نیز عمل نگردیده نشکســته و یا آسیب 
ندیده است؟! البته سلحشوری همه این ها را می داند 
چنانچه یک بار گفته بود روی نگاه کردن به صورت 
مــردم را ندارد چرا که به هیچ یک از وعده ها عمل 
نشــده است ولی با این وجود به جای رسیدگی به 
این مشکالت دست به حاشیه سازی می زند، سؤال 

اینجا است که چرا؟!
تجربه نشان داده اســت که هر وقت دولت و 
مســئولین امر تالش داشته اند به صورت مخفیانه 
کاری انجام دهنــد و یا تعهد جدیدی را به گردن 
بگیرند، گردن برخی مدعیان اصالحات رگ به رگ 

شده تا دست به حاشیه سازی جدید بزنند!
از رفتن زنان به ورزشگاه ها تا حمله به ارزش های 
اسالمی از جمله حجاب و اخیرا نوشتار عباس عبدی 
یکی از مدعیان اصالحات در روزنامه دولتی ایران که 
خواستار بازگشت به وضعیت دوران طاغوت و آزاد 
سازی مشروبات الکلی در جامعه شده بود همه و همه 
یک هدف را دنبال می کنند و آن اینکه موضوعات 
اصلی به حاشیه رفته و دولتمردان بتوانند در خفا 

کار خود را انجام دهند.
به صورت قطع و یقین نمی توان گفت که دقیقاً 
چه کاسه ای زیر نیم کاسه است ولی می توان پرسید 
که آیــا باج دهی جدیدی در حال رخ دادن و وقوع 
اســت که عده ای چنین بی محابا دست به حاشیه 
سازی می زنند تا ذهن ها را از حقیقت آنچه که در 
حال رخ دادن است به سوی دیگری منحرف سازند؟! 
 FATF نباید فراموش کرد که معاهداتی همچون
و ســند ۲030 در سکوت خبری کامل و بصورت 
محرمانه امضا شدند و مدت ها بعد سر و صدای آنها 

بلند و خسارتهایشان مشخص شد.
این حاشیه سازی ها جواب نمی دهد!

اما آنچه که مشخص است این حاشیه سازی ها 
دیگر جواب نمی دهد و حتی خود مدعیان اصالحات 
به این واقعیت اذعان دارند که با هیچ دلیلی نمی شود 

بی کفایتی برخی مسئولین را توجیه کرد.
در این رابطه غالمحســین کرباسچی دبیرکل 
حزب کارگزاران ســازندگی در سومین کنگره این 
حزب که هفته گذشــته برگزار شد اظهار داشت : 
مردم نمی پذیرند که ما به ضرب و زور اســتدالل و 
تبلیغات آنها را پای صندوق رای بیاوریم و بعد بگوییم 
با همین قانون و حاکمیت امکان کار وجود دارد اما 
وقتی قدرت را در دولت و مجلس و شــهرداری در 
دست گرفتیم بگوییم نمی گذارند کار کنیم. مردم 
حــق دارند به ما بگویند اگر این گونه بود اصال چرا 

وارد میدان شدید و چرا نامزد شدید.
هر زمانی که »بی تدبیری اقتصادی« بر ســر 
مردم آوار می شود مدعیان اصالحات دست به حاشیه 
سازی می زنند ولی خود هم می دانند که مردم دیگر 
نمی پذیرند و بایــد فکر دیگری کنند، آیا این فکر 
دیگر حمله حســاب شده و بزرگ علیه ارزش های 
اسالمی است یا کار کردن برای مردم در نهادهایی 

که مسئولیت آن را بر عهده دارند؟!
البته آنها نشان داده اند گستاخ تر از این حرفها 
هســتند و این روزها به جای آنکه بگویند در این 
5 ســال چه گلی بر سر مردم و کشــور زده اند، از 
چگونگــی ورود به انتخابــات 1400 می گویند و 

طلبکار هم هستند!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حاشیه سازان به صف شده اند؛ باز چه كاسه ای زیر نیم كاسه است؟!

بقیه از صفحه ۲
10- امور حاکمیتی و امنیت ملــی، همه جای دنیا منحصر و غیر قابل 
واگذاری است. دولت ها حتی در اقتصاد هم راه را بر رقبای خارجی می بندند 
تا فناوری و محصول داخلی بتوانــد جان بگیرد و قدرت رقابت پیدا کند. 
هیچ دولت ملی مسئولیت پذیری به بهانه کیفیت پایین محصول یا خدمات 
داخلی، دست محصول خارجی را باز نمی گذارد. اگر دولت در موضوع خودرو 
که غیرامنیتی است، ریسک نمی کند و میل به حفظ انحصار و عواید ناشی از 
آن )با وجود کیفیت پایین( دارد، چرا در زمینه شبکه اطالعات و پیام رسان ها 
که به امنیت ملی گره خورده، سخاوتمندانه عرصه را به شبکه های بیگانه ای 
سپرده که اغلب به سرویس های جاسوسی و وزارت خارجه یا وزارت جنگ 

دولت های متخاصم مرتبط اند؟
11- برخــی مدیران بی حمیت ما اگر در ژاپن و کره جنوبی مدیر بودند، 
حتما مورد شماتت عام و خاص و مجازات قرار می گرفتند؛ چنانکه پروفسور 
»هاجون َچنگ« )شهروند کره جنوبی، استاد دانشگاه کمبریج از سال1۹۹3( 
درکتاب »نیکوکاران نابکار« می نویسد: »صادرات کره جنوبی در دهه 1۹50 
تنگستن و ماهی بود و شرکت سامسونگ ماهی و سبزیجات صادر می کرد... 
در دهه 1۹70، برنامه ایجاد صنایع ســنگین در دستور کار قرار گرفت. در 
مدارس به ما می آموختند که وظیفه میهنی ما حکم می کند کســانی را که 
سیگار خارجی می کشند، گزارش کنیم. اینها خائن به شمار می رفتند. پدر 
دوستی که سیگار خارجی می کشید، به عنوان غیرمیهن پرست و بی اخالق - 
اگر نه تبهکار- آماج حمالت زهرآگین قرار می گرفت... حاال ُکره صادر کننده 
خودرو و گوشی های شیک در دنیاست. برخی می گویند این ناشی از پیروی 
از فرامین اقتصاد نئولیبرال است. واقعیت، مغایر این ادعاست. کره دهه ها 
برخالف منطق تجارت آزاد جهانی، از حمایت های تعرفه ای و یارانه ای برای 
تقویت بخش خصوصی استفاده کرد تا صنایع بتوانند در برابر رقابت بین المللی 
دوام بیاورند. دولت روی ارز کمیاب کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف ازآن 
می توانست »مجازات مرگ« در پی داشته باشد... ژاپن زمانی خودروی بنجل 
تولید می کرد و با شکست روبه رو شد، بسیاری گفتند شرکت تویوتا باید به 
همان تولید ماشین های ساده نساجی و ابریشم برگردد و بعد ۲5 سال ناتوانی، 
تولید خودرو را رها کند. اما دیگران گفتند هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع 
مهم به جایی نرسیده. حاال تویوتا نه تنها از ورشکستگی درآمده بلکه برند 

