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

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

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

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای حســین جعفری با کد ملی 5209435385 

به نمایندگی از موسســه توســعه انرژی پایوران با شناســه ملی 

10100362762 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد رجب پور 

با کد ملی 0901063800 به نمایندگی از شــرکت مجتمع کشت و 
صنعت فردوس با شناسه ملی 10101265667 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالعلی تاجی اشــکفتکی با کد 

ملــی 4621414216 به نمایندگی از شــرکت کفش نوید بهمن با 
شناســه ملی 10102247860 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 

وحیــد بیگدلی با کد ملی 4285721708 به نمایندگی از شــرکت 

صنایع معدنی شــهاب ســنگ با شناســه ملی 10101278928 

به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای عباســعلی قاسمی با کد ملی 

0839081456 به نمایندگی از شــرکت پیام طبیعت البرز با شناسه 

ملی 10260315725 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه قراردادهای شرکت تا سقف 1000 میلیون ریال )100 میلیون 

تومان( با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت را تنفیذ نموده 

و کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، بروات و 
قراردادهــا با امضاء ثابت مدیرعامــل و امضاء متغیر یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و سایر نامه های اداری با امضاء 

مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان
 سهامی خاص به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صفری به شماره ملی 
0530697831 بــا پرداخت مبلــغ 2400000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید صفری به شماره 
ملی 0533237904 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد صفری به شماره 
ملی 0534206379 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 46/400/000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید. لیســت شرکاء بعد از 
افزایش ســرمایه به قرار ذیل می باشد خانم عقیق عراقی به شماره 
ملی 0534715664 دارای 2000/000 ریال سهم الشــرکه خانم 
ژاله جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4/800/000 
ریال سهم الشرکه خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 
دارای 4/400/000 ریال ســهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به 
شــماره ملی 0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملــی 0530398273 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم عامله 
حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 
ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 
دارای 5000000 ریال سهم الشــرکه خانم سارا هادیان به شماره 
ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملی 0530697831 دارای 2400000 ریال ســهم الشرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/05/08 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به شــرح 
ذیل تعیین شــدند: آقای محمدمجید حسینعلی به شماره 
ملی 0451366336 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 
مرتضی عبداللهی علی آبادی به شماره ملی 0058727752 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم لعیا حسینعلی 
به شــماره ملی 040036641 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامــل- خانم فروزان شــیرینی چی به شــماره ملی 

0032289545 به ســمت عضو هئیت مدیره کلیه اسناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر ستاره ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 524394 وشناسه ملی 14007485673 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1397/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی پارس 
ارکان تراز به شناســه ملــی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی 
و ســید جعفر حسینی به شماره ملی 3992062651 به عنوان بازرس 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص به شماره ثبت 131711 

و شناسه ملی 10101750070

شــهرداری گتوند در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 36/ش/الف/گ مورخ 
1395/9/10 شــورای اســامی شهر نســبت به فروش یک دســتگاه چرخ فلک 
مســتعمل و یک دستگاه کشتی صبا مســتعمل و قوی صبا)واقع در پارک گلستان( 
را از طریــق مزایــده حضوری اقدام نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید 
از تاریخ نشــر آگهــی به مدت 10 روز جهت شــرکت و دریافت اســناد مزایده به 
 نشانی گتوند کمربندی شمالی شــهرداری گتوند به واحد امور مالی مراجعه نمایند:

1- افراد شرکت کننده در مزایده می بایست:
الــف- 20/000/000 ریــال ســپرده شــرکت در مزایــده چرخ و فلــک به مبلغ 

250/000/000 ریال.
ب- 15/000/000 ریــال ســپرده شــرکت در مزایده کشــتی صبا بــه مبلغ پایه 

150/000/000 ریال.
ج- 5/000/000 ریال سپرده شرکت در مزایده قوی صبا به مبلغ 40/000/000 ریال.

به حســاب شــماره 0105749738000 نزد بانک ملی به عنوان ســپرده شرکت 
در مزایــده واریز و اصل فیش آن را به دبیرخانه شــهرداری تحویل نمایند در غیر 

این صورت مجاز به شرکت در مزایده و اعام قیمت پیشنهاد نخواهند بود.
2- متقاضیان جهت شــرکت در مزایده از تاریخ 1397/9/17 لغایــت پایان وقت اداری روز 
97/9/28 به واحد امور مالی مراجعه و یا با تلفن شماره 06136324140 تماس حاصل نمایند.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مجاز و تام ااختیار است.
4- سایر شرایط مد نظر شهرداری در اسناد مزایده قید گردیده است.

5- کلیه عوارضات و مالیات منطقه به عهده خریدار می باشد.
6- زمان و مکان مزایده حضوری متعاقبا اعام می گردد.

صدیقه میری- شهردار گتوند

آگهی مزایده حضوری
نوبت سومشهرداری گتوند

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1396/3/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی غامی به شماره 
ملی 0940922797 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
غامعلی غامی به شــماره ملی 6299706716 به سمت رئیس 
هیئت مدیره محســن غامی به شماره ملی 0945854927 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره هادی غامی به شــماره ملی 
0943455960 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخــاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک و 

سفته و بروات و قراردادها و عقود اسامی و سایر نامه های عادی 
و اداری بــا امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد. افشین نوربخش علیزاده به شماره ملی 
2595621947 به عنوان بازرس اصلی و نیرالســادات سلیمان 
ریزی به شماره ملی 0045546118 به عنوان بازرس علی البدل 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس سهامی خاص به شماره ثبت 254038 
و شناسه ملی 10102944443
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با حکم قضایی 
هرگونه استفاده دولت 
و شهرداری از تلگرام ممنوع
استفاده کننده

 در هر مقامی که باشد 
تحت تعقیب قرار می گیرد

۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان

CFT تصویب
یعنی تیر خاص به امنیت ملی

صفحه2

ماهیت عملیات سپر شمالی 
کوتاهی وزارت خارجه و بازی غربرژیم صهیونیستی

با عبارت دو پهلوی قطعنامه 2231
صفحه2

خبر ویژهیادداشت روز

نمایندگانی که منافع ملی و امنیت کشور برایشان اهمیت دارد این گزارش را بخوانند

پس از مرگ 3 معترض و جراحت 900 نفر

ماکرون با تعلیق طرح ریاضتی خود
تسلیم خواسته جلیقه زردها شد

هشدار رژیم صهیونیستی
 به آمریکا
درباره همکاری هسته ای 
با عربستان

۱۲

روحانی در جمع مردم شاهرود:

آمریکا اگر بخواهد جلوی فروش نفت ایران را بگیرد نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد
صفحه3

* تونل های حزب اه ســر از اســرائیل درآورد 

صهیونیست ها به وحشت افتادند.

* گزارش سازمان ملل از »نژادپرستی ساختاری« 

در قلب جامعه انگلیس.

* انصاراه و ائتاف سعودی بر سر تبادل اسرا 

به توافق رسیدند.

* آنگا مرکل دروغ می گفت، قتل خاشــقجی مانع 

صادرات ساح به عربستان نشده.         صفحه آخر

 8 وزیر پیشنهادی نخست وزیر عراق معرفی شدند
 کرسی وزارت کشور برای رئیس سابق حشدالشعبی

 * طبق بررســی ها، تــورم بر اســاس جیب مردم
50 درصد است.

* آزادســازی قیمت هــا بهانــه ای برای پوشــش 
سوءمدیریت خودروسازان.

* پایان فعالیت داان خیابانی ارز و سکه پس از 30 سال.

* هشدار نماینده ایران: اوپک تولید را کاهش ندهد 
قیمت نفت به 40 دار سقوط می کند.

* یک کارشناس اقتصادی: خصوصی سازی به شیوه 
اصولی انجام نشده است.

صفحات۴و10

15میلیارد یورو ارز صادرات
به سامانه نیما واریز نشده است

در پی فرمایشات رهبر انقاب صورت گرفت 
دستور اریجانی
 به مرکز پژوهش ها
برای تدوین 
طرح اصاح قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان

۲

* حضرت آیت اه العظمی خامنه ای: قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است...  این قانون در واقع 
حلقه  بسته  مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سال های سال طول می کشد، این حلقه  مدیریتی 

بسته را باز می کند، می شکند، راه را برای جوان ها می گشاید.
* بعضی از افراد هستند بله، مثًا سی سال هم خدمت کرده اند، بازنشسته هم شده اند...وقت کارش است 
و تجربه  خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد... قانون این را هم شامل می شود، اما شمول قانون نسبت 

به این جور آدم هایی که کم  و بیش پیدا می شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست.
* اصل این قانون، قانون خوبی اســت، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان 
محتــرم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصاح کنند که دیگر این  اشــکاات پیش نیاید، مجبور 
نشوند که به اجازه  رهبری متوسل بشوند.                                                                    صفحه3

رهبر انقاب در ابتدای درس خارج فقه:

قانون منع به کارگیری بازنشستگان راهگشاست
اما نیاز به اصاح دارد

* نمایندگان مجلس در حالی امروز به بررسی مجدد 
CFT می پردازند که آمریکا و اروپا به دایل متعدد 

بر پیوستن ایران به این کنوانسیون اصرار دارند. 
 * به جــای این کــه ایــران از اروپــا ما به ازای 
»خروج آمریــکا از برجام« را دریافــت کند، اروپا 
می خواهد ما به ازای »باقی ماندن خود در برجام« را 
از ایران بگیرد و این ما بــه ازا، چیزی جز FATF و 

تصویب CFT نیست.
* این نشان دهنده دیپلماسی انفعالی و بسیار ضعیف 
دولت در برابر اروپا اســت. امــا در همه این وقایع، 
تفاوتی میان برخورد ظریف بــا اروپا و با منتقدین 
داخلی خود وجود دارد و آن هم انفعال در برابر اروپا 

و جسارت در برابر منتقدین داخلی است.
* از آنجایــی که آمریکا، اروپا و شــورای همکاری 
خلیج فارس )بخوانید آل سعود(، گروه های مقاومت را 
به عنوان تروریست می دانند، پیوستن به کنوانسیون 
تامین مالــی تروریســم)CFT( می تواند منجر به 
اختال در فعالیت بازوهای اقتدار و امنیت ایران شود 
که نتیجه ای جز تنها ماندن کشور در جنگل خطرناک 

منطقه نخواهد داشت.
* مجلس شورای اســامی باید در نظر داشته باشد 
که اروپا منافع اقتصادی ایران را در این مدت تامین 

نکرده و به تعهدات خودپایبند نبوده است. 
* در این شــرایط اعطای امتیازات جدید در قالب 
CFT، اقدام منطقی نخواهد بود و با توجه به خطراتی 
که تصویب این ایحه می تواند برای امنیت و اقتصاد 
کشور داشته باشد، بهترین اقدام، خارج کردن این 
ایحه از دستور است.                                        صفحه2

ادعای برجامی 
علی مطهری 
صدای خبرنگار 
بی بی سی را هم 
درآورد

۱۱

* رئیس جمهور فرانســه که تاکنون تاش می کرد، جنبش ضدسرمایه داری موسوم به »جلیقه زردها« را 
نادیده بگیرد و با کلمات نامناسبی آنها را خطاب قرار می داد، بااخره در مقابل آنها تسلیم شد.

* رئیس جمهور به همراه نخست وزیر فرانسه اعام کردند که صدای معترضان را شنیده اند و اجرای طرح 
افزایش بهای گاز و برق را تا شش ماه آینده، به تعویق می اندازند.                                     صفحه آخر
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چهارشنبه    ۱۴ آذر ۱۳۹۷
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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* پیشرفت های کشورمان در سال های بعد از انقاب در هیچ دوره ای از تاریخ 
ایران به وقوع نپیوسته است. اگر تحریم  های اعمال شده از سوی دشمنان 

بر علیه ایران متوجه خودشان شده بود فرو می پاشیدند.
0912----6128

* خودکشی فرمانده نیروی دریایی آمریکا در بحرین حکایت از پوسیدگی 
اخاقی و بحران روحی روانی در ارتش آمریکا دارد. این افتضاح برای آمریکا 

هر روز بیشتر خواهد شد.
0990----7211

* مــردن خفت بار بوش پدر رئیس جمهور اســبق آمریکا را باید به امثال 
بن سلمان وهابی و عوامل نفوذی دشمن در داخل تسلیت گفت.

0912----5745
*  حدود 3 سال از امضای برجام می گذرد از دولت می خواهم دستاوردهای 
برجــام را برای مردم معرفی کند زیرا تا به امــروز جامعه به جز بدعهدی 
طرف مقابل، دستاورد دیگری از برجام ندیده است. واقعا با کدام رو سخن 

از مذاکره جدید به میان می آورند؟
3528----0919 و 8997----0919

* وقتی یک کارشناس اقتصادی مثل سعید لیاز از حامیان آقای روحانی 
در انتخابات ریاست جمهوری در کنگره حزب کارگزاران اعام می کند که 
در این دولت در ده ماه گذشته 300 تا 400 میلیارد دار غارت شده امثال 

بنده در خصوص بی تدبیری دولت چه بگوییم.
0915----1382

*  آن کســی که در روزنامه دولت می  گوید به دلیل رواج مشروبات الکلی 
تقلبی باید مصرف شــراب در کشــور آزاد بشود چند روز دیگر در روزنامه 
دولت خواهد گفت به دلیل وجود فساد و فحشا در جامعه نیازی به ازدواج 

رسمی در کشور نیست.
0919----2470

*  خطر ادعای انحرافی نماینده ای که درد دست و گردن خود را به چادر به 
ســر کردن ارتباط داده از  حرکت دختر یا خانم جوان نپخته و احساساتی 
که برای چند دقیقه در یکی از خیابان های تهران کشــف حجاب می کند 

بیشتر است.
0912----5364

* از کجــا معلوم درد دســت و گردن آن خانم نماینده مجلس ناشــی از 
کوتاهی ایشــان در حفظ بیت المال و عدم توجه او به حق الناس در انجام 

وظایفش نباشد.
0912----1887

* دلســوزانه به خانم سلحشــوری نصیحت می کنیــم از عاقبت بعضی از 
گذشتگان مثل خانم حقیقت جو که به تدریج از ارزش ها و مقدسات فاصله 

گرفت و سر از هرزگی درآورد عبرت بگیرد.
0901---9087

* کسی که در گذشته برای بزک کردن برجام با قسم به لفظ جاله فریاد 
مــی زد نباید امروز به خاطر کاهش درصدی از ارزش داری حقوق نجومی 

خود گایه بکند.
0914---8902

* کمیســیونی که در مجلس برای سوال از آقای ظریف تشکیل شده بود 
نتوانست مردم را نسبت به پاسخ های آقای ظریف قانع کند، افکار عمومی 
جامعه از آقای ظریف ارائه سند معتبر برای حرف ها و ادعایش می خواهد.
021---6929

* هنرمندی های دولت تدبیر در تشدید شکاف طبقاتی، تورم، رکود، افزایش 
نقدینگی، اشتغال، بیکاری، حاکمیت اشرافی و... در کتاب گینس ثبت شد! 
رب گوجه یک کیلویی از 3-2 هزار تومان به 20 هزار تومان رسید. داری 
که شــعار هزار تومانی در تبلیغات انتخاباتی داده می شد به قریب 20 هزار 
تومان رسید و حاا برای 12 هزار تومان شدنش جشن گرفته اند! تخم مرغ 

200 تومانی به 1000 تومان نزدیک شد! و...!!!
جالی- مشهد، قاری- اراک و 0210---0915

* آن شــعار آقای رئیس جمهور در چند ســال قبل که مردم را از گرفتن 
یارانــه بی نیاز می کنند چه بود و بســته حمایتی امروز بــرای کارگران و 

کارمندان چیست؟!
091---8647

* نمایندگان محترم مجلس به ویژه رئیس محترم مجلس به جای سخنرانی 
در سالروز شهادت آیت اله سیدحسن مدرس اسوه شهامت و تقوا و ایستادگی 
در برابر اســتکبار جهانی بفرمایند چه آموخته ای از آن الگو و اسوه مبارزه 
با استکبار در چنته دارند؟! باید از شهامت و شجاعت و صداقت این شهید 
درس ایســتادگی در برابر جهانخواران و یا در اســتیضاح وزرای ناکارآمد و 
قراردادهای ننگین و... درس گرفت نه اینکه فقط از او تجلیل شــود و در 
عین حال امثال برجام بدفرجام دشمن پسند ظرف 20 دقیقه تصویب شود.
دکتر طوسی- اصفهان و علیمردانی- تهران

* اگر قیمت خرید تضمینی گندم کم است دولت برای جبران می تواند در 
کشت و برداشت محصول به کشاورزان خدمات رایگانی ارائه کند.

021---0129
* به مســئولین پیشــنهاد می کنم 2 میلیون تومان پــول را برای مخارج 
خانواده شــان در نظر بگیرند و همانند افراد عادی جامعه مایحتاج شــان را 
خریداری کنند تا شاید کمی درک کنند که یک کارگر یا دیگر اقشار جامعه 

چگونه با درآمدی کمتر از 2 میلیون تومان زندگی می کنند.
ذوالفقاری

* آقای جهرمی وزیر ارتباطات قول داده بودند که قیمت تلفن همراه کاهش 
پیدا کند اما چرا تا به حال به جای اینکه شاهد ارزان شدن گوشی موبایل 

باشیم، شاهد گران شدن آن هستیم؟
021---7705

* از شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه به خاطر انتصاب امام جمعه عالم 
و فاضل، انقابی و وایی، متواضع، دلســوز، مردمی، جوانگرا، دارای برنامه 
جذب حداکثری برای شهرستان ساوجباغ هشتگرد تقدیر و تشکر می کنم.
میرزکی

* بیشــتر نانوایی های بربری و ســنگک نان را گران کرده اند. چرا تعزیرات 
برخورد نمی کند؟ نان ســاده عرضه نمی شود. با اجبار باید نان کنجدی با 

قیمت باا بخریم.
0901---1094

* امسال دخترم در امتحانات میان ترم پایه هفتم در یکی دو درس نمره های 
مطلوبی کسب نکرده در پیگیری موضوع متوجه شدم آموزش و پرورش طی 
صدور بخشنامه ای مدیران و معاونان مدارس دولتی را موظف کرده در هفته 
6 ســاعت تدریس داشته باشند و نمره های پایین فرزندم در دروسی بوده 
که معاونان مدرسه وظیفه تدریس داشته اند. چرا باید در مدیریت آزمون و 

خطای آموزش و پرورش با سرنوشت فرزندان ما بازی بشود.
ح- محمدیان

* از مســئولین دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور انتظار نداریم مبالغ 
حقوق های باای خودشــان را اعام کنند. فقط لطف نمایند میزان کارانه 

مدیران، کارشناسان و دریافتی طرح قاصدک را شفاف بیان کنند.
0910---3673

* شــماره پیامکی را اعام کردند تا مشخص شود که سبد کاا به حساب 
سرپرست خانوار واریز شده یا نه! وقتی این کار را انجام دادم، پس از دریافت 
کد ملی، اعام شــد که 150 هزار تومان به شماره حساب شما واریز شده 
است. جالب اینکه حتی 4 شماره آخر کارت عابرم را هم گفتند ولی پس از 
بررسی و مراجعه به بانک خبری از این 150 هزار تومان سبدکاا نبود! چرا؟
کلهر- تهران

* شرکت ایران خودرو نیمی از پرسنل جوانی که در آنجا مشغول کار بودند 
را به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرســتاده است، با وجود ظرفیت های 
باایی که در صنعت تولید خودرو داریم تا اشتغالزایی صورت گیرد، شاهد 

معلق کردن فعالیت کارگران هستیم!
0902---4610

* انجام سنگ فرش غیراصولی جای چنارهای خیابان ولی عصر موجب شده 
است برخی از درختان به طور کامل آبیاری نشوند. از مسئولین تقاضا دارم 
برای جلوگیری از خشک شدن درختان این خیابان چیدمان سنگ فرش ها 

را اصاح کنند.
021---2703

کوتاهی وزارت خارجه و بازی غرب
با عبارت دو پهلوی قطعنامه 2231

با فشــار آمریکا و همراهی موذیانه انگلیس، فرانسه و آلمان، اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل، فعالیت ها و آزمایش های موشکی ایران را بررسی می کنند.

اخیراً مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در توییتر مدعی شد: ایران یک فروند 
موشــک بالستیک »قادر به حمل کاهک هسته ای« را آزمایش کرده است. پمپئو این 
آزمایش را مغایر قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت در تأیید برجام دانسته است. مقامات 
آمریکایی می گویند آزمایش موشکی ایران، نقض »روح برجام« و قطعنامه 2231 است.

پس از پمپئو، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، آزمایش های موشکی ایران را محکوم 
کرد و سپس، انگلیس و فرانسه با ادعای اینکه ایران به رفتارهای بی ثبات کننده دست 

می زند، از شورای امنیت خواستند موضوع آزمایشات موشکی ایران را بررسی کند.
وزارت خارجه فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را »تحریک آمیز و عامل بی ثباتی 

منطقه« توصیف کرد و گفت این اقدام با قطعنامه 2231 انطباق ندارد.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: ایران به تازگی موشکی بالستیکی را آزمایش 

کرده است که »قادر به حمل چندین کاهک هسته ای« می باشد.
در بیانیه وزارت خارجه که »انس فون« ســخنگوی ایــن وزارت خانه آن را قرائت 
کرد، آمده است: پاریس که روز شنبه نگرانی خود را از اینگونه اقدامات ایران اعام کرد، 
امروز به شــدت این آزمایش موشکی را محکوم می کند. این آزمایش با قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل مطابقت ندارد و پاریس از تهران می خواهد بافاصله به تمام 
فعالیت های مربوط به موشــک های بالستیک خود که برای حمل ساح های هسته ای 

طراحی شده است، پایان دهد.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس هم در بیانیه ای گفت آزمایش موشکی اخیر 
ایران »تحریک آمیز«، تهدیدکننده و مغایر قطعنامه شورای امنیت بوده است« و افزود که 

بریتانیا قاطعانه خواستار »توقف اینگونه آزمایش هاست.«
خباثت مشــترک 3 دولت اروپایی در همراهی با جنجال آمریکا مجدداً به کوتاهی 
وزارت خارجه در مذاکرات برجام و قطعنامه 2231 را خاطرنشان می کند. صاحب نظران 
قطعنامه به هنگام هشدار درباره بی دقتی، دستپاچگی و سرهم بندی مفاد توافق و قطعنامه، 
تصریح می کردند که تعبیر »capable of devlivering nuclear weapons« ، و 

تبدیل به ابزار بهانه جویی طرف غربی خواهد شد.
قســمت ســوم ضمیمه B قطعنامه 2231 درباره محدودیت های برنامه موشکی 
ایــران می گوید: »از ایران خواســته می شــود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشــک های 
بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته ای انجام ندهد، از جمله پرتاب 
 هرگونه موشــک با اســتفاده از چنین فناوری های مربوط به موشــک های بالستیک«. 
 (Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic)
 (missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons
including lunches using such ballistic missile technology).

این عبارت دو پهلو و قابل سوء استفاده مورد هشدار کارشناسان قرار گرفت اما مسئوان 
وزارت خارجه می گفتند قطعنامه موشک های خاص و مشخص حمل ساح  هسته ای را 
مد نظر دارد و از ایران می خواهد ظرف 8 سال دست به آزمایش »موشک های طراحی 
شده برای حمل کاهک هسته ای« نزند. در واقع اختاف منتقدان و وزارت خارجه بر این 
موضوع بود که »موشک های طراحی شده برای حمل کاهک هسته ای«، مراد قطعنامه 
است یا »موشک های دارای قابلیت حمل کاهک« که عبارتی دوپهلو و قابل سوء استفاده 
است. اکنون شانتاژ 3 دولت اروپایی مورد اعتماد دولت وزارت خارجه، نشان می دهد وزارت 
خارجه در اینجا نیز مراعات دقت و هوشیاری و سخت گیری را نکرده است. ضمن اینکه 
هم اکنون با وجود توسعه گستاخی ها و بدعهدی های اروپا، رفتار انفعالی و خوش بینانه و 

توجیه گرانه از خود نشان می دهد.
 پولشویی یعنی

بدهی معوقه خواندن اختاس
بخشی از اظهارات دیروز رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، با ابهامات 

و تناقضاتی همراه بود.
آقای روحانی دیروز در جمع دانشجویان حاضر شد که عده ای از آنها با شعار »تورم، 
گرانی، جواب بده روحانی«، خواستار پاسخگویی رئیس جمهور درباره سوءعملکرد اقتصادی 
دولت بودند. همچنین روی برخی از پاکاردهای دانشــجویان نوشته شده بود »شوخیه 
مگه وعده بدی، نتونی«، »تو باید پای حرف خودت بمونی« و »نه ســبزیم، نه بنفشیم، 

تو دنیا می درخشیم«.
روحانی در واکنش به اعتراض دانشجویان درباره اعتماد به آمریکا گفت: دولت های 
آمریکایی هیچوقت با مردم ایران دوستی نداشتند. ما نه به آمریکا و نه هیچ کشور دیگری 

اعتماد صددرصدی نداریم. چه کسی گفته که من به آمریکا اعتماد دارم؟
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مجبور شدیم 30 هزار میلیارد تومان از 
خزانه به مالباختگان پرداخت کنیم. بپرسید چه کسانی مؤسسات اعتباری پدید آوردند 
و اجازه تاراج مال مردم را دادند؟ از کســانی ســراغ بگیرید که 3 میلیارد دار پول نفت 

را بردند و خوردند.
وی همچنین گفت: قانون اساســی دســتاورد بزرگ انقاب است، اگر به همه آن 
عمل شــود مشکات هم حل می شود. رئیس جمهور باید بتواند در برابر تخلف از قانون 

اساسی تذکر دهد.
رئیس جمهور همچنین گفته اســت: پولشویی در همه جای دنیا وجود دارد و تنها 
مربوط به ایران نیست و امروز باید با پدیده پولشویی مبارزه کنیم و راه مبارزه با پولشویی 
شفافیت است. همه کشورهای دنیا به جز ایران و کره شمالی عضو FATF هستند. روحانی 
همچنین گفت: نه من شایسته ام که درباره نرخ تورم چیزی بگویم و نه فرد دیگر. آمار 

تورم، توسط بانک مرکزی اعام می شود.
این اظهارات در حالی اســت که اواً آقای روحانی در اوج مذاکرات بارها گفت »به 
مذاکرات با آمریکا خوش بین هستم«، »من اوباما را بسیار مودب یافتم«، »آمریکا کدخداست 
و اروپایی ها آقا اجازه هستند، بستن با کدخدا راحت تر است« و... . اعتماد به دولت آمریکا 
موجب تنظیم توافقی شده که به تصریح شخص آقای روحانی در هر دولت دو اوباما و ترامپ 
بارها زیرپا گذاشته شد و اکنون هم دست دولت برای اعتراض و شکایت به جایی نمی رسد. 
اگر اعتماد به آمریکا نبود، قطعا چنین توافق قابل نقض غیرقابل پیگردی تنظیم نمی شد.
ثانیاً مؤسســات اعتباری قریب 4 سال تحت نظارت دولت و بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد آقای روحانی رشد کردند و گسترش یافتند. بنابراین در سوء استفاده برخی از آنها 

حتماً مسئوان دولتی، قاصر و مقصر هستند.
ثالثاً اگر بردن 3 میلیارد دار پول نفت، خیانت است که قطعاً هست، به طریق اولی 
واگذاری رانتی 18 میلیارد دار پول نفت به قیمت 4200 تومانی (یک ســوم یا چهارم 
قیمت متورم شــده) نیز خیانت بود؛ همچنان که اپوشــانی قرارداد بر فساد و خسارت 
کرسنت. و همین طور است غارت و اختاس 16 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره 
فرهنگیان و برخی مراکز دیگر که آقای روحانی دست بر قضا گفتند »بدهی های معوقه 
برخی ابر بدهکاران را اختاس نام می گذارند؛ اینها اختاس نیست، برخی معوقه است«.
رابعاً در موضوع پولشویی که با جرایمی نظیر قاچاق کاا و ارز و سوخت، فرار مالیاتی، 
زد و بند در معامات، احتکار و... مرتبط است، دستگاه های دولتی ذی ربط مقصر اصلی 
هستند. یک نمونه آن رانت 100 میلیارد تومانی روزانه حاصل قاچاق سوخت (به خاطر 
حذف کارت سوخت) است و همچنین حذف سامانه های شفافیت ساز مالی و معاماتی 

یا عدم راه اندازی آنها با وجود تأکیدات قانونی.
خامساً درباره تذکر تخلف از قانون اساسی، اگر مراد، تذکر به دستگاه های دولتی است 
که این مطالبه عمومی از شخص رئیس جمهور است و کوتاهی های متعددی صورت گرفته 
و موجب خسارت های متعدد به مردم شده که اوج آن، در 8-7 ماه گذشته در حوزه های 
ارز و سکه و خودرو و... بود. اما اگر مراد، تذکر به دستگاه های غیردولتی است، این موضوع 
طبق مکانیسم تفکیک و استقال قوا، از صاحیت و اختیارات رئیس جمهور خارج است و 

در اصل خود رئیس جمهور، می تواند مخاطب و موضوع تذکر باشد.
سادساً در موضوع نرخ تورم، این سخن از خود آقای روحانی در انتخابات سال 92 

به یادگار مانده است که »معیار تورم، جیب مردم است نه آمارها«.
به نظر می رســد پیش کشــیدن برخی مجادات سیاسی نظیر همه پرسی و تذکر 
رئیس جمهور به دیگران در جلســه دانشجویان، طفره از پاسخگویی به مطالبات مردم 

دوباره برعکس درآمدن وعده های اقتصادی است.
پوپولیسم نوظهور

به نام جوانگرایی در دولت
انتصاب مدیران غیرمتخصص و  فاقد صاحیت به نام جوانگرایی در دولت، پوپولیسم 

نوظهور محسوب می شود.
سایت انتخاب از سایت های حامی دولت با طرح این موضوع نوشت: آنچه این روزها 
بیش از کنار رفتن بازنشسته ها اهمیت یافته و البته نشانه های خوبی از آن نیز دیده نمی شود، 
نحوه جایگزینی مدیران جوان تر به جای بازنشسته هاست. اخبار جایگزینی مدیران جوان در 
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی این روزها کم نیستند. اما دایلی وجود دارد که اطمینان 

به این انتصاب ها را زیر سوال می برد.
مهمترین دلیل آن است که غالب مدیران جوانی که اخیرا به مناصب دولتی منصوب 
شده اند، بدون طی کردن سلسله مراتب کاری به جایگاه خود رسیده اند. در یک روند طبیعی، 
به طور مثال برای رسیدن به جایگاه معاون وزیر، باید ابتدا در وزارتخانه  مربوطه و یا شغلی 
مرتبط با آن، به عنوان کارشناس، سپس مدیر یک واحد، سپس مدیرکل فعالیت  کرده و 
پس از آنکه این رویه طبیعی را طی کرده و توانایی های او به طور کامل سنجیده شد، در 

صورت صاحیت، مسئولیت معاونت یک وزارتخانه  به او سپرده شود.
انتصاب مدیران جوان برای برخی از صاحبان نفوذ در دستگاه های مختلف، تبدیل 
به یک ابزار برای اعمال قدرت شده است. به بیان ساده تر، برخی از مدیران منصوب شده، 
نه براساس اصل شایسته سااری بلکه صرفا براساس روابط خویشاوندی و دوستانه خود، 

به این سمت منصوب شده اند.
در مورد برخی از آنها این ابهام وجود دارد که پس از انتصاب به ســمتی که خود 
کمتر از یک وزارتخانه نیست، عما مدیریت آن به  فرزند و داماد یک وزیر سپرده شده.

با وجود ابهامات مذکور درخصوص این نحوه به کارگیری مدیران جوان، مقام های 
دولت در حال استفاده تبلیغاتی از این موضوع هستند. بسیاری از آنها به ازای هر انتصاب 
یک مدیر جوان، یک موج تبلیغاتی به راه انداخته و روی آن ســوار شــده اند. آن هم در 
حالی که هنوز برای مردم مشخص نیست این مدیران چگونه و براساس کدام شایستگی 
به این ســمت ها رســیده اند و چنانکه گفته شد آیا واقعا اختیار جایگاهی که در آن قرار 

گرفته اند را دارند یا خیر.
موج تبلیغاتی مقام های دولت به گونه ای اســت که می توان آن را نوعی پوپولیسم 

نوظهور توصیف کرد.
جالب اینکه تبلیغاتی از این دست از سوی دولتی ها، حتی شکل دیگری هم به خود 

گرفته و تکرار و تعدد آن نوعی منت گذاشتن بر سر مردم را تداعی می کند.
اکنون با نوع برخورد دولت با موضوع بکارگیری جوانان، نه مشکل اول جوانان که رفع 

بیکاری است حل خواهد شد و نه مشکل دوم که امکان رسیدن به پست های مدیریتی 
برای افراد با صاحیت و متخصص از طریق برقراری نظام شایسته سااری.

کاری که دولت اکنون انجام داده، در واقع دور زدن افکار عمومی است؛ مدیری جوان و 
البته بدون شایستگی ازم به سمتی منصوب می شود و در عین حال هیچ اختیاری از خود 
ندارد و صرفا از مدیر و فرد صاحب نفوذی که او را به این جایگاه رسانده حرف شنوی دارد؛ 
با این رویه، مدیران جوان بدون هیچ اختیاری فقط به یک ماشین امضا تبدیل می شوند.

آقای حجاریان: گدایی قدرت وقتی بود
که عارف را مجبور به انصراف کردید

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: اظهارات حجاریان، تکرار دوباره خروج از حاکمیت 
اســت. حجاریان اخیراً مدعی شــده بود انتخابات فعلی مصداق گدایی قدرت اســت و 

اصاح طلبان نباید صدقه بگیر باشند!
اســماعیل گرامی مقدم به نامه نیوز گفته اســت: من فکر می کنم که سخن آقای 
حجاریان مثل همان ســخنان این دسته از سیاستمداران جریان اصاحات است که در 
سال 82 یا 81 تئوری خروج از حاکمیت را مطرح کردند و دیدیم که در نتیجه آن اقدام 

یک به یک قوایی که در اختیار داشتیم را واگذار کردیم.
وی اضافه کرد: ما در عالم سیاست هدف گذاری می کنیم و تصمیم می گیریم که با توجه 
به موانع موجود چه راهبردی داشته باشیم. وضعیت فعلی از ابتدا روشن بود. بنابراین آقای 
حجاریان و یک سری از دوستان باید سال 92 این حرف را می زدند. چرا امروز می زنند؟ 
چرا در انتخابات 92 که اصاح طلبان از آن همه حوادث خارج شده و صدمه سنگینی دیده 
بودند این حرف ها را نزدند. وقتی که نامزد خودمان یعنی آقای عارف را کنار کشیده و به 
جای او از روحانی حمایت کردیم چرا سکوت کردند؟ آقای حجاریان و دوستانشان چرا 
نخواستند که آقای عارف که معاون اول آقای خاتمی و اصاح طلب بود در صحنه بماند؟

وی خاطرنشــان کرد: فکر می کنم دوستان ما اان مجدد به تسلسل باطل افتاده و 
می خواهند راه آزموده را دوباره بیازمایند. این حتماً منجر به اتاف منابع خواهد شد. برای 
من باور کردنی نیست که دوباره حرف از خروج از حاکمیت می زنند. اگر طالب خروج از 
حاکمیت بودند چرا دوباره در انتخابات مجلس هفتم شرکت کرده و آن همه رد صاحیت 

شدند و این همه هزینه وارد شد.
صادرات فرانسه

45 برابر واردات از ایران
درحالی که طرف قراردادهای اصلی فرانسوی، قرارداد خود با کشورمان را به هم زده اند، 
واردات لوازم بهداشــتی، غذای سگ و گربه، فندک جیبی و از این قبیل از فرانسه ادامه 

دارد و واردات ما از این کشور 45 برابر صادرات ما به فرانسه است.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: شرکت فرانسوی توتال ازجمله شرکت های 
مشهور عرصه نفت و گاز است که جز خیانت و بدعهدی، دستاورد دیگری برای کشورمان 

نداشته است.
اما بدعهدی های شرکت فرانسوی ظاهرا هیچ درسی برای دولتمردان نداشت، چنانکه 
در پسابرجام نیز دولت طی چندین مذاکره بااخره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
را در تیرماه 96 با این شرکت امضا کرد. این قرارداد 4/8 میلیارد داری با مشارکت 50/1 
درصدی توتال، مشارکت 19/9 درصدی شرکت پتروپارس ایران و مشارکت 30 درصدی 
شــرکت ملی نفت چین (CNPC) منعقد شد. توتال این بار نیز یک سال پس از عقد 
قرارداد با ایران، با خروج یک طرفه آمریکا از برجام بدون هیچ اقدام مثبتی برای توسعه فاز 
11 پارس جنوبی از ایران رفت. البته باز هم داستان رفتن توتال تکرار خروج سال 91 بود، 
توتال بدون اینکه ریالی غرامت بابت بدعهدی و نقض قرارداد یک طرفه بدهد، نقض عهد کرد.
فرهیختگان همچنین با اشاره به بدعهدی مشابه شرکت های پژو و رنو و ایرباس نوشت: 
صادرات کااهای فرانسوی به ایران نزدیک 800 میلیون دار در هفت ماهه اخیر بوده است.
نکته دیگر در روابط تجاری دو کشور ایران - فرانسه، حجم اندک صادرات ایران به 
این کشور اروپایی است، به طوری که میزان صادرات ایران به فرانسه به جز سال های 89 و 
90، در هیچ سالی به فراتر از 40 میلیون دار نرسیده است. براین اساس در مقام مقایسه 
واردات  نزدیک به 1/8 میلیارد داری کااهای فرانسوی از سوی ایران در سال 96، تقریبا 
حدود 45برابر صادرات 39 میلیون داری ایران به فرانســه است که این روند در هفت 
ماهه سال جاری نیز برقرار بوده است. حجم اندک صادرات ایران به فرانسه از این منظر 
دارای اهمیت اســت که کل صادرات 21 میلیون داری ایران به فرانسه در هفت ماهه 
سال 97 حدود 38 درصد کمتر از واردات 34/3 میلیون داری اقام غیرضرور یا دارای 
مشابه داخلی است که از فرانسه در همین مدت به ایران صادر شده است. لذا مشخص 
است فرانسوی ها در تجارت کاایی نیز به رغم مزیت های صادراتی کااهای ایرانی به این 

کشور، کاای ایرانی را به بازارهای خود راه نمی دهند.
بررسی داده های آماری گمرک ایران نشان می دهد بخش بزرگی از صادرات فرانسه 
به ایران شــامل اقام غیرضرور یا دارای مشابه داخل اســت، به طوری که در سال 96 
حدود 29 میلیارد تومان انواع شامپو، 22/3 میلیارد تومان مکمل های غذایی، 3/5 میلیارد 
تومان رژلب، نزدیک به دو میلیارد تومان تیغ و خودتراش ســلمانی، 1/8 میلیارد تومان 
فندک جیبی، 833 میلیون تومان صابون حمام، 337 میلیون تومان چسب زخم، 17/5 
میلیون تومان دفترچه مشق و 16/7 میلیون شانه و گیره است. در هفت ماهه سال جاری 
نیز در کنار اقام واسطه ای و سرمایه ای، ارزش ریالی واردات 22 قلم کاای غیرضرور یا 
دارای مشابه داخلی همچون لوازم آرایشی، مکمل های غذایی، ویتامین ها، انواع شامپو، 
فرآورده های غذایی ســگ یا گربه، صابون، آب پرتقال، تی شــرت، جوراب و لباس زیر، 
شیرینی و بیسکویت، نوار چسب، نخ، مربا و ژله، مدادتراش و تیغه آن، زیرانداز و ... بیش 
از 34/3 میلیون دار اســت که اگر ارزش ریالی این اقام را با دار 12020 تومانی بازار 
محاسبه کنیم، در هفت ماهه سال جاری بیش از 413 میلیارد تومان اقام غیرضرور از 

فرانسه به کشورمان وارد شده است.

گفت و شنود

اون طرف بشین!
گفت: روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشته است در 
جدیدترین نظر سنجی از صهیونیست های ساکن فلسطین 
 اشــغالی، معلوم شــده که نیمی از آنها، مســئوان رژیم 

صیهونیستی را فاسد می دانند.
گفتم: نیم دیگر چی؟!

گفت: احتماا نیم دیگر آنها هم مسئوان این رژیم جعلی 
را کودک کش می دانند! 

گفتم: یارو در آمریکا در حالی که مســت کرده و 
تلو تلو می خورد وارد یک کافه پاتوق صهیونیست ها 
شــد و فریاد زد آهای خوک هایی که سمت راست 
نشسته اید و گرگ هایی که سمت چپ هستید... یکی 
از آنهایی که ســمت راست نشسته بود به او نزدیک 
شد و گفت؛ چشماتو باز کن، من خوک نیستم! و یارو 

گفت؛ پس برو سمت چپ بشین!

سعداه زارعی

رژیم صهیونیستی در روز گذشته از آغاز عملیات »سپر شمالی« خبر 
داد و مدعی شد این اقدام را برای دستیابی به تونل های حفرشده توسط 
حزب اه لبنان صورت می دهد. در همان حال شــبکه 10  تلویزیون این 
رژیم به طور سربســته اعام کرد این اقدام در شامگاه دوشنبه گذشته 
توسط »کابینه امنیتی« و در مقر اصلی ارتش اسرائیل جمعبندی شده 
است. بافاصله پس از انتشار این خبر، موج رسانه ای راه افتاد و انواعی از 
گمانه زنی ها از تاش اسرائیل برای آغاز جنگی جدید تا یک اقدام عادی 

مطرح گردید. در این خصوص نکته هایی وجود دارد: 
1- مدت زمان زیادی از آخرین درگیری رژیم صهیونیستی با بخشی از 
جبهه مقاومت سپری نشده است. اوایل روز سه شنبه 22 آبان ماه گذشته 
یعنی سه هفته پیش، رژیم صهیونیستی درخواست آتش بس در جنگی 
36 ســاعته داد؛ اهمیت این آتش بس تا جایی بود که از نظر نتانیاهو به 
یک زلزله سیاسی داخلی می ارزید. با این وصف این گمانه زنی که اقدام 
تحریک آمیز ارتش رژیم اسرائیل عامت یک جنگ است، چندان با تجربه 

اخیر ما از رفتار این رژیم تناسب ندارد.
2- ارتش رژیم اســرائیل مدعی وجود تونل هایی در بخش شمالی 
فلسطین و در مجاورت مرزهای لبنان است و درصدد خنثی سازی اقدامات 
آتی حزب اه برآمده است این در حالی است که همانگونه که در جنگ 
سوریه ثابت شد، حزب اه برای مقابله با حریف و غلبه بر او به استفاده از 
تونل التزامی ندارد در واقع در جنگ سوریه، حزب اه بدون بهره گیری از 
تاکتیک »کانال« بر حریفی که از این تاکتیک استفاده کرده بود، چیره شد. 
به نظر نمی آید ارتش اسرائیل از این موضوع بی خبر مانده باشد کمااینکه 
چند سال پیش دبیرکل حزب اه لبنان رسما هم اعام کرد که اگر جنگ 
جدیدی در بگیرد، از همان شیوه های عملیاتی جنگ 33 روزه استفاده 
نخواهد کرد. حزب اه اســتفاده از تونل را شیوه ای »لورفته« به حساب 
می آورد. با این وصف این ســؤال مطرح می شود که هدف ارتش غاصب 
صهیونیستی از انجام عملیاتی که هدف آن را »دستیابی به تونل های حفر 
شده در شمال فلسطین توسط حزب اه لبنان« اعام کرده است، چیست؟

به نظر می رسد ارتش رژیم اسرائیل توامان چند هدف را دنبال می نماید. 
عملیات جست وجوی ارتش در مناطق شمالی که از شمال حیفا تا مرز لبنان 
یعنی مساحتی به عمق حدود 80 کیلومتر و عرضی حدود 40 کیلومتر را 
شامل می شود، می تواند نوعی  تمرین نظامی برای سیطره نیروهای جدید بر 
این مهمترین منطقه حساس و نیز دوباره خوانی استراتژی دفاعی و تطبیق 
آن با شرایط جدید امنیتی صورت گرفته باشد. تجربه جنگ اخیر حماس 
و آتشباری آن در منطقه ای به عمق 30 تا 50 کیلومتر به ارتش اسرائیل 
یادآوری کرد که حزب اه حتی می تواند عمقی بیش از این را با آتشباری 
گسترده تر مورد هدف قرار داده و سبب انقطاع عملی امنیتی منطقه شمالی 
از منطقه مرکزی رژیم باشد کمااینکه عملیات »غاف غزه«  عما سبب 
انقطاع امنیتی این منطقه از منطقه مرکزی شد. با این وصف ارتش باید 
با مطالعه دقیق تر مختصات این منطقه و آشناسازی نیروهایی که در حد 
فاصل 12 سال اخیر - یعنی پس از جنگ 33 روزه- به ارتش پیوسته اند، 
خود را برای شرایط امنیتی آینده آماده نماید. این در حالی است که این 
منطقه از آسیب پذیری بسیار بیشتری نسبت به غزه برخوردار است چرا 
که از یک طرف نیروی مهاجم - یعنی حزب اه- در لبنان برخاف نیروی 
مهاجم غزه در وضعیت محاصره قرار نداشته و به عمق استراتژیک خود 
ســوریه وصل است از سوی دیگر حزب اه در ارتفاع قرار دارد و منطقه 
شــمالی فلسطین عما زیر پای آن است در حالی که در غزه حماس در 
زمین پست قرار داشته و ارتفاعات در اختیار رژیم اسرائیل است. اما آیا 
اسرائیل واقعا در انتظار آغاز جنگی از سوی حزب اه و یا در فکر راه اندازی 

جنگی علیه آن است؟
3- جنگ 33 روزه، شــرایط امنیتی رژیم اسرائیل و حزب اه را به 
»موازنه« رســاند به این معنا که یک نوع برابری دفاعی و نظامی بین دو 
طرف پدید آورد و از این رو استراتژی دو طرف مبتنی بر »بازدارندگی« 
بود و هر کدام به نوعی در مورد راه افتادن جنگ ماحظات و التزاماتی 
داشتند. وقتی جنگ سوریه پیش آمد که برخاف ادعای غرب مبنی بر 
وقوع جنگ داخلی، این یک جنگ جهانی پرشدت و طوانی مدت بود، 
رژیم اسرائیل گمان می کرد، این جنگ سبب کاهش شدید قدرت حزب اه 
شده و بر موقعیت داخلی آن اثر می گذارد تا جایی که حتی رئیس پیشین 
سرویس امنیتی اسرائیل  -معیر داگان- که چندی پیش مرد، اعام کرد، 
بحران سوریه، حزب اه را می بلعد و جز خاطره ای از آن باقی نمی گذارد. 
اما روند جنگ آنگونه که آنان پیش بینی می کردند، پیش نرفت و حزب اه 
توانست با سربلندی از آن خارج شود. حضور موثر و مقتدرانه حزب اه 
در بحران سوریه دو  اثر مهم امنیتی و سیاسی را به وجود آورد که برای 

رهبران و به خصوص سرلشکرهای رژیم صهیونیستی غیرقابل باور بود.
اولین پیامد این حضور در عرصه امنیتی و موقعیت نظامی بود. پیش 
از جنگ سوریه، حزب اه لبنان در بخشی از جغرافیای این کشور »نفوذ« 
داشت و این نفوذ سبب حضور پررنگ در حتی جغرافیای شیعیان لبنان 
نمی شــد و از سوی دیگر وجود مخالفان جدی حزب اه در دولت لبنان 
ســبب عدم امکان تکیه حزب اه به عنصر دولت شده بود و در مجموع 
به »حزب اه محدود« منجر می شد، حضور موثر حزب اه در جغرافیای 
سوریه و پیروزی آن بر »معارضه نظامی« این دو محدودیت را از پیش پای 
حزب اه برداشت. حاا حزب اه هم بر موقعیت جغرافیایی مطلوبی سوار 
است و هم از پشتیبانی یک پارچه دولت سوریه برخوردار می باشد. با این 

وصف »حزب اه در سوریه« همان حزب اه در لبنان نیست.
پیامد مهم دوم پیروزی حزب اه در سوریه، پیروزی برجسته سیاسی 
او در لبنان بود. پیش از این حزب اه به نحو حداقلی در پارلمان و کابینه 
لبنان حضور داشت و حداکثر عایدی او از این حضور جلوگیری از بعضی 
تصمیمات امنیتی مخالفان خود در این دو نهاد بود بر این اساس حزب اه 
پس از جنگ 33 روزه بر در اختیار داشتن »ثلث ضامن« که مخالفانش به 
آن لقب » ثلث معطل« دادند تاکید داشت و چشمداشت دیگری به کابینه 
و مجلس نداشت. چنانچه حضور حزب اه در بحران پرشدت نظامی سوریه 
به شکست می انجامید می توانست آینده سیاسی آن را کاما از بین ببرد 
اما با پیروزی غیرمنتظره حزب اه در این جنگ، موقعیت سیاسی حزب اه 
نه تنها تثبیت گردید بلکه به آن افزوده نیز شد. هم اینک برای حزب اه 
پس از انتخابات 16 فروردین گذشته 75 نماینده )از 120 نماینده( کاما 
همخوانی شیعه، سنی و مسیحی وجود دارد و این یعنی سهم مقاومت در 
سیستم سیاسی لبنان از 33 درصد به 62/5 درصد یعنی دو برابر افزایش 
یافته است به همین دلیل سعد حریری برای کاستن از موقعیت حزب اه در 
دولت، اصرار دارد که سنی های منتخب حزب اه را نادیده بگیرد و این خود 
سبب چالش تشکیل کابینه جدید حریری شده است. با این وصف امروزه 
اسرائیل از شرایط جدید حزب اه در لبنان و سوریه به هراس افتاده است.