لکسوس را در دنیا تولید می کند«.
1۲- براستی اگر کره ای ها و ژاپنی ها می گفتند چرا به جای بنز و شورولت 
باید ماشین زمخت و بی کیفیت وطنی سوار شویم، هیوندای و تویوتا نشان 
برتر دنیا می شدند؟ آیا مدیران آنها نمی توانستند ژست مخالفت با انحصار، 

آزادی رقابت و انتخاب آزادانه را با گشودن دروازه ها بگیرند؟ 
پیام رسان و شبکه ملی ارتباطات در حکم آب و غذا و امنیت یک ملت 
اســت اما اگر حکم خودرو و لوازم خانگی را هم داشت، باید مورد حمایت 
انحصاری قرار می گرفت. زیرساخت داخلی که برای گسترش پیام رسان های 
 خارجی اختصاص یافــت، اصالتا باید در خدمت پیام رســان های ایرانی 

قرار می گرفت اما عمال، یارانه سیاست خصمانه دشمنان  را تأمین کرد!

تلگرام و دوگانه توسعه- پیشرفت

یادداشت روز

اخیــر مقامات آمریکایی مبنی بر ارســال کمک 
تســلیحاتی از ایران به کشور و ارتش یمن گفت: 
۲ تن از مقامات رســمی آمریکا شروع و اقدام به 
یاوه گویی سرایی و هذیان گویی کرده و چند اتهام 
را عنــوان کرده اند؛ از جمله ادعا شــده جمهوری 
اسالمی تجهیزات و تسلیحاتی را در اختیار یمن 
قــرار می دهد که باید گفت که ملت و ارتش یمن 
قدرتمند و دارای تجهیزات دفاعی مناسبی هستند 

و نیازی به کمک دیگر کشور ها ندارند.
وی افــزود: با توجه به محاصره یمن و حجم 
بزرگ موشک، این امکان برای جمهوری اسالمی 
چگونه وجود خواهد داشــت تا موشک در اختیار 

ارتش یمن قرار دهد؟!
سخنگوی ارشد نیرو های مسلح عنوان کرد: 
الحمدهلل ملت یمن از تجهیزات مناسبی برخوردارند 
و تا به امروز هم با تکیه بر ظرفیت های دفاعی خود 
پیروزی های پی در پی را رقم زده اند و عربستان را به 

استیصال کشانده اند.
وی تصریح کرد: عربســتان سعودی، امارات، 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی تا به امروز در یمن 
عمال هیچ دستاوردی نداشته اند و لذا آمریکایی ها 
در پــی این شکســت ها مجبورند کــه چنین 

موضع گیری هایی کنند.

نمایش مضحک
شــکارچی تاکید کرد: 
دشمن مجددا یک نمایش 
مضحکی را با نشــان دادن 
قطعاتی از موشک و پهپاد 
آغاز کرده است که این کار 
می توان  و  نیست  دشواری 
به هر کشــوری نسبت داد 
و با توجه به سابقه دشمنی 
کــه اینها با مــا دارند این 
تهمت ها را بــه جمهوری 
اسالمی نسبت می دهند که 
البته پیش از این هم با اظهارات و جوســازی های 
همین آمریکایی ها سازمان ملل وارد کشور ما شد 
و بررســی هایی را انجام داد و مشــخص شد که 

حرفهایشان دروغ و بی پایه و اساس است.
وی اذعان کرد: بعد از چند سال آمریکایی ها 
به دلیل شکست های پی در پی که دارند در مقابل 
جبهه مقاومت شکست می خوردند و نتوانسته اند 
سناریوی خود را عملیاتی کنند؛ لذا در قالب یک 
عملیات روانی عنوان گزینه نظامی را دوباره مطرح 
می کنند؛ که البته ایــن موضوع طبیعی به نظر 
می رسد، چون در حال حاضر افراد کم تجربه ای در 
آمریکا به میدان آمده اند که از قدرت و توان دفاعی 
و بازدارندگی جمهوری اسالمی مطلع نیستند؛ و 
من پیشنهادم این اســت که مقامات آمریکایی 
بروند از فرماندهان نظامی شان در خلیج فارس و 
تنگه هرمز نســبت به میزان توانمندی و قدرت 
بازدارندگی جمهوری اسالمی سؤال کنند و بعد 

موضع گیری کنند.
شکارچی ادامه داد: به نظر می رسد این گونه 
موضع گیری ها بیانگر بی تجربه گی، اســتیصال و 

تصمیمات عجوالنه بوده و پشتوانه جدی ندارد.
همصدایی انگلیس با آمریکا

ســاعاتی پس از آنکه »مایــک پمپئو« وزیر 

امورخارجــه آمریکا با ادعای آزمایش موشــکی 
جدید توسط ایران، جمهوری اسالمی را به »نقض« 
قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
متهم کرد، »جرمی هانت« وزیر خارجه انگلیس هم 
با انتشار توییتی موضعی مشابه گرفت و گفت لندن 

از برنامه موشکی ایران نگران است.
هانت در توییتر نوشت:عمیقا از شلیک آزمایش 
یک موشک بالستیک میان برد توسط ایران، نگران 
هســتم. ]این اقدام[ تحریک آمیــز، تهدیدآمیز و 
ناهمخوان با قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد است. وی افزود:حمایت ما از برجام به 
هیــچ وجه از نگرانی ما در مورد برنامه موشــکی 
ثبات زدای ایــران و از قاطعیت ما در مورد این که 

این ]برنامه[ باید متوقف شود، نمی کاهد.
واکنش دستگاه دیپلماسی

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برنامه 
موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و هیچ قطعنامه ای 
در شورای امنیت سازمان ملل برنامه موشکی و یا 
آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.