4- در جمع بندی رژیم اسرائیل، »آتش بس« سبب تزاید قدرت مقاومت 
در منطقه است. از این رو ضمن آنکه این رژیم کماکان از راه اندازی جنگ 
علیه حزب اه پرهیز می کند اما در عین حال ثبات امنیتی را هم یک خطر 
عمده برای خود به حساب می آورد بر این اساس به مرور به فرمول »معرکه 
بین الحروب« رسیده و بر اساس آن می گوید باید هم از جنگ و هزینه های 
فراوان آن اجتناب کرد و هم از آتش بس طوانی که سبب تقویت و برتری 
مقاومت می شود. بر اساس این فرمول، اسرائیل شعله »التهابات امنیتی« را 
تا جایی که به جنگ منجر نشود باا می کشد تا از گسترش قدرت جبهه 
مقاومت جلوگیری کند. از این رو ما می بینیم اسرائیل در غزه همان کاری 
را می کند که در بلندی های جوان کرده اســت و در بلندی های جوان 
همان کاری را می کند که در جنوب لبنان می کند یعنی تلنگر به امنیت 
و جمع  کردن سریع دامنه آن. در هر سه این موضوع، چینش نیروهای 

ارتش اسرائیل به صورت حداقلی و در عین حال توأم با تحریک است.
رژیم صهیونیستی در بااترین سطح تصمیم گیری نشان می دهد که 
برنامه ای برای ورود به جنگ پرشدت و زمان بر ندارد. در جریان جنگ غزه، 
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی و حتی شخص »آویگدور لیبرمن« که 
در اعتراض به توقف جنگ توسط نتانیاهو از وزارت جنگ استعفا کرد، به 
توقف عملیات رأی داد و آغاز مذاکره با حماس را قبول داشت! در جریان 
عملیات جست وجوی روز گذشته ارتش در شمال فلسطین- موسوم به 
»ســپر شمالی« -نیز اگر چه پای حزب اه را به میان کشیدند اما تاکید 
کردند که این اقدامی محدود و معطوف به کور کردن کانال های تهاجمی 
حزب اه در شمال فلسطین اســت. در جریان اقدامات ارتش غاصب 
اسرائیل در ســوریه نیز همین وضع صادق است. ارتش اسرائیل پس از 
اسقاط یک هواپیما که به کشته شدن 18 عضو نیروی هوایی روسیه منجر 
شد، ورود هواپیماهای خود به آسمان سوریه را متوقف کرد. اینها نشان 
می دهد اسرائیل سیاست تحریک محدود و ترساندن حریف و افزایش 
هزینه های آن را کماکان دنبال می کند و این سیاست رژیم و ارتشی است 
 که نمی تواند به برتری دســت پیدا کند و چاره ای جز تاش برای کنترل 

حریف ندارد.

ماهیت عملیات سپر شمالی رژیم صهیونیستی
یادداشت روز

گزارش خبری تحلیلی کیهان

 CFT تصویب
یعنی تیر خاص به امنیت ملی

نماینــدگان مجلس در حالی 
 CFT امــروز به بررســی مجدد
می پردازند که آمریــکا و اروپا به 
به  ایران  بر پیوستن  دایل متعدد 

این کنوانسیون اصرار دارند. 
امروز طبق برنامه، مجلس شورای 
اسامی ایحه الحاق ایران به کنوانسیون 
 (CFT) مبارزه با تامین مالی تروریسم
را در دســت بررســی دارد. این ایحه 
یکی از لوایح درخواستی FATF است 
که از ســوی دولت و مجلس پیگیری 
می شود. پیش از این در 20 خرداد ماه 
ایحه مذکور به دلیل اعتراضات مردم و 
نماینــدگان مجلس، به مدت دو ماه به 
تعویق افتاد تا تکلیف مذاکرات دولت با 
اروپا برای مشخص شدن سرنوشت برجام 
روشن شود. اما چند ماه بعد، بدون اینکه 
اروپا تضمینی برای تامین منافع اقتصادی 
ایران بدهد، ایحه الحاق به کنوانسیون 
تامیــن مالی تروریســم در 15 مهر به 
تصویب مجلس رســید. اما در 6 آبان 
شورای نگهبان با 22 ایراد شرع و قانون 
اساســی به این ایحه، آن را به مجلس 
بازگرداند تا دوباره بررسی و تصویب شود.

اروپا به وعده های برجامی خود
 عمل نکرد

 CFT در مدتــی کــه پیگیــری
برای تعییــن تکلیف برجــام اروپایی 
متوقف شــد، اروپا وعده هایی به ایران 
داد که از جمله آنها »فعال کردن قانون 
موردی  تراکنش های  مسدودســازی، 
بانکی به بانــک مرکزی ایران، حمایت 
بانک سرمایه گذاری اروپا از شرکت ها« 
بود. اما در نشســت وزرای امور خارجه 
ایران و کشورهای 1+4 (اعضای برجام) 
که در حاشــیه  مجمع عمومی سازمان 
ملــل در تاریخ 4 مهرماه برگزار گردید، 
 (SPV) بنا شــد که ســازوکاری ویژه
پرداخت هــای مربوط بــه درآمدهای 
نفتی و واردات ایران را تســهیل نماید. 
براســاس اظهارات محمدجواد ظریف، 
در تاریخ 1 آبان ماه، با نزدیک شــدن 
به موعد تحریم هــای نفتی آمریکا در 
14 آبان سازوکار ویژه اتحادیه اروپا نیز 
باید اجرایی می شد اما پس از آن رویترز 
به نقل از چهار دیپلمات اروپایی اعام 
کرد که این سازوکار در 4 نوامبر به طور 

نمادین شروع به کار خواهد کرد و تا اوایل 
سال میادی 2019 عملیاتی نخواهد 
شــد. پس از آن ظریف با تایید نمادین 
بودن سازوکار ویژه، گفت: »سازوکارهایی 
که اتحادیه اروپا در نظر داشته، در همین 
چند روزه عملیاتی خواهد شد، ممکن 
است تا زمانی که بشود از این سازوکارها 
استفاده کرد مقدار دیگری طول بکشد«. 
اما کانال ویژه مالــی اروپا (SPV)، نه 
تنها در عمل اجرایی نشد، بلکه حتی به 
صورت نمادین هم (که قرار بود در 14 
آبان افتتاح نمادین شود)، از آن خبری 
نشد در راستای این رویکرد اروپا، حتی 
کشورهای اروپایی حاضر نشدند میزبانی 
فیزیکی این ســازوکار ویژه را برعهده 
بگیرند. اما وزیــر خارجه هیچ واکنش 
عملی به این بدعهدی اروپا نشان نداد 
و با برخورد منفعانه خود، باعث تشدید 

بدعهدی اروپا شد.
دولت به دنبال اعطای امتیازات جدید

امــا با وجود اینکه اروپا به تعهدات 
خود عمل نکــرد، دولــت روحانی به 
تعهدات خــود در برجام به طور کامل 
عمل می کند و راضی به تعدیل تعهدات 
هســته ای ایران نیســت و فراتر از آن، 
متاســفانه به دنبال اعطــای امتیازات 
جدید در قالب تصویب CFT اســت. 
دولت برای تصویب CFT به هر بهانه ای 
متوسل شــده اســت، یک روز »عدم 
همکاری بانک هــای اروپایی با ایران« 
 CFT را به عنوان دلیل اصلی پیگیری
مطــرح می کرد، روزی دیگــر به بهانه 
مبارزه با پولشــویی به دنبال تصویب 
CFT در مجلس اســت، امــا پس از 
خروج آمریکا از برجام، طرح ســازوکار 
ویــژه مالی اروپا (SPV)، بهانه ای برای 
پیگیری CFT شد، بطوری که ظریف 
در جلسه مورخ 15 مهرماه مجلس برای 
بررسی ایحه الحاق ایران به کنوانسیون 
CFT گفــت: »اروپــا می گوید برای 
 (SPV) اینکه بتوانیم مکانیســم مالی
را اجرایــی کنیم، نیاز اســت ایران به 
این کنوانسیون (CFT) ملحق شود«. 
بنابراین اروپا باقی ماندن خود در برجام 
را منــوط به تصویب لوایــح مربوط به 
FATF در مجلس کرده اســت. یعنی 
 به جای اینکه ایــران از اروپا ما به ازای 

»خــروج آمریکا از برجــام« را دریافت 
کنــد، اروپا می خواهد ما به ازای »باقی 
ماندن خود در برجام« را از ایران بگیرد 
و ایــن ما به ازا، چیــزی جز FATF و 
تصویب CFT نیست. این نشان دهنده 
دیپلماسی انفعالی و بسیار ضعیف دولت 
در برابر اروپا است. اما در همه این وقایع، 
تفاوتی میان برخورد ظریف با اروپا و با 
منتقدین داخلی خود وجود دارد و آن 
هم انفعال در برابر اروپا و جسارت در برابر 

منتقدین داخلی است.
 CFT آمریکا به دنبال تصویب

در مجلس شورای اسامی
در کنــار این اصــراری که اروپا به 
همــراه دولت روحانی بــرای تصویب 
CFT در مجلــس دارنــد، آمریکا نیز 
نتوانسته است اشــتیاق خود نسبت به 
تصویب این ایحه در مجلس شــورای 
اســامی را پنهان نگــه دارد، بطوری 
که ســیگال مندلکر، معاون تروریسم و 
اطاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا 
کــه روز 15 خردادماه در نشســتی به 
میزبانــی ابی ضدایرانی »بنیاد دفاع از 
دموکراسی ها« صحبت می کرد، بخشی از 
 FATF سخنرانی اش را به رابطه ایران و
اختصاص داد و گفت: »در طول بیش از 
یک دهه، FATF ریســک تامین مالی 
تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که 
این ریسک برای نظام مالی بین المللی 
ایجاد می کند را یادآور شــده است. با 
این وجود، ایران تعهدات بین المللی اش 
برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد 
با فعالیت های غیرقانونی و توقف کامل 
تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. 
در روزهای پس از برجام، ایران فرصت 
کافی داشت تا اقدامات ازم را برای آنکه 
به یک کشور دارای ارزش سرمایه گذاری 
بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت 
بر عهده ایران بود تا گام های ازم برای 
مشروعیت بخشی به خود را بردارد و باز 
هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، 
FATF به این جمع بندی رسید که ایران 
بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با 
پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم 
را انجام نداده استFATF برای اولین 
بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از 
نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک 

تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از 
آن برای نظــام مالی بین المللی، تاکید 
کرد«. مندلکر پس از آن، 9 خواســته 
FATF که در بیانیه اســفند 96 آمده 
بود را تکرار کرد. پنجمین مورد از این 9 
موردی که مندلکر نسبت به عدم اجرای 
آن توسط ایران اعتراض می کند، »تاش 
برای تصویب و اجرای کنوانسیون تامین 

مالی تروریسم(CFT)« است. 
آمریکا به دنبال ضربه زدن 

به امنیت ایران
آمریکا در ســال های اخیر به این 
فهم استراتژیک رسیده است که »ایجاد 
اختــال در جریان تامیــن مالی یک 
فعالیت خاص مساوی با مختل کردن آن 
فعالیت است«. این موضوع در سخنان 
آمریکایی ها از جمله آدام ژوبین، معاون 
ســابق وزارت خزانه داری آمریکا دیده 
می شود. گروه های مقاومت در منطقه 
و سپاه قدس به مثابه بازوهای امنیتی 
ایــران در منطقه هســتند و آمریکا به 
دنبال قطع این بازوها است، اما تاکنون 
در حوزه های نظامی شکســت خورده 
اســت و بنابراین به دنبال قطع منابع 
مالی سپاه و گروه های منطقه ای است 
تا بتواند در فعالیت های اقتدارزای سپاه 
و گروه های مقاومت اختال ایجاد کند. 
از آنجایــی که آمریکا، اروپا و شــورای 
همکاری خلیج فارس (بخوانید آل سعود)، 
گروه های مقاومت را به عنوان تروریست 
می دانند، پیوستن به کنوانسیون تامین 
منجر  می تواند   (CFT)تروریسم مالی 
به اختال در فعالیت های این گروه ها و 
تضعیف آنان شود که نتیجه ای جز تنها 
ماندن ایران در جنگل خطرناک منطقه 

نخواهد داشت.
مجلس هوشیار باشد

مجلس شورای اسامی باید در نظر 
داشته باشد که اروپا منافع اقتصادی ایران 
را در این مدت تامین نکرده و نسبت به 
تعهدات خود را اجرا نکرده است. در این 
شرایط اعطای امتیازات جدید در قالب 
CFT، اقــدام منطقی نخواهد بود و با 
توجه به خطراتی که تصویب این ایحه 
می تواند برای امنیت و اقتصاد کشــور 
داشته باشد، بهترین اقدام، خارج کردن 

این ایحه از دستور است.

پژوهش های  رئیس  مرکــز 
مجلــس می گوید کــه در پی 
فرمایشــات دیروز رهبر معظم 
تدوین  رئیس مجلس  انقــاب، 
طــرح اصــاح قانــون منع 
را  بازنشســتگان  به کارگیری 
بــه وی اباغ کــرده همچنین 
رهبر  اظهــار محبت  از  جالی 
تشــکر  قانون  اصل  به   انقاب 

کرد.
در پی فرمایشــات دیروز مقام 
معظم رهبــری در درس خارج فقه 
در مورد قانــون منــع به کارگیری 
اریجانــی  علــی  بازنشســتگان 
ماحظات معظم لــه را برای اصاح 
قانون به کاظم جالی، رئیس  مرکز 
پژوهش های مجلس اعام کرد، این 
را جالــی، خود گفتــه و در ادامه 
افزوده است: بر این اساس مقرر شد 
با همکاری جمعــی از نمایندگان، 
کارشناســان، پژوهشگران و معاون 
قوانیــن مجلس طرحــی را جهت 
اصــاح قانون مطابق بــا نظر مقام 

معظم رهبری تدوین و آماده کنیم.
نماینــده مــردم تهــران، ری، 
شمیرانات، اسامشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
از معظم له برای اظهار محبت نسبت 
به اصل قانون تشکر و سپاسگزاری 
می کنیم، افزود: ایشان قانون را امری 
ازم و ضروری جهت اینکه جوانان و 
نیروهای تازه نفس جدید وارد عرصه 
مدیریتی کشور شوند دانستند ضمن 
اینکه ایشان فرمودند که این قانون 
باید به طور کامل اجرا شده و نباید 
معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی 

اجرا شده است.
رئیس  مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی، ادامه داد: بنابراین 
ما بررســی نــکات و ماحظاتی که 
مقــام معظــم رهبری داشــتند را 
هرچــه ســریع تر در دســتور کار 
قــرار می دهیم  گروه کارشناســی 
و ان شــاء اه آن را بــه مجلس و 
 کمیســیون تخصصی ارائه خواهیم 

کرد.

در پی فرمایشات رهبر انقاب صورت گرفت
دستور اریجانی به مركز پژوهش ها

برای تدوین طرح اصاح 
قانون منع به كارگیری بازنشستگان



اخبار كشور

اصرار »بی بی سی فارسی«
 برای غارت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران

طــرح انتقال آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به اروپا، که درواقع 
با هدف غارت این گنجینه پیگیری می شــود، در گزارش های  بی بی ســی نیز 

برما شد.
از دو سال قبل، برخی از سفارتخانه های اروپایی در تهران به ویژه سفارت 
آلمان، طرح انتقال آثار موجود در گنجینه موزه هنرهای معاصر را کلید زدند. 
در این طرح، که ظاهرا به قصد نمایش آثار گنجینه این موزه در نمایشگاه های 
اروپایی پیگیری می شود، بناست تا این آثار برای همیشه به خارج کشور منتقل 
شــوند. دو سال قبل این طرح به واســطه معاونت وقت هنری وزارت ارشاد به 
مرحله اجرا نزدیک شده بود، اما انتقادات اهالی هنر و رسانه ها - به ویژه روزنامه 
کیهان- مانع از به یغما رفتن این آثار شد. نکته مهم این است که در گنجینه 
موزه هنرهای معاصر تهران، حدود 400 اثر مهم از نقاشــانی چون پیکاســو، 
جکســون پواک، فرانســیس بیکن، ژان بودوفه و... موجود است. حتی سفیر 
آلمــان در تهران نیز چندی پیش در دیدار با وزیر ارشــاد، از عاقه وافر خود 

برای نمایش این آثار در آلمان سخن گفته بود.
اما انتشــار گزارشی در سایت بی بی سی فارسی درباره این گنجینه، نشان 
داد که اروپایی ها هنوز هم چشم طمع به آن دارند! این گزارش به بهانه چاپ 
کتابی درباره آثار موجود در گنجینه موزه تهران منتشــر شده است و چندی 
پیش با حضور فرح پهلوی، همســر دیکتاتور دســت نشــانده و مخلوع ایران 
رونمایی شد. رسانه ســلطنتی انگلیس که قبا هم سابقه انتشار گزارش های 
مشــابه را داشته، باز هم تاش کرده تا آثار موزه هنرهای معاصر را متعلق به 
خانــدان پهلوی معرفی و این گونه القــا کند که نظام حاکم بر ایران، تهدیدی 
برای این آثار اســت! در حالی که این آثار، متعلق به همه ملت ایران هستند 
و نه یک خاندان و اتفاقا این غربی ها هســتند که تهدیدی برای گنجینه موزه 

هنرهای معاصر تهران محسوب می شوند. 
بی بی ســی همچنین در این گزارش در اقدامی غیرحرفه ای و جانبدارانه، 
به طور مکرر از فرح پهلوی با عنوان »شــهبانو« یاد کرده اســت! اقدامی که 
نشان می دهد ظاهرا هدف اصلی گزارش بیش از گنجینه موزه هنرهای معاصر 
تبلیغ همســر دیکتاتور پهلوی به بهانه کارهای هنری بوده اســت. این خط 
خبری توسط نشریات شبه روشــنفکر داخلی نیز دنبال می شود به نحوی که 
عناصــر باقی مانده از دفتر فرح پهلوی به بهانه های مختلف ســوژه مصاحبه و 
گزارش های این رســانه های زنجیره ای قرار می گیرند و به تعریف و تمجید از 

شهبانوی ایران)!( می پردازند.
حمله سازمان یافته اوباش فضای مجازی 

به گزارش صداوسیما!
گزارش صدا و سیما با موضوع مشاهیر دوتابعیتی و کم سواد، هدف حمله 

سازمان یافته اوباش شبکه های اجتماعی قرار گرفت.
گــزارش  اخیر یکی از بخش های خبری صدا و ســیما درباره مشــاهیر 
دوتابعیتی و خواننده های  بی ســواد و مبتذل، واکنش های تندی را برانگیخت. 
به طوری کــه طی چند روز گذشــته، حمات و توهین های بســیاری علیه 
تهیه کنندگان این گزارش در شبکه های اجتماعی رواج یافت. نکته قابل توجه 
این است که برخی از حمات در فضای مجازی، از سوی افرادی صورت گرفته 
که همکار برنامه های صداوســیما محسوب می شوند و برخی آنها ازجمله یک 
خواننده چند روز قبل مهمان ویژه یک برنامه تلویزیونی بود! بر این اســاس، 
صداوســیما باید در کنار پاکسازی مجری های بی ادب خود، تجدید نظری هم 

در معرفی و دعوت از به اصطاح هنرمندان بداخاق نماید.  
»الف ام خمینی« نامزد جایزه جال شد

کتــاب »الف ام خمینی« به بخش نهایــی یازدهمین جایزه ادبی جال 
آل احمد راه یافت.

»الف ام خمینی« نوشــته هدایت اه بهبــودی ، زندگی نامه امام راحل 
نامزد بخش مستندنگاری جایزه جال شد.

دیگر آثار راه یافته به این بخش عبارت اســت از: »برســد به دست خانم 
ف« بــه قلم راحله صبوری، »پیراهن های همیشــه« به قلم حمیدرضا صدر، 
»رکاب زنان در پی شــمس« به قلم حسن کرمی قراملکی، »ماموستا« به قلم 

علی رستمی.
این پنج اثر به داوری »مصطفی رحیمی«، »گلستان جعفریان« و »مریم 
بــرادران« به مرحله نهایی یازدهمین دوره  جایزه  ادبی جال آل احمد راه پیدا 

کردند.
مراسم بزرگداشت منوچهرنوذری 

در رادیو
در آســتانه سیزدهمین ســالگرد درگذشــت زنده یاد منوچهر نوذری، 

طنزپرداز فقید صداوسیما از وی تجلیل شد.
 به گزارش خبرنگار کیهان، در این مراســم که جمعــی از گویندگان و 
صداپیشگان و مدیران رادیو حضور داشتند، بخش هایی از نمایش طنز معروف 
»آقای ملون« که توســط مرحوم منوچهر نــوذری در برنامه »صبح جمعه با 
شما« بنیان نهاده شد و از برنامه های خاطره برانگیز برای مردم است اجرا شد.

منوچهر اسماعیلی از صداپیشــگان پیشکسوت کشورمان در این مراسم 
اظهار داشت: در حین اجرای یک برنامه ویژه مذهبی در رادیو همراه با منوچهر 
نوذری، متوجه شدم که او به آرامی گریه می کند و این نشان از پاکی و بزرگی 

این مرد بود و به ما درس زندگی آموخت. 
 محمد جعفر محمد زاده، مدیرشــبکه رادیویی ایران نیز در گفت وگو با 
خبرنگارکیهان در مراسم تجلیل از منوچهر نوذری گفت: ما به عنوان مدیران 
رسانه وظیفه داریم که هم از پیشکسوتان تجلیل به عمل آوریم و هم از کسانی 
که در میان ما نیســتند به نیکی یــاد کنیم و هم فضایی را فراهم کنیم برای 
نیروهای آینده و تربیت نســل جدید؛ و به همین واسطه نسل جدید تشویق 
شوند و به این برنامه بیایند و ان شاءاه این برنامه سال های سال ماندگارشود 

و همچنان با مردم ایران همراه شود. 
وی افزود: من امیدوارم که این حرکت خوب تاشی باشد که بتواند آینده 
رادیــو را برای نیروهای جدید به ویژه در حوزه طنز فاخر تضمین بکند و رادیو 
ایران و صدای جمهوری اسامی ایران هیچ موقع خالی از طنز ماندگار نباشد.

مدیر شــبکه رادیویی ایران با  اشاره به وقفه کوتاهی که در پخش برنامه 
»صبح جمعه با شــما« پیش آمده بود گفت: ما دوباره از ابتدای امسال برنامه 
را با همان اســم وارد کنداکتور کردیم، پیشکســوتان گذشته را هم دوباره به 

برنامه آوردیم.
در پایان این آیین ویژه، از ســوی حمید شاه آبادی معاون ریاست سازمان 
صدا و ســیما در امور صدا  لوح یادبودی به پاس خدمات و تاش های مرحوم 

منوچهر نوذری در رسانه ملی به فرزندش ایرج نوذری اهدا شد.
جشنواره فیلم مقاومت در لبنان 

آغاز شد
پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت عصر دوشــنبه ۱۲ آذر با 
حضور ســینماگران، هنرمندان و مدیران رســانه ای ایران و لبنان در بیروت 

آغاز بکار کرد.
شــیخ علی ظاهر رئیس  موسسه الرساات لبنان در این مراسم بیان کرد: 
سینما می تواند ابزاری باشد تا ما حقانیت، پایداری و مظلومیت و موفقیت های 

جریان مقاومت در مقابل استکبار را دوباره به مردم جهان یادآور شویم.
محمد خزاعی دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نیز گفت: 40 سال 
پیش در کشور ما کار در سینما برای انقابیون خواب و خیال بود، شاید امروز 
برای شما هم تولید فیلم یک آرزو باشد اما همه ما حاضریم کمک کنیم تا در 

سال های آینده لبنان جشنواره خودش را داشته باشد.
وی اضافه کرد: به شــیخ علی ظاهر تبریــک می گوئیم که به عنوان یک 

فرمانده فرهنگی مقاومت همیشه در صحنه ها حضور دارد.
دبیر جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت تصریح کرد: بسیاری از کشورها 
امروز بیش تر نگران قدرت فرهنگی ما هستند تا قدرت نظامی و این را اذعان 

دارند که قدرت فرهنگی به مراتب خطرناک تر از قدرت نظامی است.
گفتنی اســت، در جشــنواره فیلم مقاومت در لبنان، عاوه بر برنامه های 
متعدد و نمایش آثار مســتند و کوتاه، چهار فیلم ســینمایی »سرو زیر آب« 
به کارگردانی محمدعلی باشــه آهنگر، »تنگــه ابوقریب« به کارگردانی بهرام 
توکلی، »ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمدحســین مهدویان و »امپراطور 
جهنم« به کارگردانی پرویز شــیخ طادی همزمان با جشــنواره در بیروت به 

نمایش درمی آیند.

صفحه 3
چهارشنبه    ۱۴ آذر ۱3۹۷

۲۷ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۶

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
قانون منع بکارگیری بازنشستگان

 تقریبًا اجرا شده است
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور گفت: از زمان اباغ اصاح 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا کنون، این قانون تقریبا اجرا 

شده است.
ناصر سراج درباره اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان به ایرنا گفت: 
بازنشســتگانی که صاحب منصب بوده اند و سمت داشته اند را شناسایی و 

به سازمان یا نهاد مربوطه اعلaام کردیم و این افراد، ترک کار شده اند.
ســراج با بیان اینکه هنوز تا پایان فرصت برای اجرای این قانون زمان 
باقی مانده اســت، افزود: از پانزدهــم آذر به بعد هیچ مدیری نباید نیروی 

بازنشسته در سازمان متبوع داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای ابقای 
برخی مسئوان بازنشسته خاف اصاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
نیست، اظهار داشت: اجازه از رهبری خارج از این قانون است و مشکلی ایجاد 
نمی کند. در عین حال فقط در یک یا دو مورد از مقام معظم رهبری برای 
ابقای مسئولی اجازه گرفته شد که خودشان هر چه زودتر ترک کار می کنند.

گفتنی است، طرح اصاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در 
جلسه علنی دوم مرداد 97 در مجلس شورای اسامی، به تصویب رسید و 
در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد. بازنشستگان 60 روز پس 
از اباغ آن فرصت داشتند تا از سمت خود کنار روند و سازمان بازرسی کل 
کشور هم اعام کرده بود از تاریخ اباغ این قانون، بکارگیری بازنشستگان 
یا بازخرید شده ها در دســتگاه های دولتی و همه دستگاه هایی که به هر 
نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، به جز مقامات مصرح 

در قانون مذکور ممنوع است.
تجلیل جامعه مدرسین

از حقوقدانان تراز انقاب
آیین تجلیل از حقوقدانان برجسته کشور با حضور آیت اه 
یزدی  رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، در 
این مراسم آیت اه کعبی به عنوان حقوقدان تراز انقاب مورد 

تجلیل قرار گرفت.
دوره تکمیلــی حقوقدانان تراز انقاب اســامی و اولین دوره 
توانمندسازی مربیان آموزش همگانی حقوق از سوی سازمان بسیج 
حقوقدانان با همکاری مرکز بســیج قوه قضائیه و معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیــه در مجتمع یاوران مهدی 

جمکران برگزار شد.
در این همایش، آیت اه یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم و عضو فقهای شورای نگهبان، آیت اه کعبی عضو مجلس خبرگان 
رهبری و جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، حجج اسام ابراهیمی 
رئیس دفتر جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم، خلیلی رئیس کل 
دادگستری استان قم، همچنین سردار افشار رییس هیئت اندیشه ورز 
سپاه پاسداران و بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان و جمعی 

از قضات، وکا و دانشجویان رشته حقوق حضور داشتند.
به گزارش رسا، آیت اه یزدی در این مراسم اظهار داشت: اعتبار 
حکومت تا حد زیادی وابســته به دستگاه قضایی و اعتبار دستگاه 
قضایی وابسته به قضات و کارمندان آن است؛ بنابراین وکا و قضات 

باید قدر نعمتی را که خداوند نصیبشان کرده است، بدانند.
وی ادامه داد: قضات و وکا باید امانت دار باشند و اسرار دیگران را 
فاش نکنند که چنین کاری بسیار مشکل است زیرا شیطان همیشه 
در کمین است؛ همچنین قضات و وکا تاش کنند از روی عدالت 
حکم دهند و نگذارند سفارشــات و مســائل مادی در حکم دادن و 

طرفداری آنها از حق خدشه وارد سازد.
پس از سخنان آیت اه یزدی از برخی حقوقدانان تقدیر شد که 
آیت اه کعبی عضو جامعه مدرسین و استاد برجسته حقوق حوزه و 
دانشگاه به عنوان حقوقدان تراز انقاب؛ قاضی صلواتی با عنوان قاضی 
برگزیده در عرصه فساد ستیزی، قاضی اصانلو به عنوان قاضی جوان 
استکبارستیز و قاضی فیض اه صالحی مستشار عالی تجدیدنظر در 

قوه قضائیه نشان استکبار و فسادستیزی را دریافت کردند.
رایزنی ها برای آزادی ۷ گروگان ربوده شده

در میرجاوه ادامه دارد
نماینده مردم میرجاوه در مجلس شــورای اسامی آخرین 

پیگیری ها جهت آزادی مرزبانان ربوده شده را تشریح کرد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، علی کرد، گفــت: در پی 
پیگیری هایی که از ســوی نیرو های امنیتی و سپاه پاسداران و همچنین 
نیرو های بومی و محلی انجام شد خوشبختانه پنج نفر از مرزبانان و بسیجیان 
بومی طرح حفاظت که در منطقه مرزی میرجاوه توسط گروهک تروریستی 

ربوده شده بودند به آغوش خانواده بازگشتند.
نماینده مردم خاش و میرجاوه در مجلس شورای اسامی ادامه داد: در 
حال حاضر رایزنی ها برای آزادی هفت گروگان دیگر به طور جدی ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: هفته اخیر سؤااتی از وزیر امور خارجه در رابطه با 
گروگان های میرجاوه مطرح شد، اما به دلیل اینکه جواب های آقای ظریف 
منطقی، عملیاتی و اجرایی نبود قانع نشدم چرا که راهکار مناسبی از سوی 

وی در این رابطه ارائه نشد.
کرد ، ادامه داد: گروهک، معاندین نظام و اشرار مسلح تاکنون سه بار در 
نقاط مختلف به مرز میرجاوه حمله کرده و سبب شهادت و زخمی شدن 
پرســنل مرزبانی و نیرو های بسیج شده اند، اما آقای ظریف جهت کنترل 
اینگونه اقدامات هیچ تعامل و همکاری با نمایندگان مجلس نداشته و از 
ظرفیت های منطقه استفاده نکرده و عاوه بر آن در کمیسیون امنیت ملی 

گزارش مناسبی نداده است.
وی گفــت: برای انجام وظیفه و تکلیفم به عنوان یک مطالبه به  حق 
در رابطه با حوزه انتخابیه ام و برای امنیت دیپلماسی پایدار در مرز مجبور 
به طرح ســؤال از وزیر امور خارجه کشــور شدم که سؤااتم از وزیر امور 

خارجه به شرح زیر بوده است:
۱. آقای ظریف چرا تاکنون نتوانسته اید هیچ دیپلماسی سیاسی پایداری 

در مرز های جنوب شرقی بین ایران، پاکستان و افغانستان برقرار کنید؟
۲. علــت عدم هماهنگی شــما در تعامل و هم فکــری با نمایندگان 

استان چیست؟
۳. چرا از ظرفیت های مناسب و به جای اقوام، نیرو های مسلح مستقر در 
مرز، علما و مرزنشینان در استان سیستان و بلوچستان استفاده نکرده اید؟
4. چه راهبردی برای مرز های شــرقی تاکنون با کشور های همسایه 

داشته اید؟
۵. چرا تاکنون اقدامات مناسب، عملیاتی و اجرایی برای آزادی مرزبانان 

انجام نداده اید؟
6. چــرا تاکنون با کمیســیون امنیت ملی جلســه راهبردی برگزار 

نکرده اید؟
وی تصریح کرد: در پی طرح این ســؤاات در ساعت ۱4:۳0 دقیقه 
بعــد از ظهــر روز ۱۱ آذر 97 آقای ظریف در محل کمیســیون امنیت 
ملی مجلس حضور یافتند و به ســؤاات بنده پاسخ دادند، اما در نهایت 
پاســخ های وی مرا قانع نکرد، زیرا اقدامی عملیاتی برای امنیت پایدار و 
آزادی گروگان های مرزبان انجام نداده بود و سؤال به صحن مجلس ارسال 
شــد که در آینده نزدیک باید آقای ظریف در صحن مجلس حضور یابند 

و در حضور نمایندگان به سؤاات بنده پاسخ دهند.

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقاب: دشــمنان ملت ایران و دشــمنان 
 ایران اســامی از خصوصیت انقابیگــری واهمه دارند 

و نگرانند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

جهنم جایگاه منکرین معاد و غافلین
»آنها که ایمان به ماقات ما )و روز رســتاخیز( ندارند، 
و به زندگی دنیا خشنود شدند، و بر آن تکیه کردند، و آنها 

که از آیات ما غافلند.«
»)همه( آنها جایگاهشان آتش )جهنم( است، به خاطر 

کارهایی که انجام می دادند.«
یونس- ۷ و 8

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای رهبر انقاب 
اسامی، صبح دیروز در ابتدای درس خارج فقه 
با  اشــاره به سؤال روز دوشنبه یکی از طاب از 
ایشان درباره  قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
و انتســاب بازگرداندن بعضی بازنشستگان به 
این  انقاب، توضیحاتی درخصوص  اجازه  رهبر 
قانون و همچنین اجاز ه های صادرشــده برای 
مشاغل  در  بازنشسته  افراد  بعضی  به کارگیری 

بیان کردند.
پایگاه اطاع رسانی رهبر معظم انقاب اسامی متن 
و فیلم بیانات حضــرت آیت اه العظمی خامنه ای در 
ابتدای درس خارج فقه را به شرح زیر منتشر می کند.

حضــرت آیت اه العظمــی خامنــه ای: دیــروز 
 یکــی از آقایان بعــد از درس تشــریف آوردند جلو 
- بعد از درس که می بینید همین طور یُسرعوِن إلینا- و 
با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته هایی که 
طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمی گردانند و 
این را به پای شما می نویسند، یعنی به پای من. ]البته[ 
این محبت اســت، این نشان دهنده  این است که این 
برادرمان نســبت به اینکه یک چیزی را به ما نسبت 
می دهند که ایشان نمی پسندد، ناراحت است. منتها 
 اشکالش این بود که سر من داد می کشید. من هم به 

ایشــان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد می کشید؟! 
به هرحال ما خواســتیم از ایشان هم معذرت خواهی 

کنیم.
طلبه: من معذرت می خواهم. ببخشید.

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای: خیلی خب، ما 
هم از شما معذرت میخواهیم.

این قانون بازنشســتگان، یک قانون بسیار خوبی 
اســت. این از آن قوانینی اســت که ما به آن احتیاج 

داشــتیم، جایش هم خالی بود. ایــن قانون در واقع 
حلقه  بســته  مدیریتی را که گاهــی اوقات در بعضی 
از جاها ســال های ســال طول می کشــد، این حلقه  
مدیریتی بســته را باز می کند، می شکند، راه را برای 
جوان ها می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به 
مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است 
منتها اطاق قانون، اطاق درستی نیست یعنی اینکه 
هر بازنشســته ای باید به کار گرفته نشود، این اطاق 

درســت نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثًا 
سی سال هم خدمت کرده اند، بازنشسته هم شده اند، 
فرض کنید که بیست ســاله بوده، هجده ســاله بوده 
استخدام شده، حاا هم یک مردی چهل وهشت ساله، 
پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه  خوبی هم 
پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون 
این را هم شــامل می شود؛ اما شمول قانون نسبت به 
این جور آدم هایی که کم وبیش پیدا می شوند، ممکن 
است زیاد هم نباشند، درست نیست. خب حاا ]آن[ 
مســئول، آن مدیر چه کار کند برخاف قانون؟ اینجا 
به فکر وایت فقیه می افتند که بااخره ولی فقیه اجازه 
بدهد. می آیند از ما سؤال می کنند، ما هم مواردی را، 
بنده اینهایی را که ]نســبت به آنها[ می آیند ســؤال 
می کنند که نمی شناســم، مگر بعضی معدودشان را؛ 
ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی 
از آنها را می شناسیم، آنهایی را هم که نمی شناسیم، 
اگر به آن مدیر اعتماد داشــته باشیم قبول می کنیم. 
مسئله این است واا اصل این قانون، قانون خوبی است، 
باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود 
نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند 
و اصاح کنند که دیگر این  اشکاات پیش نیاید، مجبور 

نشوند که به اجازه  رهبری متوسل بشوند.

رئیس جمهور در سفر به استان سمنان گفت: 
امروز، روزی است که برای اولین بار بعد از ۴۰ 
سال مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر؛ آمریکا به 
ملت  و  یافته ایم  کم نظیری دست  پیروزی های 
بزرگ ما نخواهد گذاشت دشمن لبخند بر لبانش 

نقش ببندد.
حجت ااســام روحانی روز سه شــنبه در جمع 
مردم شاهرود با تاکید بر اینکه ارتباط با همسایگان، 
کشورهای اســامی و جهان را توسعه خواهیم داد، 
اظهارداشــت: آمریکا گفت ایران را از صادرات نفت و 
تبادل تجاری محروم و منزوی می کند اما نتوانســت 
و نمی توانــد و همچنین قادر نخواهد بود رابطه ما با 

ملت های منطقه را قطع کند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه امروز روز آزمایش و 
امتحان بزرگ تاریخی برای ملت بزرگ ایران اســت، 
گفت: امروز روزی است که برای اولین بار پس از 40 
سال مبارزه آمریکا به عنوان دشمنی ظالم و ستمگر، 
ملت ایران به پیروزی های کم نظیر دست یافته است.

روحانی بــا تأکید بر اینکه ملــت ایران نخواهد 
گذاشت که لبخند بر لبان دشمن نقش ببندد، افزود: 
آمریــکا به دنبال کودتا در این کشــور بود و تجزیه 
ایران و جدا کردن خوزستان را با حمله افلقیان دنبال 
می کرد و با تحریم قصد شکستن کشور را داشت، اما 

هرگز موفق نبود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز چرا آمریکا از ملت 
ایران و ایرانی ها عصبانی است، گفت: ایران قدرتمند 
برای آمریکایی ها و صهیونیســت ها غیرقابل تحمل 
است و ملت بزرگ و غیور ایران در برابر آنان سر فرود 

نیاورده و نمی آورد.
آمریکا قادر نیست رابطه ما با ملت های منطقه را

 قطع کند
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آمریکا بداند نفت مان 
را می فروشیم و آنها قادر نیستند و نمی توانند جلوی 

فروش نفت ایران را بگیرند، گفت: اگر آمریکا بخواهد 
روزی جلوی فروش نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج 

فارس صادر نمی شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه آمریکا به دنبال تضعیف 
رابطه ایران با دیگر کشورهای جهان است، گفت: امروز 
بیشتر و بهتر از هر زمان دیگر رابطه ما با همسایگان مان 
در غرب، شرق، شمال و جنوب کشور است و ما با همه 
دوستان مان روابطی صمیمی داریم و خواهیم داشت و 
آمریکا قادر نیست رابطه ما را با ملت هایی که در طول 

قرن ها دوستان عزیزمان بودند، برهم بزند.
رئیس جمهور ادامه داد: آمریکا قادر نیست، روابط 
تجاری ما با منطقه و جهان را قطع کند و باید بداند 
در سراســر این سرزمین، ملت ایران روابط فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و جهان 

حفظ خواهد کرد.
دکتــر روحانی بــا بیان اینکه ارتبــاط خود را با 
همســایگان، کشورهای اســامی و سایر کشورهای 
جهان توسعه خواهیم داد، گفت: آمریکا تاش می کند 
همســایگان ایران، اروپا، چین و هند را از ایران جدا 
کند و ایران هراســی را ترویج می کند و این در حالی 
است که ما دشمن هیچ کدام از همسایگان خود نبوده 

و نخواهیم بود.
ارتباط با همسایگان و کشورهای اسامی را 

توسعه می دهیم
رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا نمی تواند تفرقه، 
نزاع و دشمنی میان ایران و همسایگان خود ایجاد کند، 
اظهار داشت: روابط ایران روز به روز با جهان گسترش 

خواهد یافت.
دکتر روحانی با بیان اینکه آمریکا در چند زمینه 
علیه ملت ایران ناموفق بوده است، گفت: در دشمنی 
آمریکا با ملت ایران، کشورها و سیاستمداران جهان به 
جز چند کشور کوچک و رژیم صهیونیستی با آمریکا 
همراهی نکرده و همه تحریم آمریکا علیه ملت ایران 

را محکوم کردند.
رئیس جمهور ادامه داد: آمریکا در مجمع عمومی و 
شورای امنیت سازمان ملل ، دادگاه اهه و دادگاه عالی 
ایتالیا در چند ماه گذشته شکست خورده است و این 
به معنای پیروزی دیپلمات ها، حقوق دانان، ملت بزرگ 
ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران است.
دکتر روحانی با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران با 
ایثار، تاش و حمایت خود، امنیت را در سراسر منطقه 
برقرار کردند، گفت: نیروهای مســلح نظام جمهوری 

اسامی، رهبری و ارکان نظام، تنها برای ایران امنیت 
نیاوردند، بلکه برای امنیت عراق، لبنان و سوریه هم به 
ملت های منطقه کمک کردند و امروز تاش می کنند 
تا مردم مظلوم یمن را در برابر متجاوزان سعودی در 
صحنه نبــرد کمک کنند و مطمئناً ملت یمن پیروز 

خواهد شد.
افتتاح ۴3۴ طرح بزرگ و کوچک 

در بخش کشاورزی
رئیس جمهور با اشــاره به اســتعدادهای خوب 
کشاورزی در استان سمنان، گفت: دولت حمایت های 
ازم برای مدرن کردن سیستم آبیاری و توسعه کشت 
گلخانه ای را انجام می دهد و در این راستا صدها پروژه 
و طرح کوچک و بزرگ در جریان این ســفر افتتاح 
خواهد شد و در بخش کشاورزی، 4۳4 طرح با اعتبار 

۳۱9 میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سفر گذشته به 
استان سمنان بیش از 900 میلیارد تومان طرح و پروژه 
به مردم وعده داده شد که قرار بود تا پایان سال 96 به 
اتمام برسد، افزود: البته ما از قولی که به مردم دادیم 
عقب هستیم و به استاندار و سایر مسئوان گفته ام که 

باید این عقب ماندگی جبران شود.
دکتر روحانی افزود: در ســفر گذشته 7۱ طرح و 
پروژه با اعتبار 948 میلیارد تومان به مردم وعده داده 
شــد که از این مبلــغ ۵9۳ میلیارد تومان پرداخت و 
49۳ میلیارد آن باقی مانده که این اعتبارات به استان 

پرداخت خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین خاطر نشــان کرد: برای 
این ســفر 78 طرح و پروژه بــا اعتبار ۱466 میلیارد 
تومان برای ســال های پیش رو در نظر گرفته شده که 
این طرح ها در شــورای اداری اعام خواهد شد و باید 
مسئوان اســتان و نمایندگان، اجرای این طرح ها را 

دنبال کنند.
سخنرانی در جمع دانشجویان

رئیس جمهور عصر سه شنبه در مراسم روز دانشجو 
در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، با بیان اینکه نقد و نظر 
آزادانه دانشجویان در این جلسه، نشانه توفیق جنبش 
دانشجویی است، اظهار داشت: نقد سازنده و دلسوزانه 

به نفع حال و آینده کشور است.
وی تصریــح کــرد: FATF خوب باشــد یا بد، 
زیرساخت و ازمه ارتباط مالی با بانک های جهانی است.