بهرام قاســمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش به ادعای مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریــکا که آزمایش های موشــکی ایران را نقض 
قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت دانست، اظهار داشت: 
برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و بر اساس 

نیازهای کشور طراحی می شود.
قاسمی تاکید کرد: هیچ قطعنامه ای در شورای 
امنیت برنامه موشــکی و یا آزمایش های موشکی 

ایران را ممنوع نکرده است.
به گزارش مهر، وی خطاب به وزیر امور خارجه 
آمریکا افزود: جالب و البته مضحک آنجاســت به 
قطعنامه ای استناد می کنید که با خروج یکجانبه و 
غیرقانونی تان از برجام نه تنها آن را نقض کرده اید 
بلکه دیگران را هم به نقض آن تشــویق و یا حتی 
اگر آن را اجرا کنند تهدید به تنبیه شدن و تحریم 

می کنید.



اندیشکده کاتو: آمریکا در امور داخلی 80 کشور دنیا 
دخالت کرده است

یک اندیشــکده آمریکایی اعالم کرد که 
براســاس مطالعات انجام شده، واشنگتن در 
انتخابات و امور داخلی بیش از ۸۰ کشور جهان 

دخالت کرده است.
اندیشــکده »کاتو« اعــام کرده که براســاس 
بررسی های انجام شده، آمریکا و متحدان غربی اش در 
امور داخلی بیش از 80 کشور جهان دخالت کرده  اند. 

سازمان »سیا«ی آمریکا و »ام آی 6« انگلیس توطئه 
کودتای 1953 را که منجر به سقوط دولت ایران شد، 
برنامه ریزی و اجرا کرده اند. سازمان سیا همین کار را 
در گواتماال انجام داده و در هر دو مورد، معیارهایی که 
غرب مدعی پایه گذاری و حراست از آنها است، آشکارا 
نقض شــده اند. دولت های سرنگون  شده به شیوه ای 

کامًا دموکراتیک انتخاب شده بوده اند.

تحلیلگر صهیونیست خطاب به ترامپ: معامله قرن را دفن کنید
و برایش مجلس ترحیم بگیرید

اعتراف کرد، طرح  یک تحلیلگر صهیونیست 
رئیس جمهوری آمریکا برای حذف مسئله فلسطین 
موسوم به »معامله قرن«، ُمرده است و باید آن را 

دفن کرد و برایش مجلس ترحیم گرفت.
یک کارشــناس صهیونیســت، دیــروز در روزنامه 
عبری زبان »اسرائیل هیوم« نوشت، طرح صلح آمریکا در 
خاورمیانه )توطئه معامله قرن( که »دونالد ترامپ« سودای 

اجرای آن را دارد، به  این زودی ها اجرا شــدنی نیست و 
موانع زیادی در مسیر اجرای آن قرار دارد. 

این تحلیلگر صهیونیســت افزود، »دیوید فریدمن« 
سفیر آمریکا در اسرائیل، درباره معامله قرن گفته است، 
این طرح زمانی مطرح خواهد شد که دولت آمریکا به این 
نتیجه گیری برسد که احتمال پذیرش و اجرای آن به طور 

تمام و کمال وجود دارد.
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معاون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره نزدیک بودن 
»فاجعه بزرگ یمن« هشدار داده و تاکید کرده هنوز فرصت 

برای جلوگیری از این فاجعه عظیم وجود دارد. 
سازمان ملل این بار هشدار داده یمن در آستانه بروز »فاجعه ای 
بزرگ« قرار دارد. »مارک لوکاک« معاون دبیرکل ســازمان ملل در 
امور انسانی پس از آغاز مجدد درگیری ها در شهر بندری الحدیده 
در دریــای ســرخ و در پایان بازدید خود از یمــن درباره »عواقب 
فاجعه بار« این جنگ هشــدار داد. »لوکاک« گفت که شرایط یمن 
نســبت به آخرین باری که او در ســال ۲01۷ از این کشور بازدید 
کرد، »وحشتناک تر« شده است. سازمان ملل بحران یمن را »بدترین 

بحران انسانی جهان« توصیف کرده است.
لوکاک در بیانیه ای نوشت: »من در عدن کودکان الغری دیدم 
که از شدت گرسنگی نمی توانســتند چشمانشان را باز نگه دارند. 
کمک های بشردوستانه به تعداد زیادی از این کودکان کمک می کند 
حالشــان بهتر شود. من دائما این داستان را از مردم می شنیدم که 
چون غذای کافی به فرزندانشان نمی رسد هر بار که حالشان خوب 
می شود بعد از مدتی به همان وضعیت جسمانی نامناسب قبلی باز 

می گردند.«
لوکاک این را هم گفته که، برگرداندن یمن از مرز فاجعه هنوز 
هم ممکن اســت، اما به منابع بیشــتری نیاز هست.  براساس آمار 
ســازمان ملل از سال ۲015 که عربستان یمن را محاصره و به آن 

حمله کرده، حدود 10 هزار نفر کشته شده اند. 
این ســازمان همچنین اعام کــرد 1۴ میلیون نفر در یمن در 
خطر مرگ از گرســنگی هستند. این در حالی است که حدود 85 
هزار کودک یمنی به دلیل محاصره ظالمانه عربستان قربانی شده اند. 
روزنامه واشنگتن پست تعداد کشته های جنگ یمن را بیش از50 

هزار تن اعام کرده است. 