گفتنی اســت، مقامات دولت از طرفی می گویند 
تراز تجاری ایران مثبت شــده اســت و از سوی دیگر 
رئیس جمهــور FATF را ازمــه ارتباط با بانک های 
جهانی می داند و بر تصویب آن تأکید دارد. اگر بدون 
FATF با جهان مبادات تجاری داریم و تراز آن هم 
مثبت اســت، چگونه است که FATF پیش شرط و 

ازمه ارتباط با بانک های جهانی مطرح می شود؟
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود 
بار دیگر به تعریف و تمجید از خسارت محض برجام 
پرداخت که به تأکید مقامات ارشد دولت دستاوردی 
برای ایران نداشته است. روحانی بیان داشت: حتی اگر 
دشمن غداری مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی نداشته 
باشیم، اداره امور و طرح هایی چون تحول سامت، کار 
آســانی نیست. برجام راه را برای نفت، تجار و بانک ها 

باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد.
گفتنی است، در شرایطی که سیف رئیس سابق 
بانک مرکزی به دستاورد تقریبا هیچ برجام در زمان 
ریاست جمهوری اوباما  اشــاره کرده بود، عراقچی 
معاون سیاســی وزیر امور خارجه و رئیس  ســتاد 
پیگیری برجام چندی پیش به دستاورد تقریبا صفر 
آن نیز تصریح کرد و به این ترتیب دستاورد تقریبا 
هیچ برجام در دوره اوباما به تقریبا صفر آن در دوره 

ترامپ رسید.
وی اظهار داشــت: قبل از برجــام دنیا ایران را 
محکوم می کرد و امروز آمریکا را. سال گذشته آمریکا 
8 بار مستقیم و امسال ۳ بار غیر مستقیم درخواست 

مذاکره داشت، بر مبنای عزت مردم نپذیرفتم.

روحانی در جمع مردم شاهرود:

آمریکا اگر بخواهد جلوی فروش نفت ایران را بگیرد نفتی از خلیج  فارس صادر نخواهد شد

با حکم بازپرس دادسرای عمومی و انقاب 
بهارستان هرگونه استفاده از پیام رسان تلگرام 
ممنوع بوده و علیه متخلفین اعم از منتشر کننده 
و ارگان های در دسترس قرار دهنده و صاحب 
منصبان و مامورین دولتی و شــهرداری ها که 
از این پیام رســان استفاده کنند در هر مقام و 

رتبه ای که باشند برخورد خواهد شد.
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان بهارستان طی حکمی که متن آن به پلیس 
فتا ارسال شده تاکید کرده است : کلیه شبکه های 
اجتماعی غیر بومــی از جمله تلگرام بنا به تصمیم 
بازپرس دادسرای بهارستان مستند به بند 7 مصوبه 

شــورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها 
و اقدامات ســاماندهی پیام رســان های اجتماعی 
و بخشــنامه مرکز مدیریت راهبردی فتای ریاست 
جمهوری مصوب ســال ۱۳97 و ماده یک مصوب 
شــورای عالی فضای مجازی در مــورخ ۱۳ خرداد 
۱۳96 و بند دوم مصوبه جلسه ۳۵ شورای عالی فضای 
مجازی در مورخ ۲0 مرداد ۱۳9۵ و اسناد باادستی 
دائر بر حمایت از پیام رســانهای داخلی اعام اخبار 
و اطاع رســانی و تبلیغات و خبر رسانی جلسات و 
مکاتبــات اعم از مصاحبه و تبلیغ اقدامات و غیره از 
طریق تمامی شبکه های مجازی تلگرام ممنوع بوده 
و با متخلفین اعم از منتشــر کننده و ارگان های در 

دســترس دهنده و صاحب منصبان و مستخدمین 
و مامورین دولتی و شــهرداری ها که در این زمینه 
اقدام نمایند در هر رتبه و مقامی که باشند اعام جرم 
مستند به ماده ۵76 قانون مجازات اسامی و قانون 
رســیدگی به تخلفات اداری برخورد قاطع و قانونی 

انجام خواهد گردید.
در متن این حکم آمده است : بدیهی است ارگان 
ها و سازمان های دولتی و شهرداری ها حق استفاده 
و به کارگیری از فضای پیام رســان های غیر بومی را 
نداشــته و پلیس فتا موظف به شناسایی کانال های 
مرتبــط با این امر و معرفی به مراجع قضایی جهت 

اقدام  قانونی می باشند.

با حکم قضایی 

هر گونه استفاده دولت و شهرداری از تلگرام ممنوع
استفاده كننده در هر مقامی كه باشد تحت تعقیب قرار می گیرد

مراســم جشــن ازدواج 137 زوج معلول، 
شامگاه دوشنبه همزمان با روز جهانی معلوان 
با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در برج 

میاد برگزار شد.
معاون اداره کل ســامت شهرداری تهران درباره 
این مراســم به خبرگزاری صدا و سیما گفت: جشن 
مهرانه ۳، ویژه معلولین به مناسبت روز جهانی معلول 
در برج میاد تهران با حضور ۱۳7 زوج معلول به همراه 

خانواده هایشان برگزار شد.
مهدی امیری ادامه داد: برای ســومین بار است 
که اداره کل ســامت شهرداری تهران مراسم ازدواج 

معلولیــن را برگزار می کند و در مرحله اول ۳7 زوج، 
مرحله دوم ۵۵ زوج و امسال ۱۳7 زوج که 6۱ زوج هر 
دو نفر معلول هستند و مابقی زوجین یکی از آنان دچار 

معلولیت هستند، زندگی مشترکشان را آغاز کردند.
امیری افزود: این برنامه با مشارکت انجمن دفاع 
از حقوق معلوان، ســازمان بهزیســتی و شهرداری 
تهران در این ســال ها برگزار شده و مهم ترین هدف 
ما ترویج ازدواج مخصوصا افراد معلول اســت چرا که 
این افراد نیز حق زندگی داشــته و مجموعه دولت و 
همه مسئولین باید کمک کنند که شرایط ازدواج این 

افراد نیز مهیا شود.

جشن ازدواج 137 زوج معلول در برج میاد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از 
معافیت 13 ساله مالیاتی برای سرمایه گذاری در 

مناطق محروم خبرداد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان از اراک 
، محمدرضــا منصــوری ، گفــت: مجلــس برای 
ســرمایه گذاری صاحبان صنایع در مناطق محروم 
معافیت های ۱۳ ساله  مالیاتی در نظر گرفته که خود 
می تواند موجبات جذب سرمایه گذاران را فراهم آورد.
وی افزود: طبق این قانون از سرمایه گذارانی که 
قصد خرید زمین در شــهرک های صنعتی مناطق 
محــروم از جمله غرق آباد و نوبران را دارند، در ابتدا 
۱0 درصد کل مبلغ زمین اخذ می شود و 90 درصد 
باقــی مانده نرخ زمین پــس از بهره برداری از واحد 

صنعتی دریافت خواهد شد.
وی با انتقاد از اجرایی نشــدن این قانون اضافه 
کرد: نمایندگان قانون نحوه واگذاری زمین به سرمایه 
گــذران را تصویب کرده اند و این قانون به دولت هم 

اباغ شده است.
در نشســت مشــترک شورای شــهر غرق آباد 
با نماینده مــردم در مجلس و مســئوان مربوطه 
پیگیری مشکل واگذاری اراضی تحت مالکیت بنیاد 
مستضعفان به شهرک های صنعتی، اعمال تخفیفات 
قانونی به سرمایه گذاران و پیگیری شبکه مخابراتی 

از مهم ترین مسایل مطرح شده در این جلسه بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبرداد
معافیت ۱3 ساله مالیاتی 

برای سرمایه گذاری در مناطق محروم

رهبر انقاب در ابتدای درس خارج فقه:

قانون منع به كارگیری بازنشستگان راهگشاست
اما نیاز به اصاح دارد



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
چهار شنبه           ۱4 آذر ۱۳۹۷

۲۷ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۶ 

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/680/000سکه تمام طرح جدید

1/900/000نیم سکه
1/110/000ربع سکه

650/000گرمی
335/400هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
11/644دار
13/415یورو
15/190پوند

2/359لیر ترکیه
3/220درهم امارات

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00038/300/000پراید 1111
22/709/00034/500/000پراید 2131
23/400/00034/700/000پراید3151
74/952/000131/000/000چانگان4
30/389/00044/500/000تیبا 52
45/000/00045/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60055/000/000پژو 7405
8SLX 35/105/90060/500/000پژو
34/745/20056/500/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/500/000پژو پارس10
42/481/00079/500/000پژو پارس TU5 کاس 1113
36/286/00060/000/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/500/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10072/500/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 33/535/40057/000/000سمند ال ایکس
16EF7 34/338/20059/000/000سمند
36/616/00063/500/000سمند دوگانه سوز کاس 1716
46/989/40081/500/000دنا18
53/265/800109/000/000دناپاس19
47/128/30090/000/000پژو 207 دنده ای20
45/993/00058/500/000ساینا اتوماتیک21
43/684/00067/000/000برلیانس 230 دنده22
48/264/00088/500/000پارس تندر23
66/481/000115/000/000برلیانس 330 اتوماتیک24

قیمت خودروهای داخلی ۱۳۹۷/۹/۱۳

از مجموع حدود ۲۸ میلیارد یورو صادرات 
غیرنفتی ایران در هشــت ماهه نخست سال 
جاری، تکلیف بیش از ۱۵ میلیارد یورو که قرار 

بوده به سامانه نیما بیاید مشخص نیست.
به گزارش ایســنا، بر اساس تازه  ترین آمار بانک 
مرکزی، حجــم معامات در ســامانه نیما از نیمه 
مردادماه سال جاری تاکنون، بیش از 10 میلیارد و 
500 میلیون یورو بوده که در این میان ســهم ورود 
ارز حاصل از صادرات به این ســامانه پنج میلیارد و 

624 میلیون یورو بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی نیز 
حــدود دو هفته پیش اعام کرد که میزان ورود ارز 
به این ســامانه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 

هفت میلیارد یورو بوده است.
این در حالی است که بر اساس آمار گمرک ایران 

از صادرات غیرنفتی در هشــت ماهه نخســت سال 
جاری، حجــم صادرات غیرنفتی ایران در این مدت 
2۷ میلیارد یورو بوده اســت که در واقع 20 میلیارد 

یورو از آن وارد سامانه نیما نشده است.
همتی همچنین از صادرکنندگان خواست تا در 
این شرایط اقتصادی، به کمک اقتصاد کشور بیایند 
و کمک حال دولت و بانک مرکزی باشــند؛ در واقع 
 تاکید وی بر ورود ارز حاصل از صادرات به ســامانه 

نیما بود.
بانک مرکزی در ماه های گذشــته توانست تا با 
اعمال سیاســت های ارزی جدید، بازار ارز را کنترل 
کرده و از التهابات این بازار بکاهد؛ موضوعی که مورد 
تایید قریب به اتفاق مسئوان دولتی و فعاان بخش 
خصوصی است، اما در زمینه برنامه ریزی های اقتصادی 
یک دست صدا ندارد و همه افراد و نهادهای مرتبط 

با اقتصاد باید برای رشد آن بکوشند.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد اظهارات 
اخیر مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
است که گفته است تنها 5/۷ میلیارد یورو به سامانه 
نیما وارد شده که این رقم تنها حدود 2۷ درصد ارز 

حاصل از صادرات است.
کســرایی پور با اشــاره به اینکه اکنون مبنای 
قیمت گذاری گمرک، نرخ ارز در ســامانه نیما است، 
گفته است: بر اساس آمار هشت ماهه گمرک، حدود 
2۷/8 میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از 
این مبلغ، 6/4 میلیارد یورو مربوط به میعانات گازی 
اســت و 21/4 میلیارد یورو نیز ارزش بقیه کااهای 

صادراتی است.
به این ترتیب، با توجه به اینکه 5/۷ میلیارد یورو 
ارزی بوده که از محل صادرات ایران وارد سامانه نیما 

شده، 15/۷ میلیارد یورو از ارز صادراتی ایران که قرار 
بوده وارد سامانه نیما شود، باتکلیف است و مشخص 

نیست به کدام محل رفته است.
این موضوع را رئیس کل بانک مرکزی نیز بر آن 
تاکید داشــت که مابقی ارز حاصــل از صادرات که 
قرار بوده به ســامانه نیما بیاید، مشخص نیست به 

کجا رفته است.
البته بر اســاس قوانین، صادرکنندگان سه ماه 
فرصــت دارنــد ارز حاصل از صادرات را به کشــور 
برگردانند و شاید این رقم تغییر کند، از سوی دیگر، 
بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت 
ریالی انجام شــده است، اما نکته مهم این است که 
از ابتدای ســال جاری تاکنــون 15/۷ میلیارد یورو 
از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور 

بازنگشته است.

۱5 میلیارد یورو ارز صادراتایسنا:
 به سامانه نیما واریز نشده است

نماینده ایران در اوپک با هشدار نسبت به 
عدم توافق اعضا برای کاهش تولید نفت اعام 
کرد: اگر اوپک و متحدانش نتوانند تولید نفت 
را تا حد قابل توجهی کاهش دهند، قیمت نفت 

تا ۴۰ دار در هر بشکه هم سقوط می کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، 
حســین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک 
گفت: نیاز است تولید حداقل 1/4 میلیون بشکه در 
روز کم شود تا جلوی عرضه بیش از حد نفت گرفته 
شود. جمهوری اسامی ایران خودش در کاهش تولید 
شرکت نمی کند و تحریم های آمریکا بر صادرات آن 

همچنان باقی است.
وی افزود: احتماا این گروه در نشســت وین در 
آخر این هفته نتوانند بــه توافقی برای مهار عرضه 

نفت دست یابند.
این اظهارنظرها نشــان دهنده اختاف در داخل 
اوپک است. با سقوط قیمت نفت خام در ماه گذشته، 

اوپک به دنبال کسب توافق برای سیاست عرضه در 
ســال آینده اســت. در حالی که محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان با وادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در مورد ادامه مدیریت بازار موافق است، قطر 
در حرکتی تعجب آور در روز دوشنبه اعام کرد که 
در ســال 2019 از اوپک خارج خواهد شد. این کار 
انسجام اوپک را تهدید می کند. تصمیم های اوپک باید 

به اتفاق آرا گرفته شوند تا قابل اجرا باشند.
کاظم پور گفــت: »فکر نمی کنم آنها به کاهش 

تولید فکر کنند.
 احتمــاا می خواهنــد بهانه هایــی بیاورند یا 
پیشنهادهایی روی میز بگذارند که مورد قبول دیگران 

نباشد و بعد بگویند: بسیار خوب! ما که گفتیم«.
ایران به عنوان یک عضو بنیانگذار اوپک، مجبور 
شــد به خاطر تحریم های آمریــکا، تولید خود را از 
3/8 میلیون بشکه در روز به حدود 3 میلیون بشکه 
در ماه گذشــته کاهش دهــد. دونالد ترامپ تهدید 

کرده صادرات نفت ایران را به صفر می رســاند. البته 
معافیتهایــی که آمریکا به برخی واردکنندگان نفت 
ایران داد این ادعا را تضعیف کرد، ولی این معافیت ها 
اجازه خرید مقدار محدودی را می دهد و مدت زمان 

محدودی دارد.
کاهش قیمت نفت در دو ماه گذشته نه تنها برای 
ایران بلکه برای تمام تولیدکنندگان گروه اوپک و غیر 

عضو آن مشکل ایجاد کرده است.
قیمت فعلی نفت خام برنت حدود 61 دار در هر 
بشکه است، یعنی کمتر از آنچه اکثر تولیدکنندگان 
برای تعادل بودجه داخلیشــان نیــاز دارند. ترامپ 
هم بر اوپک فشــار مــی آورد که قیمت را از این هم 

پایین تر ببرد.
عربســتان و روسیه ســعی کردند با توافق برای 
تمدید قراردادشان برای مدیریت بازار، کاهش قیمت 
نفــت را مهار کنند ولی آنها هیچ کاهش جدیدی را 
در تولید نفت تایید نکرده اند و مقامات هر دو کشور 

می گویند آنها هنوز به توافق نرسیدند.
کاظم پور شک دارد اوپک بااخره با تمدید قرارداد 
موافقت کند. او گفت: » کشــورهایی که در سه ماه 
گذشته بشکه های نفت را به بازار اضافه کرده اند باید 

آن را کاهش دهند«.
اوپک و متحدانش از ســال 201۷ موفق شدند 
با کاهش تولید، ذخایــر اضافی بازار را حذف کنند 
و قیمــت را باا ببرند ولــی در ماه ژوئن این روند را 

برعکس کردند و تولید را افزایش دادند. 
از آن زمان عربســتان و روســیه تولیدشــان را 
بســیار بــاا برده اند. نگرانی از عرضــه بیش از حد 
دوباره باا گرفته اســت و نگرانــی از میزان تقاضا 
 هم باعث شــد از ماه اکتبــر قیمت نفت 30 درصد

 سقوط کند.
کاظم پور اخطار داد که تحریم ها و سقوط قیمت 
نفــت می تواند اوپک را با قدمــت بیش از نیم قرن 

متاشی کند.

هشدار نماینده ایران

اوپکتولیدراکاهشندهدقیمتنفتبه۴۰دارسقوطمیکند

مرکز آمار با اعام جزئیات تورم در آبان ماه ۱۳۹۷ ادعا کرد 
شاخص قیمت کل به عدد ۱۴۷/۸ رسید که نسبت به ماه قبل 

فقط ۲/6 درصد افزایش نشان می دهد.
در شرایطی که افزایش شــدید قیمت ها و گرانی در سال جاری 
فشــار زیادی به مردم وارد می آورد، آمارهای مراکز دولتی چندان با 

واقعیت جامعه و بازار، تطابق ندارد.
از آنجا که کاهش نرخ تورم یکی از دســتاوردهای دولت روحانی 
اســت، قابل انتظار بود که افزایش تورم و گرانی های بی سابقه ای که 
مردم در ســال جاری تحمل می کننــد، در آمار اعامی دولت بروز و 

ظهوری نداشته باشد.
در نیمه اول امســال با اینکه قیمت کااهای مصرفی مردم دو تا  
سه برابر افزایش یافت تا چند ماه مرکز آمار و بانک مرکزی، همچنان 
شاخص تورم را تک رقمی اعام می کردند تا اینکه در دو سه ماه گذشته 

به عبور تورم از سطح 10 درصد رضایت دادند.
در حالی که با معیار قراردادن جیب مردم، تورم به باای 50 درصد 
رسیده، تورم اعامی مرکز آمار و بانک مرکزی کمی بااتر از 10 درصد 
اســت به طوری که این شائبه ایجاد شده دولت در پی فرصتی است 
که در ماه های پایانی سال مجدداً نرخ تورم را به زیر 10 درصد بیاورد 

و مدعی شود نرخ تورم همچنان تک رقمی است.
 مرکز آمار هم در گــزارش جدید خود از کاهش تورم ماهانه در 
آبان خبر داده است. در مهرماه 139۷ عدد شاخص کل به 144 رسید 
که نســبت به ماه قبل ۷/1 درصد افزایش نشان می داد.بدین ترتیب 
در گزارش جدید مرکز آمار، اعام شــده تورم ماهانه از ۷/1 درصد در 

مهرماه به 2/6 درصد در آبان ماه کاهش یافته است. 
این موضوع مورد توجه حسن روحانی نیز قرار گرفته و او چندی 
پیش در دیدار مســئوان دولتی از یک سوم شدن تورم ماهانه خبر 

داده است.
مرکز آمار درصد تغییر شــاخص کل در آبان ماه 139۷ نسبت به 
ماه مشابه سال قبل را 34/5 درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
آبان ماه 139۷ را 15/6 درصد اعام کرده است. مرکز آمار اعام کرده 
است در آبان ماه 139۷ عدد شاخص کل )100=1395( به 14۷ رسید 

که نسبت به ماه قبل 2/6 درصد افزایش نشان می دهد.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
34/9 درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 34/9 
درصد بیشتر از آبان 1396 برای خرید یک »مجموعه کاا و خدمات 

یکسان« هزینه کردند.
این ادعا در حالی مطرح شده که مردم برای خرید یک »مجموعه 
کاا و خدمات یکســان« در ســال جاری، دو تا سه برابر پارسال باید 
هزینه کنند، اما معلوم نیســت مرکز آمار چطور افزایش قیمت ها را 

34/9 درصد اعام کرده است؟
همان طور که روحانی در سال 1392 در انتقاد از آمار تورم دولت 
احمدی نژاد گفته بود، معیار تورم، جیب مردم است، بهتر است مسئوان 
دولت دوازدهم از مردم نظرسنجی کنند تا مشخص شود چند درصد 
از آنهــا قبول دارنــد که برای خرید یک »مجموعــه کاا و خدمات 
یکسان«  فقط  34/9 درصد بیشتر از پارسال مجبورند هزینه کنند؟

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد که سهمیه 
بنزین یارانه ای به صورت »ماهانه ۳۰ لیتر بنزین هزار تومانی به 

ازای هر فرد« در نظر گرفته شود.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت 
عنوان »تخصیص ســهمیه بنزین به هر نفر بر بستر کد ملّی خانوار« 

پیشنهادی درخصوص سهمیه بندی بنزین ارائه کرد.
بر اســاس گزارش این نهاد سیاست پژوهی و کانون تفکر، الگوی 
تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال های 1386 تا 1394 
بر بستر کارت ســوخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف 
و کنترل قاچاق داشــت. با این وجود، افرادی که خودرو نداشتند یا 
کم مصرف بودند، در این الگو مدنظر قرار نگرفته و حقوقشان از منابع 
عمومی کشور اعطا نگردید؛ چرا که عمًا بنزین یارانه ای تنها به افراد 
دارای خودرو و موتورسیکلت تعلق می گرفت و این مصداق تخصیص 

ناعادانه و غیربهینه منابع بود.
طبق گزارش شــبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، حال که دولت 
بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال نماید و از مزایای آن بهره ببرد، 
ضروری اســت در الگوی اجرای آن بازنگری صــورت گیرد. الگوی 
پیشنهادی جایگزین، »تخصیص سهمیه به هر فرد بر بستر کد ملّی 
سرپرست خانوار« است. بر این اساس، پیشنهاد می شود سهمیه بنزین 
یارانه ای به صورت »ماهانه 30 لیتر بنزین هزار تومانی به ازای هر فرد« 
در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد ملّی، به سرپرست خانوار 
تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز )نرخ آزاد( در بازاری که 
بین مردم برای خرید و فروش سهمیه شکل می گیرد، تعیین گردد.

در این الگو، افرادی که مصرف بنزین ندارند یا کم مصرف هستند، 
می توانند با فروش سهمیه خود در بازاری متشّکل از طریق سازوکارهای 
نرم افزاری، از مابه التفاوت نــرخ آزاد و نرخ یارانه ای بنزین به صورت 
مســتقیم منتفع شوند؛ لذا مســئله پرداخت یارانه نقدی دیگر برای 
دولت وجود نخواهد داشــت و به صورت خودکار این یارانه تخصیص 
می یابد. همچنین از آنجا که در این سازوکار، نرخ آزاد یارانه چندانی 
ندارد، مشــکل قاچاق و تخصیص یارانه پنهان انرژی به پرمصرف ها 

نیز مرتفع می گردد.
در قالــب این الگو در صورت لزوم، امکان مدیریت بازار و تعیین 
نرخ آزاد به صورت تکلیفی نیز توسط دولت وجود دارد. در واقع دولت 
می تواند به صورت گام به گام و با اتخاذ سیاست های هوشمندانه، نرخ دوم 
را تدریجاً به سمت قیمت فوب خلیج فارس سوق دهد و از آزادسازی 

ناگهانی آن بپرهیزد.
طبق گزارش سیاستی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی همزمان 
بــا اجرای این طرح، به منظور جلوگیری از اثرگذاری نرخ آزاد بنزین 
بر هزینه های عمومی، باید نرخ حمل ونقل عمومی کنترل شود. این 
مهم با رفع موانع توسعه سی.ان .جی در کشور امکان پذیر است چراکه 

تقریباً همه تاکسی ها دوگانه سوز هستند.
عاوه بر این، برای اطمینان بیشتر می توان تخصیص سهمیه ویژه 
به تاکســی ها را نیز مانند گذشته در دســتور کار قرار داد. اگر نرخ 
حمل ونقل عمومی ثابت بماند، عمده تبعات روانی نرخ آزاد بنزین بر 

سایر هزینه های خانوار قابل کنترل خواهد بود.

طبق بررسی ها
 تورم بر اساس جیب مردم

50 درصد است

یک مجموعه اندیشه ورز مطرح کرد
پیشنهاد تخصیص ماهانه ۳0 لیتر بنزین 

هزار تومانی به هر نفر

به  اشــاره  با  اقتصادی  کارشــناس  یک 
مشکات به وجود آمده برای کارگران نیشکر 
هفت تپه گفت: این  مســائل نشان می دهد که 
به صورت اصولی  خصوصی سازی ها در کشور 

انجام نشده است. 
ماجرای پرداخت نشدن حقوق کارگران نیشکر 
هفت تپه و مشکاتی که در پی آن به وجود آمد، باعث 
شد تاش برای ریشه یابی این اتفاق بیشتر شود، از 
طرفی برخی اعتقاد داشتند باید خصوصی بودن این 
کارخانه لغو و مجددا دولتی بشــود و از طرف دیگر 
برخی اعتقاد داشتند  اشکال از فرایند خصوصی سازی 

بوده، نه اصل آن. 
نگاهی به شواهد موجود هم نشان می دهد علت 
اصلی بحران های مرتبط با این موضوع به دلیل نحوه 
پر ابهام واگذاری این شرکت رخ داده و  اشکال اصلی، 
معیوب بودن فرایند واگذاری بوده اســت، چنانچه 
معاون اسبق سازمان خصوصی سازی نیز چندی پیش 

گفته بود: »وقتی پنج درصد از ارزش شرکت هزار و 
۷00 میلیارد تومانی دشــت مغان و یا 218 میلیارد 
تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط 9 
ساله و هفت ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار 
می شــود تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش ها 
و اعتصاب هــای کارگــری و اعتراض های پی در پی 
 مــردم به اقدام هایی که بــه ناهنجاری ها دامن زده

 نخواهد بود.«
متاســفانه یکــی از مشــکاتی کــه در زمینه 
خصوصی سازی گریبانگیر اقتصاد ما شده، واگذاری به 
شرکت هایی بود که به نوعی وابسته به دولت محسوب 
می شوند، ضمن اینکه برخی شرکت ها هم که واقعا به 
بخش خصوصی واگذار شدند باز هم دولت به عنوان 

یکی از سهام داران اصلی در آن حضور دارد. 
در این باره کمیل طیبی، کارشــناس اقتصادی 
در گفت وگــو بــا خبرگزاری ایســنا، با اشــاره به 
مشکات پیش آمده درباره حقوق کارگران کارخانه 

هفت تپه اظهار داشت: این  مسائل نشان می دهد که 
خصوصی ســازی ها در کشور به صورت اصولی انجام 
نشده و اساسا حمایتی هم از آن صورت نگرفته است.
وی بــا بیان این که خصوصی ســازی نباید یک 
جابه جایی مالکیت در سیستم دولتی یا شبه دولتی 
باشــد، بیان کرد: در ایران این مسئله صورت گرفت 
و همین باعث شــد تا خصوصی سازی به معنایی که 
بتوانــد باعث تقویت اقتصاد مبتنی بر بازار و ترغیب 

انگیزه ها برای تولید شود، محقق نشود.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان با بیان 
این که بانک ها باید از ســپرده های مردم اســتفاده 
کنند تا برای فعالیت های مولد تامین سرمایه انجام 
دهند، ادامه داد: خصوصی ســازی نیازمند حمایت 
دولت و همچنین شــفافیت در مالکیت است ضمن 
اینکه در شرایط رکود اقتصادی دولت باید از بخش 
خصوصی با ابزارهایی که در اختیار دارد پشــتیبانی 

ازم را انجام دهد.

طیبی با اشــاره به ضرورت توجه به اصل اهلیت 
درخصوصی سازی این شــرط را به معنای واگذاری 
بخش هایــی از دولت به بخش های خصوصی که در 
یک رشته تولیدی تخصص و تبحر دارند ارزیابی کرد و 
گفت که مالکیت باید به گونه ای باشد که آنهایی که در 
خط تولید قرار دارند اختیار امور را در دست بگیرند.
وی خصوصی سازی به گونه ای که در کشور اتفاق 
می افتــد را نوعی رفع تکلیف بــرای دولت توصیف 
کرد و گفت: تا زمانی که شــفافیت  نباشد و رانت  در 
اقتصاد وجود داشته باشد، خصوصی سازی به اهداف 

خود نمی رسد.
گفتنی است، پیش از این علی اشرف عبدا... پوری 
حسینی، رئیس ســازمان خصوصی سازی گفته بود 
که در اجرای اصل 44 طی 12 ســال گذشته اصا 
موفق نبوده ایم که دلیل آن، سازمان خصوصی سازی 
و واگذاری ها نیســت؛ بلکه این است که نمی گذارند 

خصوصی سازی کارش را انجام دهد.

یک کارشناس اقتصادی:

خصوصیسازیبهشیوهاصولیانجامنشدهاست

در حالی که خودروســازان به دنبال مجوز 
افزایش قیمت محصوات خود هستند، مخالفان 
آزادسازی قیمت ها معتقدند که خودروسازان با 
افزایش قیمت به دنبال جبران زیان های ناشی 

از سوء مدیریت خود هستند.
به گزارش نود اقتصادی، یکی از موضوعات داغ این 
روزها، بحث آزادسازی قیمت خودرو است. در این بین 
موافقان آزادسازی بر این اعتقادند که به علت افزایش 
هزینه های مواد اولیه )ناشی از افزایش نرخ ارز( قیمت 
تمام شده تولید خودرو بیش از بهای فروش آن است.
از طرف دیگر مخالفان آزادسازی قیمت موضوع 
سوءمدیریت را به میان می کشند و معتقدند که مشکل 
اصلی در مدیریت خودروسازان است و لذا خودروسازان 
با افزایش قیمت به دنبال جبران زیان ها و ضررهای 

ناشی از سوءمدیریت خود هستند.
اینکه افزایش نرخ ارز ســبب افزایش مواد اولیه 
تولید خودرو شده اســت، شکی در آن نیست و لذا 
افزایش قیمت خرید مواد و قطعات باید در دســتور 
کار خودروسازان قرار گیرد ولی اسناد و مدارک نشان 
می دهد که بخشی از ضررها و زیان ها متوجه عملکرد 

خودروسازان است.
به طور مثال گزارش مدیریتی شرکت ایران خودرو 
به سازمان بورس نشان از آن دارد که این شرکت در 

برخی خودروهایی که قیمت آن شامل مصوبات شورای 
رقابت نمی شود و خودروساز می تواند براساس عرضه 
و تقاضای بازار )بــدون هیچ محدودیت قانونی( این 
خودروها را به صورت سودده به فروش برساند، زیان ده 
عمل کرده است. البته این زیان ناخالص بوده و بدون 
درنظرگرفتن هزینه های اداری و سایر هزینه ها است.

براســاس این سند، در سال 1396 شرکت ایران 
خودرو، سه هزار و 809 دستگاه خودرو »دانگ فنگ« 
تولید کرده که از این تعداد سه هزار و 806 دستگاه 
را فروخته است. بر اساس این سند، هزینه تمام شده 
این خودرو بیش از قیمت تمام شــده آن است و لذا 
ایران خودرو یک میلیون و 209 هزار و 902 میلیون 
ریال از بابت فروش این خودرو در سال 1396 زیان 

کرده است.
سؤال اینجا است که با توجه به اینکه این خودرو 
مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نمی شود و هنوز 
کشور دچار نوسانات شدید ارزی نشده بود، علت اصلی 
این زیان چه بوده اســت؟ این تعداد خودروها به چه 

کسانی به صورت زیان ده فروخته شده است؟
درخصوص دانگ فنگ همین وضعیت زیان دهی 
تا پایان سه ماه اول سال 139۷ نیز ادامه یافته است 
به طوری که ایران خودرو از تولید شش هزار و 565 
دانگ فنگ، فقط تعــداد پنج هزار و 135 خودرو را 

فروخته و مشــمول زیان 36۷ هزار و 161 میلیون 
ریالی شده است.

جالب اینجا است که فروش گروه دنا نیز در نقطه 
تقریبا ســر به سر فروخته شــده است در حالی که 
این خودرو نیز مشمول قیمت گذاری شورای رقابت 

نمی شود.
سود ناخالص )بدون کسر هزینه های اداری و سایر 
هزینه ها( حاصل از فروش این خودرو در سال 1396، 

حدود 6/960 میلیون ریال بوده است.
عاوه  بر این از کل 42 هزار و 885 تولیدی گروه 
دنا، 42 هزار و 4۷0 فروخته شــده است. فروش این 
خودرو در ســه ماهه اول ســال 139۷، حدود 309 
هــزار و 3۷6 میلیون ریال برای ایران خودرو زیان به 

بار آورده است.
موضــوع حایز اهمیت دیگر این اســت که طبق 
همین سند، ایران خودرو تا پایان سال 1396 فروش 
صادراتی خودروهای »گروه تندر«، »گروه دنا«، »گروه 
رانا«، »گروه وانت«، »هایما«، »گروه دانگ فنگ« نیز 
زیان ده عمل کرده است. به طوری که به ترتیب این 
گروه ها، ۷26، ۷/3۷8، 153، 320، 196، 148 میلیون 
ریال زیان دیده است. اینکه در بخش فروش صادراتی 
نیز شرکت ایران خودرو زیان ده رفتار کرده است، خود 

سؤال مهم و اساسی است.

این آمار و ارقام نشان می دهد بیش از آنکه صنعت 
خودروســازی متاثر از قیمت گذاری شــورای رقابت 
باشــد، با سوء مدیریت مواجه است و لذا ممکن است 
آزادســازی قیمت برای خودروساز به منظور پوشش 
هزینه تحمیلی ناشی از همین سوء مدیریت ها باشد 

که قرار است از جیب مردم پرداخت شود.
رئیس جمهور مخالف گرانی خودرو نیست

حال در این وضعیت که عملکرد مدیریت صنعت 
خودروسازی با ابهام جدی روبه روست، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصریح می کند که »رئیس جمهور با 

افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته است«.
محمدرضا رحمانی در گفت وگــو با خبرگزاری 
فارس و در پاســخ به این سؤال که آیا رئیس جمهور 
با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده اســت، گفت: 

خیر، این حرف را چه کسی زده است؟ 
وی افزود: رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو 
مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار 

کارشناسی است.
گفتنی است رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسامی پیش از این 
به نقل از مســئوان وزارت صنعــت نقل کرده بود 
که رئیس جمهور بــا افزایش قیمت خودرو مخالفت 

کرده است.

گزارش های رسمی نشان می دهد

آزادسازیقیمتهابهانهایبرایپوششسوءمدیریتخودروسازان

رئیس کل بیمه مرکزی اعام کرد: شاخص 
ضریب نفــوذ بیمه در ایران حدود ۲/۳ درصد 
بوده که این درصد در کشورهای پیشرفته بین 

۷ تا ۱۰ درصد می باشد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غامرضا سلیمانی 
امیری در بیست و پنجمین همایش سالیانه بیمه و 
توسعه اظهار داشت: اگر بخواهیم نگاهی به صنعت 
بیمه در ســال گذشته بیاندازیم، حق بیمه تولیدی 
در ســال 1396 به آن دست یافتیم حدود 34 هزار 
میلیارد تومان بود که نســبت به سال قبل از آن 21 

درصد رشد داشته است. 
وی رشــد خسارت در ســال گذشته نسبت به 
سال 95 را 16 درصد اعام کرد و گفت: تعداد بیمه 
نامه های صادره در ســال 96 نسبت به سال قبل از 
آن 12 درصد داشته است ولی سهم بخش غیربخش 

خصوصی به 68 درصد رسیده است. 

رئیس کل بیمــه مرکزی ادامــه داد: حق بیمه 
سرانه در سال گذشته حدود 420 هزار تومان برای 
هر بیمه گذار بوده اســت و شاخص ضریب نفوذ در 
ســال گذشته حدود 2/3 درصد بوده است که البته 
درصد خوبی برای کشــور نیســت زیرا این درصد 
 در کشــورهای پیشــرفته بین هفت تــا 10 درصد

 است. 
به گفته سلیمانی، براساس آماری که رئیس جمهور 
اعــام کرد یک هــزار و 200 میلیارد تومان کمک 
باعــوض و چهار هزار میلیــارد تومان دیگر هم در 
قالب وام به زلزله زدگان کرمانشاه پرداخت شده است.
وی با اشــاره بــه تحریم هــای یکجانبه آمریکا 
بیان کرد: برای پوشــش بحث اتکایی بیمه، به دنبال 
بهادارسازی اوراق ریسک در بازار ریسک هستیم تا 
بتوانیم ریسک های بزرگ از جمله درباره پتروشیمی ها 

را قبول کنیم. 

رئیس کل بیمه مرکــزی ادامه داد: با هماهنگی 
با ســتاد تحریــم در دولت، اگر شــرکت های بیمه 
داخلی نتوانند پوشــش های ازم را به ریسک های 
بــزرگ بدهند، با اســتفاده از منابــع صندوقی که 
 در دولت وجود دارد، این ریســک ها پوشــش داده 

خواهند شد. 
همچنین در این همایش فرهاد دژپســند وزیر 
اقتصاد نیز اظهار داشت: از آنجایی که همواره ایران 
پس از انقاب در مواقع مختلف با تحریم ها و فشارهای 
خارجی متعدد مواجه بوده باید به پوشش دغدغه ها 
و مخاطرات برای ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
توجه شــود تا تولیدکنندگان در معرض نگرانی ها و 

مخاطرات نباشد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: یکی از 
مباحث مهم در بخش تولید و صنعت بهبود فضای 
کســب و کار است اما باید احساس امنیت و آرامش 

نیز در این حوزه وجود داشته باشد و وظیفه صنعت 
بیمه است که به این مقوله ورود کند.

دژپســند با اشاره به اینکه باا بردن نرخ نوآوری 
در صنعــت بیمه و اکتفا نکردن به کپی کاری نکته 
مهم دیگری اســت، گفت: یکی از مشکات صنعت 
بنگاه داری ما عدم توجه واقعی به آینده است که به 
همین دلیل نیاز است تا بخش تحقیق و توسعه در هر 
واحدی حلقه واسط بین صاحبنظران و اندیشمندان 

در دانشگاه ها باشد.
بــه گفته وزیر اقتصاد، یکــی از بهترین هدیه ها 
به دانشــجویان، اســتفاده صنعت بیمه از ظرفیت 
این دانشجویان و قابلیت های آنها است و از آنجایی 
کــه بــرای الکترونیکی کردن بیمه باید به ســمت 
فعالیت هــای واقعی تکنولــوژی در صنعت بیمه و 
همچنین برای کاهش هزینه ها و دستیابی به اهداف 

باید از ظرفیت های دانشجویان استفاده شود.

رئیس کل بیمه مرکزی: 

ضریبنفوذبیمهدرایرانیکسومکشورهایپیشرفتهاست

نایب رئیس اتحادیه پوشاک گفت: برندهای محرز قاچاق در 
بازار لباس فراوان است و اقدامی برای تخصیص گواهی شناسه 

به آنها صورت نمی گیرد.
بهرام شهریاری در گفت وگوی با خبرگزاری دانشجو درباره عرضه 
برندهای خارجی در فروشــگاه های لوکس اظهار داشــت: یک سری 
از کاا هــا با عنوان برند خارجی عرضه می شــوند که این ها عموما در 
مجتمع هــای تجاری درجه یک این اتفاق می افتــد ما در واقع روی 
صحبتمان روی فروشــگاه های خرده فروشی  نیست که رویش نوشته 
آدیداس و وقتی داخل مغازه می روی چیز هایی دیگری هم می فروشد. 
وی افزود: آن مغازه ای که 500 متر اســت و  سر در آن آدیداس 
نوشــته  و داخلش هم فقط آدیداس می فروشد این در واقع دارد برند 
فروشــی می کند )برند شاخه( این ها باید گواهی فعالیت گرفته باشند 
یا نگرفته اند، اگر نگرفته اند در واقع مجاز به فعالیت نیســتند،  وزارت 
صنعت دو ســال وقت داده تا این برندها شناســه کاا بگیرند و یک 
بستری را آماده کردیم و صحبت ما این است که این بستر آماده شد.
نایب  رئیس  اتحادیه پوشــاک با بیان اینکــه ما به عنوان اتحادیه 
تولید و صــادرات اصا مخالف واردات نیســتیم گفت: ما می گوییم 
واردات باید به صورت قانونی انجام شده و عوارض ورود پرداخت شود 
تا با دادن مالیات رقابت ایجاد شود و ما با این نوع از پوشاک مشکلی 
نداریم، قاچاق برندها در شــرایط فعلی نه مالیات می دهند و نه ارزش 
افزوده و نه گمرک، هیچ چیز نمی دهند این  کاا وقتی به بازار ایران 
می آید 30-40 درصد از تولیدکننده داخلی جلوتر است و تولید کننده 

نمی تواند با او رقابت کند.
شهریاری ادامه داد: اان در مورد برند شاخه هایی صحبت می کنیم 

که تعدادشان 200 عدد با هزار مغازه است. 
وی در پاسخ به این سؤال که برندهای اصلی که در کشور وجود دارد 
تا چه میزان اصل بوده و کیفیت دارند، گفت: دستورالعمل گذاشتیم که 
هموطن ما یک حق و حقوقی دارد )مثا( شما سؤال می کنید واقعا این 
مارک زارا است؟ یا ریجکتی های اروپاست؟ اگر وارد کننده گواهی فعالیت 

بگیرد قانونی وارد کند در مورد مصرف کننده هم اجحاف نمی شود. 
نایب  رئیس اتحادیه پوشاک بیان کرد: اخباری به گوش ما می رسد 
که امیدوارم همه آنها غلط باشد. مثًا شنیده ایم که در فان مجتمع 
تجاری، فان نهاد پشــت سر سهام خاصی قرار دارد. یا اینکه متولی 
فان برند خارجی یکی از آقازاده ها اســت. برندهای محرز قاچاق در 
کشور فراوان است و اقدامی برای تخصیص گواهی شناسه به آنها صورت 
نمی گیرد. بسیاری از تجار و افراد خود را در چارچوب قوانین نیاورده اند 

و امیدوارم تمام این اخبار غلط باشد.

* با امضــا یک تفاهم نامه چند جانبه همراه اول کســب و کارهای 
دیجیتالی در کشــور را توسعه می دهد.به گزارش اداره کل ارتباطات 
شــرکت ارتباطات ســیار ایران، با امضاء این تفاهم نامه هفت جانبه، 
همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو در امر حمایت از کسب و کارهای 
نوپا متعهد شد در شتابدهی رسانه ای کسب و کارهای نو کمک کند. 
از دیگر تعهــدات اپراتور اول در این تفاهم نامه »همکاری در معرفی 
استارت آپ ها با استفاده از ظرفیت سامانه های هوشمند دراختیار«، 
»اختصاص سهمیه تبلیغی صداوسیما به استارت آپ ها با استفاده از 
ظرفیت توسکا«، »انجام تبلیغات ویژه کسب و کارهای نوپای دیجیتال 

در صداوسیما با تخفیف مصوب«و... عنوان شده است.
* شاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروزبازار سرمایه 
با افت 6۰۲ واحدی مواجه شد. به گزارش تسنیم، در جریان 
دادوستدهای سه شنبه بازار ســرمایه تعداد یک میلیارد و 
۳۲۱میلیون سهم و حق تقدم به  ارزش ۴۲۹ میلیارد تومان در 
۱۱۵هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با 

افت 6۰۲ واحدی در ارتفاع ۱6۵هزار و ۷۰۱واحد قرار گرفت.
* رئیس  سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اگر یک 
ریال در طرح های آبخیزداری ســرمایه گذاری شود 8 ریال برگشتی 
خواهد داشــت. خلیل آقایی در نشست کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس شورای اســامی افزود: در سال های کم آب، 
هنر آبخیزداری این اســت که ضمن هدایت آب به سمت سفره های 
زیرزمینی از هدر رفت آن جلوگیری می کند و در سال های پر آب نیز 
از سیل پیشگیری و تخریب را به پایین ترین حد کاهش می دهد.وی 
افزود:: سیلی که مهرماه امسال در منطقه شمال کشور اتفاق افتاد و 
به بخش هایی از استان های گلستان، مازندران و گیان خسارت وارد 
کرد با بررســی هایی که صورت گرفت معلوم شد در هر نقطه ای که 
طرح های آبخیزداری انجام شده خسارت سیل بین ۷0 تا ۷5 درصد 
کاهش یافته اما در مناطقی که این اقدامات انجام نشــده، خســارت 

بسیار باا و خانمان برانداز بوده است.
* در رقابت علمی کنز، از میــان بیش از ۱۰۰۰ طرح دریافت 
شده از کشور های اسامی،  شرکت پداسیس موفق به کسب 
رتبه نخســت بخش سامت و دریافت نشــانی طایی این 
رویداد گردید. شــرکت پداسیس، یکی از شرکت هایی است 
که با حمایت و سرمایه گذاری مجموعه شناسا، به عنوان بازوی 
سرمایه گذاری جسورانه گروه مالی پاسارگاد، توانسته است با 
طراحی و تولید ربات اسکلت خارجی )با نام تجاری اکسوپد( 
امید تازه ای در جامعه معلولین از ناحیه دو پا ایجاد کند. این 
محصول تخصصی امکان راه رفتن دوباره را برای این دسته از 

توانیابان فراهم می سازد.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک: 

برندهای قاچاق در بازار لباس 
فراوان است



گزارش روز
صفحه ۵

چهار شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ 
۲۷ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۶

افقی:
1- از شاخص های مهم برای تکامل اجتماع که رشد و 
بالندگی جامعه را بــه دنبال دارد- ماهی که به تازگی 
پشت ســر نهاده ایم 2- شــاهکار دانیل دفو نویسنده 
مشــهور انگلیســی که به نمایش در آمده 3- خدای 
ژرمن ها- آسمان بدون ابر- از ورزش های پایه- ابرقدرتی 
که از هم فروپاشید 4- شهری در استان همدان- کمدین 
معروف انگلیسی که فیلم شیرفروش را در کارنامه خود 
دارد- نوعــی فعل 5- رود مرزی آلمان و لهســتان- از 
شهرهای مهم کشور یمن- نوعی پارچه نخی 6- دوره آن 
را مشتاقان علوم دینی در حوزه های علمیه می گذرانند- 
اندک و ناچیز- آب در زبان عربی- انداختن به صندوق 
انتخابات 7- امام حسین )ع( می فرمایند؛ کار اشخاص 
عاجز و ناتوان اســت- از اقوام نســبی 8- از افرادی که 
خداوند در قرآن کریم به کمک آنها سفارش نموده اند- 
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سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳8۵۱

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۲8۴۵۳۲۱ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/06/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 
ســال 96 مورد تصویب قرار گرفت. آقای ســید میثم آذرفام به شماره ملی 
0070197954 به ســمت بازرس اصلی و خانم زهرا شکریه به شماره ملی 
0082506655 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

- اگر ما بتوانیم از همه  ظرفّیت کشور با 
برنامه ریزِی درست استفاده کنیم، پیشرفت 
کشور، رشد کشور بســیار بیشتر از امروز 
خواهد شد ظرفّیت هایی که وجود دارد اینها 
است: یکی ظرفّیت جوانان دانش آموخته  ما 
است؛ این خیلی مهم است. ما ده میلیون نفر 
دانشگاهی  فارغ الّتحصیل  جوانان  کشور  در 
داریــم؛ بیش از چهار میلیون دانشــجوی 
مشغول به تحصیل داریم؛ یعنی 23 برابر اّول 
انقاب. اّول انقاب ما 170 یا 180 هزار دانشجو 
داشتیم؛ امروز بیش از چهار میلیون دانشجو 
داریم؛ یعنی 23 برابر آن روز دانشجو هستند؛ 
این یک ظرفّیت بســیار مهّمی است برای 
کشور. غیر از جوانان دانشجو، جوانانی که در 
حوزه های علمّیه مشغول تحصیل اند یا جوانانی 
که در میدان های عملی مشغول کار هستند 
تعدادشان بسیار زیاد است؛ اینها توانایی های 
زیادی دارند و می توانند در علم، در صنعت، 
در امور تجربی و در تربیت نقش آفرینی کنند.