سازمان ملل:  در یمن  هنوز فرصت هست 
می توان جلوی بحران بزرگ را گرفت

مادر یمنی انگشت خود را دهان کودک گرسنه اش گذاشته و می گرید

نیروهای ارتش سوریه پس از آزادسازی مناطق 
جنوب این کشور و در مرحله پاکسازی کامل این 
مناطق، مقادیر زیادی موشک و مهمات آمریکایی 

کشف کردند.
یگان های متخصص ارتش ســوریه در ادامه تأمین 
امنیت مناطق آزاد شده در استان های جنوبی قنیطره، 
درعا، و السویدا، مقادیر زیادی ساح و مهمات متعلق به 
تروریست ها را کشف کردند، که همه آمریکایی هستند 
و موشــک های آمریکایی »تاو« هــم در میان آنها دیده 
می شــوند. این ســاح ها و مهمات در زیر زمین مخفی 

شده بودند.
به گزارش فارس، یک افســر در ارتش سوریه گفت 
که در جریان پاکســازی روستاهای آزاد شده در مناطق 
جنوب، در داخل مقرهای متعلق به تروریست ها، تجهیزات 
مخصوص عناصر تروریستی موسوم به »کاه سفیدها« نیز 
کشف شده است. این کشفیات یکبار دیگر ثابت می کند 
که گروه موســوم به »کاه ســفیدها« ابزار واشنگتن و 
غرب بوده و این گروه تحت پوشش امدادرسانی، دست 

کشف مقادیر زیادی موشک و مهمات آمریکایی
از تروریست های تکفیری پس از پاکسازی جنوب سوریه

به اقدامات تروریستی می زند. کاه سفیدها که یک گروه 
به ظاهر امدادی است، از سال ۲013 تاکنون نقش زیادی 
در حمایت از تروریست ها در سوریه داشته است. این گروه 
که توسط انگلیس و آمریکا حمایت مالی می شود، مدعی 

کمک به افراد غیر نظامی در سوریه است.
مهمات کشف شده در جنوب سوریه، به گونه ای در 
زیر زمین پنهان شده بود که تحت تأثیر عوامل جوی غیر 
قابل استفاده نشود؛ مسئله ای که بیانگر حضور کارشناسان 

و متخصصان خارجی در میان تروریست ها است.
شــهرک های  و  روســتاها  پاکســازی  عملیــات 
جنوبی ســوریه برای تأمین امنیــت کامل این مناطق 
 همچنان ادامه دارد، تا ســاکنان بتوانند به منازل خود

 بازگردند.
نیروهای ارتش سوریه دوشنبه هفته گذشته نیز در 
»غوطه شرقی« و درمناطقی از استان های درعا، قنیطره و 
حمص مقادیر زیادی موشک دوش پرتاب و مهمات دیگر 

کشف و ضبط کردند.
آمریکا پروژه براندازی حکومت ســوریه را در سال 
۲011 کلید زده اســت و از آن زمان تاکنون، به همراه 
متحدانش، از تروریســت های تکفیری و غیرتکفیری در 

سوریه حمایت های تسلیحاتی و مالی کرده و می کند.
سایر رویدادها

* ارتش سوریه تاش تروریست ها برای نفوذ به مراکز 
نظامی »حماه« را ناکام گذاشت.

* رئیس جمهور روسیه گفت، رایزنی با ترکیه و ایران 
درباره اوضاع سوریه ضروری است.

سرویس خارجی-
»جلیقه زردهــا« در دور دوم حرکت اعتراضی 
خود)از روز شنبه( علیه سیاست های ریاضتی دولت 
ماکرون و گرانی سوخت، پاریس را به آتش کشیدند. 
ثمره خشــم معترضان تنها در روز شنبه  صدها زخمی و 
بازداشــتی، غارت مغازه ها و به آتش کشیدن ده ها خودرو 
بوده اســت. برخی از اعام وضعیت اضطراری در فرانسه 

خبر داده اند.
ســال گذشــته، »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهوری 
فرانســه در مصاحبه با اشــپیگل گفته بود: »فرانسوی ها 
می خواهنــد یک پادشــاه انتخاب کنند امــا این را هم 
می خواهند که بتوانند هرگاه که خواستند، او را سرنگون 
کنند. پس از انتخاب شــدن باید آماده باشید که تحقیر 
شــوید و مورد توهین و تمســخر قرار بگیرید؛ این جزو 

طبیعت فرانسوی هاست.« 
همین نیز اتفاق افتاد و جنبش »جلیقه زردها« که در 
اعتراض به افزایش قیمت سوخت به راه افتاده در عرض سه 
هفته خواستار استعفای ماکرون شده اند. میزان محبوبیت 

ماکرون به زیر 30 درصد کشیده شده است.
 جنگ داخلی 

جنبش جلیقه زردها روز شنبه پس از یک وقفه چند 
روزه و در ســومین هفته حضور خود در عرصه سیاســی 
فرانسه پاریس را به آتش کشید. جنگ خیابانی طرفداران 
این جنبش بی سر اما خطرناک در همین روز شنبه، بیش 
از 300 بازداشــتی و110 زخمی برجای گذاشته که حال 
چند تن از آن ها وخیم گزارش شده است. شبکه تلویزیونی 
راشــا تودی اعام کرده 1۲ خبرنگار این شبکه در حالی 
که اعتراضات فعاالن جنبش ضد ســرمایه داری را پوشش 
می دادند، زخمی شده اند. روز جمعه، »تیری پاول والت«، 
سخنگوی جنبش جلیقه زردها به نشریه آمریکایی »تایم« 
گفته بود  که شــرایط شــبیه شرایط جنگ داخلی  است. 
ماکرون مسئولیتی بزرگ بر گردن دارد، او می تواند شرایط 
را آرام کند و یا بر آتش موجود بیفزاید. روز شــنبه همین 
اتفاق افتاد و تصاویر منتشر شده دست کمی از شرایط جنگ 

داخلی در کشورهای بحران زده نداشت.
از روز شــنبه در پی مقابله نیروهــای امنیتی و ضد 
شورش فرانسه با معترضان، شهر پاریس شاهد شدیدترین 