)مقام معظم رهبری1397/01/01 (
قانــون منع بکارگیری بازنشســته ها شــامل 
دســتگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت 
خدمات کشوری و همه دستگاه هایی که به نحوی از 
بودجه عمومی استفاده می کنند می شود، طبق این 
ماده همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات 
و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و 
همه دستگاه هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم 

ذکر یا تصریح است، جزو این قانون خواهند شد.
همان طــور که پیش از این گفته شــد با اباغ 
قانون منع بــه کارگیری بازنشســته ها در فاصله 
حداکثر دو ماه از ازم ااجرا شدن این قانون تمامی 
بازنشســته های شاغلی که مشمول استثنائات این 
قانون نمی شدند، سازمان ها و دستگاه های مربوطه 

را ترک کرده و با آن تسویه حساب کنند.
اکنون با پایان مهلت تحویل پســت ها از سوی 
بازنشستگان می طلبد تا دســتگاه های نظارتی با 
دقت بیشتر روند اجرایی شــدن این قانون را زیر 
نظر بگیرند، اما اجرای دقیق این قانون چه دســت 
آوردهایی خواهد داشــت؟ آیــا مکملی هم برای 
بازدهــی باای این قانون وجود دارد؟ در ادامه این 

گزارش به پاسخ این سؤال ها خواهیم پرداخت.
چالش بهانه ها برای حفظ مسئولیت

هدف از تصویب و اجرای این قانون، خروج افراد 
مســن و بازنشسته از سیستم اداری و خالی شدن 
برخی از کرسی های مدیریتی کشور، به منظور ایجاد 
فرصت های شغلی برای نسل جوان  و خاق جامعه و 

تحول در نظام مدیریت دولتی کشور بود. 
گرچه این امکان وجود دارد که در فرایند رشد 
نیروی انسانی در نظام مدیریتی کشور، وجود برخی 
مشکات در ســاختار اداری، مسیر رشد و تکامل 
آن را با کاستی هایی مواجه کند اما همین حرکت 
می تواند گامی موثر در بازشــدن حلقه های بسته 

مدیریتی و احیای نظام اداری کشور باشد.
این درحالی اســت کــه با چالــش بهانه ها 
برای حفظ مســئولیت مواجه هستیم. قلی قلی 
زاده نماینــده مــردم کلیبر و عضو کمیســیون 

آیا قانون منع به کار گیری بازنشستگان اجرا می شود؟ 

اشتغال زایی تکمیل کننده حضور نسل سوم انقاب در بدنه اجرایی 
هدیه آقاپور

 بخش پایانی

* قلی زاده عضو کمیسیون عمران در مجلس 
شورای اسامی: قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان به ظاهر اجرا شده اما احساس 
می شود متاسفانه در برخی دستگاه ها نسبت 
به آن مقاومت هایی وجود دارد که بعضا به 
بهانه های مختلف از جمله قرار داد ساعتی 

و... برخی را در مسئولیت ها نگه می دارند که 
مجلس بی تفاوت به این ماجرا نخواهد بود.

عمران در مجلس شــورای اسامی در گفت وگو 
با گزارشــگر کیهان می گوید:»قانون منع به کار 
گیری بازنشستگان به ظاهر اجرا شده اما احساس 
می شود متاســفانه در برخی دستگاه ها نسبت به 
آن مقاومت هایی وجود دارد که بعضا به بهانه های 
مختلف از جمله قرار داد ســاعتی و... برخی را در 

مسئولیت ها نگه می دارند.«
وی ادامه می دهد: »یقینا دور زدن قانون و نگه 
داشتن بازنشســتگان به بهانه های مختلف تخلف 
محسوب می شود و دیوان محاسبات در آینده به این 
مسئله ورود خواهد کرد و مجلس شورای اسامی 

نیز بی تفاوت به این ماجرا نخواهد بود.«
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح می کند: 
»توقع این است که دولت و دولتیان به طور کامل 
و بدون دور زدن قانــون، قانون را اجرا کنند، چرا 
که قانون عدم به کارگیری بازنشســتگان روشن و 

شفاف است اما معموا مشکاتی که پیش می آید 
در تفسیر و اجرای آن است.«

قلی زاده تاکید می کند: »به فرض وجود ابهام 
در قانون باید از مجلس سؤال پرسیده شود تا رفع 
ابهام شود اما به نظر می آید در این عدم اجرایی در 
برخی دســتگاه ها عمدی وجود دارد اما امیدواریم 
دولــت به طور کامل قانون را اجرایی کند، در غیر 

این صورت مجلس ورود خواهد کرد.«
حضور نسل سوم انقاب

 در بدنه مدیریتی و اجرایی
چند سالی است که فعاان سیاسی و رسانه ای 
بار ها و بار ها از باا بودن سن مدیران دولتی کشور 
گایه دارند و معتقدند که زمان آن رســیده نسل 
اول خود را کنار بکشند و اجازه دهند جوانان وارد 

عرصه مدیریتی شوند.
سیســتم اداری کشــور به اندازه کافی نیروی 
کارشناس جوان و با انگیزه دارد و در واقع این مصوبه 
فرصت مناســبی برای جوانان جسور و پرانرژی در 
نظام اداری کشــور است که بتوانند توانمندی های 
خودشان را نشان دهند، چنان که در دوران جنگ 
تحمیلی نیز با اعتماد به جوانان کارهای بزرگی را که 
قدرت ریسک باایی نیز داشت به مرحله اجرا درآمد.
نفس اجرایی شــدن چنین طرحی گذشته از 
جوانگرایی، به نوبه خود امر بســیار خوبی است که 
می تواند ضریب اعتماد عمومی مردم به حاکمیت و 

التزام به قانون در کشور را افزایش دهد؛ اگرچه این 
امر به مراتب، نیازمند حمایت دولت و پشــتیبانی 

نهادهای نظارتی می باشد.
دکتر امین اســدی عضو علی البدل شــورای 
مرکزی حزب رهپویان انقاب اسامی در گفت وگو 
با گزارشگر کیهان می گوید:»جوان گرایی در همه 
زمینه ها می تواند مزیت های بسیاری داشته باشد، 
جوانی به معنای انرژی سرشار، جسارت، خاقیت، 

استفاده بهتر از علوم روز و نظیر آن است.«
وی ادامــه می دهد: »جوانــان می توانند باعث 
افزایش شــاخص هایی نظیر پویایــی، بهره وری و 
ریسک پذیری شــوند و به تبع آن با وجود انگیزه 
سرشار باعث برداشــتن گام های بلندتر در مسیر 
توسعه کشور باشند، ناگفته نماند جوانان نیازمند 
مشاورانی با تجربه هستند که در مواقع حساس از 
مشورت آنها استفاده کنند البته این مشاوران همان 
افراد بازنشسته هستند و موظفند تجارب چندین 

ساله خود را به آن مدیر جوان منتقل کنند.«
اسدی می افزاید: »مسئله محرز آن است که باید 
به جوانان فرصت نمایش استعدادها و توانایی ها داده 
شود تا هم کشور بتواند از این استعدادها استفاده 
کند و هم اینکه برای مســیر آینده کشور مدیران 
مجرب و جدید که به دانش  روز مجهز هســتند به 

وجود آید.«
عضو علی البدل شورای مرکزی حزب رهپویان 

انقاب اسامی تصریح می کند:» افراد بازنشسته با 
توجه به شــرایط سنی نه کشش کارهای سخت و 
اجرایی را دارند و نه قدرت ریســک کردن، لذا این 
دسته از افراد بایســتی جای خود را به جوان ترها 

بدهند تا کار، پویایی خود را حفظ کند.« 
وی با اشــاره به اینکه به کارگیــری جوانان در 
سطوح مدیریتی، فضای جدیدی را باز می کند اظهار 
می دارد: »به کارگیری جوانان در سطوح مدیریتی 
خون جدیدی در شریان های مدیریتی کشور جاری 
می ســازد. البته جوان گرایی این نیست که مدیری 
را بیاورند که 5 سال یا حتی 10 سال کوچک تر از 
مدیر بازنشسته باشد یا اینکه جوانی باشد که پسر، 
برادر یا اقوام فان مســئول باشد. باید فردی باشد 
که عاوه بر اینکه متخصص اســت دارای نشاط و 

حداقل ترین سن برای مدیریت باشد.«
اسدی تاکید می کند: »البته شاید بار مالی ناشی 
از بازنشستگی ناگهانی تعداد زیادی از مدیران ممکن 
است مسایلی را ایجاد کنند ولی کلیت موضوع بسیار 
مثبت اســت به ویژه اگر درست اجرا شود. در واقع 
نیروســازی جوان برای آینده کشور خیلی موضوع 
مهمی است، همان طور که مقام معظم رهبری برای 

این موضوع اهمیت ویژه ای قائل هستند.«
عضو علی البدل شورای مرکزی حزب رهپویان 
انقاب اسامی با بیان اینکه بعد از گذشت 4 دهه 
از انقاب حتی موضوع ورود جوانان دیر هم شده، 

می گوید: »اگر از امروز این موضوع پیگیری و اجرا 
بشود ما شــاهد موفقیت روز افزون توام با جامعه 
پرنشاط خواهیم بود و البته نظر اکثریت مردم نیز به 
استفاده از جوانان در زمینه های گوناگون می باشد.«

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مســئولین باید 
به جوانان اعتماد کنند، می افزاید: »8 ســال دفاع 
مقــدس، یکی از مصادیــق بارز ایــن موفقیت و 
تاثیرگذاری جوانگرایی اســت و به روشــنی اثبات 
شــد در شرایطی که بسیاری از فرماندهان لشگر و 
تصمیم گیران عرصه نظامی و دفاعی در میدان عمل 

از عناصر جــوان این مرز و بوم بودند،موفقیت ها و 
دستاوردهایی حاصل شد که جهان را مات و مبهوت 

خویش ساخت.«
اسدی خاطرنشان می کند: »استفاده از نیروی 
جوان و استفاده از آن در پست های مدیریتی،صرفا 
بــه گزینش، انتخاب و انتصاب عناصر کم ســن و 
سال معطوف نمی شود، زیرا روشن است بسیاری از 
پست ها و مدیریت ها عرصه آزمون و خطا نخواهد 
بود و نمی توان از آن به عنوان فرصتی برای تجربه 
اندوزی و آموزش بهره برد زیرا این رویکرد می تواند 
هزینه های سنگین و قابل تاملی را برای کشور ایجاد 
کند،اما با همه ماحظات موجود،کم نیستند نیروهای 
جوانی که با خاقیت،نوآوری،هوشمندی،ذکاوت و 
انگیزه های بسیار باا قادر خواهند بود یک مجموعه 
و سازمان را با تحولی عظیم همراه و همگام سازند.«

لزوم توجه به اشتغال زایی 
به کار گیری جوانان در پســت های اجرایی و 
مدیریتی اتفاق بســیار مهمی در کشورخواهد بود 
که می تواند زمینه ساز تحرک و پویایی شود اما این 
به تنهایی کافی نیســت، قطعا مکمل این امر برای 
پیشرفت در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی 
توجه به مســئله رفع معضل بیکاری و اشتغال زایی 

است.

رفــع معضل بیــکاری که یکی از شــعارهای 
انتخاباتــی دولــت یازدهم و دوازدهــم بود که با 
گذشــت بیش از پنج سال همچنان محقق نشد و 
آمار و ارقام نشان می دهد کلید قفل بیکاری قصد 
باز شــدن ندارد به گونه ای که در تابستان امسال، 
اســتان های کرمانشــاه با 16/4 درصد، خوزستان 
15/6 درصد، کهگیلویه و بویر احمد با 15.5 درصد، 
سیستان و بلوچستان با 15/3 درصد و اصفهان با 15 
درصد، در صدر استان های دارای بیشترین جمعیت 

بیکار قرار گرفتند.

نرخ بیکاری
بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش تر نشان 
می دهد که 2/12 درصد از جمعیت فعال )شــاغل 
و بیکار(، طی تابســتان سال جاری بیکار بوده اند و 
جمعیت بیکار کشور با افزایش 237 هزار نفری  به 

3 میلیون و 326 هزار نفر رسیده است.
گفتنی اســت که ایران در سال 2015 رتبه 25 
را در اختیار داشت و اینجایگاه در سال 2016 شش 
پله نزول کرد و به جایگاه نوزدهم و در سال 2017 
با دو پله نزول به جایگاه 17 رســید. در عین حال، 
رتبه ایران به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه 
پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال های 2013 
تا 2018 )1392 تا 1397( 16 پله بدتر شده است.

رتبه ایران در رده بندی کشورهای جهان به لحاظ 
بیکاری در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 
برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در 
ســال 2016 به 19 و در سال 2017 به 17 رسیده 
که به معنای بدتر شــدن جایگاه ایران در رده بندی 
جهانی اســت. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، 

آن کشور بیکاری کمتری دارد.
همچنین این حجم از بیکاری با بازنشســتگی 
170 مدیر از کشــور جبران نخواهد شد اما حداقل 
فایده آن در این است که جامعه به صورت ملموس 

همراهی مسئولین را درمی یابد.
مسئوانی در آســتانه بازنشستگی اگر دغدغه 
خدمت به کشــور دارند اکنون باید دریابند که نیاز 
کنونی کشــور به مدیریت جهادی و پویا در جنگ 
اقتصادی اســت. بنابراین بیراه نخواهد بود که هم و 
غم خویش را ازحوزه اجرایی به سمت تربیت نیرو و 
مشاوره نیروهای جوان هدایت کنند و تاش بر این 
داشــته باشند که نیروها و مدیران جوان میانی را با 
دست خود جایگزین سازند. مدیران جوانی که تعداد 
آنها کم نیستند و صرفا نیازمند بها دادن به این دسته 

از مدیران هستیم.
از ســوی دیگرعــدم شایسته ســااری منجر 
به اشتغال افراد بی تخصص در شغل های تخصصی 
می گردد و این مســئله خود تشدید کننده بیکاری 
این نیروهاســت، بنابراین با توجــه به تاکید مقام 
معظم رهبری بر اشــتغال زایی برای جوانان و توجه 
به نیروی تحصیل کرده و نخبگان، می توان با یک 
برنامه ای دقیق و جهادی کشور را در مسیر پیشرفت 

و توسعه قرار داد.

به اســتناد صورتجلســه 
مــی  عمو مجمــع 
عــادی ســالیانه مــورخ 
تصمیمات   1397/06/06
ذیل اتخاذ شــد: حسین 
محمدیان مردانقم به کد 
ملــی 0048682764 به 
ســمت بــازرس اصلی و 
حمید مــوازاده کلور به 
 1466764546 ملی  کد 
بــازرس  ســمت  بــه 
علی البــدل بــرای مدت 
انتخاب  مالی  یک  ســال 
گردیدند. علی ســراج به 
ملی 0043315518  کد 
به ســمت مدیــر عامل 
و عضــو هیئــت مدیره و 
ســیامک صبوری به کد 
ملــی 0036049379 به 
سمت رئیس هیئت مدیره 
و الهام تقی زاده متقی به کد 
ملــی 0040862720 به 
سمت نایب رئیس هیئت 
2سال  مدت  برای  مدیره 
انتخــاب گردیدند- کلیه 
تعهدآور  اســناد  و  اوراق 
بانکی و قراردادها به امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره متفقا و همراه 
 با مهــر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت تارماک
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۳8۶۳۳
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۰8۴۰۴۹۵

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/5/6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: علــی محمدخانی دارنده کد ملی به شــماره 
0068461755 نماینده شــرکت تدبیرپردازان پاســارگاد شرق 
بــه شناســه ملــی 14004686193 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کد ملی به شــماره 
0043265782 نماینده شــرکت ســاختمانی افق روشن باربد 
به شناســه ملی 10320555318 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و سعید محمدخانی دارنده کد ملی به شماره 
0073196355 نماینده شرکت بهداشت کودک به شناسه ملی 
10101187336 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیــره متفقا همراه با مهر شــرکت یا امضای یک نفر از اعضای 
هیئت مدیره به همراه امضای خانم ســمیرا جعفریان به شماره 
ملی 0323661599 به عنوان مدیر امور اداری با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. ضمنا مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 
یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر امور اداری به تنهایی و با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوات پارس با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت ۱۷۹8۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰8۹8 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/8/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد رجب پور با کد ملی 0901063800 به نمایندگی از شــرکت مجتمع کشــت و صنعت فردوس به شناسه ملی 
10101265667 آقای عبدالعلی تاجی اشکفتکی با کد ملی 4621414216 به نمایندگی از شرکت کفش نوید بهمن به شناسه ملی 10102247860 
آقای وحید بیگدلی با کد ملی 4285721708 به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 آقای حسین جعفری با 
کد ملی 5209435385 به نمایندگی از موسسه توسعه انرژی پایوران به شناسه ملی 10100362762 آقای عباسعلی قاسمی با کد ملی 0839081456 

به نمایندگی از شرکت پیام طبیعت البرز به شناسه ملی 10260315752 

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان
 سهامی خاص  به شماره ثبت ۳۴8۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۴۷۹

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

* صنایع شــهدای مهام پارچیــن در نظر دارد اجــرای عملیات 
ساختمانی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
* دارا بودن گواهی ســمتای مرتبط و معتبر)حداقل شــش ماه اعتبار 

داشته باشد(.
* رتبه مرتبط پیمانکاری از سازمان مدیریت برنامه ریزی بودجه.

* جهت اطاعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایید.
* ازم به ذکر اســت ارایه معرفی نامــه الزامی بوده و هزینه ای بابت 

واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.
* متقاضیــان می توانند پس از درج آگهی بــه آدرس ذیل مراجعه و 

نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.
* میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد مناقصه می باشد.

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* صنایع مهام در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

* شرکت ها باید حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی روزنامه 
نسبت به دریافت اسناد و تحویل آن اقدام نمایند.

* پیشــنهادات رسیده در کمیسیون مناقصه باز و بررسی خواهد شد و 
نتیجه آن حداکثر دو هفته پس از انجام کمیســیون اعام خواهد شد، 

ضمنا برگزاری مناقصه غیرحضوری است.
آدرس:

بابائــی- جاده  انتهای اتوبان شــهید  تهــران- 
اختصاصی پارچین- صنایع شهدای مهام پارچین.

تهران- جــاده خاوران- بعد از پاکدشــت- جاده 
اختصاصی پارچین- صنایع شهدای مهام پارچین.

تلفن: 35769047 )021(
دورنگار: 35769047-35769048 )021(

آگهی مناقصه عمومی شماره: ۹۷/۱/۶-۴۱۴۲

م الف3234

موسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی درنظر دارد در اجرای ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، مدیریت پیمان 
پروژه با مشخصات ذیل را ازطریق برگزاری مناقصه محدود به پیمانکار واجدصاحیت واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: مدیریت پیمان طرح تکمیل و توسعه سالن اجتماعات و فضاهای جانبی آن به مساحت 1264 مترمربع.
2- مشاور پروژه: شرکت مهندسین مشاور سی تک

3- برآورد اولیه هزینه اجرای کار: در حدود 50 میلیارد ریال
4- مدت اجرای کار: 7 ماه

5- شــرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه رتبه بندی در رشته ســاختمان )حداقل پایه 2( با ظرفیت کار آزاد و ترجیحًا رزومه 
ساخت و یا مدیریت پیمان سالن  آمفی تئاتر

6- آدرس محــل دریافت و تحویل اســناد مناقصه و بازدید از پروژه: تهران، بااتر از میدان نیــاوران، جمال آباد، خیابان مختار 
عسگری، پاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - شماره تماس: 2-22801900 و 22828951 

پیمانکاران واجدشــرایط می توانند حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ انتشــار آگهی، ضمن ارائه معرفی نامه نماینده و هزینه خرید اسناد ارزیابی کیفی 
به نشانی فوق الذکر مراجعه نموده و اسناد را پس از تکمیل همراه با مدارک موردنیاز ظرف مدت 10 روز از آخرین روز توزیع تسلیم نمایند.

ازم به ذکر است دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد نمود. همچنین هزینه 
م الف ۳۲۳۲درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت اول آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران



پاورقی
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 نخست وزیر از سفارت ایران در واشنگتن 
می خواهد که در آمریکا با مقامات این 

کشور مذاکره کرده و نسبت به سوء رفتار 
سربازان آمریکایی در ایران انتقاد نموده و 
تقاضا کند که آمریکاییان سربازان خود را 

از این شرارت ها بازدارند.

 سربازان اشغالگر در خیابان ها و کوچه پس 
کوچه ها، مزاحم آدم ها و نوامیس مردم 

می شدند، به خانه ها و مغازه ها تعدی و تعرض 
می کردند، جنس برمی داشتند بدون آنکه 

پولی بپردازند یا اجناس را می دزدیدند.

جنایت سرباز آمریکایی در قم
ســرباز آمریکایی در اصل خود، روحیــه کابوی دارد، هرج و 
مرج طلبی و قلدر مآبی یک گاوچران و هفت تیر کشی در اغلب 
سربازان آمریکایی جمع است یا ااقل اینگونه آموزش می بینند. 
کابوی مســت می کند و یا اینکه با نگاه نژادپرستانه  می خواهد 
که همه چیز از آن وی باشــد و کسی در برابرش قد علم نکند و 
همه، حرفش را بخوانند و از آن سرپیچی نکنند. اینچنین بود که 

قبیل عملیات خودداری نمایند....
وزیر امور خارجه۱۵۸

شلیک گلوله به سوی راننده اتوبوس
در ســند زیر می خوانیم که سربازان اشغالگر همچنان قلدری 
خود را به رخ مردم ایران می کشند. این بار سربازان ارتش شوروی، 
تصمیم داشتند به زور سوار اتوبوس مسافربری شوند اما به علت پر 
بودن همه صندلی ها و نبودن جای خالی، راننده از سوارکردن شان، 

خودداری می نماید. در نتیجه آنها به سمت راننده شلیک می کنند 
که باعث زخمی و مجروح گردیدن یک مسافر زن اتوبوس می گردد. 
به احتمال زیاد ســربازان یاد شده، مست بوده و نتوانسته اند در 
نشانه گیری با اسلحه، راننده را هدف قرار دهند و از همین روی، 

گلوله به یکی از مسافران اصابت می کند.
سند:

وزارت پست و تلگراف و تلفن
رونوشت گزارش رمز تلگرافی سبزوار 

تاریخ ۱324/۱/27
امروز ســاعت ۱0 جلو شرکت نفت انگلیس، یک کیلومتری 
شهر، سه نفر ســرباز شوروی مصر بوده در اتوبوس مسافری که 
به مشهد می رفته اند، سوار شوند. گویا به واسطه نداشتن جای، 
شوفر در سوار کردن آنها خودداری، به محض راه انداختن ماشین، 
به طرف شوفر شلیک، فاطمه نام ساعی اصفهانی که در اتوبوس 

بوده ، مجروح، در بیمارستان تحت معالجه 
رونوشت با اصل یکی است۱۵۹

در سند دیگری در همین ارتباط 
آمده است:

»شــیخ احمد جنتي اداني که 
از روحانیــون منحــرف و مخالــف 
دولت است و در اسدآباد همدان به 
حالت تبعید به ســر مي برد در آنجا 
آزادي عمــل داشــته و ضمن اقامه 
نماز جماعت در مســاجد به حالت 
ایستاده هم ســخنراني مي نماید و 
عده اي از مردم هم در سال جاري از 
قم و اصفهان به منظور دیدن وي به 

اسدآباد رفته ا ند.
نامبرده به اتفاق زن و فرزندانش 
در اســدآباد زندگي مي نماید تبعید 
این گونه افراد به مناطق مذکور جز 
پرورش دادن آنــان نتیجه دیگري 
نــدارد. به نظر مي رســد هــر گاه 
روحانیون تبعیدي بیشتر به مناطق 
سني نشین اعزام گردند ضمن این که 
قــادر به تبلیغــات نخواهند بود در 
روحیه آنان این تبعید تاثیر بیشتري 

به جاي خواهد گذاشت.«
ساواک مرکز پس از مطلع شدن 
از تشدید فعالیت های آیت اه جنتی و 
تأثیرگذاری ایشان خواستار جلوگیری 

از برگزاری این جلسات شد.
مانند  جلساتی  باا  »نامبرده 
قرائت قرآن به طور سیار و موعظه 
پس از اتمام نمــاز جماعت دارد 
کــه مطالبــی تحریک آمیز بیان 
می نماید، خواهشمند است دستور 
فرمائید با توجه به نامه شــماره 

۵3/۱2/22 ـ ۸۹32/ه  از ادامــه 
تشکیل هر گونه جلسات از ناحیه 
مشارالیه شدیداً جلوگیری نموده 
و نتایج حاصله را به این سازمان 

اعام دارند.«
 بر اســاس گزارش های ساواک  
اســتقبال مــردم از این جلســات 
زیــاد بــوده و هــر روز بــر تعداد 
شرکت کنندگان در آن افزوده می شد:
»اخیراً نامبرده باا پس از نماز 

جماعت به موعظه می پردازد و ضمن 
موعظه نکاتی در مورد تحرک و اتحاد 
مسلمین و مبارزه بر علیه ستم فردی 
و اجتماعی ســخن می گوید و روز 
بروز بر تعداد مســتمعینش افزوده 

می گردد.«
سرانجام در تاریخ ۱3۵۵/۵/22 
مدت تبعید آیت اه جنتی به پایان 
رسید. ایشــان در مورد این دوره از 
فعالیت سیاسی اش در  مصاحبه ای 

گفته است: 
»دوران تبعید ]به اسدآباد[ این 
خاصیت را داشت که به نظر خودم 
توانستم آنجا تأثیر بگذارم و عده ای را 
هنوز هم از یادگارهای خودم می دانم 
که در آنجا بسیار گرم و عاقمند در 

خدمت انقاب هستند«
با وجــود پایــان دوره تبعید، 
آیت اه جنتی همچنان در قم مورد 
مراقبت و کنترل شدید ساواک قرار 
داشت. در ســال ۱3۵6 درخواست 
ایشــان برای صدور گذرنامه جهت 
شرکت در مراسم حج مورد موافقت 

قرار نگرفت.
فعالیت های آیت اه جنتی 

در سال 1356

     با وجود مخالفت ســاواک با 
سفر ایشان به مکه مکرمه، آیت اه 
جنتی توانست پس از سال ها دوری، 
از طریق ســوریه و عــراق به دیدار 

حضرت امام )ره( نائل شود:
و  رفتــم  ســوریه  بــه  »اول 
می خواستم با بچه هائی که به عنوان 
فراری در ســوریه بودند، که یکی از 
آنها پســر خودم بود دیداری داشته 
باشــم. در آنجا مدتی با آنها بودم و 

جلساتی داشتیم ... بعد هم به یک 
صورتی مقدمات رفتن به نجف برای 
ما فراهم شــد و خدا قسمت کرد و 
ما یک سفر عتبات رفتیم و خدمت 

امام رسیدیم.«
پس از بازگشت از نجف اشرف، 
تشکیل یک جمعیت اسامی را برای 
پیشبرد اهداف انقاب در دستور کار 

قرار داد:
»پس از بازگشت از نجف جمعی 
از دوســتان به فکر افتادند که یک 
جمعیت متشــکل اســامی بوجود 
بیاورند. جمعیت متشــکل اسامی 
به ابتکار شــهید بهشتی و با شرکت 
من و برادران عزیز دیگری همچون 
آیت اه مشکینی، خامنه ای، هاشمی 
رفسنجانی، شهید هاشمی نژاد، مومن، 
خرم آبادی  طاهری  طبســی،  واعظ 
و شــهید باهنر تشــکیل شد و در 
فاصله هــای یک هفتــه ای یا پانزده 
روزه و راجع به تشکیل یک جمعیت 
متشکل اسامی طرح ریزی می کردیم. 
این جمعیت بعداً به تشکیات حزب 

جمهوری اسامی منتهی شد.«
در پی شهادت آیت اه حاج آقا 
جنتی  آیــت اه  خمینی،  مصطفی 

به همــراه 42 نفــر از روحانیون و 
مدرســین حوزه علمیه قم خطاب 
امام خمینی )ره( تسلیت نامه ای  به 

مخابره کردن: 
»ضایعــه اســفناک و فقــدان 
جانگــداز فرزند برومند و رشــید 
اســام حضرت مســتطاب عامه 
حجت ااســام والمسلمین مرحوم 
آقای حــاج آقا مصطفــی خمینی 
قدس سره موجب تأثر عمیق جامعه 

روحانیــت و اّمت اســامی گردید 
مصیبت وارده را به ساحت مقدس 
حضــرت ولی عصر ارواحنا له الفداء 
و حضرت مســتطاب عالی تسلیت 
می گوئیم گرچه تحمل این ضایعه 
سنگین و دشوار است ولی با توجه 
به عظمت روحــی و قدرت تحمل 
دشــواری ها که از آن جناب معهود 
اســت و باتوجه به نیاز مبرمی که 
جامعه اسامی به رهبری آن حضرت 
دارد مطمئنــاً این مصیبت دردناک 
در اراده راســخ آن زعیــم بزرگ و 
ایفاء وظایف رهبری تأثیری نخواهد 
گذاشــت امید آنکه با بازگشت آن 
جناب به ایران کلیه آام و مصائب 
جامعه اســامی تخفیف و تسکین 

یابد.«
انتشــار مقالــه موهن»ایران و 
استعمار ســرخ وسیاه« در ۱7 دی 
و ســپس وقایــع ۱۹ دی قم و 2۹ 
بهمن تبریز از مهم ترین رویدادهای 
سال ۱3۵6 بودند. آیت اه جنتی در 
واکنش به این اقدامات خشونت آمیز 
رژیم، به همراه ســایر اساتید حوزه 
علمیه قم بیانیه هایی را در محکومیت 

آنها صادر کرد.
اقدامات آیت اه جنتی 

در سال 1357
ســال ۱3۵7 در حالی آغاز شد 
که رژیم همچنان خــود را قادر به 
مهار انقاب نشان می داد. سرکوب 
مردم در شــهرهای یــزد، جهرم و 
اهــواز و به دنبال آن اعام حکومت 
نظامــی در اصفهان نشــان داد که 
تقابل خونین مردم و رژیم در حال 
رســیدن به نقطه ی اوج خود است. 
آیت اه جنتی در خرداد این سال در 
کنار سایر انقابیون در حال تدارک 
سالگرد قیام ۱۵ خرداد ۱342 بود 
که بــه اتفاق »آیت اه آذری قمی« 
در ۱3۵7/3/۱۱ دستگیر و به زندان 

کمیته مشترک فرستاده شد:
»طبق اطــاع دو نفر روحاني 
به اســامي آذري ســابقه تبعید و 
زنــدان دارد و جنتــي اصفهاني در 
قم شدیداً مشغول تدارک براي ۱۵ 
خرداد مي باشند این افراد شناسایي 
و دســتگیر و به کمیته مشــترک 

اعزام دارند.«

روزبهروزمستمعینشبیشترمیشود
۹بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اه جنتی از ابه ای اسناد ساواک

با وجود پایان دوره تبعید، آیت اه جنتی همچنان در قم مورد 
مراقبت و کنترل شدید ساواک قرار داشت. در سال 1356 

درخواست ایشان برای صدور گذرنامه جهت شرکت 
در مراسم حج مورد موافقت قرار نگرفت.

نامبرده به اتفاق زن و فرزندانش در اسدآباد زندگي 
مي نماید تبعید این گونه افراد به مناطق مذکور جز 

پرورش دادن آنان نتیجه دیگري ندارد. 

نشده بود، در آرشیوهای مجلس شورای ملی باقی ماند تا امروز...
سند:

وزارت امور خارجه
اداره سوم سیاسی

تاریخ 23/۱/2۸
شماره ۱6۵۹/۵۱۵

وزارت کشور 

عطف به نامه ۱۵۵۵۱/ح م مورخ 22/۱0/۱4 و پیرو نامه شماره 
۱۵۹۸۱/3706 مورخه 22/۵/27 راجع به فوت میرزا احمد در اثر 
اصابت تیر افراد نیروی انگلیس  اشعار می دارد که مقامات انگلیسی 
در یکی از یادداشت های خود که رونوشت آن برای وزارت ارسال 
گردیده است، ضمن اظهار تاسف از در دست نداشتن دلیل قطعی 
در این مورد، اطاعات کاملی از میزان عایدات و مشخصات دیگر 

شخص مزبور را خواستار گردیده بودند...
معاون کل وزارت امور خارجه 

محمد علی همایون۱۵7
مقتول و مجروح شدن 

دو نفر شوفر ایرانی توسط سربازان آمریکایی در اراک
دو نفر دیگر از مردم ایران، این بار دو راننده شــریف توســط 
سربازان آمریکایی  اشغالگر و شلیک گلوله آنها مقتول و مجروح 
می شــوند. در داخل کشور، کسی حریف و بازدارنده آنها نیست 
و اشــغالگران به خصوص آمریکایی ها، عیاشی می کنند و دست 
به ســرقت و اذیت و آزار مردم زده و تعرض می کنند و خاصه 
هر عملی که از دستشــان برآید انجام می دهند و کســی هم از 
آنها بازخواســت نمی نماید. از همین روی نخست وزیر از سفارت 
ایران در واشنگتن می خواهد که در آمریکا با مقامات این کشور 
مذاکره کرده و نســبت به سوء رفتار سربازان آمریکایی در ایران 
انتقاد نموده و تقاضا کند که آمریکاییان ســربازان خود را از این 
شرارت ها بازدارند. سند زیر نامه وزیر امورخارجه در این مورد به 

شخص نخست وزیر است:
سند:

وزارت امورخارجه 
اداره دفتر محرمانه 
تاریخ ۱322/6/20

شماره 2۵۵4
محرمانه 

جناب آقای نخست وزیر 
بازگشت به نامه ۱322/6/2، شمارهع ۸37/م راجع به مقتول 
و مجروح شــدن دو نفر شوفر ایرانی به وسیله سربازان آمریکایی 
به استحضار می رساند که چندی پیش طبق نامه وزارت پست و 
تلگراف، یادداشتی در این باب به سفارت آمریکا ارسال و خواسته 
شــد در تنبیه و مجازات مرتکبین و تادیه خون بهای مقتول و 
خســارت وارده به مجروح و جلوگیــری از نظایر این عمل اقدام 

جدی معمول داشته، نتیجه را اعام دارند.
به عاوه به سفارت شاهنشاهی در واشنگتن دستور داده شد 
که نســبت به عملیات بی رویه و ســوء رفتار سربازان آمریکایی 
در ایران بــا مقامات مربوطه آمریکا مذاکره و تقاضا نماید که به 
ماموریــن نظامی خود در ایران امر اکید نمایند از ارتکاب به این 

سفیـرانقتـلوغـارت
۳۲    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

ســربازان  اشغالگر آمریکایی نیز خود را در ایران، در حکم همان 
کابوی می دیدند. در خیابان ها و کوچه پس کوچه ها، مزاحم آدم ها 
و نوامیس مردم می شــدند، به خانه ها و مغازه ها تعدی و تعرض 
می کردند، جنس برمی داشتند بدون آنکه پولی بپردازند یا اجناس 
را می دزدیدند و یا مغازه را به آتش می کشیدند که سند زیر یکی 

از نمونه های آن است: 
سند:

وزارت امور خارجه
اداره سوم سیاسی
تاریخ 22/۱2/۱۵

شماره 32۱02/7۵30
وزارت کشور 

بازگشت به نامه 22/۹/27 شماره 600۹/س ۵۸23۱
متضمن گزارش شهربانی قم دائر به تیراندازی یکی از سربازان 
آمریکایی در دکان حسن حلوایی در قم به استحضار می رساند، 
مراتب ضمن یادداشتی به سفارت آمریکا  اشعار و خواستار گردید، 
تدابیر موثری برای جلوگیری این قبیل رفتار سربازان آمریکا اتخاذ 
نمایند. اینک سفارت نامبرده پاسخ می دهد به موجب تحقیقاتی 
که از طرف فرماندهی کل نیروهای آمریکا به عمل آمده اســت، 
ظاهرا تیراندازی ســرباز آمریکایی در دکان حســن حلوایی غیر 

عمدی بوده...
معاون کل وزارت امور خارجه

محمد علی همایون جاه۱۵6
اظهار تاسف سفارت انگلیس از عدم دایل قطعی 

برای قتل یک ایرانی
فردی در اثر شلیک گلوله یک انگلیسی کشته شده است. چرا و 
به چه دلیل؟ معلوم نیست. هیچ گاه روشن نشد. سند زیر یکی دیگر 
از شکواییه های فردی به مجلس شورای ملی نیست، بلکه گزارش 
معاون وزارت امورخارجه به وزارت کشــور است. شاید به همین 
دلیل سفارت انگلیس از چنین رخدادی اظهار تاسف کرده است. 
رخدادی که شــبیه به آن، هزاران هزاربار دیگر در طی سال های  
اشغال ایران طی جنگ جهانی دوم توسط ارتش های متفقین اتفاق 
افتاد ولی نه تنها کسی عذرخواهی و ابراز تاسف نکرد بلکه شکایت 
یاد شــده چون از سوی اداره ای رسمی یا شخصیتی دولتی ثبت 

صفحه ۶
چهار شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

۲۷ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۶

گزارش ساواک از تبعید بی نتیجه آیت  اه  جنتی:

تصویر نامه یکی از وکای دادگستری به نخست وزیر و اعام شکایت 
از سربازان آمریکایی به دلیل قتل مردم بی گناه

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

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

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

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

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

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیــر جهت اطاع عمــوم آگهی میگردد. موضوع: اهداف موسســه 
عبارتند از: الف: کلیات ارتقاء سطح تحصیات، آموزش و حفظ قرآن،  
اشتغال زایی، معیشت و مهارت آموزی فرزندان،  خانواده ها و رزمندگان 
و جانبازان فاطمیون )افغانی( ب: روش اجرای هدف از طریق برگزاری 
کاس های آموزشــی، مهارت آموزی،  برگــزاری اردوهای فرهنگی، 
تفریحی، زیارتــی و خودکفائی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران: شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- جاده لشــگرک- بزرگراه ارتش خیابان شــهید حسن عرب 
حلوائی- پاک 11- طبقه همکف- کدپستی 1955633311- دارائی 
موسســه: دارایی اولیه موسســه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 100 
میلیون ریال می باشد. اولین مدیران: آقای وحید یادگیربصیر به شماره 
ملی 0010591869 و به سمت عضو هیئت مدیره و خزا نه دار به مدت 
2 ســال آقای سید رضا موسوی فر به شماره ملی 0032906390 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدحمید موسوی فراز 
به شماره ملی 0490163335 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای بهروز خادم حسینی به شماره ملی 2750423635 و به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حسن رحیمی 
به شماره ملی 5209366529 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
با امضای  مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خرانه دار با امضای رئیس 
هیئت مدیره و با مهر موسســه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساسنامه بازرســیان: - محمدعلی کاظمی بشماره ملی بعنوان 
بازرس اصلی به مدت یک سال- محسن جمالی بشماره ملی بعنوان 
بازرس علی البدل به مدت یک سال شماره مجوز 204863 تاریخ مجوز 

1396/12/08 مرجع صادرکننده وزارت کشور.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری محسنین انصارالرسول در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ 
به شماره ثبت ۴5۳8۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹8۴۲۲ 

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ ۱3۹7/06/3۱ تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام و قدرت اله 
قدســی به شــماره ملی ۱0۹۱۸۸۸۱0۸، کیومرث 
خان زمانی علویجه به شــماره ملی ۱2۸43۱۵40۱، 
نوذر زمانی علویجه به شــماره ملی 04۵2۵47۵۹۸، 
نادر افشار به شــماره ملی 40۱۱37۵24۱ به عنوان 

مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه 
تهران - ســعادت آباد - بلوار دریــا - مقابل داروخانه 
دریا - پاک ۹۱ - واحد 2 کد پستی ۱۹۹۸۸۱3۸۱۵ 
می باشد. خانم سودابه آقا امینی فشمی به شماره ملی 

00۵4۹۱42۱3 به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی انحال شرکت صنعتی ایران فرولی ایفی سهامی خاص
 به شماره ثبت ۲۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶585۹۱

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

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/29               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/14
سهراب خواجه 
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بوشهر

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

م الف 1355

5/2127 م /الف

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

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

در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/8/28                      تاریخ انتشار نوبت دوم 97/9/14
نصرت اله- کفیل اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه دو اهواز

مجوز حمل ســاح شــکاری ســاچمه زنی شماره 
0242559470882 دولول ته پرکو ســاخت کشــور 
ترکیه کالیبر 12 به شماره ساح 2981S آقای یوسف 
شــکفته فرزند منصور به شماره ملی 3031575385  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سجاد افتخاری دارای شماره ملی 5380019846 به شرح دادخواست 
به کاســه یک سیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان محمد افتخاری به شناســنامه 7 در تاریخ 
97/8/14 اقامتگاه دائمی  خود روســتای پروان بــدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ســجاد افتخاری فرزند محمد شماره ملی 5380019846 متولد 1370 

پسر متوفی
2- حسن افتخاری فرزند محمد شــماره شناسنامه 240 متولد 1365 پسر 

متوفی
3- حســین افتخاری فرزند محمد شــماره شناسنامه 53 متولد 1367 پسر 

متوفی
4- آمنه افتخاری فرزند محمد شــماره ملــی 5389291727 متولد 1359 

دختر متوفی
5- ســمیه افتخاری فرزند محمد شماره شناســنامه 69 متولد 1362 دختر 

متوفی
6- معصومه افتخاری فرزند محمد شــماره شناسنامه 1 متولد 1364 دختر 

متوفی
7- آذر افتخاری فرزند ابراهیم شــماره شناســنامه 4 متولد 1338 همسر 

متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد درغیر این صورت 

گواهی صادر خواهد شد.
صمدی - قاضی شورای حل اختاف آوج

آگهی اباغ وقت دادرسی 
و دادخواست و ضمائم به خوانده

کاسه پرونده: 96/615
وقت رسیدگی: روز یکشنبه مورخه 97/10/16 ساعت 9/30 صبح

خواهان: سهراب پورفریدون فرزند ستار
خوانده: محمد رضایی اورگانی

خواسته: مطالبه مبلغ شصت و ســه میلیون ریال بابت خسارات وارده به خودرو و 
کلیه خسارات دادرسی

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختاف حوزه یک شهر عسلویه نموده که 
جهت رســیدگی به این شــورا ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر باا جهت رســیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی 

ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختاف حوزه یک شهر عسلویه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رمضان امان خانی دارای شــماره شناســنامه 307 به شــرح 
دادخواست به کاسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر امانخانی به 
شماره ملی 5380004369 در تاریخ 91/11/2 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- یاســمن علی محمدفر فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 4550 

متولد 1326 مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در 

غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی- قاضی شورای حل اختاف آوج

اباغیه
مشــخصات اباغ شــونده حقیقی: مجیــد رحمان افغان نــام پدر: عبدالمحمد نشــانی: اســتان اصفهان- شهرســتان 
ســمیرم- ســمیرم- بیده آگهی اباغ وقت رســیدگی آقای مجید رحمان افغان فرزند عبدالمحمد دائــر بر رانندگی بدون 
گواهینامه مجاز موتورســیکلت نظر به اینکه پرونده کاســه 971752 که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709983644800652 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر سمیرم )جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/06 
ســاعت 11:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن متهم و مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 

آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر سمیرم )جزایی سابق( 
علی اکبر قاسمی

آگهی اباغ اجرائیه به استناد ماده ۱8 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

به موجب ســند ازدواج به شــماره 10919 مورخ 1377/9/28 آقای عباس میزائی 
فرزنــد علی به  ش ش 985 با کــد ملی 4322105671 به نشــانی: قزوین خیابان 
فلســطین شرقی خیابان هفتم کوچه 10 پاک 26 تعداد 250 عدد  سکه طا تمام 
بهار آزادی به خانم فاطمه آتشــگر به اضافه حقوق اجرایی به صندوق دولت بدهکار 
می باشند که بر اثر عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه به کاسه 9701253 
گردیده که به شــرح گزارش مورخ 1397/8/14 مامور پست اباغ اجرائیه به مدیون 
فوق در آدرس فوق الذکر مقدور نگردیده و آدرس شناســایی نشده است لذا بستانکار 
طی وارده شــماره 1011267 مورخ 1397/9/1 درخواست اباغ اجراییه را از طریق 
درج در جرایــد را نموده اند با رعایت ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی 
ازم ااجرا مراتب در یک نوبت به عنوان اباغ اجراییه چاپ و منتشــر خواهد شد و 
ظرف مدت ده روز پس از انتشــار عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و جز آگهی 

مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین

شماره مزایده: 139704317063000222

متن آگهی مزایده
آگهی مزایــده مورد وثیقه پاک ثبتی 2709/105 بخــش 2 اهواز - )یکصدوپنج 

فرعی از دوهزاروهفتصدونه اصلی واقع بخش دو اهواز( پرونده 9501640
به موجب پرونده اجرائی کاســه 9501640 رهنی له شــرکت لبنیات و بســتنی 
دومینو به نشــانی شاتره خ شــهید رجایی علیه آقای علی عبیات شناسنامه شماره 
515 اهــواز کد ملــی  1755780362 2- عادل عبیات به شناســنامه و کد ملی 
0021280274 تهران 3- خانم امیره  عبیات فرزند بانی به شناســنامه 1128 اهواز 
کد ملی  1752648358  4- مریم عبیات کد ملی 1740080051 اهواز 5- محمد 
عبیات کــد ملی 175606256 اهــواز 6- میثم عبیات کد ملــی 4900673625 
صادره شهریار همگی فرزندان مرحوم عبداامیر عبیات)راهن( ساکنین اهواز کوی 
مهدیس فرهنگیان منازل جهاد خ 2 پاک 5، ششــدانگ پاک ثبتی 2709/105 
بخش 2 اهواز )یکصدوپنج فرعی از دوهزار و هفتصدونه اصلی واقع بخش دو اهواز( 
ثبت شده به شماره صفحه 232 دفتر 296 ذیل ثبت 53167 به نام عبداامیر عبیات 
مورد وثیقه سند رهنی 30291 - 92/5/27 تنظیمی دفترخانه 11 اسامشهر، نشانی 
ملــک اهواز کوی مهدیس فرهنگیان یک منــازل جهاد خیابان دو پاک 105 که 
برابر نظر  کارشناس رسمی ملک مذکور ششدانگ یک باب خانه مسکونی ویایی 
به مساحت 180 مترمربع پارکینگ در حیاط پاک ثبتی 2709/105 بخش 2 اهواز 
)یکصدوپنــج فرعی از دوهزار و هفتصدونه اصلی واقع بخش دو اهواز( دارای ســه 
اتاق خواب و هال پذیرایی و قدمت بنا 5 ســال می باشــد و مدیون برابر مندرجات 
اوراق اجرائی سند رهنی مکلف به بیمه نمودن مورد وثیقه می باشد و مساحت مورد 
مزایده 180 مترمربع می باشد که برابر نامه اداره ثبت اسناد و اماک دارای حدود و 
مشخصات به شرح ذیل است: شماا به طول 15 متر به شارع شرقا به طول 12 متر 
به شماره 2709/108 جنوبا به طول 15 متر به شماره 2709/104 غربا به طول 12 
متر به خیابان به عرض 12 متر به انضمام کلیه مســتحدثات و منضمات و متعلقات 
شرعیه و عرفیه ششدانگ ملکی عبداامیر عبیات که برابر نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 2/100/000/000 ریال )دومیلیاردویکصدمیلیون ریال( ارزیابی 
گردیــده، ازطریق مزایده به فروش می رســد و مزایده از ســاعت 9 الی 12 مورخ 
97/10/5 در محــل اداره اجــرای ثبت اهواز واقع در امانیــه خیابان مدرس جنب 
دادگســتری اداره کل ثبت اســناد و اماک خوزســتان از مبلــغ ارزیابی آغاز و به 
بااترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته خواهد شد پرداخت نیم عشر و حق حراج و 
بدهی های مربوط به آب برق گاز مربوط به حق انشــعاب اشــتراک و مصرف و نیز 
بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری اعم از اینکه رقم آن مشخص شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه 
گردد، مزایده روز اداری بعداز تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق 

دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1397/9/14

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
مهدی بهمئی 5/2284م/الف

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظر به اینکه به موجب پرونده کاســه 970459 اجرایی در خصوص محکوم علیه شــرکت 
خرم بتن و مهدی ســلیمانی محکوم بپرداخت مبلغ 258/788/794 ریال بابت محکوم به در 
حق محکوم له سلیمان ابوعلی و نیز پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در 
حق دولت لذا حسب درخواست محکوم له اموال محکوم علیه شامل 1- یک عدد کانکس 12 
متری به ارزش 40/000/000 ریال 2- یک دســتگاه باابر به ارزش 2/200/000 ریال4-3 
دســتگاه کولر گازی ضایعاتی به ارزش 4/000/000 ریال 4- 65 شــاخه لوله استیج 2 اینج 
به ارزش 13/000/000 ریال 5- دو دســتگاه یخچال مستعمل به ارزش 1/000/000 ریال  
6- دو عدد میز اداری به ارزش 400/000 ریال 7- دو عدد صندلی به ارزش 400/000 ریال 
که کا وجمعا به مبلغ 61/000/000 ریال توســط کارشــناس رســمی خبره محلی و مقرر 
گردید که از طریق مزایده در مورخ 97/9/25 از ســاعت 1 الی 2 بعدازظهر در محل اجرای 
احکام دادگاه بندر امام)ره( به اجرا گذاشــته خواهد شــد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین 
شــده شروع و مال متعلق به کسی خواهد شد که بیشترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و 
خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کســب اطاع بیشتر و ماحظه اموال 

به این اجرا مراجعه نمایند.
سیدهاشم محمدی - مدیر شعبه یک اجرای احکام 
مدنی دادگستری بندر امام خمینی)ره( 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
و صورت جلسه هیئت مدیره شرکت حمل و نقل اطمینان پرواز 

بدینوســیله به استناد ماده 98 قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه شــرکت حمل و نقل اطمینان پرواز 
به اطاع کلیه ســهامداران می رساند در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس 
ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 97/9/27 در خوزستان بندر امام خمینی پایانه غرفه 34 در محل شرکت 
برگزار می گردد حضور بهم رســانند. دستور جلسه: 1- استماع گزارش مالی عملکرد سال های قبل 
2- تصویب تراز مالی و تصمیم گیری در مورد نحوه تقســیم ســود ســهام 3- مابقی مواردی که در 

صاحیت مجمع عمومی می باشد.
از طرف رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل اطمینان پرواز

آگهی دعوت به مجمع
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت سهامی خاص تحقیقاتی و خدماتی فنی مکانیزه چغندرقند 
ارومیه به شــماره ثبت 2553 و شناسه ملی 10220059454 دعوت می شود که در ساعت 10 صبح مورخ 
97/9/27 در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در نشــانی محل شرکت به آدرس ارومیه- 
محله بســیج - کوچه آزمایشــگاه - خیابان شهید شــجاع لطفی - پاک 0 کدپستی 65181 - 57169 

آزمایشگاه آب و خاک و گیاه منعقد خواهد شد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب ترازنامه و عملیات مالی سال 96 

3- انتخاب بازرسان و روزنامه 
هیئت مدیره شرکت سهامی خاص تحقیقاتی و خدماتی فنی مکانیزه چغندرقند ارومیه

آگهی اباغ
مشــخصات اباغ شونده: علیرضا اسدزاده نحوی و غامعلی کیانی مهر و محمود 

رئوف زاده 
مهلت حضور 7 روز

نوع علت حضور: ماحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این اباغیه به شما اباغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

و در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی قزوین
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نخستین سینمای کودک کشور با حضور 
جمعی از عاقه مندان و مسئوان فرهنگی و 

هنری در مشهد فعال شد. 
مدیر پردیس ســینمایی اطلس در حاشیه این 
مراسم به ایرنا گفت: این سینما با دو سالن به صورت 
ویژه طراحی شده و نخستین مشتریان آن جمعی از 
دختران بی سرپرست موسسه خیریه همدم هستند.
پیام دارابی افزود: از ویژگی سالن های اختصاصی 
کودکان می تــوان به طراحی اختصاصی صندلی ها 
 اشاره کرد که کودک می تواند همراه با اسباب بازی 
در صندلی های راحتی مناسب سن وی به تماشای 

فیلم های ویژه خود بپردازد.
وی اظهار داشــت: هر سالن از نظر رنگ بندی، 
نور، تصویر و صدا برای استفاده مناسب کودکان از 

فیلم ها طراحی شده است.
وی گفت: عاوه بر آن این سالن ها همه قابلیت 
سینمایی اعم از صدا و تصویر سینمایی دو بعدی و 
ســه بعدی را دارا هستند و در این زمینه از برترین 

تکنولوژی روز دنیا استفاده شده است.
دارابی افزود: سینمای کودک پردیس سینمایی 
اطلس قابلیت پخش بیش از 10 عنوان انیمیشن دو 
و سه بعدی در روز را داراست که کودکان می توانند 
همراه با مربی خود در سالن های 20 نفره از تماشای 

فیلم لذت ببرند.

مسلح  نیروهای  قضایی  رئیس سازمان 
کشور گفت: پرونده رســیدگی به حادثه 
مرحله  در  اهواز  تروریستی 31شــهریور 
تحقیقات است و کار به دقت دنبال می شود.

حجت ااسام شکرا... بهرامی در حاشیه آیین 
معارفه دادستان نظامی خوزستان افزود: نمی توان 
برای پایان تحقیقات این پرونده زمان مشخصی 
تعیین کرد چون مسئله تحقیقات زمان بر است.

وی بیان داشــت: روند رســیدگی به پرونده 
حادثه تروریستی اهواز با دقت و ظرافت در سازمان 

قضایی نیروهای مسلح در حال انجام است.
وی به تعداد بازداشت شدگان نظامی که در 
ارتباط با حادثه تروریستی 31شهریور در انجام 
وظایف خود قصوری داشته اند  اشاره ای نکرد ولی 
گفت: اگر قصور این افراد در دادگاه محرز شود با 

آنان برخورد قانونی خواهد شد. 
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور 
گفــت: هیچ یــک از متهمانی کــه در ارتباط با 
حادثه تروریســتی 31شهریور بازداشت شده اند 

اعدام نشده اند.

وی افزود: رسانه های بیگانه و معاند به دروغ 
اعدام این متهمان را مطرح کردند که همان موقع 

از سوی دستگاه قضایی تکذیب شد.
در جریان جنایت کور تروریستی 31شهریور 
مــاه اهواز که همزمان با نخســتین روز از هفته 
دفاع مقدس و رژه نیروهای مســلح خوزســتان 
در بلــوار قــدس اهــواز رخ داد 24 نفر از جمله 
»محمدطه اقدامی« کودک چهارساله اهوازی با 
شلیک مستقیم تروریست ها به شهادت رسیدند 

و 69نفر مجروح شدند.

هر پنج عامل تروریســتی ایــن حادثه نیز با 
شلیک متقابل ماموران امنیتی و انتظامی مستقر 
در جایگاه رژه به هاکت و به سزای عمل ننگین 

خود رسیدند. 
قضایی  رئیس سازمان  بهرامی  حجت ااسام 
نیروهای مسلح کشور، پیشگیری از وقوع جرم را 
اولویت نخست این سازمان بیان کرد و افزود:در 
سال های اخیر با آموزش و کاس های توجیهی 
میزان وقوع برخی جرایم در نیروهای مســلح به 

صفر رسیده است.

و  اشتغال  کارآفرینی  توســعه  معاون 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
70 هزار میلیارد ریال تســهیات  اشتغال 
روستایی کشور در بانک های عامل تصویب 
و بخش قابل توجهی نیز پرداخت شــده 

است. 
 »عیســی منصوری« در محــل فرمانداری 
فراهان، افزود: مجموع طرح های  اشتغال روستایی 

کشور حدود 130 هزار فقره برآورد می شود. 
وی ادامه داد: میزان تســهیات درخواستی 
متقاضیــان نیز بیش از 170 هزار میلیارد ریال 
اســت که تاکنون 70 هزار میلیارد ریال آن در 

بانک های عامل مصوب شده است. 
معاون توســعه کارآفرینی و  اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: میزان 
تعهد این وزارتخانه درخصوص تسهیات  اشتغال 
روستایی 60 هزار میلیارد ریال است که تاکنون 
هفت هزار میلیارد ریال مصوب شده و بخش قابل 
توجهی پرداخت و بقیه نیز در حال پرداخت است. 

بیمارستان  احداث  از  اردبیل  استاندار 
مجهز و مدرن هزار تختخوابی با همکاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی و قــرارگاه 

خاتم اانبیاء در اردبیل خبر داد.
اکبر بهنامجو در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
توافقنامه احداث این بیمارستان بین استانداری، 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و قرارگاه سازندگی 
خاتم اانبیاء امضا شــده و بر اساس آن طراحی 
بیمارستان ظرف مدت چهار ماه به پایان می رسد 
و عملیات تجهیــز کارگاه پروژه هم از 2 هفته 

دیگر آغاز می شود.
وی اظهار داشت: 30 درصد از اعتبارات مورد 
نیاز این پروژه از محل دولتی و 70 درصد مابقی 
نیز از محل واگذاری اراضی دانشگاه علوم پزشکی 

اردبیل تامین خواهد شد.
استاندار اردبیل گفت: با احداث بیمارستان 
هزار تختخوابی که حداکثر تا ســه سال آینده 
بــه بهره بــرداری خواهد رســید کمبود تخت 

بیمارستانی در استان جبران خواهد شد.
در چارچــوب این توافقنامــه مدیرعامل 
طرح جامع و مدیرعامل گروه تخصصی شهید 
رجایی وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء 
از محل مورد نظر برای احداث بیمارســتان 

بازدید کردند.

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
سرپرست معاونت مســکن و بازآفرینی 
شهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری گفت: پنج شــهر در کشور شامل 
شهرکرد، کرمانشاه، همدان، سنندج و اراک 
بااترین قیمت مسکن را با توجه به شاخص 

جمعیتی دارند.
ابراهیم علیرضایی افزود: تهران بااترین قیمت 
و اســتان ایام کمترین قیمت مسکن را در کشور 
دارنــد و در چهارمحال و بختیــاری به دلیل عدم 
ســرمایه گذاری در بخش صنعت و صنایع تبدیلی 
پیشرفته در کشاورزی و دامداری پول های سرگردان 
در بخش مسکن هزینه می شود و همین امر موجب 
شده تا شهر شهرکرد یکی از 5 شهر کشور که دارای 

بااترین قیمت در مسکن است باشد.
علیرضایی تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
نرخ مســکن در سطح اســتان 7 تا 8 درصد و در 
شــهرکرد 20 درصد نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین قیمت مسکن در 
شهرکرد بعد از گرانی قیمت ارز و اعمال تحریم ها 
علیه ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون 15درصد 

رشد داشته است.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و 
گیانغرب در مجلس شــورای اسامی گفت: 
همچنان ۵0 درصد زلزله زدگان کرمانشاه در 

چادر و کانکس زندگی می کنند.
فرهاد تجری با بیان اینکه به دلیل پس لرزه های 
مکرر و شدید مقاومت ساختمان هایی که در زلزله 
سال قبل آسیب جزئی دید کاهش یافته است اظهار 
بازسازی ساختمان هایی  داشت: مسئوان عاوه بر 
که در سال گذشته آسیب دید باید به فکر بازسازی 
ســاختمان هایی که در زلزله هفته گذشــته دچار 

خسارت شدند باشند.
وی بیان کرد: این نگرانی وجود دارد که کارها 
در مناطق زلزله زده نیمه تمام باقی بماند و حمایت 
مسئوان تنها به ساخت واحدهای مسکونی مردم 

محدود شود.
تجری بیان کرد: مشکاتی در ماه های گذشته 
در روند بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
به دلیل موضوعاتی همچون گرانی مصالح ساختمانی 
ایجاد شده است و برخی از پیمانکاران کار بازسازی 

را رها کردند که پیگیر تغییر این وضعیت هستم.
نماینــده مردم قصرشــیرین، ســرپل ذهاب و 
گیانغرب در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
بنیاد مســکن باید در ساختمان سازی پاسخگوی 
مطالبات مردم مناطق زلزله زده باشــد، بیان کرد: 
نظام مهندسی نیز در کندشدن روند ساختمان سازی 
تأثیرگذار بوده زیرا با ظرفیت و توان کمی در میدان 
حضور داشته است که پیگیری برای برطرف کردن 

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریالاین مشکات ادامه دارد.
 برای توسعه روستاهای مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسامی 
از اختصاص اعتبار 100 میلیارد ریالی برای توسعه روستایی و 
مناطق محروم شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه خبر داد.

علی محمد شــاعری گفت: این اعتبار از طریق معاونت توسعه 
روستایی نهاد ریاست جمهوری در قالب 50 پروژه به سازمان برنامه 
و بودجه کشــور ارسال شــد تا مقدمات تخصیص صددرصدی آن 

انجام شود.
شاعری افزود: این اعتبار در قالب چهار پروژه آبرسانی روستایی، 
احداث سالن ورزشی، آسفالت راه های روستایی و اجرای طرح هادی 
اباغ شده است تا مراحل عقد قرارداد و انتخاب پیمانکار انجام شود.
وی با بیان اینکه برای آبرســانی به 22 روستای شرق مازندران 
مبلغ ســه میلیارد و 250 میلیون تومان در نظر گرفته شده است، 
ادامه داد: مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان برای احداث سالن 

ورزشی در پنج روستای شرق مازندران اختصاص داده شده است.
نماینده مردم گلوگاه، بهشهر و نکا در مجلس شورای اسامی 
از آســفالت راه های روستایی در 5 محور برای دسترسی بهتر و 
آسانتر به 20 روستای شرق مازندران با اعتبار سه میلیارد و 500 
میلیون تومان خبر داد و افزود: یک میلیارد و 800 میلیون تومان 
برای اجرای طرح هادی در 26 روســتای شرق استان مازندران 

تخصیص یافته است.

یک خیر اراکی سهام بانکی خود را 
به ایتام هدیه داد

»مجید جباری« خیر اراکی 16۵ هزار سهام بانک آینده 
خود را به ارزش 2۵0 میلیون ریال به ۵0 نفر از سادات یتیم 
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان مرکزی 

هدیه داد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی در این آیین 
گفت: این خیر اراکی با اقدام خداپســندانه سهام بانکیش را به این 

نهاد اهدا کرده که به هر یتیم سه هزار و 300 سهم رسیده است.
»قنبر موسی نژاد« افزود: ارزش ریالی هر سهم یکهزار و 600 ریال 

و برای هر یتیم پنج میلیون و 260 هزار ریال است.
وی اظهار کرد: مجموعه مشارکت های مردمی به این نهاد امسال 
نسبت به مدت مشابه قبل 50 درصد افزایش یافته که امید می رود 
این مشارکت ها تا پایان سال جاری افزایش چشمگیرتری داشته باشد.

مسئول توسعه مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان مرکزی نیز در این آیین گفت: 2 هزار و 103 یتیم 

تحت حمایت این نهاد در استان مرکزی وجود دارد.
»رمضانعلــی جالی« افزود: 18 هزار حامی حمایت این ایتام را 

بر عهده  دارند.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان از تخصیص 10 
هزار میلیارد ریال به استان گلستان در زمینه اشتغالزایی 

خبر داد.
شهرام کوسه غراوی در شهرستان آزادشهر اظهارکرد: استان 
گلستان در تمام حوزه ها دارای ظرفیت های فراوانی است که بطور 
ویژه می توان به حوزه گردشگری و کشاورزی اشاره کرد ولی شاهد 

مشکات فراوان خصوصا بیکاری در منطقه هستیم.
وی افزود: مجلس شورای اسامی به اذن رهبر معظم انقاب 
اعتبار 5/1 میلیارد داری را در زمینه اشــتغال در اختیار دولت 
قرار داد که از این مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به استان گلستان 
اختصاص یافته است و امیدواریم بتوانیم قدم های مهمی برداریم.
غراوی گفت: احداث راه آهن گرگان به مشهد، ایجاد منطقه 
آزاد اینچه برون و پتروشیمی گلستان از جمله پروژه ها و برنامه های 
مورد نظر مجمع نمایندگان اســتان است که با تحقق آنها شاهد 

جهشی چشمگیر در اقتصاد منطقه خواهیم بود.
علیرضا ابراهیمی نماینده مردم شهرســتان های آزادشــهر و 
رامیان خاطرنشان کرد: دو شهرستان آزادشهر و رامیان نیازمند 
توجه ویژه ای هســتند زیرا هر دو شهرستان یک جاده منتهی به 
شــاهرود دارند که هردو به دلیل تعریض مدتهاســت با مشکل 
مواجه هســتند و این موضوع حتی در ابعاد کشوری نیز مشکل 

ساز شده است.
در این مراســم نماینده مردم علی آبادکتول نیز گفت: استان 
گلســتان در زمینه های مختلف دچار عقب ماندگی شده و دلیل 

اصلی آن نابرابری در واگذاری اعتبارات و امکانات است.
اســداله قره خانی گفت: عقب ماندگی اســتان گلســتان در 
زمینه هــای مختلف نتیجه عدم برابــری در واگذاری امکانات و 

اعتبارات می باشد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان 
گفت: تندباد اخیر همراه با تگرگ، خســارت حدود 
40 میلیارد ریالی به خطوط شبکه برق این شرکت 

وارد کرد.
»محمود دشت بزرگ« اظهار داشت: بر اثر طوفان باد و 
تگرگ در چند روز اخیر در منطقه بیابانی شهرستان رامشیر، 
تعداد چهار دکل از خط 400 کیلو ولت امیدیه دو پســت 

شهید دقایقی اهواز سقوط کرد.
وی بیان کرد: این خط یکی از سالم ترین خطوط شرکت 

برق منطقه ای خوزستان بود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد:  
خط 400 کیلوولت امیدیه دو- شهید دقایقی اهواز از خطوط 
تبادلی شــرکت برق منطقه ای خوزستان با پیک بار 650 
مگاوات بوده است که بر اثر سقوط چهار دکل مذکور بار آن 
به خطوط دیگر منتقل شده و خاموشی در شبکه ایجاد نشد.

دشت بزرگ بیان کرد: در حال حاضر برآوردهای اولیه 
با حضور کارشناسان شرکت صورت گرفته و ظرف یک ماه 
آینــده با ایجاد یک جاده موقت خط مذکور اصاح و وارد 

مدار می شود.

تبریز- خبرنگار کیهان:
محیط زیســت آذربایجان شرقی هشدار 
داد در صــورت عدم اصــاح فرآیند واحد 
بنزین سازی پاایشگاه تبریز، پرونده آن را به 

دادستانی ارجاع می دهد.
»حسن عباس نژاد« معاون محیط انسانی محیط 
زیســت آذربایجان شرقی گفت: به دنبال اعتراضات 
مردم منطقه »کوجووار« به بوی نامطبوع و آلودگی، 
مشخص شد مشکل مربوط به پاایشگاه تبریز است.
وی افزود: اکیپ اعزامی از سوی محیط زیست 
مشخص کرد که منشــأ آلودگی و بو، پتروشیمی 

تبریز نیست.
عباس نژاد تصریح ساخت: تحقیقات نشان دهنده 

منشأ این آلودگی و بوی نامطبوع، مربوط به واحد 
بنزین سازی پاایشــگاه تبریز می باشد و علت آن 
فرآیندهای شیمیایی است. به همین دلیل اخطاریه 
زیست محیطی به شرکت پاایش نفت تبریز داده 
شد و مدیران آن جهت ادای توضیحات در حفاظت 

محیط زیست حضور یافتند.
وی گفت: مشــکل باید از ســوی پاایش نفت 
تبریز برطرف شــود و اگر ازم باشــد فرآیند واحد 
بنزین سازی را می بایست اصاح نمایند، در غیر این 
صورت پرونده پاایشگاه تبریز به دادستانی ارجاع 

خواهد شد.
عبــاس نژاد تأکید کرد: پیش از این نیز پرونده 

پتروشیمی تبریز به دادستانی ارسال شده بود.

اجرای طرح میزبانی 700 زائر اولی از نقاط 
مختلف کشور با درآمد موقوفات استان خراسان 

رضوی طی مراسمی در مشهد آغاز شد.
مدیرکل امور اجتماعی و موسســات سازمان 
اوقاف و امور خیریه در این مراسم گفت: در اجرای 
این طرح برای ششــمین سال متوالی، 700 زائر 
که تاکنون به مشهد مقدس سفر نکرده اند طی 2 
دوره از 10 تــا 12 آذر و 17 تا 20 آذر به زیارت 
حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( مشرف می شوند.
حجت ااســام ولی اه عادلی افزود: افرادی 
که تاکنون به زیارت حضرت امام رضا)ع( مشرف 
نشــده  و توان مالی ازم را ندارند، خادمان ثابت 
و افتخاری، اعضای هیئــت امنا و مدیران مراکز 
فرهنگــی و قرآنی بقاع متبرکــه، خادمان ثابت 
مساجد و افراد ساکن مناطق محروم روستایی که 
طی 20 سال گذشته به زیارت حرم مطهر رضوی 
مشرف نشده اند، از جمله افراد واجد شرایط شرکت 

در این طرح هستند.
وی اظهــار داشــت: 616 موقوفــه در زمینه 
پرداخت کمک هزینه به زائران حضرت امام رضا)ع( 
وجود دارد که عواید آن صرف افرادی می شود که 

قادر به تامین هزینه سفر به مشهد نیستند.
حجت ااســام عادلی افزود: اجتمــاع زائران 
در دارالهدایه حرم مطهــر رضوی و بهره مندی از 
سخنرانان برجســته، زیارت دسته جمعی، عکس 
خانوادگی زائران، برپایی خیمه معرفت و مشاوره و 
پاسخگویی به سؤاات شرعی با حضور کارشناسان 
مذهبی، مســابقه کتابخوانی و اهدای جوایز به 10 
نفر به قید قرعه، توزیع بسته  های فرهنگی و اهدای 
توشه و سوغات به زائران از برنامه های فرهنگی این 

طرح است.
وی اظهار داشــت: پارسال نیز یکهزار و 500 
زائر اولی در اجرای نیت واقفین به زیارت حضرت 

امام رضا)ع( مشرف شدند.

معاون آبخیزداری و منابع طبیعی اســتان بوشهر 
گفت: برای برون رفت از بحران خشکســالی و تغذیه 
ســفره های زیرزمینی 20 سد مخزنی در این استان در 

دست ساخت است.
 علیرضا شــهابی در جمع خبرنگاران افزود: برای احداث 
این سدها 146 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملی هزینه می شود.
وی بیان کرد: امســال با دستور رهبر معظم انقاب 200 
میلیون دار از صندوق توســعه ملی بــرای اجرای پروژه های 

آبخیزداری در کشور اختصاص یافت.
شــهابی اضافه کرد: این پروژه ها در هشــت حوزه آبخیز 
استان بوشهر اجرا می شود که در زمان حاضر 65 تا 70 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند.
شهابی گفت: ساانه 6 میلیارد مترمکعب هرز آب در استان 
بوشهر وجود دارد که حدود یک میلیارد مترمکعب از این میزان 

قابل استحصال است.
وی یادآور شد: با اجرای پروژه های آبخیزداری ساانه 100 

میلیون مترمکعب آب در استان بوشهر استحصال می شود.

مدیر امور عشایری نهبندان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
1۵ پنل خورشــیدی با اعتبار 800 میلیون ریال در محات 

عشایری این شهرستان نصب شد.
محمد جهان بین افزود: با نصب این تعداد پنل خورشــیدی در 
محات عشــایری نوار مرزی شهرستان 25 خانوار عشایری برق دار 

شدند.
وی بیان کرد: حدود 160 خانوار عشایری شهرستان برای برق دار 
شدن نیازمند نصب پنل خورشیدی هستند که در صورت تخصیص 
اعتبار تا پایان امســال برق رسانی با ایجاد پنل خورشیدی به تعداد 

دیگری از خانوارهای عشایری انجام می شود.
مدیر امور عشــایری نهبندان گفت: بــا توجه به قابلیت هر پنل 
خورشیدی، در برخی محات برای هر 2 تا سه خانوار عشایری یک 

پنل و در برخی نقاط برای هر خانوار یک پنل نصب می شود.
وی ادامه داد: این پنل ها با هدف استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 
تامین روشنایی، استفاده از فرصت های طبیعی و توسعه استفاده از 

انرژی های نو برای عشایر نصب شد.
وی اظهار داشــت: باید با راهکارهای جدید و موثر برای عشایر 
شــغل های جدید از جمله تولید محصوات ارگانیک دامی، کشــت 
گیاهان دارویی و زنبورداری ایجاد شود تا در مواقع خشکسالی معیشت 

آنان کمتر تهدید شود.
ســه هزار و 192 خانوار عشایری در شهرستان نهبندان زندگی 
می کننــد و بیــش از 180 هــزار راس دام را در این منطقه مرزی 

پرورش می دهند.

مددجوی زیرپوشــش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( البرز،بــا راه اندازی کارگاه تولید 
کفش سنتی توانست برای 12 نفر کارآفرینی 

کند.
این مددجو 47 ساله به مدت10 سال از خدمات 

کمیته امداد بهره مند شد.
وی گفت: شــغل پدرم کفــش دوزی بود و من 
این حرفه را نزد پــدرم آموختم ولی تقدیر چنین 
رقم خورد که در ســال 78 به دلیل ســکته مغزی 
ازکارافتاده شــد و توانایی اداره خانواده را از دست 
داد و ناگزیر تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفتیم.
وی ادامه داد: پس از گذراندن خدمت سربازی 
تصمیــم گرفتم به همراه پنج بــرادرم برای تأمین 

معاش خانواده شغل پدر را ادامه دهم.
ایــن مددجو گفت: در ســال 93 بــا مراجعه 
بــه کمیته امــداد مبلــغ 100میلیون ریــال وام 
قرض الحسنه اشتغال دریافت کردم و با خرید ابزار و 

اجاره مکانی برای کارگاه کار را شروع کردم.
وی افزود: متاسفانه براثر یک حادثه آتش سوزی همه 

سرمایه ام از بین رفت و دوباره به نقطه صفر برگشتم.
این کارآفریــن موفق البرزی بابیان اینکه برای 
شــروعی دوباره به کمیته امداد مراجعه کرده است 
گفت: در سال 96 با موافقت بخش  اشتغال کمیته 
امداد یک فقره تسهیات 300میلیون ریالی دریافت 
کردم و پس از تهیه ابزار کار موفق شدم دوباره کارگاه 

را رونق ببخشم.
وی با  اشــاره به اینکه مسئوان سازمان میراث 
فرهنگــی از فعالیت های تولید کفش ســنتی وی 
بازدید کرده اند، ادامه داد: 2 کارگاه دیگر نیز در قالب 

زیرمجموعه کارگاه اصلی راه اندازی کردم.

ساخت کاا در صنعت نفت و گاز
اهواز- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز گچســاران از تهیه و تامین بیش از چهار هزار و 500 قلم کاا 
به ارزش بیش از 700 میلیارد ریال از ســال گذشته تاکنون در این 

شرکت خبر داد.
»هوشــنگ صیدالی« تصریح کرد: از مجموع چهار هزار و 500 
قلم کاا بیش از 1700 قلم آن به ارزش بیش از 420 میلیارد ریال 
توسط سازندگان داخلی و به سفارش این شرکت ساخته شده است.

وی گفت: این اقام در قالب 800 درخواســت از ادارات مختلف 
توسط شرکت های داخلی ساخته شده است و این میزان خرید نسبت 

به سال قبل از آن 18 درصد رشد داشته است.
صیدالی خاطرنشــان کرد: همچنین در نیمه اول امسال نیز این 
شرکت بیش از 1000 قلم کاا به ارزش بیش از 55 میلیارد ریال از 
فروشندگان و تامین کنندگان در شهر گچساران خریداری کرده است.

ناهنجاری های حاشیه نشینی
جاسک- خبرنگار کیهان: معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری 
جاسک گفت: جاسک در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد و باید در 
خصوص رفع معضل حاشیه نشینی این شهرستان تدابیری اندیشیده 

شود.
احمد گتیلی گفت: حاشیه نشــینی تهدیدی جدی برای توسعه 
سواحل مکران اســت و باید هرچه سریعتر مردم ساکن در مناطق 

حاشیه شهر ساماندهی شوند.
وی گفت: بیشتر حاشیه نشینان این شهرستان از شهرهای دیگر 
می باشند که باید در این خصوص ریشه یابی و اقدام مناسب صورت 

گیرد.
سفیران سامت

* معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان جاسک از حضور 
2500 نفری دانش آموزان جاســکی به عنوان ســفیران سامت در 

مدارس شهرستان جاسک خبر داد.
شهقلی زاده افزود: هر دانش آموز یک سفیر سامت در منزل است 

و امور خودمراقبتی را به خانواده خود آموزش و گوشزد می کند.
آزادی 2 زندانی

تبریز- خبرنگار کیهان: با کمک مالی دانشجویان دانشگاه تبریز 
2 زندانی جرایم غیرعمد، از زندان آزاد شدند.
تهیه نقشه خطرات

* با هدف مدیریت اصولی مخاطرات، نقشه خطرات تبریز تهیه 
می شود.

مدیر بحران شــهرداری تبریز گفت: نقشــه های خطر تبریز با 
مشارکت شهرداری های مناطق شهر تهیه می شود.

مسعود حسن نژاد افزود: به همین منظور نقاط خطرناک و تهدیدات 
شناسایی و با بلوک بندی مناطق، بازدیدهای میدانی از نواحی و محات 
تبریز، اقدام به تهیه و تدوین نقشــه های خطر خواهد شد تا نسبت 

به احیای آمادگی های ازم در برابر مخاطرات احتمالی اقدام شود.
نظارت با نرم افزار در بنادر

ساری- خبرنگار کیهان: برای اولین بار در سطح بنادر شمالی 
کشور و با استفاده از نقشه های رستر منطقه شرق خزر و به کارگیری 

نرم افزار OPEN CPN شناورهای متردد به بندر نظارت می شوند.
بندر امیرآباد برای اولین بار در سطح بنادر شمالی کشور اقدام به 
تهیه سامانه آناین مونیتورینگ شناورهای موجود در لنگرگاه ورودی و 
حوضچه های بندر بر اساس ماژول AIS کرده که با اتصال آن به شبکه 
بندر و همچنین تولید رستر چارت منطقه خزر و بندر امیر آباد اقدام 
به راه اندازی نرم افزار OPEN CPN جهت تمامی قسمت های مرتبط 

با فعالیت های دریایی کرده است.
وجود 280 هزار دیابتی در مازندران

* معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 5 میلیون ایرانی 
دیابت دارند که 280 هزار نفر آنها مازندرانی هستند.

اعرابــی افزود: افراد زیادی در مرحله پیش دیابتی اند که با تغییر 
ندادن سبک زندگی، در آینده دچار دیابت می شوند.

وی قند خون بین 100-126 را پیش دیابتی دانســت و افزود: 9 
میلیون نفر در کشور در مرحله پیش دیابتی اند که 530 هزار نفر در 

مازندران هستند.
اعرابی با بیان اینکه 70 درصد مازندرانی ها به علت چاقی با اضافه 
وزن مواجه هســتند، گفت: شهرداری ها باید فضای مناسب را برای 
دوچرخه سواری و پیاده روی به منظور کاهش اضافه وزن شهروندان 

فراهم کنند.

برگزاری سالروز شهادت 
میرزا کوچک خان در رشت

رشت- خبرنگار کیهان:
مراسم سالروز شهادت روحانی مبارز میرزا کوچک خان 
جنگلی در جوار مزارش در »سلیمانداراب« رشت برگزار شد.

نود و هفتمین سالروز شهادت روحانی مبارز میرزا کوچک  جنگلی 
و یادواره 152 شهید روحانی استان گیان با حضور آیت اه رسول 
فاحتی نماینده ولی فقیه در گیان و امام جمعه رشت، حجت ااسام 
والمسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، جمعی 
از مدیران دستگاه های اجرایی و خانواده های شهدا و اقشار مختلف 

مردم در مسجد »سلیمانداراب« رشت برگزار شد.
گفتنی است در پایان این مراسم به مقام شامخ میرزا کوچک خان، 
قهرمان گیانی مبارزه با اســتبداد داخلی و استعمار خارجی، ادای 

احترام شد.
شــایان ذکر است میرزا کوچک جنگلی در یازدهم آذرماه سال 

1300 هجری خورشیدی به شهادت رسید.

برق خورشیدی
 خانه عشایر نهبندان را روشن کرد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور:

پرونده رسیدگی به حادثه تروریستی اهواز
 در مرحله تحقیقات است

تصویب هزار میلیارد ریال تسهیات  اشتغال روستایی کشور در بانک ها

منصوری ادامه داد: تسهیات  اشتغال روستایی 
در بخش های خدمات، آی تی، گردشگری، معادن 

کوچک، کشاورزی و دامپروری است. 
وی بیان کرد: با توجــه به اینکه طرح های 

 اشتغال روستایی پیش از افزایش نرخ ارز تنظیم 
و ارایه شده، سازوکاری ترتیب داده شد تا میزان 
تسهیات متقاضیانی که تاکنون موفق به دریافت 

رقم درخواستی نشده اند، افزایش یابد. 

منصوری گفت: الگوی توسعه مشاغل خانگی 
نیز از ســوی این وزارتخانه در 9 استان کشور 
اجرایی شده و به زودی نتایج آن به دیگر استان ها 

اباغ می شود. 
وی ارایه ضمانتنامه بانکــی را از مهم ترین 
مشکات متقاضیان تسهیات  اشتغال روستایی 
عنوان کرد و گفــت: این مهم به صورت جدی 
از ســوی وزارت تعاون در حال پیگیری است و 
اکنون بانک توسعه تعاون تسهیات تا سقف 2 
میلیارد ریال را با  دریافت سفته پرداخت می کند. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
هدف از پرداخت یک و نیم میلیارد دار تسهیات 
ایجاد  اشتغال است و این مهم باید در این راستا 
هزینه شــود و از پرداخت تسهیات معیشتی 

خودداری شود. 
منصوری افزود: چهار هزار و 400 روســتا از 
49 هزار روستای کشور به عنوان روستای کانونی 
انتخاب شده اند که سال آینده یکهزار روستا از این 

چهارهزارو400 روستا معرفی می شود. 

آغاز سفر 700 زائر اولی به مشهد قیمت مسکن در شهرکرد 
20 درصد افزایش یافت

قرارگاه خاتم اانبیاء، 
بیمارستان اردبیل را 

می سازد

زلزله زدگان کرمانشاه همچنان در چادر و کانکس 
زندگی می کنند

پرونده پاایشگاه تبریز
 به دادستانی ارسال می شود

طوفان 40 میلیارد ریال به خطوط برق منطقه ای خوزستان خسارت زد

نخستین سینمای
 کودک کشور در مشهد 

فعال شد

مددجوی  البرزی 
کارآفرین شد

ساخت 20 سد مخزنی در استان بوشهر 

10 هزار میلیارد ریال
 برای ایجاد  اشتغال در گلستان تخصیص یافت



سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسام»ISC« گفت: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی 
تایمز اعام کرده اســت دانشگاه های ایران توانسته اند در ۹ حوزه موضوعی پزشکی، علوم فیزیکی، هنر 
و علوم انســانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت ،علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و 

فناوری در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرند.
به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمدجواد دهقانی سرپرســت پایگاه استنادی علوم 
جهان اسام»ISC« گفت: یکی از رتبه بندی های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت ساانه انجام 
می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه 
موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند.

وی افزود: دانشگاه تهران در حوزه های آموزشی با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، هنر و علوم انسانی با رتبه 
۴۰۱+ و علوم اجتماعی با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، تنها دانشــگاه ایران در بین دانشــگاه های برتر جهان 

در این حوزه ها است.
دهقانی گفت: در حوزه اقتصاد و تجارت، دانشگاه تهران به همراه دانشگاه اصفهان به ترتیب با قرار 

گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱و ۵۰۱+ دو دانشگاه ایران در جمع دانشگاه های برتر جهان هستند.
وی افزود: در حوزه پزشکی از ایران ۵ دانشگاه در میان ۷۲۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ در بین دانشگاه های ایرانی رتبه نخست را 
دارد و در رتبه های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز با بازه 
رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۶۰۱ + در بین دانشگاه های برتر قرار دارند.
بر اســاس اعام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اســام، در حوزه علوم زیستی، ۱۱ دانشگاه 
از ایران در بین ۷۵۱ دانشــگاه برتر جهان قرار دارند که دانشــگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه 
رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و پس از این دانشگاه دانشگاه های فردوسی مشهد، 
گیان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه با 

بازه رتبه ای ۶۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.

دهقانی اعام کرد: در حوزه علوم فیزیکی، ۲۴ دانشگاه از ایران در میان ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان در 
این حوزه دیده می شــوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۲۵۱-۳۰۰ 
و دانشگاه کاشان با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ در بین دانشگاه های ایران به ترتیب در رتبه های اول و رتبه 
دوم قرار دارند. دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، گیان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف 
و تهران با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشــگاه های شــهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، 
شــهید بهشتی، شیراز، صنعتی شــیراز، تبریز و زنجان با بازه رتبه ای ۸۰۰ -۶۰۱ و دانشگاه های الزهرا، 
بیرجند، اصفهان، خوارزمی، شــهیدباهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد با بازه رتبه ای ۸۰۱+ در 

این فهرست دیده می شوند.
وی گفت: در حوزه علوم کامپیوتری، ۹ دانشگاه از ایران در بین ۶۸۴ دانشگاه برتر جهان قرار دارند، 
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های 
فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۶۰۰ -۵۰۱ و دانشگاه اصفهان 

با رتبه ۶۰۱+ در این فهرست حضور دارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسام اظهار داشت: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۲۳ 
دانشگاه از ایران در بین ۹۰۳ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
بابل و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ در بین دانشگاه های ایران رتبه اول را در این حوزه دارند. 
دانشگاه های گیان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه های صنعتی 
امیرکبیر و صنعتی اصفهان با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، 
شــیراز، صنعتی شیراز و تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان، 
خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوســی، شهید بهشتی، صنعتی شــاهرود، ارومیه و زنجان با بازه رتبه ای 
۸۰۰-۶۰۱ و در نهایت دانشگاه های شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه ۸۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.

شــاید تا به حال از انواع ســهمیه های کنکور و دانشگاه ها چیز هایی شنیده باشید و یا در طی 
ثبت نام کنکور و یا دانشگاهتان به این موضوع برخورد کرده و درگیر آن شده باشید. معموا هنگامی 

که عبارت سهمیه را می شنویم ناخودآگاه ذهنمان به سمت رانت و پارتی و رابطه می رود.
اصا چرا سهمیه؟ سهمیه ها برای چه کسانی هستند؟ آیا برای دادن این سهمیه ها نظارتی انجام 
می گیرد یا بازهم پارتی و رابطه برقرار است؟ نقش دولت، مجلس و وزارت علوم در ایجاد این سهمیه ها 

چیست؟ یا برای گرفتن این سهمیه ها اولویت با  اشخاص خاص است؟ و سؤااتی از این جنس.
نقل و انتقاات دانشجویان بخصوص در آزمون های سراسری برای خانواده ها نیز اهمیت زیادی 

دارد، به ویژه زمانی که دانشجو در شهری به جز محل سکونت خود پذیرفته شود.
 ابتدا به سهمیه های مربوط با انتقال و یا میهمان شدن دانشجویان می پردازیم که عبارتند از:

۱-میهمان شدن ورزشکاران و قهرمانان ملی
۲-انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی

۳- میهمان شدن دانشجو به استناد ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری
۴- انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستان های سازمان سما

۵- میهمان شدن بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند
۶- میهمان شدن بر اساس چند دانشجویی

۷- انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و متارکه
۸- انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگران

۹-میهمان شدن دانشجویان باردار، بیمار و معلول
هریک از این موارد دارای قوانینی اســت که دانشــجو، دانشگاه و هم مسئولین مربوطه باید به 
آنها پایبند بوده و عدالت آموزشــی را ســرلوحه عملکرد خود قرار داده و عاری از هرگونه خطا و یا 

رانتی باشند.
در آیین نامه هیئت علمی دانشگاه ها چه آمده است؟ دانشجویان درباره سهمیه فرزندان هیئت 

علمی چه می دانند؟
درباره سهمیه شاهد و ایثارگران چیز های مختصری می دانیم. اما تا با حال درباره سهمیه فرزندان 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها چیز های کمی به گوشمان خورده.این نقل و انتقاات ضوابط خاصی 
دارد که بررسی های متقاضی، یک طرف از دانشگاه مبدا و طرف دیگر از دانشگاه مقصد انجام می گیرد.
در این میان فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیز از این موارد مستثنی نبوده و از سهمیه 
نقل و انتقاات و همچنین تسهیات ویژه تری نیز برخوردارند.این تسهیات ویژه با توجه با فعالیت 

والدین آنها در دانشگاه ها برای این افراد در نظر گرفته شده است.
در سال های گذشته دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور بخشنامه 
ارائه تسهیات و امتیاز به فرزندان اعضای هیئت علمی شرکت کننده در کنکور را ملغی اعام نمود، 
ولی بافاصله هیئت دولت امتیاز انتقال و تغییر رشته در کنکور های سراسری برای فرزندان اعضای 

هیئت علمی دانشگاه ها را به تصویب رساند.
ازم به ذکر است این بخشنامه تاکنون چندین بار ملغی اعام شده و بعد از آن توسط دیوان 

عدالت اداری ملغی اعام شد و سپس توسط وزیر علوم در هیئت دولت مطرح و تصویب گردید.
شاید چندباری در رسانه ها و مصاحبه ها درباره امتیاز به فرزندان اعضای هیئت علمی این جمله 
را شنیده اید: تنها امتیازی که در این بخشنامه برای فرزندان اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده 
این است که دانشگاه های مبدا و مقصد با انتقال و تغییر رشته آنها موافقت کنند. اما نکته اینجاست 
که همین »تنها امتیاز« برای عده ای از دانشجویان شهرستان ها و یا مناطق محروم بزرگ ترین اتفاق 

است و شاید آرزوی تک تک آنها باشد که بتوانند در محل زندگی خود، تحصیل کنند.
ســهمیه فرزندان هیئت علمی دانشــگاه ها شاید تنها نوع سهمیه ای است که تا به حال خیلی 
جدی به آن پرداخت نشــده و یا شــاید خیلی از رسانه ها و خبرنگار ها به دایلی اجازه ورود به آن 
را نداشــته باشــند.حتی با کمی تامل به این نکته می رسیم که تا به امروز حتی حواشی چالشی و 

مخربی هم حول این موضوع دیده نشده است.