جنبش جلیقه زردها به بلژیک و هلند رسید

پاریس همچنان در آتش خشم »جلیقه زردها«
300 معترض دستگیر و 110 نفر زخمی شدند

آشــوب شهری طی چند دهه اخیر خود است. در جریان 
درگیری ها در پایتخت فرانسه، ده ها خودرو به آتش کشیده 
شده، شیشه های عمارت ها و مغازه ها ُخرد شده و فروشگاه ها 
غارت شدند. همچنین معترضان شعارها و نمادهای حرکت 
اعتراضی خود را روی دیوارهای بنای یادبود طاق نصرت در 
مرکز شهر پاریس به  تصویر کشیدند. وضعیت در پاریس 
هنوز  بحرانی گزارش شــده و  فروشــگاه های زنجیره ای 
بزرگ در این شهر برای درامان ماندن از ادامه  خشونت ها  
درهای خود را بســته اند. بر اســاس گزارش های تکمیلی 
معترضان روز شنبه از رفتن به خیابان های محاصره شده 
توسط پلیس سر باز زده و فشار و تمرکز خود را در میدان 
معروف پیروزی قرار داده بودند و درگیری های شدیدی در 

همین میدان ادامه داشت. 
براســاس این گزارش، خســارات زیــادی به میدان 
پیروزی یا شارل دوگل مظهر تاریخی فرانسه وارد شده که 
نخست وزیر شدیدا ابراز تاسف کرده است. معترضان خود 

را به اطراف کاخ ریاست جمهوری نیز  رسانده اند. 
2 کشته، 9۰۰ زخمی و خسارت 1۰ میلیاردی

وزارت کشور فرانسه آمار معترضان و تظاهرکنندگان 
علیه دولت مکرون در روز شــنبه را در سراسر کشور 65 
هزار نفر اعام کرده اســت. نکته جالب و البته قابل تامل 
اینکه 66 هزار پلیس ضد شورش نیروی ژاندارمری و ارتش 
مسئولیت برپایی نظم در میان 65 هزار معترض را بر عهده 
داشــتند، اما با این حال یکی از خشن ترین سرکوب ها در 
طول تاریخ  این کشور را رقم زده اند! به گزارش واحد مرکزی 
خبر بیش از ۲00 مورد آتش سوزی خودرو و اماکن نیز در 

جریان اعتراضات روز شنبه رخ داده است. برخی منابع در 
برآورد اولیه میزان خسارات وارد شده فقط در شهر پاریس 
را بیش از 10 میلیارد یورو برآورد می کنند هر چند این رقم 
هنوز رسما تایید نشده است. جنبش ضدسرمایه داری آمار 
دستگیرشدگان و زخمی ها را بیشتر از آمار اعامی وزارت 
کشــور می داند. به هرحال از ابتدای راه افتادن جنبش در 
شــانزده روز پیش تاکنون جمعا حدود ۲ نفر کشته، 900 

نفر زخمی و 1600 نفر بازداشت و روانه زندان شده اند. 
واکنش ماکرون

رئیس جمهور فرانسه که در کانون اعتراضات مردمی 
قرار دارد و مردم معترض خواهان اســتعفای او هســتند؛ 
تظاهرکنندگان را آشوبگر خوانده است. این موضع گیری 
ماکرون خشم معترضان به سیاست های اقتصادی دولت را 
برانگیخته است. معترضان خطاب به ماکرون در شبکه های 
اجتماعی نوشته اند: »ما از تو متنفریم. به کشور برنگرد! و 
اال باید فورا اســتعفا دهی.«خبرگزاری رویترز نیز  گزارش 
داده: »امانوئل ماکرون که برای شــرکت در اجاس سران 
گروه ۲0 در پایتخت آرژانتین حضور دارد، ضمن انتقاد از 
معترضان، از شناسایی و دستگیری عامان این اعتراض ها 
ســخن به میــان آورد. وی تاکید کــرد بافاصله پس از 
بازگشت به فرانسه، جلسه ای با حضور نخست وزیر و وزیر 
کشور تشکیل خواهد داد. ماکرون هفته گذشته نیز اعام 
کرده بود با این اعتراضات دست از موضع خود در خصوص 

افزایش مالیات بر سوخت نخواهد کشید.
وضعیت فوق العاده از ترس تحرکات مسلحانه

 به گزارش تســنیم، مقامات دولت فرانســه وضعیت 

فوق العاده اعام می کنند. دولت فرانسه این خبر را در پی 
شدت گرفتن اعتراضات اعام کرد. در همین حال، دیلی 
استار گزارش داد پس از آنکه یکی از معترضان در پاریس 
یک ساح جنگی را از افسر پلیسی ربود، نیروهای امنیتی 

شهر را به حالت تعطیل درآورده اند.
 »بنجامین گریوو« سخنگوی دولت فرانسه نیز گفته: 
»نخســت وزیر و وزیر کشور، درباره امکان اعمال وضعیت 
اضطراری بــه منظور جلوگیری از تکرار ناآرامی ها در این 
کشور رایزنی خواهند کرد... هدف این است تا از وقوع مجدد 
برخی از ناآرامی های مدنی که بدترین مورد در بیش از یک 
دهه گذشته در این کشور بوده است، جلوگیری شود و از 
معترضان می خواهد که پای میز مذاکره حاضر شوند... ما 
باید درباره اقداماتی که می توان اجرایی کرد، فکر کنیم تا 

چنین وقایعی تکرار نشوند.« 
بلژیک و هلند

بر اساس گزارش ها تظاهرات جنبش جلیقه زردها در 
حال گسترش به سایر کشورهای اروپا نیز هست و بر اساس 
گزارش ها این اعتراض ها به شهرهای هلند نیز کشیده شده 
و روز شــنبه معترضان در این کشور به خیابان ها آمده و 

علیه دولت شعار داده اند.
 بر اساس این گزارش، معترضان هلندی در خیابان های 
الهه، ماستریخت، نی میخن، آلکمار، لیوواردن، خرونینگن 
دســت بــه تظاهرات زده انــد. پلیس هلند چهــار تن از 
ایــن معترضان را بازداشــت کرده اســت. در بلژیک نیز 
 مــردم روز جمعــه در بروکســل پایتخت بــه خیابان ها

 آمده بودند. 