اخیرا قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک سخنرانی گفته بود 
که معتقد است که سهمیه خانواده های ایثارگران و شهدا در کنکور باید حذف شود، تا حق کسی 
تضییع نشود چراکه بهترین و باهوش ترین ها باید در دانشگاه های تهران تحصیل کنند. این در صورتی 
است که استفاده از سهمیه  فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در سال های اخیر بسیار بیشتر 

و چندین برابر سهمیه شاهد بوده است.
امروز و پس از گذشت سال ها از دفاع مقدس که خانواده شاهد شاید کمتر فرزند دانشجو داشته 
باشــد و این نکته که جمعیت اعضای هیئت علمی دانشــگاه های کشور ۸۰هزار نفر بوده با کمی 

تحلیل در این خصوص می توانیم به نکاتی درباره درز نشدن این سهمیه  بزرگ و پنهان برسیم.
طبق مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی، فرزندان هیئت علمی دانشگاه ها چنانچه در آزمون 
کنکور ۹۰ درصد نمره یک رشــته را کســب کنند می توانند جهت انتقال به دانشگاه مد نظرشان 
و یا دانشــگاهی که والدین در آن مشغول تحصیل است اقدام کنند. همچنین طبق همین مصوبه 
فرزندان اعضای هیئت علمی با کسب ۹۲/۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد، 
می توانند حتی رشته خود را تغییر دهند. یعنی این فرزندان بدون قید و شرطی می توانند به راحتی 

به دانشگاه های معتبر و رشته های پرمتقاضی دست پیدا کنند.
برای مثال فرزندی می تواند در دورترین و کم امکانات ترین دانشگاه و کم متقاضی ترین رشته 
در کنکور سراسری به معتبر ترین دانشگاه و پرمتقاضی ترین رشته مثل پزشکی و یا دندان پزشکی 
منتقل شود؛ که نمونه آن هم در کنکور امسال ۹۷ فرزند یکی از همین اعضا که در رشته دامپزشکی 
با رتبه ۱۰هزار توانســته بود در یکی از شهرســتان ها قبول شود، به یکی از دانشگاه های کانشهر 
منتقل شد و رشته خود را از دامپزشکی به پزشکی تغییر داد. یا دانشجویی که به واسطه عضویت 
پدرش در هیئت  علمی دانشــگاه یکی از شهرســتان های استان سمنان توانست وارد یک دانشگاه 

برتر صنعتی در تهران شود. 
این امتیاز ها هیچ گونه توجیه آموزشــی ندارد و کاما از عدالت آموزشی به دور است، اما تمام 
افرادی که در این مورد دارای منفعتی هستند به دایل مختلفی از آن حمایت می کنند. برای مثال 
در رای گیری برای ابطال مصوبه شماره ۴۴۳۰۹/۲۶۲۷۶۵ که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ انجام شده 

این طور آمده است:
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور

مرجع رســیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، دو نامه از وزیر علوم و وزارت 
بهداشت به مشخصات زیر برای دیوان عدالت اداری ارسال شد که در آن توجیهاتی غیر قابل قبول 

و ناعادانه مطرح شده است؛
۱. نامه وزیر علوم تحقیقات و فناوری به شــماره ۵۵۸۳۰/۶۱۴۸۶/س -در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ 

در ۵ بند
۲. نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۰۷/۵۴ - که در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۴در 
حمایت از این ســهمیه برای دیوان عدالت اداری ارســال شد؛ که پس از آن از سوی دیوان عدالت 

اداری خاف قانون شناخته شد، اما به نحو دیگری دوباره از سر گرفته شد.
به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ در آخر با چند سؤال که اخیرا توسط دانشجویان در فضای مجازی 
و واقعی مطرح شــده اســت این گزارش را به پایان می رسانم تا شاید مسئولی برای آنها پاسخی 
داشته باشد! چرا باید فرزند یک شخصیت علمی که اخیرا فقط وام مسکن این اعضا ۱۵۰میلیون 
افزایش یافته و ۲۵۰میلیون وام مسکن دریافت می کنند و از امتیازات علمی و آموزشی بسیاری 
بهره مند هســتند باید از این امتیازات برخوردار شوند؟ چرا هیچ کجا برای فرزندان کارگران و یا 
کشــاورزان این اتفاق رخ نداده و آنها باید با ســهمیه های آزاد در کنکور شرکت کنند؟ آیا اینکه 
ظرفیت دانشگاهی ۱۰۰نفر است و ۵نفر از این فرزندان به صورت مازاد به آن دانشگاه وارد شوند 
یعنی برای مثال جمعیت دانشگاه ۱۰۵ نفر شود این اتفاق خودش عین رانت و پارتی بازی نیست؟ 
آیا شخصی که رتبه اش در کنکور ۲۰هزار شده با شخصی که با تاش ها و زحماتش رتبه ۲هزار 
را کسب کرده برابر است؟ چرا باید در یک کاس در کنار هم قرار بگیرند؟ فقط به دلیل داشتن 

والدین عضو هیئت علمی؟!

صفحه 8
چهار شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ 

۲۷ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۶
دانشگاه

Daneshgah@Kayhan.ir

چرا در مواقع بحران و بروز چالش های مختلف، اثری از دانشگاه ها و دانشگاهیان 
نمی توان یافت؟ مگر نه اینکه از پیشتازان عرصه علم و دانش توقع می رود که برای 

عبور از بحران ها و چالش ها راهکار علمی ارائه دهند و عالم بی عمل نباشند؟
این ها سوااتی است که بارها و بارها پرسیده شده اما کمتر به جواب رسیده یا 
تغییری را موجب شده اند. سوااتی که هر بار اتفاقی رخ می دهد و با سکوت دانشگاه ها 
و دانشگاهیان همراه می گردد، در افکار عمومی طرح می شود و ابهام آفرینی می کند.

درباره ابهاماتی ســخن می گوییم که نشــات گرفته از مهم ترین اشکال عرصه 
دانشگاهی در کشورمان هستند. اینکه ارتباط دانشگاه با جامعه به نوعی قطع شده 
و عما مراکز آموزش عالی کشــورمان را به مدارس شبیه کرده است؛ مدارسی که 
در آنها آموزش داده می شود و در نهایت، محل صدور مدرک فارغ التحصیلی است.
همان اشکالی که در مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت نیز دیده می شود. اینکه 
دانشگاه ها به جزیره هایی مستقل از همه تبدیل شده اند که در آنها تحصیل و پژوهش 
صورت می گیرد اما نه پژوهش هایی برای حل مشکات جامعه و گره گشایی از مسائل، 

که تولیدی علمی فارغ از همه چیز.
این را می شود از سکوت دانشگاهیان و دانشگاه ها در مقاطع مهم دریافت. مثل 
سال اخیر که بحران اقتصادی در ابعاد بزرگ رقم خورد و حتی زندگی و معیشت 
بسیاری از مردم را به مخاطره انداخت اما به قدر برگزاری سلسله همایش ها یا آغاز 
پژوهش هــای میدانی و یا ارائه راهکارهای علمی یا مبتنی بر تجربیات جهانی هم 

از دانشگاه واکنش نگرفت.
واکنش منفعانه ای که در ابعاد دیگر نیز قابل بررسی است. مثل سکوت دانشگاه ها 

در قبال اعتراضات معیشتی و هر اتفاق ریز و درشت دیگری که در کشورمان رقم 
می خــورد. واکنش هایی که یا هرگــز رخ نمی دهند یا آنقدر دیر رقم می خورند که 

کار از کار گذشته است.
وضعیتی غیرقابل قبول که در خروجی های دانشــگاه ها نیز دیده می شود. در 
مقاات علمی پرشــماری که دانشگاهیان ایرانی در مجات معتبر جهانی و داخلی 
منتشر می کنند اما به ندرت می شود از ا به ایشان به دغدغه های عمومی ایرانیان 
رســید. مقااتی که هیچ کدام پی یافتن چرایی هجوم ایرانیان برای تشکیل صف 
خرید از فروشــگاه ها یا چگونگی برقراری تعادل در دخل و خرج در زمان ســقوط 

دومینوی قیمت ها نیستند.
مقااتی که نمی شود از خالشان دریافت عملکرد کدام نهاد و سازمان با گزاره های 
علمی همخوانی نداشــته و ندارد که نتیجه، بروز بحران و تداوم آن است. مقااتی 
که پژوهشگرانشان ترجیح می دهند در محدوده علم بمانند و وارد زندگی روزمره و 
مسائل و مشکات جامعه نشوند، که اگر این گونه نبود، با توجه به رکورد چشمگیر 
دانشگاهیان کشــورمان در تولید مقاله، می بایست خیلی وقت پیش با بسیاری از 

مشکات خداحافظی می کردیم.
اما چاره چیســت و چگونه می شــود این خأ را جبران کرد و کاری کرد که 
دانشگاه ها و دانشگاهیان، در صف نخست و مقدم شناسایی چالش ها و بحران ها و 
تاش برای چاره جویی و رفعشان باشند؟ سوالی کلیدی که ظاهرا مسئوان دانشگاه 
آزاد اســامی برای پاســخ دادن به آن ایده هایی در سر دارند و حتی پا به میدان 

عمل نیز گذارده اند.
اتفاقی که روز گذشــته و با رونمایی از طرحی با عنوان »پایش« کلید خورد و 
امروز با رونمایی از سامانه مربوط به آن، وارد فاز اجرایی گردید. طرحی که مخفف 
»پژوهش اثرگذار یکپارچه شــبکه ای« اســت و به طور خاصه، قرار است آموزش 
عالی کشورمان را در حل مسائل کشور، هدفمند کند. به این صورت که چالش های 
پیش روی کشــورمان شناسایی شــود و بعد بر اساس این شناخِت حاصل آمده از 
چالش ها و اولویت های شان در بررسی و چاره جویی، سلسله پژوهش هایی در دستور 

کار قرار گیرد.
موضوعی که به باور برخی، بزرگترین ضعف حال حاضر دانشگاه های کشورمان 
اســت. دانشــگاه هایی که به همه پدیده های پیرامون خود بی توجه هستند اما با 
سرعت و شتابی بی سابقه در مسیر تهیه و انتشار مقاات علمی قرار دارند. مقااتی 
که اگر بگوییم شماری شان چیزی جز اتاف وقت و انرژی و هزینه نیستند، سخنی 

به اغراق نگفته ایم.
این در حالی است که اگر چالش ها شناسایی شوند و پس از آن، تاش جامعه 
دانشگاهی معطوف به بررسی و تحقیق پیرامون آنها شود، می توان امیدوار بود که 
راهکارهــای علمی فراوانی برای عبور از چالش های مختلف تدوین و ارائه شــود. 
دورنمایی امیدبخش که دانشگاه آزاد با شروع طرح پایش آن را ترسیم کرده است، 
اما در عمل هم خوب به اجرا درخواهد یا نه، ســوالی است که می بایست در آینده 

بدان پاسخ دهیم!

۱۶ آذرماه هر سال در کشور ما به عنوان روز دانشجو 
گرامی داشته می شود، در این روز دانشگاه ها و دانشجویان 
برنامه های متنوعی برگزار می کنند ولی شاید برخی هنوز 
ندانند علت نامگذاری این روز به عنوان روز دانشجو چیست.
رهبــر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید و 
دانشجویان در دانشــگاه علم و صنعت در روز ۲۴ آذرماه 

سال ۸۷ تاریخچه ای از این واقعه بیان کردند.
ایشان فرمودند: »جالب است توجه کنید که ۱۶ آذر در 
سال ۳۲ که در آن سه نفر دانشجو به خاک و خون غلتیدند، 
تقریباً چهار ماه بعد از ۲۸ مرداد اتفاق افتاده؛ یعنی بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد و آن اختناق عجیب - سرکوب عجیب 
همه نیروها و سکوت همه - ناگهان به وسیله دانشجویان 
در دانشگاه تهران یک انفجار در فضا و در محیط به وجود 
می آید. چرا؟ چون نیکسون که آن وقت معاون رئیس جمهور 
آمریکا بود، آمد ایران. به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان 
اعتراض به نیکسون که عامل کودتای ۲۸ مرداد بودند، این 
دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات می کنند، 
که البته با سرکوب مواجه می شوند و سه نفرشان هم کشته 
می شوند. حاا ۱۶ آذر در همه سالها، با این مختصات باید 
شناخته شود. ۱۶ آذر مال دانشجوی ضد نیکسون است، 

دانشجوی ضدآمریکاست، دانشجوی ضدسلطه است.
بعد، از آن سال تا سال ۴۲ - که شروع نهضت روحانیت 
و نهضت دینی و اســامی در کشــور ماســت - جنبش 
دانشــجوئی کــم و بیش تحرکاتی دارد. من یادم اســت 
سال های ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و...، دانشجوها تحرکاتی داشتند، 
منتها به شدت سرکوب می شد و اجازه نمی دادند بروز پیدا 
کند؛ تا نهضت روحانیت در سال ۱۳۴۱ و اوج اش در سال 
۴۲ شروع شد، که اینجا باز شما نشانه جنبش دانشجوئی 
را مشــاهده می کنید؛ یعنی در تمام پانزده سالی که بین 
۱۳۴۲ است که شروع نهضت روحانیت باشد، تا ۱۳۵۷ که 
پیروزی انقاب اتفاق افتاد، شما در همه جا و دوشادوش 
روحانیت و در کنار او، جنبش دانشــجوئی را مشــاهده 
می کنید. دانشــگاه های کشــور، محیط های دانشجوئی 

»سهمیه هیئت علمی« چیست؟

همه برابرند
 فرزندان اساتید برابرتر!

16 آذر به روایت رهبر انقاب

بر اساس اعام پایگاه رتبه بندی تایمز
دانشگاه های ایران در ۹ حوزه موضوعی

در بین دانشگاه های برتر جهان

کشــور، مرکز تحرک و فعالیت اســت و یکی از بازوهای 
اساســی نهضت در تمام طول این مدت - که این را ما از 
نزدیک هم خودمان شاهد بودیم؛ هم دوستانی که در کار 
نهضــت و مبارزات بودند و هم همه این را تجربه کرده اند 
و آزموده اند - دانشجویانند. بنابراین، دانشگاه ها یک بخش 
اینفــک از نهضت روحانیت بودند. البته در دانشــگاه ها 
جریان های الحادی و ضددینی و مارکسیست و غیره هم 
بودند، لکن آن حرکت غالب، مربوط بود به دانشــجوهای 
مسلمان. لذا گروه هائی که تشــکیل می شد - گروه های 
مبارز - و کارهائی که انجام می گرفت مثًا در زندانها - این 
زندانهای گوناگون در ســال های مختلف که ما خودمان 
تجربه کردیم - در همه جا، دانشجوها هم حضور داشتند؛ 
یعنی روحانیون و دانشــجویان عمده زندانی ها را تشکیل 
می دادند. همین موجب شد که ما روحانیون مشهد، علمای 
مشهد و جمع کثیری از مردم مشهد در سال ۵۷، قبل از 

پیروزی انقاب، وقتی می خواستیم تحصن انجام بدهیم، 
این تحصن در مرکز دانشــگاهی پزشکی امام رضا انجام 
گرفت؛ یعنی مرکزیت دانشگاه. در تهران هم تحصِن علما 
و روحانیون و انقابیــون و مبارزین برای ورود امام - که 
در ورود ایشــان تأخیر شده بود - در دانشگاه تهران انجام 
گرفت. اینها نشان دهنده نقش دانشگاه و نقش دانشجوست، 

تا انقاب پیروز شد.
بعد از پیروزی انقاب این حرکت دانشجوئی - جنبش 
دانشــجوئی، حضور دانشجوئی - صحنه عجیبی است. در 
همان ماه های اول، مسئله تشکیل سپاه پاسداران و حضور 

فعال دانشجویان در سپاه است و به فاصله چند ماه، تشکیل 
جهاد سازندگی به وســیله خود دانشجوهاست، که خود 
دانشجوها جهاد سازندگی را تشکیل دادند و خودشان آن 
را توســعه دادند؛ خودشان آن را پیش بردند، که یکی از 
برکات و افتخارات نظام اسامی، جهاد سازندگی بود. چند 
ماه بعد از این، موج دوم حضور دانشــجویان در مواجهه و 
مقابله با عناصر مسلحی بود که دانشگاه را انه خودشان 
کرده بودند، که اتفاقاً خیلی از آنها غیر دانشــجو بودند و 
همین دانشگاه تهران تبدیل شده بود به مرکز تسلیحات 
و تفنگ و مهمات و نارنجک! آنها این وسائل را جمع کرده 
بودند برای اینکه با انقاب مبارزه کنند. کسی که توانست 
اینها را از دانشگاه تهران ازاله کند، خود دانشجوها بودند؛ 
حرکت عظیم دانشجوها که اینجا هم خودش را نشان داد.

ســال ۵۹ با شروع دفاع مقدس، حضور دانشجوها در 
جبهه اســت که نمونه های مختلفی از آن وجود دارد که 

یکــی از آنها همین حاج احمد متوســلیان و امثال اینها 
بودند که بلند شدند رفتند منطقه غرب در کردستان، در 
عین غربت - بنده در همان ماه های اول جنگ، پنج شش 
ماه بعد از اول جنگ، منطقه کردستان را از نزدیک دیدم؛ 
گرد غربت آنجا بر ســر همه کأنه پاشیده شده بود - و در 
تنهائی، بی ساحی و با حضور فعال دشمن و بمباران دائمی 
دشمن، این مخلص ترین نیروها در آنجا کارهای بزرگی را 
انجام دادند که قبل از عملیات فتح المبین - عملیاتی که 
این ســردار بزرگوار و دوســتانش انجام دادند - عملیات 
محمد رسول اه را انجام دادند که آن، یک نمونه از حضور 

دانشجویان است. یک نمونه دیگر دانشجوهائی هستند که 
در ماجرای هویزه حضور پیدا کردند که آن دانشــجوها را 
هم بنده، تصادفاً در همان روزی که اینها داشتند می رفتند 
- روز ۱۴ دی - بــه طرف منطقه نبرد و درگیری، دیدم؛ 
شــهید علم الهدی و شهید قدوسی و دیگران. این مربوط 
به سال های ۶۰ و ۶۱ است که البته ادامه پیدا کرد تا آخر 
جنگ. یعنی واقعاً یکی از بخش های تأمین کننده نیروهای 
فعال ما در طول دوران هشت سال دفاع مقدس، دانشگاه ها 
بودند. بعد هم که در همان اوائل دهه ۶۰، وقتی بازگشائی 
دانشگاه ها انجام شد، جهاد دانشگاهی تشکیل شد که یکی 
از نقاط حساس و یکی از مراکز مایه افتخار، جهاد دانشگاهی 
است. قبل از اینها هم در سال ۵۸، تسخیر انه جاسوسی 

به دست جنبش دانشجوئی است.
حاا دانشجو به حیث دانشجو، عضو جنبش دانشجوئی 
است. ممکن اســت آن کسی که خودش در تسخیر انه 
جاسوسی فعال بوده، بعد از مدتی از کار خودش پشیمان 
شــود - کما اینکه ما پشیمان شده هائی هم داریم! خیلی 
از کســانی که در جنبش دانشــجوئی حضور داشتند، در 
برهه دیگری، گرفتاری های زندگی و انگیزه های مختلف، 
ثبات قدم را از اینها گرفت - لکن حرکت بزرگ مربوط به 
دانشجوســت، که این حرکِت تسخیر انه جاسوسی یکی 

از مهم تریِن این حرکات است.
حاا این یک تاریخچه اســت، تا امروز هم ادامه دارد. 
در تمــام دوران های مختلف، در طــول انقاب، حوادث 
گوناگون، لحظه های حساس و خطیر، حضور دانشجویان 
مؤمن، متعهد، عدالت خواه، باگذشــت، توانسته فضا را در 
جهــت صحیح هدایت کند. این برداشــت من از جنبش 
دانشــجوئی و نگاه من به جنبش دانشــجوئی است: ضد 
اســتکباری، ضد فساد، ضد اشــرافیگری، ضد حاکمیت 
تجمل گرایانه و زورگویانه، ضدگرایش های انحرافی؛ اینها 
خصوصیات جنبش دانشجوئی است. در همه این سال های 
انقاب، حضور دانشجویان در این صحنه ها، حضور فعال و 
مؤثری بوده. دانشجوها گفتمان ساز بوده اند، فضای فکری 

ساخته اند، گفتمان های سیاسی و انقابی را در جامعه حاکم 
کرده اند، که در موارد زیادی این وجود داشته.

البته من قضاوتم روی بدنه دانشجوست. ممکن است 
افرادی، بخش هائی از مجموعه دانشــجوئی جور دیگری 
باشــند. نه تعجب می کنیم، نه انــکار می کنیم؛ مطمئناً 
این اســت؛ اما بدنه دانشجوئی، طبیعت کار دانشجوئی و 
روحیه دانشجوئی، اینی اســت که عرض کردم. دانشجو 
ضد ظلم اســت، ضد استکبار اســت، ضد سلطه خارجی 
است، عاشق آرمان های بزرگ است، امیدوار به رسیدن به 
این آرمان هاســت. در واقع حضور قشر جوان، به خصوص 

دانشــجو، موتور حرکت یک جامعه است. باید دانشجوها 
همیشــه به این توجه داشته باشند و روی او برای آینده 

کشور حساب کنند.«
رهبر معظم انقاب در دیدارهای شــان با دانشجویان 
تشویق ها و توصیه هایی را هم مطرح کرد ه اند که گزیده ای 

از این تأکیدات را در ذیل آورده ایم.
۱۷ مهر ۸۶ 

همیشــه گفته ام که باید از روزی بترسیم که جوان و 
دانشجوی ما انگیزه طرح مسئله و سؤال نداشته باشد که 
به یاری پروردگار امروز این چنین نیست و همه باید توان 
و تاش خود را به کار گیریم تا روحیه خواســتن و مطالبه 
در نسل جوان و به ویژه جوانان علمی و دانشگاهی هرچه 

بیشتر گسترش یابد.
رهبر انقاب اسامی با توجه به محدود بودن ظرفیت ها 
و امکانات، پاســخگویی به همه مطالبات را در کوتاه مدت 
ناممکن دانســتند و خاطرنشان کردند: آرمان های بزرگ 
در کوتاه مدت محقق نمی شــود اما طرِح به دور از افراط و 
تفریط خواســته ها و پیگیری همراه با عقانیت و اعتدال، 

یقیناً افق روشنی را برای دانشگاه های ما رقم خواهد زد.
۲۴ آذر ۸۷

حاا جلسات دانشگاهی - جلسات دانشجوئی - برای 
ما جلسات خیلی دلنشینی است؛ چون هم فضای صداقت 
و خلوص در این جلسات هست، هم دانشجو در شکل دهی 
حال و آینده نقش اساسی دارد. این آن چیزی است که به 
نظر من دانشجویان ما هرگز نباید این را از نظر دور بدارند. 
دانشجو نقش آفرین است؛ هم در زمان حال و هم نسبت 

به دوران آینده؛ فردای کشور.
ایــن عنصری کــه در این کارگاه عظیــم با همت و 
تاش خود و با هدایت و کمک اســتادان، ارزش افزوده و 
فوق العاده ای پیدا می کند، دانشجوست. و یقیناً با این نگاه، 
دانشگاه مهم ترین زیرساخت پیشرفت و توسعه کشور است؛ 
در همه جای دنیا انتظار از دانشگاه ها به خاطر حضور 
دانشجو این است که در زمینه ترسیم آرمان ها و گرایش 

به تحصیل این آرمانها و رسیدن به این آرمان ها، دانشگاه 
فعال باشــد. این دیگــر مربوط می شــود به خصوص به 
دانشجو؛ جوانِی دانشجو، سن دانشجو، آمادگی های روحی 
دانشجو، که این اقتضاء را به دانشگاه می دهد. این، انتظار 

از دانشگاه است. 
۷ مهر ۸۷

یک ســؤال اینجا مطرح می شــود که برای رسیدن 
به این هدف واا و بســیار برجسته و بزرگ، وظیفه فقط 
متوجه دانشجویان اســت؟ آن هم دانشجویانی که برای 
خودشــان رسالتی قائلند که شــما اسمش را می گذارید 
جنبش دانشجوئی؛ یعنی دانشجوی متحرک، دانشجوی 
فعال؛ دانشجوئی که از نیروی فکر و توان جسمی و روحی 
خودش می خواهد برای پیشــرفت استفاده کند؛ آیا فقط 
اینها مخاطب اند؟ باشــک نه. سنگین ترین مسئولیت بر 
عهده مسئوان و انواع نخبگان جامعه است؛ نخبگان علمی 
و نخبگان فکری و نخبگان سیاسی، لیکن جریان دانشجوئِی 
فعال هم مسئولیت سنگینی دارد. یکی از مسئولیت های 
جریان دانشجوئی، تاش برای فهمیدن است؛ یعنی تفکر.

من به نظرم می رســد یکی از کارهای ازم، تشکیل 
جلســات فکری وسیعی اســت که مجموعه دانشجوئی، 
همراه با مجموعه حوزوی، با برنامه ریزی خوب، می تواند به 
وجود بیاورد تا بنشینند درباره مسائل گوناگون فکر کنند.

گسترش فکر و پراکندن فکِر درست و صحیح می تواند 
همان ثمراتی را ببخشــد که ما در زمینه های مسائل علم 
و فناوری و پیشــرفت علوم از دانشجو توقع داریم؛ یعنی 
شکوفائی، آوردن حرف نو به میدان اندیشه، با یک حرکت 

صحیح و جهت گیری درست. یکی از کارها این است.
۶ مرداد ۹۲

 یکی از دوســتان از من می پرسند که توصیه  شما به 
دانشجویانی که از مهر آینده وارد محیط دانشگاه خواهند 
شــد، چیســت؟ توصیه  من به آن دانشــجویان هم مثل 
توصیه  به همه  دانشــجویان اســت؛ من همه  دانشجویان 
را به »دانشــجوئی« به معنای واقعی کلمه - یعنی دنبال 

علم رفتن - و به فعالیت های متناسب با دانشجوئی دعوت 
می کنم؛ چه فعالیت های اجتماعی، چه فعالیت های سیاسی.
 نکته ای هم که یکی از دوســتان درباره  تأمین مالی 
دانشــگاه ها گفتند، نکته  درســت و قابل توجهی است. 
به هرحــال مطالبی را آقایان و خانمی که صحبت کردند، 

بیان کردید؛ مطالِب بسیار خوب و درستی بود.
 آنچه که من یادداشــت کردم که به شــما عرض 
کنــم - البته ایــن حرف ها مربوط بــه مجموعه های 
دانشــجوئی اســت، لیکن قابل تعمیم به کل کشور و 
قشرهای مختلف جوان در کشور است - یکی این است 
که جوان، دانشجو و عنصر انقابی نسبتش با آرمان های 
انقاب چیست؟ بنده معتقدم که آرمان های انقاب - که 
چهارچوب هایش مشــخص است، بنده هم بعضی ها را 
تصریح خواهم کرد و اســم خواهم آورد - بدون نیرو و 
نشاط و جسارت جوانی، قابل تعقیب و قابل دسترسی 
نیست. نسبت شما با آرمان ها، اینچنین نسبتی است. 
عقیده  من این است که اگر چنانچه نیروی جوانی، یعنی 
قــدرت فکری و بدنی، و اگر نشــاط و روحیه و حالت 
تحرک، و همچنین جســارت، یعنی خط شکنی ها، که 
در جوان ها به عنوان خصیصه وجود دارد، نباشد، ما به 

آرمان ها دست پیدا نخواهیم کرد.
لــذا جوان هــا در زمینه  دسترســی بــه آرمان ها و 
تحقق آرمان هــای انقاب و آرمان های اســامی، دارای 
مسئولیت های بزرگی هستند و کارآمدی بسیار باائی هم 
دارند. هر کسی که در پی تحقق آرمانها است، باید نقش 
جوان ها را جدی بگیرد؛ و بدانید بنده نقش جوانها را جدی 
می گیرم. آنچه که من در مورد جوانها، چه جوان دانشجو 
- البته به خصوص جوان دانشجو - و چه غیر دانشجویان، 
بارها بر زبان آوردم، تعارف زبانی نیست؛ اعتقادم این است 
و معتقدم که جوان ها می توانند گره گشائی کنند. البته مهم 
این است که میدان کار را، میدان تحرک را بشناسند، آن 
را درست تعریف کنند؛ کاری را هم که می خواهند انجام 

دهند، درست تعریف کنند.

تاملی بر رونمایی از طرح »پایش«

امید به دانشگاهیان راهکار حل معضات



ورزشی

سرویس ورزشی-
بازنشسته هیئت  رئیسه  افراد  در شــرایطی که 
فدراسیون فوتبال خواســتار تعیین تکلیف از سوی 
وزارت ورزش شــده بودند، روز ســه شنبه دو تن از 
معاونان وزیــر تاکید کردند که بازنشســتگان باید 

صندلی های مدیریت را ترک کنند.
عصر دوشنبه جلسه مهمی در فدراسیون فوتبال برگزار 
شــد که در آن اعضای هیئت  رئیســه به بحث و تبادل نظر 
در مورد وضعیت خودشان پرداخته اند. در پایان این نشست 
اعام شد اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در این باره 
با  اشاره به ارسال دو نامه قبلی به وزیر ورزش و جوانان مبنی 
بر ادامه فعالیت هیئت رئیسه فدراسیون بار دیگر ضمن تاکید 
بر رعایــت قانون و اولویت بودن آن تصریح کردند در انتظار 
اعــام نظر وزیر ورزش و جوانان جهــت ادامه فعالیت خود 

هستند تا طبق نظر وزیر ورزش عمل گردد. 
مهــدی تاج، علی کفاشــیان، حیــدر بهاروند، محمود 
اســامیان، محمود شــیعی، عبدالکاظم طالقانی، فریدون 
اصفهانیــان، لیا صوفی زاده و هدایــت اه ممبینی اعضای 
هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال هســتند که در بین آنها 

صوفی زاده و ممبینی بازنشسته نیستند. 
هیئت رئیسه فدراسیون دو دسته است؟!

درحالی که قرار بود فدراسیون فوتبال با برگزاری مجمع 
تکلیف بازنشسته هایش را مشخص کند، نشست روز دوشنبه 
اعضای هیئت رئیسه ابهامات را افزایش داد و مشخص نیست 
تا پایان روز ۱۵ آذر که مهلت تعیین شــده برای ترک پست 
بازنشسته هاست، تکلیف فدراسیون نشینان مشخص خواهد 

شد یا خیر. 
این تصمیم در شــرایطی از ســوی هیئت رئیسه اتخاذ 
شــده که خبرگزاری مهر گــزارش داد: »بین اعضا اختاف 
نظر شــدیدی وجود دارد و برای اتخاذ تصمیم نهایی دچار 
دو دستگی شــده اند. درحالی که برخی عنوان کرده اند علی 
کفاشیان هدایت کننده ماجرای تصمیمات هیئت رئیسه برای 
ماندن اســت اما وی به همراه مهدی تاج جزو موافقان ترک 

پســت اعضای هیئت  رئیسه هســتند. اما در جبهه مخالف 
گروهی قرار دارند که سردســته آنها مســئولیت مهمی در 

فوتبال دارد و به شدت مخالف رفتن بازنشسته هاست. 
سردســته گروه مخالفــان که ســابقه چندانی هم در 
مدیریــت فوتبال ندارد و در دوره جدید مســئولیت مهمی 
گرفته اســت، به همراه چند عضو دیگر هیئت  رئیسه موافق 

ماندن هستند.«
بازنشسته ها باید بروند

طبــق پیش بینی ها وزیــر ورزش تا عصر روز گذشــته 
پاسخی به تصمیمات اتخاذ شده در هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال نداد اما معاونت پشتیبانی و منابع مالی وزارت ورزش 
و جوانان اظهار نظر تازه ای را درخصوص بازنشستگان مطرح 

کرد.
ژاله فرامرزیان در حاشیه بازدید از اردوهای تیم های ملی 
جانبازان و معلوان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی 
درباره سرنوشــت اعضای بازنشسته هیئت رئیسه فدراسیون 

فوتبال و اعام این فدراســیون مبنی بر ادامه فعالیت هیئت  
رئیســه پس از پاســخ رســمی وزارت ورزش اظهــار کرد: 
طبق قانون منع به کارگیری بازنشســتگان تمام افرادی که 
بازنشسته هســتند تا ۱۵ آذر باید پست خود را ترک کنند. 

این قانون شامل همه افراد می شود.
وی همچنیــن درخصــوص وضعیت بازنشســته های 
برخی از فدراســیون ها از جمله ضیایی و فرجی و همچنین 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، اظهار کرد: طبق قانون تمام 
کسانی که بازنشسته هستند باید بر اساس تاریخ اعام شده 
فدراســیون های خود را ترک کنند و ما بر اســاس تکلیف 
اقدام خواهیم کرد. در صورتی که برخی از بازنشســته ها بر 
اســاس قانون عمل نکنند در صدور احکام و پرداختی ها ما 
نیز بر اســاس تکلیف خود اقــدام می کنیم. البته باید این را 
بگویم که برخی از دوستان از استثنائاتی درخصوص موضوع 
بازنشســتگی برخوردار بودند که از آن استفاده نکرده بودند 
که بعد از اباغ قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در این 

باره از ما تقاضا کردند که ما منتظر ســپری شــدن مراحل 
قانونی تقاضاهای آنها هستیم که آیا شامل قانون بازنشستگی 

می شوند یا خیر؟
معاون وزیر هم چنین درخصوص وضعیت بازنشســتگی 
فریبا محمدیان نیز گفت: چون که ایشان پیش از موعد و با 
20 سال کار خود را بازنشسته کرده، تخلفاتی در بازنشسته 
کردن ایشــان صورت گرفته که در این خصوص شــکایتی 
تنظیم کرده کــه نتیجتا اگر امروز چهارشــنبه نتیجه این 
شکایت به دســت ما برسد مشکلی برای ادامه فعالیت او در 

وزارت ورزش نخواهد بود. 
پاسخ ۲ جمله ای داورزنی به نامه فیفا

امــا اظهار نظر فرامرزیان پایان ایــن ماجرا نبود، دیروز 
خبرگــزاری فارس هم گزارش داد فاطمیا ســامورا دبیرکل 
فیفا چندی قبل در نامه ای رسمی از فدراسیون فوتبال ایران 
خواســتار شــده بود درخصوص مباحثی مبنی بر برکناری 
اعضای بازنشسته فدراســیون فوتبال به فدراسیون جهانی 
فوتبال توضیحاتی داده و مشــخص کند کــه آیا دخالت و 
فشاری از سوی مقامات دولتی برای اداره امور فوتبال وجود 
دارد یا خیر. گویا فدراســیون فوتبال جوابی به این نامه فیفا 
نداد و از وزارت ورزش خواســته تا تکلیــف این موضوع را 
روشن کند. تا قبل از برگزاری جلسه هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال، وزارت ورزش پاسخی به این نامه نداده بود اما جلسه 
روز دوشــنبه باعث شد تا وزارت ورزش و جوانان برای ختم 

کردن این غائله واکنش نشان دهد.
از همین رو محمدرضا داورزنی روز سه شنبه در نامه ای 
دو جمله ای به فدراسیون فوتبال پاسخی را ارائه کرده است. 
در این نامه تاکید شــده اســت؛ پیرو نامه فاطیما ســامورا 
دبیرکل فیفا به فدراسیون فوتبال مصوبات قانونی کشور را در 

مورد بازنشستگان به فیفا تشریح شود.
جــواب دو جمله ای معاون وزیر ورزش نشــان می دهد 
وزارت ورزش و جوانان هم به عملیاتی شــدن این قانون در 
فدراسیون فوتبال تاکید دارد و اعضای بازنشسته هیئت رئیسه 

فدراسیون فوتبال باید از سمت های خود استفعا دهند.

پایان اما و اگرها درباره اعضای هیئت  رئیسه 

وزارت ورزش تکلیف بازنشستگان فوتبال را روشن کرد
تا 15 آذر پست های خود را ترک کنید!

* توکلیان سرپرســت ایرانی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا گفت: پس از اســتعفای رسول خادم از ریاست 
فدراسیون کشــتی، از ترس لغو برگزاری رقابت های جام باشگاه های جهان در ایران و هدر رفتن هزینه های 

زیاد اخذ ویزا و بلیط تصمیم گرفتیم به ایران نیاییم. 
*در دیدار غامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با شها میرگلو بیات، مدیرکل سامت و اسماعیل حیدری 
رئیس اداره تربیت بدنی مجلس شورای اسامی راه های همکاری های متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این دیدار 
که دیروز در محل دفتر ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد، دکتر نوروزی با ارائه توضیحاتی در خصوص خدمات 
این فدراســیون به جامعه ورزش کشــور و توانمندی های بدنه تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی، تعامل برون سازمانی 
را از جمله رویکردهای فدراســیون برشــمرد و آمادگی این فدراســیون را برای ارائه خدمات ازم به بخش های سامت و 
بدنی مجلس اعام کرد.همچنین میرگلو بیات و اسماعیل حیدری نیز در این دیدار از همکاری متقابل با فدراسیون  تربیت 

پزشکی ورزشی استقبال کردند و مقرر شد در قالب یک تفاهم نامه، این همکاری ها وارد فاز عملیاتی شود.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید غامرضا آقاخانی
جلوتر از امام )ره( حرکت نکنید عقب هم نیفتید

شهید غامرضا آقاخانی مهرماه سال ۱337 
متولد شد.

او دوران کودکی را در شهرستان شهرضای 
اصفهان گذرانید و با شــنیدن سیره ائمه اطهار 
)ع( به پیــروی از آنان پرداخت. تحصیات را در 
شــهرضا و اصفهان گذرانــد. در زمان اوج گیری 
انقاب در صف ســربازان امام خمینی)ره( قرار 
گرفــت و هم صدا با مــردم غیور کشــور فریاد 

عدالت خواهی و استقال سرداد. با پیروزی انقاب شکوهمند اسامی در سنگر 
مقدس علم و دانش به عنوان معلم مشغول به انجام وظیفه گشت و ضمن آن 

در دانشگاه در رشته معماری مشغول به تحصیل شد.
دیری نپایید که شــروع حمات ددمنشــانه کفار بعثی او را بر آن داشت 
که به ســنگر جهاد بپیوندد و بدین ترتیب در اسفند ماه سال ۱3۵۹ به جمع 
رزمندگان اسام پیوست. خطوط پدافندی محمدیه و سلیمانیه اولین جایگاه 
خدمتی وی بود. آقاخانی پس از گذراندن دوره آموزشی به منطقه غرب روانه 
شده و در آنجا مسئولیت مخابرات سپاه سنندج را به عهده گرفت. او در طول 
سال های دفاع مقدس در عملیات های مختلفی از جمله بیت المقدس، رمضان، 
والفجر، خیبر و بدر به عنوان فرمانده گردان، مسئول مخابرات و...حضور یافت و 
خاک شلمچه، جزیره مجنون، خرمشهر، و.... را عرصه داوری های خود ساخت.

سرانجام این ســردار رشید سپاه ایران اسامی در جریان عملیات بدر در 
تاریخ 22 اســفند ۱3۶3 در ســن 2۶ سالگی سر پر شــورش را به بی رحمی 

گلوله های دشمن سپرد و روح ملکوتی اش در آسمان دجله به پرواز درآمد.
بخشی از وصیت نامه شهید:

حمایت از امام )ره( امروز حمایت از پیامبر)ص( می باشــد و زمان، زمان 
امتحان بزرگ الهی است و جنگ ما امروز محکی است برای شناخت مدعیان و 
معتقدان واقعی به اسام و غربال نمودن آن عزیزان و مسئوان گرامی! شما که 
بازوانتان بوسه گاه امام امت است )خطاب به بسیجیان( مواظب باشید امام عزیز 
تنها نماند یاری کنید او را هرچند یاری کردن امام مستلزم تحمل سختی ها و 
مشقت ها باشد.... جلوتر از امام )ره( حرکت نکنید عقب هم نیفتید، پشت سر 

امام باشید تا گوش تان سخنان او را بشنود...

سرویس ورزشی-
»الحاجی گرو«؛ معرف حضور اهالی فوتبال ایران، به ویژه استقالی هاست. 
او کــه در ابتدای فصل با امضاء قرارداد با آبی پوش ها، درواقع آمده بود تا جای 
خالی »تیام« را پر کند و غیبت مهاجم گلزن تاثیرگذار ســنگالی فصل پیش 
استقال در پیشانی حمله این تیم احساس نشود، اما وقتی بازی ها شروع شد 
و »حاجی گرو« قابلیت ها و داشته های خود را عرضه کرد، خیلی زود معلوم شد 
این بازیکن هرگز از حیث قابلیت های فنی در حدی نیست که بتواند جای تیام 

را پر کند و نقش او را برای هواداران بازی کند. 
وقتی بعضی حرکات مثل از دســت دادن موقعیت های صددرصد آســان 
گلزنی هم از او ســر زد )مثل بازی جام حذفی مقابل ســایپا( بعضی ها تا آنجا 
پیش رفتند که بگویند اصا این آقای گرو فوتبالیست نیست، مثا کشتی گیر 
یا »کچیســت«! بوده که طبق معمول دال های منفعت جو در آستین فوتبال 
کرده اند، همانطورکه چند ســال پیش مثا پروپیــچ را به فوتبال ما و همین 

استقال غالب کرده بودند.
حــاا هم که رفته رفتــه به پایان دور رفت لیگ برتر نزدیک می شــویم 
اخبار و زمزمه هایی مبنی بر قرار دادن نام »گرو« در لیســت خروجی های این 
تیم مطرح شــده است. اما خود آقای گرو به شدت این خبر را رد کرد و آن را 
»مزخرف« نامید. این رســانه ها فقط دروغ می نویسند چون دنبال جلب توجه 

مردم به مطالبشان هستند. من، وقتی برای این دروغ های مزخرف ندارم.«! 
او البته این را هم اضافه می کند که »آنها هیچ خبری راجع من نمی دانند، 

چون من یک قرارداد سه ساله با یک باشگاه فوق العاده دارم...«
خب، اگر واقعا اینطور باشــد که آقای گرو می گوید و اســتقال با چنین 
بازیکنی قرارداد 3 ســاله بسته، دیگر حرفی نمی ماند جز اینکه اوا یک دست 
مریزاد بگوییم به آن کسانی که با تردستی و هنرمندی تمام این بازیکن را به 
استقال انداخته اند و ثانیا بگوییم که حاا می فهمیم چرا »این شفر« - که حاا 

گرو بازیکن ایده آلش شده - »آن شفر« فصل گذشته نیست...!

معلوم شد چرا »این شفر«
 »آن شفر« نیست!

حدیث دشت عشقنکته  ورزشی

اولین باخت منصوریان به برانکو 
و صعود پرسپولیس به رده سوم جدول

تیم فوتبال پرســپولیس در دیدار معوقــه از هفته یازدهم لیگ برتر مقابل 
ذوب آهن به برتری رســید تا با ســه امتیاز این دیدار به جایگاه ســوم جدول 
رده بنــدی برگــردد و فاصله اش با صدر را کمتر کند. در این دیدار که ســاعت 
۱۶:۱۵ در ورزشــگاه آزادی آغاز شد، شجاع خلیل زاده )۱۵( برای پرسپولیس 
گلزنی کرد تا رکورد شکست ناپذیری منصوریان برابر برانکو با این نتیجه بشکند.
پرســپولیس بازی را با علیرضا بیرانوند، سیدجال حســینی)کاپیتان(، شجاع 
خلیل زاده، محســن ربیع خواه، آدام همتی، کمال کامیابی نیا، بشار رسن)۹3 
سیداحســان حسینی( ، احمد نوراللهی، امید عالیشاه )۸۵- سعید حسین پور(، 
گادوین منشا و علی علیپور )7۸- محمدامین اسدی( آغاز کرد.نکته قابل توجه 
این مســابقه عاوه بر تقابــل برانکو ایوانکوویچ و علیرضا منصوریان ســرمربی 
ذوب آهن، رویارویی محسن مسلمان بازیکن پیشین پرسپولیس و کاپیتان ذوب 
آهن در این مســابقه با تیم سابقش بود.پرســپولیس در نیمه اول کنترل بازی 
را در اختیار داشــت و توانســت در دقیقه ۱۵ با ضربه سر شجاع خلیل زاده به 
گل اول برســد. سرخپوشــان عاوه بر این گل موقعیت های خوب دیگری هم 
داشتند که قدرش را ندانستند.در نیمه دوم این ذوب آهن بود که این مسابقه را 
هجومی تر آغاز کرد تا کار را به تساوی بکشاند اما بعد از گذشت ۱0 دقیقه، بازی 
از تب و تاب افتاد و دو تیم بازی کم کیفیتی را به نمایش گذاشــتند. پاس های 
متوالی اشــتباه بازیکنان دو تیم باعث شد تا موقعیت سازی روی دروازه یکدیگر 
کمتر شــود و 22 هزار تماشاگر ورزشــگاه و بینندگان تلویزیونی شاهد دیدار 
سردی باشند.علی علیپور که در نیمه نخست دو موقعیت خوب را از دست داده 
بــود، در دقیقه 77 بازهــم در موقعیتی تک به تک با دروازه بان ذوب آهن قرار 
گرفت ولی ســرعت زیاد توپ او باعث شــد تا رشید مظاهری با یک تکل، مانع 
گلزنی مجدد پرسپولیس شود. در دقیقه ۸7 میاد فخرالدینی بازیکن ذوب آهن 
با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شــد تا ذوبی ها در لحظات پایانی با یک 
بازیکن کمتر بازی کنند. پس از اخراج فخرالدینی ، اتفاق خاصی در بازی نیفتاد 
و تیم منصوریان شکست یک بر صفر مقابل پرسپولیس را پذیرفت تا نخستین 
باخت این مربی مقابل پرســپولیس و برانکو اتفاق بیافتد. پرسپولیس با این برد 
27 امتیازی شــد و با یک بازی کمتر نســبت به سپاهان و پدیده، در رده سوم 
جدول قرار گرفت. ذوب آهن هم با این باخت، ششــمین شکست این فصل را 

تجربه کرد و با ۱2 امتیاز در رده چهاردهم جدول جای گرفت.
پرسپولیس مذاکره با پورعلی گنجی را تکذیب کرد

مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس گفت: منتظر هستیم برانکو لیست نفرات 
مدنظرش را بعد از برگزاری این دو بازی به ما ارائه کند. حمیدرضا گرشاسبی 
در مورد نقل و انتقاات عنوان کرد:  با کسی وارد مذاکره نشدیم، حتی در بحث 
پورعلی گنجی هم با کســی وارد بحث نشدیم و قرار است بعد از این دو بازی 
برانکو لیست خود را به باشــگاه بدهد. مذاکره در این مقطع از لحاظ اخاقی 
درســت نیست و نباید در این مقطع با کسی صحبت کنیم. مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس در مورد بحث خصوصی ســازی عنوان کرد: با این موضوع موافق 
هســتیم چرا که پرسپولیس ســرمایه ای از خودش ندارد. گرشاسبی در مورد 
بحث ماندن یا رفتنش از پرســپولیس به دلیل بازنشســتگی عنوان کرد: تابع 
قانون هستم. مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در مورد اینکه چرا قرارداد بشار 
تمدید نشده اســت، تصریح کرد: منتظر هستیم برانکو لیست بدهد و سپس 

فعالیت مان را  در نقل و انتقاات و موضوع تمدید قراردادها شروع کنیم.
هدفگذاری استقال کسب 12 امتیاز تا نیم فصل است

مربی تیم فوتبال استقال گفت:ابتدای فصل گفتیم که تیم زمان می خواهد 
و اان صحت صحبت های کادرفنی مشخص می شود. بیژن طاهری درباره شرایط 
آبی پوشــان بعد از برد برابر نفت آبــادان گفت: ابتدای فصل گفتیم که تیم زمان 
می خواهد و اان صحت صحبت های کادرفنی مشــخص می شود. ما تیم اصلی 
خود را از دســت دادیم اما جانشین های خوبی جذب کردیم که برای هماهنگی، 
به زمان نیاز داشــتند. بازیکنان جانشین استقال چهره های شایسته ای هستند 
و حاا با گذشت زمان همه به حرف های ما رسیدند. اکنون نیز به شما می گویم 
در نیم فصل دوم تیم تقویت می شویم، مصدومان اضافه می شوند و هماهنگ تر 
خواهیــم بود تا هواداران از نمایش های تیم لــذت ببرند.طاهری در ادامه درباره 
دیدار با سپیدرود در چمن مصنوعی اضافه کرد: در اهواز با باران شدید خوب بازی 
کردیم زیرا زمین صاف و هموار بود. حاا باید به رشت برویم و در چمن مصنوعی 
بازی کنیم اما عزم ما برای کسب 3 امتیاز جزم شده است. ما قبل از تعطیات هر 

۱2 امتیاز 4 مسابقه را هدف گذاری کردیم و در این راه گام بر می داریم.