رؤسای جمهور آمریکا و چین توافق کردند برای مدت 
9۰ روز جنــگ تجاری که بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار 

داده متوقف کنند.
کســری تراز تجاری آمریکا در برابر چین سال گذشته به رقم 
بی ســابقه 3۷5 میلیارد دالر رسید و به نوشته آسوشیتدپرس، این 
موضوع آتش خشم دونالد ترامپ را شعله ور کرده است. ترامپ نیز 
در واکنش به همین مســئله تعرفه های جدیدی علیه چین وضع 
کرد و عما جنگ تجاری بین دو کشــور را از تیرماه گذشته کلید 
زد. این اقدام واکنش تند چینی ها را به دنبال داشــت. حاال بعد از 
گذشــت چند ماه از شــروع جنگ تجاری دو طرف توافق کرده اند 

»فعا« آتش بس اعام کنند.
این تحول در پی نشســت دونالد ترامپ، با شــی جین پینگ، 
همتای چینی وی طی یک مراسم شام در جریان اجاس گروه ۲0 
در بوئنوس آیرس رخ داده است که بر این اساس ترامپ قبول کرده 
برنامه هــای آمریکا را برای افزایش تعرفه ها در ابتدای ۲019 علیه 
کاالهــای وارداتی چینی به ارزش  ۲00 میلیارد دالر متوقف کند. 
به گزارش ایسنا کاخ سفید اعام کرده چین نیز قبول کرد »اقدام 
به خریداری حجم چشمگیری از محصوالت صنعتی، کشاورزی و 
حوزه انرژی و محصوالت دیگر آمریکا که هنوز بر ســر آنها توافق 
نشده، کند« تا به این ترتیب کسری تجاری عظیم آمریکا در تجارتش 

با چین کاهش یابد.
ترامپ بعد از ایــن توافق به خبرنگاران گفت: »این یک توافق 
خارق العاده است. کاری که من انجام خواهم داد دست نگه داشتن 

از اعمال تعرفه ها است.
 چین نیز دست به گشایش خواهد زد و از تعرفه ها خاص  خواهد 
شد. چین قرار است حجم چشمگیری از محصوالت را از ما خریداری 
کند« طوری که کاخ سفید درباره  این آتش بس تجاری توضیح داده 
این امر یک پیروزی برای ترامپ و تاکتیک های مذاکره او است به 
نحوی کــه وی به تعهدی از جانب چین بــرای ورود به مذاکرات 
درباره  اولویت های اقتصادی مهم آمریکا دســت یافته، در حالی که 
آمریکا امتیاز روشن چندانی نداده است. در عین حال کاخ سفید به 
نظر می رســد از رویکردش نسبت به تهدیدهای قبلی برای وابسته 
کردن مذاکرات تجاری به نگرانی های امنیتی از جمله بحث ســر 
 طرح های گسترش اراضی چین در دریای چین جنوبی عقب نشینی 

کرده است.
بر اســاس توافق حاصله در »بوئنوس آیرس« دو کشور 90 روز 
وقت دارند تا اختافاتشان را بر سر سیاست های تکنولوژیکی پکن و 
نیز عدم توازن تجاری دو طرف حل و فصل کنند. اگر آنها نتوانند این 
اختافات را حل کنند تعرفه های افزایش یافته آمریکا علیه وارداتی 

به ارزش ۲00 میلیارد دالر از چین اعمال خواهد شد. 

آتش بس 90 روزه آمریکا و چین 
در جنگ تعرفه  ها

وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده جســد دریاساالر »اسکات 
اســترنی«، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، در محل 

اقامتش در بحرین پیدا شده است.
»جان ریچاردســون«، فرمانده عملیات دریایــی وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( گفت: »ما جسد اسکات استرنی، فرمانده نیروی دریایی فرماندهی 
مرکزی نیروهای مسلح آمریکا را در مقر اقامتش در بحرین یافتیم. هنوز 
معلوم نیســت که علت مرگ وی چه بوده است. کمیته تحقیقات جنایی 
یگان دریایی آمریکا و وزارت کشــور بحرین درحال همکاری برای انجام 
تحقیقاتی در این خصوص هستند«. ریچاردسون افزود: »هیچ شبهه جنایی 
در پــس مرگ این فرمانده ناوگان پنجــم دریایی وجود ندارد و معاونش، 
پل ســلس فرماندهی یگان دریایی آمریکا در خاورمیانه را برعهده خواهد 
گرفت«. شبکه ســی بی اس آمریکا اما از خودکشی فرمانده ناوگان پنجم 

آمریکا در بحرین خبر داده است.
گفتنی است نیروی دریایی آمریکا دارای ۷ ناوگان فعال است که شامل 
ناوگان دوم ، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم به اضافه ناوگان »رزرو« نیروی 
دریایی و 6 ناوگان غیر فعال است که ناوگان یکم،  هشتم، دهم، دوازدهم، 
ناوگان سفید بزرگ و به اضافه ناوگان آسیایی را دربر می گیرد. ناوگان پنجم 
آمریکا بر عملیات دریایی در منطقه دریای سرخ و خلیج فارس نظارت دارد.  
بعد از پایان جنگ خلیج فارس  و شکست صدام ، بحرین موقعیت استراتژیک 
 یافت و در دوره ریاســت جمهوری »بیل کلینتون« در سال 1995 اسکله 
اصلی نیروی دریایی بحرین با تغییر کاربری گســترده و هجوم مهندسان 
آمریکایی به سرعت تجهیز و بازسازی و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا 

در غرب منامه پایتخت بحرین افتتاح شد.

مرگ فرمانده ناوگان دریایی پنجم آمریکا در بحرین
 سی بی اس: خودکشی کرده!