لوکا مودریچ به سلطه کریستیانو رونالدو و لیونل مسی پایان داد و توپ طای فوتبال جهان را به دست آورد.
با نزدیک شــدن به پایان سال 20۱۸ میادی، دوشنبه شب مراسم توپ طا برگزار شد و لوکا مودریچ توانست برای 
نخستین بار این جایزه را کسب کند و به سلطه ۱0 ساله لیونل مسی و کریستیانو رونالد پایان دهد.هافبک رئال مادرید به 
همراه تیمش در سال 20۱۸ توانست فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود و در جام جهانی نیز به کرواسی کمک کرد به بااترین 

افتخار خود دست یابد و به دیدار نهایی جام جهانی برسد.
مودریچ پیشتر در مراسم بهترین های فیفا نیز عنوان بهترین بازیکن سال را به دست آورد. دیوید ژینوا بازیکن سابق 

تیم ملی فرانسه این جایزه را در پاریس به مودریچ اهدا کرد. 
مودریچ پس از رسیدن به این عنوان باارزش گفت: این باورنکردنی است. نه تنها به این خاطر که پس از این دو بازیکن، 
من برنده شدم. بلکه بازیکنان بزرگ دیگری نیز برای کسب این عنوان رقابت می کردند و اگر من برنده این جایزه شدم به 
این دلیل بود که کار خاصی انجام دادم. او در مورد کلید موفقیتش اظهار کرد: گفتنش ســخت است. تاش زیاد و تدوام 

این موضوع... من بهترین ها را به آسانی به دست نیاوردم.
هافبک کروات در ادامه گفت: هر جایزه اهمیت زیادی دارد. عنوان گروهی نیز این چنین است و من جام های زیادی 
دارم. برای من کسب چنین عنوانی باعث افتخار است. خوشحالم که دیگران بازی و تاشم را دیدند. او افزود: خیلی خوب 
است که من را با کاکا مقایسه می کنند. اکنون درباره ام می گویند او کسی است که به حکمرانی مسی و رونالدو پایان داد.

مودریچ به دوران طایی رونالدو و مسی پایان داد
فدراسیون دوچرخه سواری چند روز پیش مذاکره ای با یک گزینه دیگر برای هدایت تیم ملی جاده داشت 

اما به نظر نمی رسد توافقی در کار باشد.
فدراسیون دوچرخه سواری پس از اینکه نتایج ضعیفی در بازی های آسیایی20۱۸ گرفت، کادرفنی تیم های ملی خود 
را برکنار کرد. با وجود اینکه سه ماه از پایان بازی های آسیایی گذشته اما هنوز تیم ملی جاده ایران بدون سرمربی است و 

تا زمانی هم که سرمربی مشخص نباشد، برنامه های تیم هم باتکلیف خواهد بود.
فدراســیون ابتدا قادر میزبانی را به عنوان گزینه معرفی کرد اما میزبانی اعام کرد نمی تواند هدایت تیم ملی جاده را 
بپذیرد. پس از میزبانی، مجید ناصری به عنوان گزینه جدی دیگر مطرح شد و حتی در این میان مدیر تیم های ملی چند 
روز پیش صحبت هایی با او انجام داد اما به نظر می رسد فدراسیون با این مربی هم به توافق نرسد و باید به دنبال گزینه 

دیگری باشد.
مجید ناصری در باره شرایطی که برای پذیرش سمت سرمربیگری تیم ملی دوچرخه سواری جاده ایران دارد، بیان کرد: 
زیر ساخت ها باید درست شود. سال ها پیش به این امید که زیر ساخت ها درست شود و برنامه ها طوانی مدت باشد، آمدم 
اما این طور نشد و سیاست فدراسیون هنوز هم تغییری نکرده و هنوز هم چند روز مانده به یک رویداد، کادر فنی انتخاب 
و اردوی تیم ملی تشکیل می شود. متاسفانه در دوره های گذشته به وعده ها وفا نشد بنابراین سخت می توان اعتماد کرد. 

اگر بستر مناسب فراهم شود، زیر ساخت ها را اصاح کنند و برنامه درازمدت داشته باشیم می توان کار کرد.

تیم دوچرخه سواری جاده همچنان بدون سرمربی 

صفحه 9
چهار شنبه 1۴ آذر 1۳9۷

2۷ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره 22۰۶۶

* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب ۶ امتیاز منفی صورت 
گرفته است.

پنجشنبه 15 آذر 1397 
* پیکان............................................................. نساجی مازندران )ساعت ۱۵:۱۵(

جمعه 16 آذر 1397 
* سپیدرود رشت................................................................... استقال )ساعت ۱۵(
* ذوب آهن.................................................. نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱۵:۱۵(
* پدیده................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت ۱7(

جمعه ۲3 آذر 1397 
* صنعت نفت آبادان................................................................... سایپا )ساعت ۱۵(
* تراکتورسازی.............................................................................. فواد )ساعت ۱۵(
* پرسپولیس..................................................... پارس جنوبی جم )ساعت ۱۶:۱۵(

شنبه ۲4 آذر 1397 
* استقال خوزستان.............................................................. سپاهان )ساعت ۱۵(

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

شنبه 17 آذر 1397
*خونه به خونه................................................................مس رفسنجان)ساعت ۱4(
*آلومینیوم اراک................................................................بادران تهران)ساعت ۱4(
*قشقایی شیراز..................................................کارون اروند خرمشهر)ساعت ۱4(

یکشنبه 18 آذر 1397
*اکسین البرز.................................................................شهرداری تبریز)ساعت ۱4(
*مس کرمان........................................................................فجر سپاسی)ساعت ۱4(
*شهرداری ماهشهر..............................................گل گهرسیرجان)ساعت۱4:30(
*شاهین شهرداری بوشهر.........................سرخپوشان پاکدشت)ساعت۱4:30(

برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال 

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

11385026101629. سپاهان
2139221761129. پدیده

313760134927. پرسپولیس
41475222121026. تراکتورسازی

513562136721. استقال
6145451612419. پارس جنوبی جم

317-7144551215. سایپا
8144461515016. پیکان
615-9143651117. فواد

514-1014356813. نفت  مسجدسلیمان
213-111411031012. ماشین سازی تبریز

413-12142751317. نساجی مازندران
613-131411031218. صنعت نفت آبادان

612-14142661218. ذوب آهن
1410-1514248721. سپیدرود رشت

* 115-1614257920. استقال خوزستان

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب ۶ امتیاز منفی صورت گرفته است.

جدول رده بندی لیگ  دسته اول فوتبال- جام آزادگان
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

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
چهارشنبه 14 آذر
لیگ برتر والیبال

*شهرداری ورامین.................... شهرداری گنبد)ساعت۱۶:30 - شبکه ورزش(
هفته 15 لیگ برتر انگلیس

*منچستریونایتد.............................................آرسنال)ساعت23:30 - شبکه سه(
جام حذفی اسپانیا

*بارسلونا ......................................................لئونسا)ساعت 23:۵۹ - شبکه ورزش(
پنجشنبه 15 آذر

جام حذفی اسپانیا
*رئال مادرید............................................................ملیا)ساعت ۱۹- شبکه ورزش(

جمعه 16 آذر
هفته 15 لیگ برتر ایران

*سپیدرود............................................... استقال تهران)ساعت ۱۵-  شبکه سه(
هفته 15 لیگ برتر ایران

*ذوب آهن ........................نفت مسجدسلیمان)ساعت ۱۵:۱۵ - شبکه ورزش(
*پدیده ..................................................ماشین سازی)ساعت ۱7 - شبکه ورزش(

هفته 17 لوشامپیونا فرانسه
*موناکو ................................................. نیس)ساعت 23:۱۵ - شبکه ورزش(

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و کارت مشــخصات 
پــاک شــماره  بــه   206 پــژو  ســواری  خــودرو 
172 ص 64 - ایــران 14 بــه رنــگ خاکســتری - 
متالیک مدل 1389 و شــماره موتــور 13588012503 
 NAAP23FG0AJ160590 شاســی  شــماره  و 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

برگ ســبز خودرو هاچ بک پژو 206TU5 به شماره 
پاک 333 ن 34 - ایران 14 به رنگ سفید - روغنی 
مدل 1395 و شماره موتور 163B0279062 و شماره 
شاسی NAAP13FE3GJ877191 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت دانشــجویی محمدمهــدی هاشــمی به شــماره 
9711216186 فرزند خسرو و شماره ملی 5280049247 
ترم اول رشته پزشــکی صادره از دانشگاه علوم پزشکی 
ایران مفقود گردیده فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به آدرس تهران دانشگاه علوم 

پزشکی ایران پست نماید.

آگهی مفقودی
ســند کمپانی )ســند کارخانه( کامیون کشــنده سیستم 
البرز تیــپ  T375-64 مــدل 1389 برنــگ قرمز - 
روغنی به شــماره موتور 87845622 و شــماره شاسی 
NADG4DY33AH602710 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند به شماره 2171242 کامیون 
ولوو به شــماره انتظامی 233 ع 71 ایران 
15 به نام رسول خوش نواز مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

رئیس فدراسیون بسکتبال در گفت و گو با یک رسانه فیلیپینی گفت: بسکتبال ایران در حال تغییر است 
و جوانان نقش پررنگی در این تغییر دارند. 

رامین طباطبایی اظهار داشت: بسکتبال ایران در سال های اخیر با حضور نسل طایی خود موفقیت های زیادی کسب 
کرده اســت. ســه بار قهرمانی در آسیا، حضور در دو دوره جام جهانی و کسب سهمیه المپیک پکن از افتخارات بسکتبال 
ایران اســت؛ اما امروز ما بازیکنان بزرگی مانند کامرانی، آفاق، صمد نیکخواه بهرامی و حدادی را در اختیار نداشــتیم. این 

بازیکنان ستاره های ملی بسکتبال ایران هستند.
وی افزود: بســکتبال ایران در حال تغییر اســت. ما از جوانان استفاده کردیم تا جایگزین ستاره هایی باشند که امروز 
در تیم ملی حضور ندارند. در میان همین جوانان نیز بهنام یخچالی و محمد جمشیدی استعدادهایی هستند که خود را 

نشان دادند. 
طباطبایی ادامه داد: بسکتبال در ایران یک رشته مردمی است. فوتبال با اختاف زیاد نسبت به سایر رشته ها ورزش 
اول ایران اســت و بســکتبال و والیبال در رده های بعدی قرار دارند. بســکتبال در ایران سه لیگ فعال دارد که این اتفاق 

بسیار خوب و مثبتی است. 
رئیس فدراســیون بسکتبال در پایان در خصوص حضور اســترالیا در رقابت های انتخابی آسیا هم گفت: خوشبختانه 
حضور استرالیا و نیوزلند باعث رشد بسکتبال آسیا شده است. چند تن از بازیکنان این تیم ها در لیگ NBA شاغل هستند 

و مربیان با دانشی نیز در کنار این تیم ها فعالیت دارند. حضور آنها می تواند به دیگر تیم های آسیایی هم کمک کند.

تغییرات تیم ملی بسکتبال از زبان رئیس فدراسیون
مرحله اول رقابت هــای انتخابی تیم های 
ملی کشتی فرنگی و آزاد روزهای 5 تا 7 دی 
ماه در ســالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار 

می شود.
این مسابقات در سه روز و با دو کیلوگرم ارفاق 
برگزار می شــود که رقابت های اوزان ۵7، ۶۱، 70 و 
۸۶ کیلوگــرم آزاد و ۵۵، ۶3 و 77 کیلوگرم فرنگی 
روز ۵ دی مــاه، مســابقات اوزان 7۹، ۹7 و ۱2۵ 
کیلوگــرم آزاد و ۶0، ۶7، ۸2 و ۹7 کیلوگرم فرنگی 
روز ۶ دی مــاه و رقابت های ۶۵، 74 و ۹2 کیلوگرم 

آزاد و 72، ۸7 و ۱30 کیلوگرم فرنگی روز جمعه 7 دی ماه و مسابقات هر وزن طی یک روز برگزار می شود.
همچنین اســامی نفرات واجد شــرایط برای شرکت در این رقابت ها که کشتی گیران برتر آن با نظر کادر فنی مجوز 
حضور در جام بین المللی تختی را کسب می کنند، اعام شد. ازم به یادآوری است که سایر کشتی گیران شامل ملی پوشان 
اعزامی به رقابت های جهانی بزرگســاان، کشــتی گیران مدال آور رقابت های زیر 23 ســال و جوانان جهان و نفرات برتر 

مسابقات قهرمانی کشور در گروه الف بصورت مستقیم مجوز حضور در جام بین المللی تختی را کسب کرده اند.

5 دی زمان برگزاری مرحله نخست انتخابی تیم های ملی کشتی 

رئیس  فدراســیون تیراندازی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط جذب مربی خارجی از نظر ارزی و 
ریالی میسر نیست، اولویت اصلی ما استفاده از مربیان داخلی است. 

علی دادگر اظهار داشــت: با توجه به اینکه در حال حاضر شــرایط جذب مربی خارجی از نظر ارزی و ریالی میسر نیست، 
اولویت اصلی ما اســتفاده از مربیان داخلی اســت. البته در این خصوص مذاکراتی را داریم اما پیگیر جدی این موضوع نبودیم. 
وی در پاســخ به این ســؤال که تفنگ رشته مهم تری است و اکثر مدال ها در بخش تفنگ بوده است، فکر نمی کنید نبود مربی 
خارجی به تیم ضرر خواهد زد گفت: چرا اما با توجه به در نظر گرفتن تمامی جوانب اقدام می کنیم. به هرحال بحث مالی هم 
برای کشورمان و فدراسیون مهم است. ما سعی می کنیم این خاء را با مربیان داخلی که تجربه ارزشمندی دارند پر کنیم. اینانلو 
در حال حاضر مربی تیم ملی تفنگ اســت و دو دســتیار خانم و آقا نیز در کنار او حضور دارند و کارها را انجام می دهند. رئیس 
فدراســیون تیراندازی در پاســخ به این سؤال که با توجه به مشــکات مالی آیا کمبود مهمات سبب برگزاری اردوهای خشک 
نخواهد شد، خاطرنشان کرد: همه این ها بستگی به منابع مالی قوی و ارز مناسب دارد که فعا در این مورد اغلب فدراسیون ها با 
مشکل روبه رو هستند. بعد از بازگشت از آلمان به دنبال این هستم که جلسات منظم و مکرری را با دست اندر کارانی که می توانند 

در رابطه با تامین منابع مالی و ارزی به ما کمک کنند داشته باشم تا مشکات موجود در تامین مهمات و اعزام را حل کنیم.

نایب رئیسی  از  کناره گیری  با  درخشــان  محمد 
فدراســیون جودو به عنوان مشاور عالی فدراسیون 

جودو، کوراش و جوجیتسو معرفی شد.
محمد درخشــان که بعد از استعفا از ریاست فدراسیون 
جودو به دلیل بازنشسته بودن، در اقدامی غیر قانونی از سوی 
سرپرست فدراسیون به سمت نایب رئیسی فدراسیون جودو 

انتخاب شده بود، از سمت سرپرستی نائب رئیسی فدراسیون 
هم کناره گیری کرد چرا که قانون بازنشســتگی شامل حال 
نایب  رئیس  نیز می شود. درخشان بعد از کناره گیری از سمت 
مذکور از سوی سرپرســت فدراسیون به عنوان مشاور عالی 
منصوب شــد تا هم چنان در فدراسیون جودو حضور داشته 

باشد.

حسین توکلی که مدتی است با احسان حدادی پرتابگر دیسک ایران تمرین می کند می گوید که شرایط حال 
حاضر حدادی خوب نیست و این روند آماده سازی و برنامه ریزی خیلی به جایی نخواهد رسید.

حســین توکلی در مورد آخرین وضعیت تمرینات احســان حدادی پرتاب گر دیســک ایران اظهار کرد: وضعیت احسان 
نســبت به شرایطی که دارد متاسفانه خوب نیســت. فضای ورزش در ایران این گونه است تا نیاز مبرم به چیزی نباشد سمت 
آن نمی رویم. ۶ - 7 ماه مانده به المپیک می خواهیم سریع کارها را انجام دهیم، غافل از اینکه یک فضای سختی در المپیک 
خواهیم داشــت. در این فضا با یک برنامه ریزی 7 ماهه نمی توان نتیجه گرفت. با این روندی که احسان پیش می برد و برایش 
پیش می برند به نظر من نتیجه گرفتن او محال است. حدادی در این سال نشان داد که توانمندی آن را دارد که جزو سه نفر اول 
المپیک باشد و دستش خیلی به مدال طا نزدیک است اما با این روند آماده سازی و برنامه ریزی خیلی به جایی نخواهیم رسید. 

خیلی از مستعفی های فدراسیون کشتی از جمله نایب رئیس  بانوان که پس از جانبداری از رسول خادم استعفا 
داده بود، تصمیم گرفته اند در سکوت به فدراسیون بازگردند و فعالیتشان را از سر بگیرند.

پس از دومین اســتعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی که البته این بار دیگر با بازگشت او به فدراسیون همراه 
نبود، تعداد زیادی از مســئوان فدراسیون و اعضای شوراهای فنی استعفای خود را از ادامه حضور در فدراسیون کشتی اعام 
کردند اما با گذشت تنها چند روز هر کدام شان به کار بازگشتند و اصا مشخص نشد برای چه استعفا دادند و برای چه آن قدر 
زود به کار بازگشــتند؟ پس از بازگشت مســئوان اجرایی فدراســیون به کار و نفراتی همچون رئیس  سازمان لیگ، اعضای 
شوراهای فنی که برخی از آنها نیز از مورد مشورت قرار نگرفتن در انتصاب سرمربیان تیم های ملی گایه داشتند، نایب رئیس 
 بانوان فدراسیون کشتی نیز همانند دفعه قبل پیشاپیش دیگران برای جانبداری از رسول خادم استعفا داد اما او نیز خیلی زود 

به کار بازگشت تا کشتی بانوان پس از مدتی باتکلیفی شاهد حضور مسئول شان باشند!

تیم تنیس روی میز جوانــان ایران در رده هفتم 
رقابت های قهرمانی جهان در استرالیا قرار گرفت.

در ادامه سومین روز رقابت های تنیس روی میز قهرمانی 
جوانان جهان در اســترالیا ظهر دیروز )سه شنبه( تیم ایران 
برای کســب رتبه هفتمی به مصــاف هند رفت و با پیروزی 
3 بر 2 برابر این تیم در رده هفتم تورنمنت یادشده ایستاد.

نتایج این دیدار به شرح زیر است:
* امین احمدیان 3 - سنهیت سوراواجوا 2

* امیرضا عباسی صفر - ویکاش تاکار 3

* حمید شمس 3 - جیت چاندرا 2
* امین احمدیان 2 - ویکاش تاکار 3

* امیررضا عباسی 3 - سنهیت سوراواجوا 2
تیم ایران در این رقابت ها به ســه پیروزی و دو شکست 
دســت یافت. این تیــم در مرحله گروهی برابر روســیه و 
نیوزیلند برنده شــد، اما در مرحله یک چهارم نهایی مغلوب 
فرانسه شد و از صعود به نیمه نهایی بازماند. تیم کشورمان در 
ادامه مسابقات، امروز برابر آمریکا باخت، اما برابر هند پیروز 

شد تا در نهایت در رده هفتم قرار بگیرد.

عنوان هفتمی تیم جوانان ایران 
در رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان

انتقاد توکلی از برنامه های فدراسیون دوومیدانی درباره حدادی

درخشان از نایب  رئیسی جودو هم استعفا کرد 

استفاده از مربیان ایرانی در تیم ملی تیراندازی

بازگشت بی سر و صدای مستعفی های فدراسیون کشتی

آگهی اباغ مفاد دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظر خواهی

اداره کل راه و شهرســازی اســتان خوزســتان دادخواســت 
تجدیدنظر خواهی به طرفیت خانم خدیجه کارســاز و غیره به 
خواســته تجدیدنظر از دادنامه شماره 9709976110500013 
تقدیم نموده نظــر به اینکه تعدادی از تجدیدنظر خواندگان به 
نام های آقای محمدمراد منصــوری زاده و خانم منیژه برون و 
معصومه باغ شــیرین مجهول المکان می باشــند لذا برحســب 
مقررات آئین  دادرسی مدنی مســتندا به ماده 73 قانون مزبور 
مصوب ســال 1379 مراتــب یک نوبت در جرایــد درج و از 
تجدیدنظر خواندگان فوق الذکر دعوت می شود که پس از نشر 
آگهــی ظرف مهلت ده روز به دفتــر دادگاه مراجعه نموده و با 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهی 
چنانچه پاسخی نسبت به مفاد تجدیدنظر خواهی داشته باشند 
کتبا به دادگاه تقدیم نماینــد در صورت عدم مراجعه و انقضاء 
مهلت مقرر مفاد دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی اباغ 

شده تلقی و اقدام مقتضی اتخاذ خواهد شد.  
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه 
حقوقی اهواز

آگهی حصر وراثت
        بدریه شهرت مرشیدی نام پدر عبدالحسین بشناسنامه 1 صادره از 
کویت درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که فرزندم مرحوم سیدعارف شهرت آلبوشوکه بشناسنامه 2400 
صــادره اهواز در تاریخ 63/5/6 در اهــواز اقامتگاه دائم فوت ورثه اش 
عبارتند از 1- متقاضی بدریه مرشــیدی فرزند عبدالحســین ش ش 1 
صادره کویت)مادر متوفی( 2- ســیدمحمد آلبوشوکه فرزند سیدعدنان 

ش ش 20 صادره اهواز)پدر متوفی( و اغیر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراض دارد یــا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اا 
گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد از این 

تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره ۳ اهواز

آقای
بانو



سقوط حفار غیرمجاز به چاه
ســاری – خبرنگار کیهان : رئیس جمعیت هال احمرســوادکوه و سوادکوه 
شــمالی از ســقوط حفارغیرمجاز درچاه ۱۵ متری در این شهرستان خبر داد.

وحیــد متانی ، افزود: با تاش چهار ســاعته عوامل امداد کوهســتان و فیکس 
کــردن مصدوم به باای حفره انتقال و با هماهنگی و همکاری عوامل انتظامی 
و اورژانس ۱۱۵ به بیمارســتان شهدا زیرآب منتقل شد.مهدی خادمی فرمانده 
انتظامی ســواد کوه هم اظهارکرد: سه نفر از حفاران غیر مجاز دیگر نیز توسط 
عوامل انتظامی ســواد کوه دســتگیر و حفار مصدوم نیز بعد از ادامه درمان به 

مقامات قضایی تحویل شدند.
شکار شکارچی

اصفهان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی تیران و کرون گفت : شکارچی 
غیر قانونی آهو دســتگیر و تحویل قانون شد. ســرهنگ علــی صادقی افزود: 
ماموران محیط زیست حیاط وحش قمیشلو این متخلف شکار غیرقانونی آهو  را 
در حال فرار دستگیر کردند. وی اضافه کرد: این فرد دستگیر و پرونده وی برای 

بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده شد. 
شیرخشک قاچاق

زاهدان – خبرنگار کیهان : جانشین فرماندهی انتظامي سیستان و بلوچستان 
از کشــف ۱0 تن شــیر خشــک قاچاق در بازرسی از یک دســتگاه تریلي در 
ســراوان خبر داد.سرتیپ احمد طاهری ، گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل 
خودروهای عبوری در محور خاش- سراوان به یک دستگاه تریلي که به سمت 
یکی از شهرهای مرزی در حرکت بود، مشکوک شدند.وي اظهار داشت: ماموران 
پــس از متوقف کردن این خودرو که از اســتان فارس بارگیری شــده بود، در 
بازرســي از آن تعداد 400 کیســه 2۵ کیلویی پودر شیر خشک قاچاق کشف 
کردند.جانشــین فرماندهی انتظامي استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: 
ارزش این محموله دو میلیارد و ۵00 میلیون ریال برآورد شده است.وی افزود : 

خودرو تریلی توقیف و فرد متخلف با تشکیل پرونده روانه دادسرا شده است.
بازداشت کاهبردار

رشــت – خبرنگار کیهان : رئیس  پلیس آگاهی استان گیان از دستگیری 
فردی که با جعل عنان کارمند بانک از یکی از شهروندان کاهبرداری کرده بود ، 
خبر داد.سرهنگ رحیم شعبانی افزود: این فرد با معرفی خود به عنوان کارمند 
بانک اعتماد زنی را جلب و با وعده پرداخت وام از وی 3۱0 میلیون ریال دریافت 
کرده بود.وی اضافه کرد: پلیس پس از بررسی متهم که مردی 39 ساله بوده را 

دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.
کشف سوخت قاچاق

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان همدان ، از کشف 30 هزار 
لیتر نفت قاچاق و خارج از شــبکه در این اســتان خبر داد. سرتیپ »کامرانی 
صالح«، گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاا و ارز پلیس آگاهی استان حین 
کنترل خودروهاي عبوري در ایســتگاه بازرسي شهید زارعي، به یک دستکاه 
کامیون کشنده حامل تانکر ســوخت مشکوک شدند.وي افزود: در بررسي های 
صورت گرفته راننده اظهار داشــت، حامل 2۵ هزار لیتر هیدرو کربن سنگین 
است که در بررسی های دقیق و دعوت از کارشناسان شرکت نفت مشخص شد، 
محموله 30 هزار لیتر نفت قاچاق و خارج از شبکه به ارزش یک میلیارد و 670 

میلیون ریال مي باشد.
فریدون  شهر لرزید

اصفها ن– فارس : رئیس جمعیت هال احمر شهرســتان فریدون  شهر گفت: 
زمین لرزه ای به بزرگی 4/۱ ریشتر 2۵ کیلومتری مرکز شهرستان فریدون  شهر 
را لرزاند. سید حمید رضا موسوی افزود: بنا بر اعام مرکز لرزه  نگاری کشور زمین 
 لرزه ای به بزرگی 4/۱ ریشــتر ســاعت 20 و 46 دقیقه فریدون شهر در استان 
اصفهان را لرزاند که در شهرستان بویین  میاندشت و فریدن نیز احساس شد.وی 
ادامه داد: شــدت این زمین لرزه تنها به صورتی بوده که در مرکز شهرســتان 

احساس شده و تخریبی تاکنون در مرکز شهرستان گزارش نشده است.
کاای قاچاق

مشهد – تســنیم : فرمانده مرزبانی خراســان رضوی گفت: محموله کاای 
قاچاق در مرز تایباد توســط مرزبانان خراســان رضوی کشــف شد. سرتیپ 
ماشــاءاه جان نثار افزود: مرزبانان در حین کنترل خودروها و مسافرین ورودی 
به کشور از 20 نفر از اتباع بیگانه مقادیری کاای قاچاق به ارزش ۱۱3 میلیون 
و 390 هزار ریال کشف کردند، که نامبردگان دستگیر و تحویل مراجع قضایی 
شدند.وی خاطرنشــان کرد: دشــمنان این مرز و بوم از هر فرصتی به منظور 
پیشــبرد اهداف شــوم خود مانند ورود کاای غیر مجاز و غیره به داخل خاک 
کشور عزیزمان اســتفاده می کنند لذا مرزبانان این فرماندهی با ورود هر گونه 

کاای قاچاق برخورد خواهند کرد.
سقوط از درخت

اهواز - ایرنا : سرپرســت فوریت های پزشکی اندیکا گفت: یک مرد در بخش 
مرکزی این شهرستان به دلیل سقوط از درخت جان باخت. محمود ورناصری 
افزود: این شخص به دلیل شدت جراحت متاسفانه جان باخته بود.وی ادامه داد: 

این مرد ۵7 ساله با مشخصات م.ش اهل روستای دشتگل این شهرستان بود.
انفجار دیگ بخار

بیرجند – خبرگزاری صدا و ســیما : سرپرســت مرکــز مدیریت حوادث و 
فوریتهای پزشکی استان خراسان جنوبی گفت : یک کارگر کارخانه تولید کشک 

در شهرک صنعتی بیرجند براثر انفجار دیگ بخار جان باخت.
ســید محمدرضا حســینی افزود: در این حادثه یکي  از کارگران کارخانه 
که مردی 32 ساله بود به دلیل شــدت جراحات وارده، قبل از رسیدن عوامل 
امــدادی، فوت کــرد.وی اضافه کرد:  یــک کارگر دیگر که خانمی 40ســاله 
اســت نیز دچار شکســتگی اندام و ســوختگی شــده بود که به بیمارستان 
 امــام رضا)ع( بیرجند منتقل شــد.وی در ادامه گفت : علت حادثه در دســت 

بررسی است.
تعلیق کارمند خطاکار

رشــت – باشــگاه خبرنگاران جوان : رئیس  دانشــگاه علوم پزشکی گیان 
گفت: کارمند خطاکار بیمارســتان قائم رشت به علت رفتار غیرمتعارف از کار 
تعلیق شد. شاهرخ یوسف زاده افزود: کارمند حراست بیمارستان خصوصی قائم 
 رشــت به دلیل رفتار ناشایست و خارج از عرف با همراه یکی از بیماران از کار 

معلق شد. 
رئیس  دانشــگاه علوم پزشکی گیان گفت: دیروز یکی از کارکنان حراست 
بیمارســتان خصوصی قائم رشــت در واکنش به اعتراض شدید همراه یکی از 
بیماران که زنی جوان اســت او را از پشــت گرفت و به زمین انداخت.شاهرخ 
یوسف زاده تصریح کرد : این زن ترخیص نوزاد نارس اش را که حدود یک ماه در 
این بیمارستان بستری است خواستار بود درحالی که  براساس اعام بیمارستان 

نوزاد شرایط ترخیص را نداشت.

صفحه 10
چهار شنبه 1۴ آذر 1۳۹۷

۲۷ ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶۶
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

حدود سه هفته پس از آغاز آتش سوزی 
مرگبار کالیفرنیــا، دانش آموزان این ایالت 

سرانجام به مدرسه بازگشتند.
نشــریه هیل نوشــت، حدود سه هفته پس 
از آتش  ســوزی مرگبــار و مخــرب کالیفرنیای 
شمالی، هزاران دانش آموز روز دوشنبه به مدرسه 

بازگشــتند.حدود 3۱ هزار دانش آموز در شهر »بیوت« کالیفرنیا دوشنبه راهی 
مدرسه شــدند. مدارس این منطقه از تاریخ هشتم نوامبر سال جاری میادی 
پس از وقوع آتش سوزی مرگبار تعطیل شده بود.همچنین به دلیل خرابی هایی 
که به برخی از این مدارس در نتیجه آتش ســوزی وارد شــده بود، حدود پنج 
هزار دانش آموز در مدارس موقت به تحصیل پرداختند. در حال حاضر مدارس، 
کلیســاها و حتی یک باشــگاه به عنوان محل تحصیل این دانش آموزان مورد 
استفاده قرار گرفته است.آتش ســوزی مرگبار کالیفرنیا حدود سه هفته پیش 
آغاز شــد و دست کم 8۵ کشته برجای گذاشــت. این آتش سوزی بیش از 60 
هزار هکتار زمین را ســوزاند و باعث ناپدید شــدن حدود 200 نفر شــد. اداره 
جنگلداری و آتش نشــانی کالیفرنیا در اواخر نوامبر اعام کرد که آتش نشان ها 
توانســته اند آتش ســوزی کمپ فایر را به طور کامل مهار کنند.آمارها نشــان 
می دهد این آتش ســوزی یکی از مرگبارترین آتش سوزی ها در تاریخ این ایالت 
محسوب می شود. شرکت بیمه آلمانی مونیخ هفته گذشته خسارت های مربوط 
به آتش سوزی های اخیر جنگل های کالیفرنیا را بیش از ۱0 میلیارد دار ارزیابی 

کرد.

دانش آموزان 
کالیفرنیایی 
به مدرسه 
بازگشتند

بین  از  بــرای  دولت چیــن در تاش 
بردن گرایــش روزافزون برخی چینی ها به 

جشن های عروسی مجلل و پرهزینه است.
به گــزارش بی بی ســی، همچنین در همین 
رابطه از اجرای برخی سرگرمی های خشن قبل از 
جشن عروسی نیز جلوگیری خواهد شد.به گفته 
مقامات چین، برگزاری نوعی از مراسم سنتی در این کشور که زوج ها را مکلف 
به انجام کارهای سخت و خطرناک می کند و آنها را گاهی در شرایط تحقیرآمیز 
قرار می دهد نیز از کنترل خارج شده است.مسئوان در پکن گفته اند که این راه 
حل می تواند تاش برای استانداردسازی مراسم ازدواج به شکل ساده و سنتی 
آن باشــد.اکنون که برگزاری جشن های بزرگ عروسی در چین مد شده است، 
مردم چین مثل بسیاری از کشــورهای دیگر، خودشان را در رقابتی روزافزون 
با همسایگان و دوستان در برگزاری این گونه جشن ها می بینند. این به مفهوم 
پذیرایی های مجلل و پرهزینه، لباس های شــیک و گران قیمت، عکســبرداری 
عروســی در خارج از کشــور و انجــام دادن هر کاری بدون در نظر داشــتن 
هزینه آن اســت. همچنین از مهمانان هم انتظار می رود هدیه های گرانقیمتی 
با خود بیاورند.بنا به این گزارش، هفته گذشــته یک تــازه  داماد در حالی که 
می خواست از مراسم تفریحی و شــوخی های خشن قبل از جشن ازدواج فرار 
کند، با خودرویی تصادف کرد. یکی از بخش های این مراســم بستن دست و پا 
کتک زدن داماد اســت.یک هفته قبل از آن نیز چند ساقدوش عروس توسط 
شیشــه های شکسته و در حالی زخمی شدند که گروهی از دوستان و خانواده 
داماد با شکستن شیشه های خانه عروس توسط تبر خواستند وارد خانه عروس 
شوند.بنا به خبرگزاری شینهوا در چین، وزارت امور مدنی چین با محکوم کردن 
چنین مراسمی آن را »اسراف و پوچی« خوانده است و پیشنهاد کرده به جای 

چنین جشن هایی، مراسم »ساده و متوسط« برگزار شود.

محدودیت چین 
بر عروسی های 

پرزرق وبرق

نشــریه گاردین در یاداشتی به شرایط 
انگلیس  نامناســب زندان های کودکان در 
پرداخت و آمار هولناکــی را در این رابطه 

ارائه داد.
گاردین در این یادداشــت با اشاره به اینکه 
زندان های کودکان در انگلیس از هرگونه نظارت 

و اصاحاتی دور است، تاکید کرد زمان آن فرارسیده که این روند متوقف شود. 
گاردین می گوید: این زندان ها که از زمان های گذشــته برای مجازات کودکان 
در نظر گرفته شده بودند، در حال حاضر اصا مناسب نیستند. در سال 20۱2 
»جیک هاردی« ۱7 ســاله بود که در زندان خود را به دار آویخت. چند دقیقه 
پیش از این اتفاق افســران امنیتی از طریق دوربین های مداربسته شاهد دیگر 
کودکانی بودند که در اطراف ســلول، وی را تشــویق به خودکشی می کردند. 
»جیک« مانند بسیاری از کودکان زندانی، نیاز های آموزشی خاص و مشکات 
روحــی روانی خاص خود را داشــت.اکثر 86۱ کــودک زندانی در انگلیس در 
موسســات مجرمان جوان و مراکز آموزش دوران حبــس خود را می گذرانند. 
از هر ۱0 کودک یک نفر در خانه امن کودکان نگهداری می شــوند. این مراکز 
تنها مراکزی هستند که براساس قانون موظف به استخدام کارکنان با مدارک 
تحصیلی مرتبط هستند.زندان های کودک از دوران گذشته آغاز به کار کرده اند، 
زمانی که محدودیت ها یا عدم درک از مسائل رشد کودکان، ناتوانی یادگیری، 
اثرات سوءاســتفاده و بی توجهی یا خشــونت در دوران کودکی وجود داشت. 
این فاکتورها در زندان های کودکان به مراتب نامناســب تر است. دو موسسه از 
مجموع چهار موسسه ساخته شده در دهه های ۵0 و 60 قرن نوزدهم میادی 
در انگلیس به عنوان مدارســی صنعتی )YOI( برای کودکانی ساخته شدند که 
با مشکات قانونی مواجه بودند. دو موسسه دیگر نیز بعدا برای اصاح و حبس 
مردان جوان ساخته شدند.تقریبا نیمی از زندانیان کودک از جوامع سیاهپوست 
و اقلیت ها هســتند. از هر ۱0 نفر چهار نفر از سیســتم مراقبتی برخوردارند و 
نیمی از کودکان YOI توانایی خواندن و نوشــتن در حد مهارت های مقدماتی 
دانش آموزان در سطح ابتدایی را دارند. هفت کودک از ۱0 کودک زندانی پس 
از آزادی در مدت زمان کمتر از یک ســال مجددا مرتکب جرم می شوند. بیش 
از یک سوم جوانانی که در سال های 2008 تا 20۱2 در زندان مردند، در واقع 
کودک بودند.براساس یک بررسی مستقل در سال گذشته، YOIها اساسا برای 
مراقبت یا بازپروری کودکان مناسب نیستند و کودکان در سال گذشته کمتر از 
۱4 ساعت را در کاس های آموزشی YOI صرف کردند. ضمن این که مسئوان 
گفتند که اصا اطاعی از آموزش های ارائه شــده در زندان به کودکان ندارند. 
در فقدان آموزش مقابله با ترس، اضطراب و خشــم کودکان، افسران زندان ها 
از این روش ها به عنوان شــیوه هایی که نســل به نســل منتقل شده استفاده 
می کنند. تبعیض نژادی، محدودیت، اســتفاده از مجازات های بدنی، حبس در 
سلول انفرادی، محرومیت از امتیازات، تنبیهات مختلف و کاربرد ابزار های ضد 
شورش از آن جمله اند. Childline در تابستان سال جاری از سوءاستفاده گسترده 
جنســی از کودکان در زندان ها خبر داد. این تنها شــامل مواردی می شود که 
کودکان از این مرکز درخواســت کمک کرده بودنــد. در بازه زمانی 20۱2 تا 
20۱6، این گزارشــات 24 مورد بود که شامل تجاوز جنسی یک رئیس زندان 
نیز می شد.کودکان زندانی در پاسخ به سوال بازرسان مبنی بر این که خواهان 
ایجاد چه تغییراتی در زندان ها هستند، اعام کردند افزایش مدت زمان خارج از 
سلول ها تنها چیزی است که می خواهند.حقیقت این است که با تغییر نام این 
زندان ها در دهه های مختلف و وعده های فراوان برای اصاحات تاکنون تغییری 
در این سیســتم مشخص نبوده است.باید توجه داشت که این سیستم تاثیرات 
مخربی بر کودکان دارد و ســبب ایجاد فاجعه خواهد شد.جیک هاردی یکی از 
34 کودکی بود که از سال ۱990 تاکنون جان خود را در زندان های انگلیس از 
دست دادند. وی خود را ُکشت، چون افسران فراموش کرده بودند آن شب نوبت 

تماس تلفنی وی با مادرش بوده است.

مرگ کودکان 
در زندان های 

نگلیس ا

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ 
فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به 

حساب 700786948623 بانک شهر.
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اســناد به حســاب 700785313795 نزد بانک شهر 
شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند.

5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها 
و پیمان های شــهرداری کرج واقع در میــدان توحید - بلوار بال شــهرداری کرج طبقه هفتم 

مراجعه نمایند.
6- در هــر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه ماک فروش اســناد و متعاقبا عقد قرارداد 

خواهد بود.
7- توضیح اینکه به غیر از ســپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران 

شرکت در مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند.
8- ازم به ذکر اســت هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صاحیت در سایت 
oldpmn.mporg.ir و یــا sajar.mporg.ir معرفی نامــه ممهــور به مهر و امضای 
مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شــرکت، کد اقتصادی و گواهی نامه صاحیت 

ایمنی معتبر الزامی می باشد.
9- شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت کلیه فرم ها و اطاعات مورد درخواست  شهرداری را 

تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.
10- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف - ب - ج( اک و ممهور به مهر شرکت شده 
و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز یک شــنبه 97/9/25 به 

آدرس کرج - میدان توحید - بلوار بال دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.
12- پیشــنهادات رسیده در روز دوشــنبه مورخ 97/9/26 در کمیسیون عالی معامات شهرداری 
کرج )دفتر شــهردار( راس ساعت 11/00 مطرح و پس از بررســی و کنترل برنده مناقصه اعام 

خواهد شد. درضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
13- در پروژه خرید و حمل لوله پلی اتیلن ردیف شماره 2 داشتن گواهی نامه صاحیت ایمنی ازم 
نمی باشــد. ولی ارائه مجوز تولید )پروانه بهره برداری( و یا ارائه گواهی نمایندگی مجاز قانونی در 

هنگام خرید اسناد الزامی است.
* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418 - 35892421-026  تماس 

و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی
مبلغ پروژه شرح عملیاتردیف

به ریال
مبلغ سپرده 

درصد غیرنقدی حداقل رتبه ازمبه ریال
قرارداد

۱
تجدید مناقصه بازسازی، تکمیل و تجهیز و مرمت )سالن های ورزشی، زمین ها و فضاهای ورزشی، 
فرهنگسراها، کتابخانه ها، خانه های هنر، و فضاهای فرهنگی و اجتماعی و تاار شهیدان نژادفاح( - 

براساس برآورد - حداکثر تا سقف اعتبار تامینی
78/74% رتبه پنج ابنیه و تاسیسات۱۱/467/683/30۱۵73/38۵/000

تجدید مناقصه خرید و حمل  و تحویل در محل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ۱000 و ۱200 2
ارائه مجوز تولید)پروانه بهره برداری( و یا ۱9/000/000/0009۵0/000/000میلیمتر کاروگیت مسلح - تا سقف اعتبار

80%ارائه گواهی نمایندگی مجاز قانونی

تجدید مناقصه طرح سیستم جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیاب در بلوار استقال3
8۵%رتبه چهار راه و ترابری و چهار آب۱۱/000/000/000۵۵0/000/000 شهر کرج - تا سقف اعتبار

تراش، حمل، قیرپاشی، پخش مکانیزه آسفالت سطح شهر)3( - سازمان عمران و بازآفرینی 4
8۵%رتبه پنج راه و ترابری۱۵/000/000/0007۵0/000/000فضاهای شهری - تا سقف اعتبار

تجدید مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت آسفالت سطح شهر- ۵
براساس سقف اعتبار

۵3/000/000/0002/6۵0/000/000
پنج راه و ترابری و پروانه بهره برداری 
از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا 

کنسرسیوم این دو
%۱00

عملیات تکمیل پروژه پارکینگ طبقاتی وکاربری های مکمل ساختمان ستاد مرکزی شهرداری کرج- 6
82/6%رتبه چهار ابنیه و سه تاسیسات6۵/6۵6/707/4043/282/836/000با برآورد کل - مطابق شرایط مناقصه عقد قرارداد فقط تا سقف اعتباری تامینی صورت می پذیرد.

 شــهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شــورای اســامی شــهر پروژه مندرج در جدول ذیل را ازطریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.

اداره امور قراردادها و پیمان ها - شهرداری کرج

انهدام باند31 نفره سارقان استیک 
با 500 فقره سرقت

معاون مبارزه با ســرقت وســائط نقلیه پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ از دســتگیری بانــد 3۱ نفره 

سارقان استیک خودروها خبر داد. 
سرهنگ میرزکی با اشــاره به اینکه اعضای این 
باند به ۵00 فقره سرقت اســتیک اعتراف کردند، 
گفــت: از انبارهای متعلق به اعضــای این باند 300 
فقره اســتیک های خودروهای پراید و شاسی بلند 

کشف شده است.

هشتمین جشنواره انار 
در فرهنگسرای  اشراق

هشتمین جشنواره انار »صد دانه یاقوت« با شعار 
خانواده و ســامت امروز از ۱2 آذر به مدت 20 روز 
از ســاعت ۱0 تا 2۱ و در روز های پنجشنبه و جمعه 
از ســاعت ۱0 تا 22 در فرهنگسرای اشراق در حال 

برگزاری است.

بیماران قلبی و ریوی 
امروز در تهران تردد نکنند

مرکــز پایش آلودگی هــوای اداره کل حفاظت 

اخبار کوتاه
محیط زیست استان تهران با اشاره به انباشت آاینده ها 
در هــوای پایتخــت از بیماری های قلبــی و ریوی، 
کودکان و سالمندان خواست امروز از تردد غیرضروری 
خودداری نموده و سایر افراد نیز فعالیت های طوانی 
مــدت را در فضــای باز کاهــش دهنــد و از انجام 

فعالیت های ورزشی خودداری کنند. 
همچنین امــروز زنگ ورزش کلیــه مدارس در 

پایتخت تعطیل است.

برخی آرایشگاه ها سامت زنان را 
به مخاطره می اندازند

مدیرکل پیشــگیری اجتماعی تعزیرات حکومتی 
گفت: برخی آرایشــگاه های زنانه با هدف سودجویی 
بیشــتر از مواد نامرغــوب، تقلبی و قاچاق اســتفاده 
می کنند و با لیزر، سواریوم و بوتاکس سامت بانوان 

را به خطر می اندازند.

خروج 50 هزار بیمار کلیوی
 از چرخه دیالیز

 مدیرعامــل انجمن خیریه حمایــت از بیماران 

کلیوی گفت: این انجمن توانســته با همکاری افراد 
خیر ظرف 20 سال، ۵0 هزار بیمار را با حمایت برای 

انجام عمل پیوند از چرخه دیالیز خارج کند.

ظرفیت 20 درصدی تهران 
برای مقابله با زلزله و حوادث بزرگ

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به 
اینکه باید دســت به دعا برداریم تا حادثه بزرگی در 
تهران اتفاق نیافتد، گفت: ظرفیت تهران برای مقابله 
با حوادث بزرگ ممکن اســت بیــش از 20 درصد 

نباشد.