سرویس خارجی-
گزارشی  انتشار  با  تلویزیونی»الجزیره«  شبکه 
مســتند از آغاز روابط تجاری عربســتان با رژیم 
صهیونیســتی اعالم کرده سعودی ها رهبر جریان 
عادی ســازی روابط کشــورهای عربــی با رژیم 

صهیونیستی شده است. 
عادی ســازی روابط ارتجاع عرب با رژیم صهیونیستی 
چند ماهی است به طور جدی مطرح شده و علنی تر از قبل 
پیش می رود. پس از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به عمان زمزمه های ســفر وی به بحرین و حتی ســودان 
شنیده شــد. در این میان آل سعود نقش اصلی و رهبری 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای مرتجع 
عربی را برعهده گرفته است اگرچه برخی معتقدند امارات 

در این خیانت بزرگ از سعودی پیشی گرفته است.
حاال شــبکه تلویزیونی الجزیره با  اشاره به تصاویری 

کــه روابط تجاری دو رژیم را به نمایش می گذارد، نتیجه 
گرفته، عربستان در مسابقه خیانت به آرمان فلسطین، از 

امارات جلو زده است.
 به گزارش ایســنا، این شبکه تلویزیونی اعام کرده، 
در طول روزهای اخیر فایل ویدیویی از ســوی فعاالن در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شده که تولیدات »سابک«، 
بزرگ ترین شرکت صنایع شیمیایی عربستان در آن دیده 

می شود که در بازارهای اسرائیل به فروش می رسد.
فعاالن شبکه های اجتماعی در توییتر همچنین عکسی 
را منتشــر کرده اند که در آن یکی از انواع پنیرهای تولید 
عربســتان در یکی از مراکز مصرفی سرزمین های  اشغالی 
دیده می شــود. بر این اساس، مجموعه یاد شده در اراضی 
 اشغالی، قیمت این محصول عربستان را با هدف بازاریابی 
از ۲۷ شِکل)واحد پول اسرائیل( به ۲1 شِکل کاهش داده 
است. شرکت »سابک« عربستان به دلیل محاصره قطر، بازار 

دوحه را از دست داده و زیان این شرکت در بخش تولیدات 
پروتئینی و لبنیاتی بسیار زیاد شده است.

گفتنی اســت، روابط ریاض و تل آویو مسئله تازه ای 
نیســت و از گذشته وجود داشــته اما این بار با به قدرت 
رســیدن  محمد بن سلمان در عربستان این روابط آشکار 
شــده است. بن سلمان، ولیعهد عربستان و جارد کوشنر، 
داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر روابط 
ریاض-تل آویو نظارت دارند. هاآرتص نیز اواخر ماه گذشته 
میادی دربــاره همکاری های تل آویو و ریاض فاش کرد، 
شرکت اسرائیلی ان. اس. او، متخصص در توسعه برنامه های 
جاسوسی سال گذشته میادی مذاکرات گسترده ای برای 
فروش سیســتم های کنترلی و شــنود تلفن  با اطاعات 
عربســتان انجام داد. به نوشــته این روزنامه عبری زبان، 
مذاکرات دو طرف در وین، پایتخت اتریش تابستان ۲01۷ 
یعنی چند ماه پیش از آغاز طرح بن سلمان علیه مخالفانش 

در داخل و خارج عربستان انجام شد.
از سوی دیگر، در تازه ترین تحول مربوط به عادی سازی 
روابط با اســرائیل، فعاالن مراکشی حضور یک اسرائیلی 
را در پارلمان کشورشــان محکوم کردند. دیده بان مقابله 
با عادی ســازی روابط در مراکش هــم این رفتار غیرقابل 
قبول از نظر عموم مردم این کشور را محکوم کرد. وزارت 
امور خارجه رژیم صهیونیســتی اعام کرده، آشپز مشهور 
مراکشی االصل دارای تابعیت اسرائیل به پارلمان مراکش 
رفت و چند وعده غذا برای اعضای پارلمان به منظور ضیافت 
شام آنها تهیه کرد. پایگاه اینترنتی رسمی »اسرائیل به زبان 
عربی« وابسته به وزارت امور خارجه این رژیم نیز عکسی 
از »اوی لوی« آشپز اسرائیلی منتشر کرد که لباس سنتی 
مراکش را پوشــیده بود. این پایگاه نوشــت: »با میزبانی 
پارلمان مراکش از این آشپز اسرائیلی، در حقیقت رویایی 

محقق شد.«)!(

گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره از آغاز روابط تجاری آل سعود و اسرائیل

به نوشته نشریه »وال استریت ژورنال« پس 
از کودتای نافرجام ســال 2۰16 ترکیه، به طور 
میانگین روزی 3۰ نفر از این کشــور از ترس 
دستگیری، به یونان گریخته اند. ترکیه هنوز در 
حال شناســایی و دستگیری کسانی است که 

معتقد است، پشت آن کودتا بودند.
 کودتای نافرجام ســال ۲016 در ترکیه دست 
اردوغان، رئیس جمهور این کشور را برای قلع و قمع 
مخالفان و مظنونان باز تر کرد. کودتایی که برخی از 
کارشناسان حتی معتقدند اردوغان از وقوع آن باخبر 
بــوده  اما با هدف دســتگیری مخالفان اجازه اجرای 
ناقص آن را داده است. با این حال با گذشت بیش از 
دو سال، دولت ترکیه هنوز به دستگیری مخالفان و 

مظنونان ادامه می دهد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »وال استریت 
ژورنال« در همین رابطه طی مطلبی نوشــته، پس 
از کودتــای نافرجــام ۲016 ترکیه، به موجب حکم 
دستگاه قضایی این کشور به منظور سرکوب عناصر 
باقی مانده کودتا، افراد بسیاری در شهرهای مختلف 
بــه اتهام همکاری با ســازمان فتو )فتح اهلل گولن( و 
ُکردها بازداشــت و زندانی شدند. طبق این گزارش، 
این اقدام دولت ترکیــه نه تنها انتقادات بین المللی 
را به دنبال داشته بلکه در این میان، هزاران شهروند 
این کشور از ترس اتهام زنی به آنها درخصوص ارتباط 
با سازمان فتح اهلل گولن و بازداشت، تصمیم به ترک 

کشورشان گرفته اند.

به گفته پلیس یونان، در شــش ماه نخست سال 
جاری میادی، حدود 1۴ هزار پناهجو از طریق مرز 
»ایوروس« وارد این کشــور شده اند که حدود نیمی 
از ایــن پناهجویان از شــهروندان ترکیه ای بوده اند. 
همچنین بر اســاس گزارش آژانــس مرزی اتحادیه 
اروپا موسوم به »فرانکس«، بیشتر ترکیه ای هایی که 
کشورشان را به مقصد اروپا ترک کرده اند از موقعیت 
تحصیلــی و اجتماعی باالیی برخوردار بوده اند. بنابر 
این گزارش، قضات، پرسنل نظامی، کارمندان دولتی 
و بازرگانان از گروه های شــغلی هســتند که هدف 
ســوءظن مقامات ترکیه ای قرار دارند و به دلیل لغو 
گذرنامه آنها از سوی دولت، مسیرهای غیرقانونی را 

برای فرار از ترکیه انتخاب کرده اند.

وال استریت ژورنال در بخش دیگری از گزارش 
خود آورده: »تقریبا ۴هزار شــهروند ترکیه ای برای 
پناهندگی در یونان درخواســت داده اند. اما بسیاری 
از آنهــا ورود خود به یونان را ثبــت نمی کنند و به 
دنبال راه های دیگر برای ســفر به کشورهای غربی 
اروپا هستند. بر اساس گزارش روزنامه »کاتیمرینی« 
چاپ آتن، شمار ترکیه ای هایی که در سال ۲015 وارد 
یونان شدند، تقریبا صفر است. این در حالی است که 
پس از کودتای نافرجام ترکیه و شــرایطی که دولت 
آنکارا پس از آن بــرای کنترل بر اوضاع اتخاذ کرده 
اســت روزانه حدود 30 ترکیه ای وارد یونان شده اند. 
با وجود گذشت ۲9 ماه از کودتا شمار کسانی که از 
ترکیه فرار و به یونان پناه برده اند ۲6 هزار تن می شود. 

فرار 26 هزار نفر از ترکیه پس از کودتای نافرجام 2016

عفو بین الملل با بررسی رفتارهای سعودی، 1۰ نمونه از جنایات 
این رژیم را به عنوان نشانه های توحش آل سعود برشمرده است. 
سازمان عفو بین الملل در گزارشی به تشریح مواردی که در آنها حقوق 
مردم عربســتان و یمن به دست نظام مستبد حاکم بر این کشور نقض 
شــده، پرداخته و در این خصوص 10 نکته را در فهرستی عنوان کرده 

است. نکاتی که توحش آل سعود را به خوبی نشان می دهد.
جنــگ یمن: ائتاف بین المللی به فرماندهی عربســتان به صورت 
چشــمگیری در جنگ ویرانگر یمن طی ســه سال و نیم گذشته نقش 
داشته است. جنگی که منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی از جمله 
کودکان از طریق انفجار یا بمباران بیمارســتان ها، مدارس و منازل شد. 
سازمان عفو بین الملل از نقض مکرر قانون بین المللی حقوق بشر از جمله 
جنایت جنگی در این جنگ اطمینان دارد؛ اما با این حال کشــورهایی 
مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه به فروش ساح به عربستان ادامه می دهند.
سرکوب فعاالن سیاسی، روزنامه نگاران و دانشگاهیان: از زمان به قدرت 
رسیدن محمدبن سلمان، بسیاری از فعاالن و کنشگران سیاسی دستگیر 
یا محکوم به حبس های طوالنی مدت شده اند تنها به خاطر اینکه به حق 

مسالمت آمیز خود در بیان نظراتشان پرداختند. 
بازداشت مدافعان حقوق زنان: در سال جاری، شماری از چهره های 
برجسته مدافع حقوق زنان در عربستان دستگیر شدند. مقام های سعودی 
بــرای اینکه چهره فعاالن حقوق زنان را تخریب کنند آنها را به خیانت 
متهم کرده و در دادگاه ویژه مبارزه با جرایم تروریستی به مجازات زندان 
طوالنی مدت محکوم کردند. )این سرکوب ها در حالی صورت می گرفته 
که بن سلمان در حال اجرای برنامه به اصطاح اصاحات و دادن آزادی 
بیشــتر به زنان بود.(اجرای وحشــیانه احکام اعدام: ده ها نفر همه ساله 
در عربســتان به شکلی وحشیانه اعدام می شــوند. اجرای احکام اعدام 
در این کشــور معموال در ماء عام و با گردن زدن محکومان با شمشیر 
اجرا می شــود.مجازات های سخت یا غیرانسانی یا تحقیرآمیز: همچنان 
دادگاه های سعودی پس از محاکمه های ظالمانه ، محکومان را به شدت 
تحقیر و عذاب می کنند. »رائف بدوی« به 1000 ضربه شاق و 10 سال 
زندان به دلیل نوشتن در فضای مجازی! محکوم شد. شکنجه در بازداشت: 
برخی از بازداشت شدگان و متهمانی که در دادگاه سعودی محاکمه شدند 
به سازمان عفو بین الملل گزارش دادند که مقام های سعودی از نیروهای 
امنیتی برای شکنجه و ضرب و شتم بازداشت شدگان استفاده می کنند 
و شکنجه گران هرگز تحویل عدالت نمی شوند.تبعیض برنامه ریزی شده 
علیه زنان: زنان و دختران همچنان با تبعیض در عربستان مواجه هستند 
و قوانین حاکم بر این کشــور باعث تبعیض علیه زنان شده است. )این 
کشور تا همین چند ماه پیش اجازه رانندگی کردن به زنان را هم نمی داد(

تبعیض دینی: اقلیت شیعه در عربستان همچنان با تبعیض مواجه هستند 
که باعث شده تا از بهره مندی از خدمات دولتی و  اشتغال باز بمانند. ده ها 
تن از شیعیان عربستانی پس از اعتراضات سال های ۲011 و ۲01۲ علیه 
حکومت به اعدام یا حبس های طوالنی مدت محکوم شدند.آنچه که در 
سعودی اتفاق می افتد در همان جا باقی می ماند: مقام های سعودی فعاالن 
این کشور و خانواده قربانیانی که با سازمان حقوق بشری مستقل مانند 
سازمان عفو بین الملل یا دیپلمات های خارجی و روزنامه نگاران ارتباط 
برقرار کنند مجازات می کنند.قتل جمال خاشقجی: قتل جمال خاشقجی 
و قطعه قطعه کردن وی یکی از جنایاتی اســت که توسط سعودی اجرا 
شــد. همه مدارک و شواهد نشان می دهد که 15 مأمور از نزدیکان بن 
سلمان ولیعهد ســعودی که از طرف او به اسامبول اعزام  شده بودند، 

عامل قتل خاشقجی و نابودکردن جنازه وی هستند.

10 دلیل عفو بین الملل
 برای توحش آل  سعود