ارسال 230 هزار چادر، پتو 
و بسته غذایی به مراکز لجستیکی 

هال احمر کشور
معاون لجستیک و امادگی سازمان امداد و نجات 
جمعیت هال احمر از ارسال 30 هزار دستگاه چادر 
کامل امدادی تیــپ3، ۱00 هزار تخته پتو نمدی و 
۱00 هزار بسته غذایی شامل بسته های غذایی یک 
ماهه، 72ســاعته و اضطراری به مراکز لجســتیکی 
 جمعیت هــال احمر تمامی اســتان های کشــور 

خبر داد.

رئیس  پلیس پایتخت از پایان کار داان ســکه 
و ارز در خیابان های منوچهری، فردوسی و چهارراه 

استانبول خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی 
صبح دیروز در حاشــیه نمایش دستاورد های طرح رعد ۱9  
درجمع خبرنــگاران گفت: با اقدامــات و برنامه ریزی های 
انجام شــده و همچنین کار اطاعاتی از سوی ماموران ۱۱ 
سرکانتری و 8۵ کانتری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
این طرح برای برخورد با سارقان، مالخران، قاچاقچیان کاا 

و مواد مخدر به مرحله اجرا درآمد.
رحیمی با اشــاره به صدور 2۵4حکم قضائی برای ورود 
به مخفیگاه سارقان، قاچاقچیان، مالخران و خرده فروشان از 
ســوی مقام قضائی، اظهار داشت: در این رابطه 63۱ متهم 
دســتگیر و 3۵ باند سرقت نیز شناســایی و متاشی شد؛ 

همچنین نیمی از سارقان دستگیر شده سابقه دار هستند.
وی با بیان اینکه در این رابطه 23۱ دســتگاه خودرو و 
موتورســیکلت نیز کشف شد، افزود: در این طرح، یک هزار 
و 69 پرونــده مرتبط با ســارقان، قاچاقچیان و مالخران در 
دوایر قضائی تشکیل، اموال مســروقه کشف و سارقان آنها 

نیز دستگیر شده اند.
فرمانــده انتظامی تهــران بــزرگ، ارزش ریالی اموال 
مسروقه مکشوفه را 7 میلیارد و 602 میلیون تومان عنوان و 
ادامه داد: در اجرای این طرح ۱93 خرده  فروش مواد مخدر 

نیز از کوچه ها، خیابان ها و پارک ها جمع آوری و ۱7 کیلوگرم 
مواد مخدر از آنان کشف شده است.

سردار رحیمی با اشــاره به اینکه در اجرای نوزدهمین 
طرح رعد 370 معتــاد متجاهر از معابر عمومی جمع آوری 
شده اند، گفت:  ماموران این پلیس موفق شدند اعضاء چهار 

باند قاچاق مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشــاره به انهدام 6 باند قاچاق و دســتگیری 32 
قاچاقچی دارو، پارچه، پوشاک، قطعات و تجهیزات خودرو و 
موتورسیکلت، پارچه و کفش در نوزدهمین مرحله از طرح 
رعد، اظهار داشت: ارزش ریالی اموال مکشوفه، ۱6 میلیارد 

تومان است.
رئیس  پلیس پایتخت با اشاره به دستگیری 39 محکوم 

فراری گفت: این مجرمان پس از مرخصی از زندان به زندان 
بازنگشته بودند که در اجرای این طرح شناسایی و دستگیر 

شدند.
بازداشت 93 دال ارز و سکه با حساب  نجومی

ســردار رحیمی همچنین اعام کرد: امــروز پایان کار 
داان خیابانی ارز و سکه اســت، چراکه با اقدامات پلیس 
پــس از 30 ســال داان از چهار راه اســتانبول، خیابان 

منوچهری و فردوسی جمع آوری شدند.
به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح 
برخورد با داان ســکه و ارز بیش از 400 نفر از این افراد 
توســط پلیس دستگیر شدند، افزود: از این تعداد 93 نفر از 
داان که حساب های نجومی هم داشتند به زندان افتاده اند 

و البته اقدامات پلیس در این خصوص ادامه دارد.
رئیس پلیــس پایتخت با اشــاره به نظــارت پلیس بر 
صرافی ها ادامه داد: در چند روز گذشته 60 صرافی غیرمجاز 
و فاقد مجوز از ســوی بانک مرکزی به پلیس معرفی شده 
است، ما چند روز به این صرافی ها مهلت دادیم تا نسبت به 
دریافت مجوز های ازم اقدام کنند و در غیر اینصورت با این 
صرافی ها برخورد خواهیم کرد. البته بیش از ۱۵0 صرافی نیز 
مجاز هستند که پلیس از فعالیت های آنها حمایت می کند.

به گفته رحیمــی، در روزهای اخیر چهــار باند جعل 
ارزهــای خارجی نیز شناســایی و از ســوی پلیس منهدم 

شده اند.

رئیس  پلیس پایتخت در حاشیه طرح رعد 19 خبر داد

پایان فعالیت داان خیابانی ارز و سکه پس از ۳۰ سال

معاون امور دریایــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان از نجات شــش سرنشین یک قایق صیادی 

از خطر غرق شدن در آب های دریای عمان خبر داد.
 به گزارش ایســنا،  اسماعیل مکی زاده، گفت: یک فروند 
قایق صیادی در شــش مایلی جنوب شرقی بندر جاسک به 
علت شــرایط نامساعد جوی و آبگرفتگی قایق اعام اضطرار 
کــرد.وی ادامه داد: به محض دریافــت پیام اضطرار از مرکز 
فرعی جســت وجو و نجات دریایی بندر جاســک، بافاصله 
شــناور ناجی ۱0 از بندر جاســک به محل موقعیت سانحه 

اعزام شد.وی بیان کرد: به دلیل تاریکی شب و شرایط جوی 
منطقه دریای عمان و نداشتن موقعیت دقیق شناور مضطر، 
عملیات جســت وجو و نجات با پیچیدگــی خاصی صورت 

گرفت.
مکی زاده گفت: با بکارگیری سامانه مدیریت جست وجو 
و نجات و درنهایت با توجه به زیر آب رفتن قایق، جست وجوی 
محیط های پیرامون ادامه یافت که خوشــبختانه با همکاری 
پرسنل شناور ناجی ۱0 تمام نفرات از سطح آب نجات یافته 

و در صحت و سامت به بندر جاسک منتقل شدند.

نجات 6 دریانورد هرمزگانی در دریای عمان

معاون امور خدمات شهری شهرداری تهران تاکید 
کرد: شهرداری تهران سال گذشته هنگام  بارش برف 

در پایتخت غافلگیر نشد.
مجتبی یزدانی در پایان نشست هماهنگی اطاع رسانی، 
فرهنگ سازی و اقدامات اجرایی در هنگام بارش برف و باران 
در تهــران در جمع خبرنگاران گفــت: در ارتباط با کارهای 
شــهرداری تهران در حوزه بــارش برف و بــاران اقداماتی 
پیش بینی شده که این اقدامات در حال حاضر در حال انجام 

است.
وی افزود: در همین راستا جلسه ای با حضور بخش های 
مختلف در شهرداری تهران برگزار شد که امیدواریم بتوانیم 
امسال برنامه ریزی مطلوب تری نسبت به سال گذشته در این 

حوزه داشته باشیم.
معاون امور خدمات شــهری شهرداری تهران گفت: در 
این جلسه اطاع رســانی روابط عمومی شهرداری تهران در 
مناطق مختلف انجام شد و امیدواریم امسال بتوانیم اقدامات 
موثری نسبت به سال های قبل انجام بدهیم که البته نیاز به 

همراهی و همکاری رسانه ها در بخش اطاع رسانی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امسال شهرداری تهران 
همانند سال قبل در بحث بارش برف و باران غافلگیر خواهد 

شد یا خیر گفت: ما سال گذشته نیز غافلگیر نشدیم.

دبیر کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
تهران گفت: در حال حاضر قطارهای فعال در خطوط 
داخل شهر تهران 10۶ رام قطار مترو است و 15 قطار 

خارج از سرویس در خطوط داخلی داریم.
محمدعلی کرونی در گفت وگو با مهر با  اشاره به آخرین 
وضعیــت قطارهای متــرو گفت: در حال حاضر ســرجمع 
قطارهای فعال در خطوط مترو که به مسافران سرویس دهی 
می کنند، ۱06 رام قطار اســت و ۱۵ رام قطار نیز در خط ۵ 
مترو )صادقیه-کرج( فعال هســتند که در مجموع ۱2۱ رام 
قطار در کل خطوط متروی پایتخت خدمات رسانی می کنند.
وی با  اشــاره به قطارهایی که بــه دلیل کمبود قطعه و 
یا دایل دیگر از ســرویس دهی خارج شده اند، گفت: عمده 
مشکل این قطارها نبود قطعه است که به دلیل نبود اعتبارات 
نتوانســته اند آنها را به چرخه خدمات رسانی بازگردانند. ۱۵ 
رام قطار در خطوط داخل شــهر تهران و در خط ۵ نیز 2۵ 
واگن و ۱۱ لوکوموتیو خارج از ســرویس داریم که به دلیل 
قطعات یدکی یا سانحه از سرویس خارج شده  اند. همچنین 
تعدادی قطار نیز به صورت رزرو برای زمان های خاص و ویژه 

مورد استفاده قرار می گیرند.
کرونــی با بیان اینکه بــه اعتقاد کارشناســان به طور 
متوســط هزینه تعمیرات این قطارها بــا توجه به نرخ ارز ۵ 
میلیارد تومان اســت، گفت: حــدود 7۵ میلیارد تومان نیاز 
است تا ناوگان موجود را بتوانیم تقویت کنیم. مشکل اساسی 
دیگری که مترو به آن دچار است، نسل اول قطارها هستند 

که سیستم آنها DC است که باید تبدیل به AC شوند.
دبیر کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران 
گفــت: اگر خطوط 6 و 7 مورد بهره بــرداری قرار بگیرند، با 
بحران کمبود واگن روبرو خواهیم شــد و در حال حاضر نیز 

خوش بینانه در آستانه بحران واگن هستیم.
وی ادامه داد: پله برقی برخی ایســتگاه ها خراب است و 
اعتبار شرکت بهره برداری کفاف مشکات و هزینه های مترو 
را نمی دهد و برای حمایت از حمل ونقل عمومی نیاز اســت 

قطارهای موجود از گمرک ترخیص شوند.

مدیر روابط عمومــی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان از انتشــار خبری مبنی بر تجاوز به 
تعــدادی دانش آموز در مدرســه ای در ناحیه چهار 
آموزش و پرورش این شهرستان در شبکه های مجازی 

خبر داد.
علیرضا مهدی، در گفت و گو با ایســنا، گفت: به محض 
این که اداره کل آموزش و پرورش از این موضوع مطلع شــد 
اداره کل و ناحیه مربوطه بررسی های خود را بر روی موضوع 
آغاز کردند.وی افزود: در حال حاضر تحقیقات در این زمینه 
در حال انجام اســت و برخی از والدین دانش آموزان ادعایی 
مبنی بر تجاوز دارند و پرونده این موضوع سریع تشکیل شده 

و به مراجع قضایی ارسال شده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان ادامه داد: فرد مورد اتهام دستگیر شده است، او یکی 

از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده است.
مهــدی تاکید کرد: منتظر نظر نهایی پزشــکی قانونی 

هستیم، آموزش و پرورش ناحیه چهار نیز از این فرد به دلیل 
از بین بردن شأن آموزش و پرورش شکایت کرده است.

هم چنین یکی از اولیا دانش آموز گفت: مگر این مدرسه 
دوربین نداشــته که چنین اتفاقی رخ داده اســت، کودکان 
با ترس و لرز به این مدرســه وارد می شــوند و از ســرویس 
بهداشتی ترس دارند.وی افزود: کودکان ما از ترس نمی توانند 
صحبت کنند، گفته می شــود روی دست یکی از کودکان با 

چاقو ردی گذاشته اند تا فرزندان نتوانند صحبت کنند.
یکی دیگــر از این اولیــا ادامه داد: این مدرســه 400 
دانش آموز دارد و باید از همه اولیا پرسیده شود، با اطمینان 

فرزند خود را به این مدرسه سپرده ایم.
او گفت: تعدادی از اولیا ظاهرا دارای برگه پزشکی قانونی 
بوده اند. گفته می شود که دوربین مدرسه نیز دستکاری شده 

است.
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان اصفهان با  اشاره 
به تشکیل پرونده قضایی برای متهم این حادثه، گفت: در پی 

وصول گزارشی مبنی بر آزار و اذیت چند دانش آموز در یکی 
از مدارس ابتدایی اصفهان متهم این پرونده صدور قرار قانونی 

در بازداشت به سر می برد. 
علــی اصفهانی، افزود: با توجه به اهمیت و حساســیت 
موضوع، با تعیین شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای عمومی و 
انقاب اصفهان تحقیقات تکمیلی در این خصوص در دستور 

کار قرار گرفته و نتیجه متعاقباً اطاع  رسانی خواهد شد.
وی در پایان از خانواده ها و شــکات احتمالی خواســت 
که تا حصول نتیجه مراتب را تنها از طریق دســتگاه قضایی 
استان پیگیری کرده و اطمینان داشته باشند دستگاه قضایی 
با دقت، ســرعت و قاطعیت موضوع را رسیدگی و در صورت 
ثبوت جرم،  اشــد مجازات قانونــی را برای متهم این پرونده 

اعمال خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور تهــران  گفت: موضوع تغییر 
محدوده طرح ترافیک و یا زوج و فرد باید در شورای 

ترافیک تهران مطرح و تصمیم گیری شود.
به گزارش فارس،  سردار محمدرضا مهماندار در نشست 
دورنگاه اطاع رســانی، فرهنگ ســازی و آموزش شهروندی 
در آســتانه فصل زمســتان در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشــی درمورد حذف زوج و فرد گفت: موضوع کاهش و 
یا افزایش محدوده طرح ترافیــک و زوج و فرد از اختیارات 
شــورای ترافیک تهران اســت و با توجه به درخواست های 
نهادهای ذی ربــط موضوع افزایــش محدوده های ترافیکی 
در دستور کار شــورای ترافیک قرار می گیرد و در این شورا 

تصمیم گیری ازم اتخاذ می شود. 
مهمانــدار افزود: نه پلیس و نــه معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران نمی تواند محدوده طرح ترافیک و یا 

زوج و فرد را تغییر دهد. 
وی ادامه داد: به نظر می  رســد گسترش طرح ترافیک 
و حــذف زوج و فرد و پولی کردن آن آثار بســیار مخربی را 
داشته باشد و موجب به هم ریختن بزرگراه های شمالی شهر 
می شــود، در هر صورت هر تصمیمی که شورای ترافیک در 

این خصوص بگیرد قابل احترام است و اجرایی می کنیم.
رئیس پلیس راهور تهران در پاســخ به اینکه آیا تغییر 
زمان چراغ هــای راهنمایی و رانندگی موجــب افزایش بار 
ترافیکی نمی شــود،گفت: چراغ ها و زمان بندی برای شرایط 
عادی خوب اســت ولی در زمان بحران مناســب نیســت 
به عنوان مثال در شــرایط بارش برف که ماشــین ها قدرت 

حرکتی ندارند می توان از چراغ های دستی استفاده کرد. 
ســردار مهماندار با بیان اینکه در شــرایط بحران باید 
چراغ هــای راهنمایــی و رانندگی دســتی کنترل شــود، 
اظهارداشت: پلیس این آمادگی را دارد که در شرایط بحرانی، 
چراغ های راهنمایی و رانندگی را به صورت دســتی کنترل 
کند، زیرا در غیر این صورت شاهد افزایش بار ترافیکی و قفل 

شدن مسیر ها خواهیم بود.

یزدانی: شهرداری تهران سال گذشته 
هنگام بارش برف غافلگیر نشد

رئیس پلیس راهور تهران:
حذف زوج و فرد و پولی کردن آن 

آثار بسیار مخربی دارد

مترو تهران 
در آستانه بحران واگن

ســازمان هواشناسی با  اشــاره به ورود سامانه 
بارشی جدید طی امروز از شمال غرب و غرب کشور 
وضعیت آب و هوایی امروز و دو روز آینده در مناطق 

فعالیت این سامانه را اعام کرد.
بنا بر اعام این سازمان، امروز سامانه بارشی از شمال 
غرب و غرب کشــور وارد می شود. پنجشنبه با تقویت این 
سامانه، گســتره فعالیت آن به جنوب غرب، جنوب، مرکز، 
استان های واقع در جنوب البرز شامل قزوین، البرز، زنجان، 
تهران و سواحل دریای خزر می رسد. با تداوم بارش در روز 
جمعه، فعالیت سامانه به نوار شمالی و شرق کشور گسترش 
می یابد و به تدریج از اواخــر جمعه از فعالیت آن در نیمه 
غربی کاسته می شود. براین اساس وضع هوا در استان های 

تحت تاثیر این سامانه به شرح زیر پیش بینی می شود:
چهارشــنبه: بارش باران و در ارتفاعات بارش برف 
در اســتان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، 

کردستان و نیمه غربی کرمانشاه.
پنج شنبه: بــارش باران و در ارتفاعات بارش برف در 
اســتان های کهکیلویه و بویراحمــد، چهارمحال بختیاری، 
لرستان، ایام، بوشهر و خوزستان، غرب اصفهان، کرمانشاه، 
مرکزی، قم، همدان، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 

اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین و گیان.

جمعه: بارش باران، وزش باد در استان های آذربایجان 
شــرقی، اردبیل، زنجان، گیان، مازندران، گلستان، شمال 
سمنان، خراسان شــمالی، شمال خراسان رضوی، فارس و 
بوشهر.شایان ذکر است روز پنجشنبه در استان های بوشهر و 
شمال خلیج فارس، خوزستان،ایام، چهارمحال و بختیاری، 
لرســتان و کرمانشاه بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق 
پیش بینی می شود. بنابراین احتمال آبگرفتگی معابر شهری 
و روستایی و جاده ها، افزایش حجم آب رودخانه ها یا سیابی 
شدن مسیل ها وجود دارد. همچنین از اواخر امروز تا اواخر 
جمعه درمسیرهای کوهســتانی استان های واقع در شمال 
غرب، غرب تا جنوب غرب کشور در دامنه های زاگرس و از 
پنجشنبه تا اوایل شنبه در ارتفاعات و دامنه های شمالی و 
جنوبی رشته کوه البرز بارش برف و بر این اساس اختال در 
ترافیک جاده ای به سبب لغزندگی و کاهش دید پیش بینی 
می شود، از این رو برای کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات 
ازم شامل؛ ۱. احتمال آبگرفتگی و سیابی شدن مسیرهای 
تردد در مناطق مســتعد نامبرده و لزوم آمادگی در صورت 
وقوع، 2. به همراه بردن تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ در 
مسیرهای کوهستانی و 3. محدودیت در حرکت شناورهای 
ســبک در روز پنجشنبه و جمعه در مناطق دریایی شمال 

خلیج فارس توصیه می شود.

فعالیت سامانه بارشی جدید از امروز تا جمعه

متهم تجاوز به دانش آموزان اصفهانی دستگیر شد

رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت: متجاوز 
دختربچه 13 ساله در گرگان اعدام شد. 

به گزارش تســنیم، هادی هاشمیان، اظهار داشت: این 
متجاوز به عنف پارسال در یکی از روستاهای گرگان پس از 

ربودن یک دختربچه ۱3 ساله به او تجاوز کرده بود.
وی  افزود: قاضی پرونده پس از رسیدگی به درخواست 
خانواده این دختربچه در کمتر از شش ماه، حکم اعدام این 
فرد را صادر کرد. به گفته وی، پس از طی تشریفات قانونی، 

حکم اعدام این متجاوز به عنف، صبح دیروز اجرا شد.

متجاوز دختربچه  13 ساله 
در گرگان اعدام شد

جانشــین فرماندهی مرزبانی خوزستان با اعام 
دستگیری شش صیاد قانون شکن غیرمجاز در سواحل 
خوزستان از کشف بیش از شش هزار کیلوگرم ماهی و 

میگوی صید شده خبر داد.
ســرهنگ نادر ســهیلی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
مأموران دریابانی آبادان حین گشت زنی در آب های شمالی 
خلیج فارس به ســه فروند شناور صیادی که قصد خروج از 
آب های ساحلی کشورمان را داشتند مظنون و آن را توقیف 

کردند. وی افزود: مأموران در بازرســی از شناورهای توقیف 
شده مقدار شش هزار کیلوگرم ماهی مخلوط که بدون مجوز 

قانونی صید شده بود را کشف کردند.
جانشــین فرماندهی مرزبانی خوزســتان بیــان کرد: 
کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بالغ بر یک میلیارد 
و 200 میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده 
مقدماتی به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع ذیصاح شد.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان خبر داد
توقیف 3 شناور صیادی 

در سواحل خوزستان 

رئیس شبکه بهداشت و درمان دهلران گفت: بر 
اثر انفجار مین در منطقه چم هندی دهلران یک نفر 

مجروح شد. 
اســداه مهاجر دیــروز در گفت و گو بــا ایرنا اظهار 

کــرد: بر اثــر انفجار مین بــه  جا مانــده از دوران جنگ 
 تحمیلــی در منطقه چم هندی بخش موســیان یک نفر 

مجروح شد.
وی افــزود: در ایــن حادثــه یک پیرمرد 60 ســاله 
 دچار قطع عضو از ناحیه پا و همچنین خونریزی شــدید 
شــد. وی اضافه کرد: این مصدوم توسط نیروهای هنگ 
مرزی به درمانگاه شــبانه روزی دهســتان دشت عباس 
منتقل شد و پس از انجام خدمات اولیه پیش بیمارستانی 

و جلوگیــری از خونریــزی توســط 
آمبوانس فوریت های پزشکی درمانگاه 

به بیمارستان گنجوان اعزام شد.
گفتنی است هویت این فرد که آیا 
ایرانی است یا عراقی در دست بررسی 
است اما بر اساس شنیده ها این پیرمرد 
عراقی بوده و در حین چوپانی با مین 
و مواد منفجره برخــورد و این حادثه 

بوجود آمده است.

انفجار مین در دهلران یک مجروح برجای گذاشت



اخبار كشور

درمکتب امام

لزوم تحول از خوف به شجاعت
مســلمن فكرى بكنند كه اين تحول در آنها حاصل بشــود: تحول از خوف به 

شجاعت، و تحول از توجه به دنيا به امان به خدا. منشأ همه پروزي ها همن يك 

كلمه اســت. ما متحول بشــويم به يك موجودى اسامى- انساى با اماى كه خداى 

تبارك و تعاى از ما خواسته است.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
سقف ایران برای سلبریتی ها 

کوتاه است!
سرویس سیاسی-

روزنامه زنجیره ای قانون در مطلبی به موضوع انتشار لیست سلبریتی هایی که اقامت خارج از کشور را دارند یا فرزندانشان را 
در آنجا به دنیا آورده اند نوشت: »چندی پیش لیستی از سلبریتی ها منتشر شد که فرزندان شان در خارج از ایران به دنیا آمده اند. 
بی تردید در جامعه امروزی و در شرایط کنونی همه به دنبال آرامش هستند و اگر شرایطی هم داشته باشند چه بهتر 
که اقامت یک کشور دیگر را بپذیرند و در آن کشور فرزندشان را به دنیا بیاورند که دیگر مشکل اقامت و... را نداشته باشند. 
بســیاری از آقازاده ها و چهره های سرشــناس هم از این امر مستثنا نیستند و گویا زندگی ابدی در ایران فقط برای طبقه 
متوسط و ضعیف تعریف شده است... درست است هر کس که دارد باید بتواند خرج کند اما امروزه و با این شرایط تورم و 

تحریم، ندارها خیلی بیشتر از داراها شده اند.
برخی ها نفس می کشــند تا زنده بمانند و برخی دیگر هوا را دســته بندی می کنند و می گویند مناسب نفس کشیدن 

نیست و سقف ایران برای خیلی ها کوتاه است.«
روزنامه زنجیره ای قانون اما پاسخ نمی دهد که چه کسانی چنین افرادی را که ذره ای ِعرق ملی ندارند و اوضاع زندگی 
معیشتی مردم هم کمترین اهمیتی برایشان ندارد را میدان دار سیاست و در بحبوحه هیجانی انتخابات از چهره آنها سوءاستفاده 
کردند؟! چه کسانی چنین افرادی را مرجع تصمیم گیری های مردم قرار دادند و یک اتفاق مهم که سرنوشت ۴ ساله و بلکه 

بیشتر یک جامعه را به مبتذل ترین وجه ممکن رقم زد، ایجاد کردند؟!
جالب اینکه همین سلبریتی ها در اعتراض های سیاسی و نقد نظام، همیشه یک پای قضیه هستند؛ در حالی که همین 
افراد از بودجه بیت المال استفاده کرده اند و در همین حکومت به موقعیت های بسیار خوبی در سینما، موسیقی، تلویزیون، 

ورزش و ... رسیده اند!  
تشویق دولت به فرافکنی از سوی مدعیان اصاحات

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت:»هرچند انتقادهای بسیاری به مجموعه دولت در حوزه های سیاست داخلی و خارجی، 
اقتصاد و معیشت و...وارد است، اما فقط قوه مجریه مسبب این وضعیت نیست«.

مدعیان اصاحات بدون اشاره به اختیارات و امکانات گسترده دولت، به دنبال شریک جرم می گردند.
گفتنی است از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها ۵۳ هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر به غیر از 

دولت است. عاوه بر این اختیار قبض و بسط ۵۳ هزار میلیارد تومان مذکور نیز در دست دولت است.
چندی پیش »علی صوفی« وزیر تعاون دولت اصاحات با اشــاره به اختیارات گسترده روحانی گفته بود: »اختیارات 
آقای روحانی هم با توجه به رویکردی که مقام معظم رهبری داشتند و دارند و معتقدند که دولت را باید تقویت کنیم و 
بارها هم از دولت در برابر مخالفان حمایت کردند و شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است 
و ریاست آن بر عهده آقای روحانی است، شرایط بسیار خوبی دارند که بتوانند مشکات کشور را رفع کنند. واقعیت این 
است که این هماهنگی ها تقریباً کم نظیر است و ما تا امروز در این سطح میان سران قوا و رهبری و رئیس جمهور کمتر 

شاهد چنین همراهی و هماهنگی بودیم. 
لذا عدم استفاده از این موقعیت تا حدود زیادی به شخص آقای روحانی برمی گردد که چرا تا امروز از این ظرفیت و 

هماهنگی استفاده نکرده است«.
متاســفانه ستاد اقتصادی دولت به شدت کم تحرک و بی عمل است؛ اما با وجود این بی عملی، همچنان تقصیرها به 

گردن دیگران انداخته می شود.
مدعیان اصاحات که اکثریت مطلق کابینه را در اختیار داشته و مسبب اصلی وضعیت موجود اقتصادی هستند، دولت 

را به فرافکنی تشویق می کنند.
کوچ مدعیان اصاحات از جای متهم به جای شاکی

عباس عبدی فعال سیاسی اصاح طلب که چندی پیش در یادداشتی موهن خواستار بازگشت به وضعیت دوران طاغوت 
و آزادسازی مشروبات الکلی در جامعه شده بود، روز گذشته نیز در ادامه خط تبلیغی- رسانه ای مدعیان اصاحات برای فرار 
از پاسخگویی تصمیمات و اقدامات عملکرد دولت مطبوع خود، مجدد موضوع حاشیه ای تلگرام را پیش کشید و در سرمقاله 
روزنامه ایران ارگان دولت، نوشــت: »در روزهای گذشــته طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس داده شده است 

که براساس آن »فعالیت مؤثر در پیام رسان های خارجی و  داخلی مانند ایجاد کانال و گروه های بدون مجوز ممنوع است. 
ایجاد یا اداره کانال ها و گروه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر  مسدودســازی صورت می گیرد؛ مستوجب محکومیت 
حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود . « این طرح چه معنا یا نتیجه ای دارد؟ اگر موفق شود فقط یک نتیجه دارد. انتقال 

مرجعیت باقیمانده رسانه ای از داخل به خارج از کشور. 
پس باید حدس زد که چه دســتی پشــت این طرح اســت. بی معنایی این طرح از آنجا ناشــی می شــود که فقدان 
آزادی را با صدای بلند و رســمی اعام می کند... تجربه فیلترینگ تلگرام هنوز زنده اســت و شکست فاحش آن در مدت 
 کوتاه، نشــان داد که این گروه به جای انجام این اقدامات باید تجدیدنظر اساســی در نحوه مواجهه خود با رســانه های 

جدید کنند.«  
جریان مدعی اصاحات همواره تاش می کنند، با طرح مسائل حاشیه ای افکار عمومی را نسبت به اقدامات و عملکرد 
دولت متبوعشــان منحرف کنند و حقیقتا استاد فرار از پاسخگویی هستند. طرح چنین مباحثی از سوی اصاح طلبان با 
هدف هدایت افکار عمومی از موضوعات اصلی به مسائل حاشیه ای بوده که در واقع اصاح طلبان قصد جابه جایی از جایگاه  

متهم به جایگاه مدعی را دارند.
از سوی دیگر مدعیان اصاح در حالی همچنان سنگ تلگرام را به سینه می کوبند که چندی پیش نشریه فارین پالیسی 
در گزارشــی نوشــته بود تلگرام با خبرهای دروغ ارزش پول ایران را نابود کرد. در این گزارش همچنین تصریح شده بود: 
برخی از ایرانی ها از پیام رسان »تلگرام« برای  اشاعه شایعات و اخبار نادرست در رابطه با نوسانات ارزی استفاده می کنند تا 
برای خود سودآوری کنند. این تحریم های آمریکا و ضعف ساختاری اقتصاد ایران نبود که به تنهایی باعث بی ارزش شدن 
ریال شد. بلکه تاثیر حقیقی و عمده در این بین را گردش اطاعات غلط و شایعاتی گذاشت که در فضای »تلگرام« در میان 

مردم دست به دست می شد.  
دولت روحانی و بزرگ ترین رانت تاریخ اقتصاد ایران

روزنامه ســازندگی دیروز در گزارشی نوشت: »دولت اعام کرده بود به همه واردکننده ها ارز ۴۲00 تومانی تخصیص 
می دهد و همه شرکت های صادراتی هم باید ارز حاصل از صادرات شان را به همین قیمت به دولت بفروشند اما هیچ کدام 
از این دستورات به طور مناسب عملی نشد تا آنجا که شرکت های وارداتی صوری با دریافت حدود 1۵ هزار کارت بازرگانی 
 جعلی به وجود آمدند تا با اســتفاده از ارز ۴۲00 تومانی، کاا وارد کنند اما آن را در بازار به قیمت دار 10 هزار تومانی 

بفروشند. 
اتفاقی که به شکل گیری بزرگ ترین رانت تاریخ اقتصاد ایران با حجم 100 میلیارد داری منجر شد.«

ســازندگی ادامه داد: »از ســوی دیگر عمده شرکت های صادراتی که همان پتروشیمی ها بودند از فروش دار خود به 
دولت خودداری کردند تا بازار تشنه شود و قیمت ها در سیر صعودی خود باقی بماند؛ البته این شرکت ها همواره به تکذیب 
ماجرا روی آوردند... همتی، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده از صادرکننده ها راضی نیستم و این گروه به وظیفه ای که 

داشتند عمل نکردند و ارزی که باید برمی گرداندند را نیاوردند.«
چندسوال ساده از حامیان زنجیره ای اظهارات ناصواب

روزنامه شرق در شماره دیروز دست کم دو یادداشت خود را به موضوع پولشویی و اظهارات وزیرخارجه اختصاص داد. 
روزنامه های زنجیره ای در حالی همچنان به حمایت از گفته های ظریف مشغول هستند که همچنان موضع منتقدان ظریف 
را سانسور می کنند. اظهاراتی کم سابقه یا حتی بی سابقه که وزیر خارجه در مقام بااترین مقام دیپلماسی علیه کشور خود 

بیان کرد.
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان »ظریف توضیح واضحات داد« با مدد از سطرهایی سخیف چنین مرقوم کرده است 
که: »ظاهرا زمان آن رسیده است که بار دیگر لکه ای را با دستمال کثیف پاک کرد؛ غافل از اینکه لکه های به جا مانده از 

پولشویی و امثال آن با استیضاح از بین نمی رود.«
نخستین سوال این است که اگر در کشور پولشویی هست )که هست( و اگر وجود آن لکه ای کثیف است این لکه بر 
دامن کیســت؟! به عبارتی چه کســانی وظیفه رصد، کشف و مقابله با پولشویی را دارند؟! ذکر این نکته ضروری است که 

پولشویی فسادی است که تقریبا در تمام کشورهای جهان وجود دارد. 
چنانکه که می دانید در وزارت اقتصاد معاونتی با عنوان پولشویی وجود دارد که وظیفه آن از نامش پیداست. خوب است 
این معاونت گزارشی از عملکرد خود را در سال های گذشته منتشر کند. لذا اگر کاری وظیفه فان نهاد است کم کاری در 

آن حوزه را نمی تواند لکه کثیفی بر دامان دیگران عنوان کند.
حمایت »شرق« از تهمت پراکنی های بدون سند و مدرک

روزنامه شرق در ادامه این نوشتار این کلمات را به صف کرده است: »ظریف را با تهدید و ارعاب نمی توان از تاش برای 
پاسداری از منافع کشورش بازداشت«!!

گفته شــد که پولشــویی آفتی است جهان شمول و ایران نیز مانند دیگر کشــورها )و از قضا کمتر از مدعیان مبارزه 
با این آفت( دچار آن اســت. حال دومین ســوال از این روزنامه زنجیره ای که در حمایت از تهمت پراکنی بدون ســند و 
مدرک گریبان چاک می کند این اســت که مگر منتقدان ســخنان ضد منافع ملی آقای ظریف گفته اند که در کشــور 
 پولشــویی وجود ندارد که یاری جســتن از عباراتی سخیف )لکه کثیف و دســتمال آلوده و...( تاش در پنهان کردن یک 

خطا دارید؟!
ســومین ســوال این است که وقتی آقای ظریف با ذکر یک رقم دقیق از یک معامله پولشوها سخن می گوید و ادعای 
آن را مطرح می نماید و در ادامه مخالفان لوایح استعماری را به آن پیوند می زند حتما باید سند و مدرکی در اختیار داشته 

باشد. آیا شایسته نیست که در جهت مقابله با این پدیده شوم آن را به دادگاه ارائه دهد؟
اما چنانکه خود ظریف در پاســخ نامه مقام قضایی کشــور عنوان کرده سند و مدرکی برای ادعای خویش ندارد. حاا 
سوال چهارم این است که وقتی او برای ادعایش سند ندارد آیا این سخن که در این یادداشت آمده و مدعی فشار و ارعاب 
بر ظریف شده اند بیشتر شایسته عمل او نیست؟ کاربران فضای مجازی معتقد بودند که ظریف برای این حرفش سند و 
مدرک ندارد و آن را تنها به این خاطر عنوان کرده که با نهادینه کردن این گزاره فشار اجتماعی بر منتقدان لوایح استعماری 

را زیاد کند و هزینه مخالف با آن را باا ببرد؟
در پایان باید به مدعیان اصاحات یادآور شــد که منتقدان ســخنان ظریف نه از این باب که او گفته پولشویی وجود 
دارد در کشور بلکه از این حیث که با عنوان کردن عدد و رقم دقیق منتقدان لوایح استعماری FATF را متهم کرده به او 

معترض هستند و بارها از او خواسته شده تا سند و مدرکش را در این باب ارائه دهد.
آیا زنجیره ای ها همچنان می خواهند این ســخن ساده را نشنیده بگیرند و در راه حمایت از هم اردوگاهی های خود از 

عملی ناصواب و ناپسند حمایت کنند؟

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار 
داشــت: طرح موضوع پول شویی از سوی 
وزیر خارجه به نحوی ماله کشــیدن بر روی 
خرابی های برجام اســت و قدم های بعدی را 

در پیش دارد.
به گزارش تسنیم محّمدجواد اریجانی با اشاره 
به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر فروپاشی ایران 
گفت: اواً آمریکایی ها به فکر فروپاشی خود باشند. 
چراکه در طول تاریخ آمریکا در صد سال گذشته، 
آمریکا تا این حد در لبه از هم گسیختگی نبوده است. 
اگر مشتری های ترامپ کم بودند از هم پاشیدگی 
پیدا نمی شد و نهایتا می گفتند که ترامپ را عوض 
کنند. انتخابات اخیر نشان داد که ترامپ این دوره 
را تا آخر می رود و احتماا دور دوم نیز رای خواهد 
داشــت که این موضوع به واقع به معنی فروپاشی 

آمریکا است.
اریجانی مشــکات اقتصادی کشور را »فتنه 
اقتصادی« می خواندکه بر افت شدید کارآمدی دولت 

سوار شده است و می گوید: در فتنه ۸۸ هدف این 
بود که با کشیدن مردم در خیابان و سردادن شعار 
»رأی ما را پس بدهید« نظام از بین برود. امروز نیز 
همین هدف را دنبال می کنند و دوست دارند مردم 
را بــه خیابان بیاورند و به جای اینکه مردم بگویند 
»رأی ما کجاست؟« بگویند»پول و نان ما کجاست؟«

اصاح طلب ها به دنبال 
تبرئه خود از خیانت 88 هستند 

وی بــا بیان اینکــه هیچ کدام از دوســتان 
اصاحات دلشان با رئیس جمهور و دولت نیست 
و از کام آنها بــه راحتی می توان به این واقعیت 
رســید، اضافه می کند: آنها دنبال تطهیر خود از 
خیانت برما شــده در فتنه ۸۸ هستند. بنابراین 
رئیس جمهور باید بین همه گرایش های سیاسی 
نیروهای جهادی و پاکباخته را به کار گیرد. البته 
اگر از من ســوال شود که چرا افت ناکارآمدی رخ 

داد، می گویم که دایل روشنی دارد.
دبیر ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه، برجام را 

توافقــی کم  فایده  و پر ضرر توصیف کرده اســت 
که نتوانســته مشکات کشــور را حل کند و در 
ادامه می گوید: مشــکات ما مشکات نرمی نبود 
که با شعر و شــاعری بتوان آن را حل کرد. مقام 
معظم رهبری دو شاخصه یعنی»تضمین فروش 
نفت« و »تسریع و روان شدن روابط پولی و بانکی 
ایران با دیگر کشورها« را شرط مذاکرات هسته ای 
قــرار دادند که ما در هــر دو ناموفق بودیم. البته 
دیپلمات های ما امروز راحت تر به اروپا سفر می کنند 
و رئیس جمهور ما با مکرون با تلفن می تواند صحبت 
کند و در محافل بین المللی به دیپلمات های ما توجه 
بیشتری می شود. درست است که این موارد نکات 
خوشایندی برای مسئوان ما به حساب می آید ولی 

این موارد مسئله ما را حل نمی کند.
اریجانــی در ادامــه، با بیــان اینکه نگرانی 
اروپایی ها درباره ایران، شــبیه نگرانی های ترامپ 
است و در مسائل اصلی هم با ما کنار نمی آیند، در 
پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت کانال مالی اروپا 

برای ایران)SPV( گفته است: اروپایی ها نمی گذارند 
منفعتی از این کانال نصیب ایران شــود و مطرح 
کردن این کانال ارتباطی به این دلیل اســت که 
فرصت بخرند تا مســئله ای علیه ما ایجاد کنند و 
به طور کلی اجرای این وعده را هم منتفی کنند.

رئیس پژوهشــگاه دانش های بنیادی، نحوه 
اظهارات ظریف درباره وجود پولشویی گسترده در 
کشور را »بّین الغی« می خواند و توضیح می دهد: 
احتماا آقای ظریف می خواسته بگوید که ابی های 
سنگینی برای پیوستن به FATF  صورت گرفته 
و پول خوبی در این راه صرف شــده اســت. البته 
درســت نیســت که مخالفان خود را با این نوع 
اتهامات ســنگین مورد هجمه قرار دهید. به هر 
صورت اواً این اظهارات درست نیست ثانیا برای 

کشور پرضرر است.
اریجانی گفت: طرح این موضوع به نحوی ماله 
کشیدن بر روی خرابی های برجام است و قدم های 

بعدی را در پیش دارد.

نایب رئیس فراکســیون وایی می گوید 
جریان غربگرا از گذشته برای خود نام هایی 
انتخاب می کرده است که خود را موجه جلوه 
دهد حال آنکه به چشــم دیدیم که با وجود 
ادعاهای فراوان چقــدر در مدیریت امور و 

خدمت به مردم ناتوان هستند.
محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران 
و نایب رئیس فراکسیون نمایندگان وایی است که 
بیشتر به واســطه پیگیری هایش در مورد تصویب 
قوانین ضدفســاد شناخته می شود. آغاز این هفته 
روز مجلس بود به همین واسطه در حاشیه صحن 
علنی از دهقان که نماینده ای با ســابقه ای در ادوار 
مختلف مجلس است در مورد این روز و نماد وکالت 
مردم در ایران که شــهید مدرس است پرسیدیم و 
همچنین نظــرش را در رابطه با عملکرد مجلس 

دهم جویا شدیم.
محمد دهقان در پاســخ به خبرنگار مجلس 
کیهان گفت: ما در ایران الگویی ماندگار از نمایندگی 
داریم و آن شخص شهید مدرس است. وقتی بررسی 
می کنیم افکار و سیره این شهید بزرگوار را سه عامل 
را می بینیم که سبب این جایگاه رفیع او شده است: 
اول آنکه ایشان شخصی به واقع باتقوا و وارسته بوده 
و به خاطر همین تقوا از هیچ کسی جز خدا ترس و 
واهمه ای نداشته دوم آنکه او از دلبستگی های دنیایی 
وارســته بود و حتی خود را از یک زندگی معمولی 

محروم کرده بود. ســوم هوش سرشار او بود که در 
کنار شجاعت و عدم دلبستگی به دنیا باعث شد که 

او در برابر خفقان رضاشاهی بایستد.
او در ادامه افزود: یکی از اقدامات مهم این شهید 
بزرگوار مقابله با جریان غربگرا بوده است. این جریان 
از گذشته برای آنکه در بین مردم موجه جلوه کند 
خــود را به عنوان مصلح و ترقی خواه معرفی کرده 
تا مردم را فریب دهد. شهید مدرس خود بزرگترین 
اصاح گر آن دوران بود و هنوز هم الگوی اصاح گری 
اســت اما در برابر غــرب زدگان که خود را مصلح 

می نامیدند کاما ایستاده بود.
نام های فریبنده؛ علیه اصاح امور کشور

دهقان تاکید کرد: متاســفانه امروز هم چنین 

وضعیتــی داریم. بــه این معنا که کســانی که با 
حرکت های اصاح گرایانه در مجلسی که اکثر آن 
ادعای اصاح طلبی دارند مخالفت می شــود. اان 
بزرگترین حرکت اصاحی در این کشــور مبارزه 
با فســاد اســت؛ بزرگترین حرکت اصاحی ایجاد 
شفافیت است ولی در مجلسی که بسیاری از آنها با 
لیست اصاح طلبان به مجلس آمده اند با آن حرکت 
اصاحی مبارزه با فساد و یا تحقق شفافیت مخالفت 
شد. به عبارتی با نام اصاح طلبی با اصاحات واقعی 

مبارزه می شود.
او یادآور شد: جریان غربگرا از شروع نفوذ فکری 
غرب در چند قرن اخیر تاکنون لطمات سنگینی به 
جامعه ایرانی وارد ســاخته است. اگرچه من همه 

را متهم نمی کنم اما آنان که دل بســتگی به غرب 
دارند معموا یا آگاهانه و یا ناآگاهانه مسیری را طی 
می کنند که در جهت خواسته ها و منافع غرب است. 
نایب رئیس فراکســیون وایی گفت: بخشی از 
این تفکر غربگرا در سال های اخیر برخی مدیریت ها 
را در کشور به دست گرفت و مردم اوج ناکارآمدی 
اینها و فاصله عمیق میان شعارها و عمل آنها را در 
مدیریت کشــور دیدند. اان مطالبه مردم مسایل 
اقتصادی و معیشــت آنهاســت. خب ازمه سر و 
سامان دادن مسایل اقتصادی همین مبارزه با فساد 
و شفافیت اســت، که متاسفانه این موضوعات در 
مجلس با کم لطفی نمایندگانی روبرو شد که مورد 
حمایت همان جریان قرار دارند. نمیانده مردم طرقبه 
و چناران اظهار داشت: تصویب قانون تشدید مبارزه 
با مفسدان اقتصادی و رانت خواری که اعاده اموال 
نامشروع مسئولین را نیز در خود دارد می تواند جزو 
افتخارات مجلس دهم قرار گیرد. تصویب این طرح 
نیز مساعدت همه جانبه رئیس مجلس را می طلبد. 
البته ایشان برای تصویب آن در کمیسیون کمک 
کردند و امیدوارم که این روند حمایت تا تصویب ادامه 
یابد. اکثریت نمایندگان در فراکسیون نمایندگان 
وایی با این طرح موافق هستند. به این ترتیب اگر 
اندکی از نمایندگان فراکسیون مستقان و اندکی 
از لیست امید هم به این طرح رای بدهند به یاری 

خدا به تصویب خواهد رسید.

رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه این کمیسیون 100 درصد مخالف 
افزایش نرخ سوخت است و رضایتی از این کار ندارد، گفت: تاکنون هیچ 
بحث و صحبت و مذاکره ای درباره افزایش قیمت از سوی مجلس و دولت 

نشده است.
به گزارش فارس، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی پس از جلسه عصر 
امروز این کمیسیون که با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برگزار شد، گفت: وزیر 
نفت در این جلسه به سؤاات اعضای این کمیسیون پاسخ داد اما قرار شد تا ۲ سؤال 
به صحن علنی مجلس ارجاع شود. البته مابقی سؤاات هم قرار است با تبادل نظر 

بیشتر نماینده و وزارتخانه جهت اغنای دو طرف پیگیری شود.
وی افزود: بیش از یک ســال است که طرح برندینگ مطرح شده است ضمن 
اینکه در مهر ماه سال جاری هم این طرح برای تعیین تکلیف به صحن علنی مجلس 

اعام شده و در دستور کار قرار دارد. 
رئیس کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته تمام جایگاه داران در 
نشستی که تمامی اعضای کمیسیون انرژی و وزیر نفت و معاونینش حضور داشتند 

این موضوع را به بحث گذاشته و تبادل نظر کردند.
حســنوند افزود: طرح جامع انرژی باید از ســوی مجلس و دولت به صورت 
مشترک پیگیری شود ضمن اینکه با توجه به اینکه وزارتخانه های نفت و نیرو در 
این خصوص وظایفی را بر عهده دارند. هر دوی این وزرا در کمیسیون حاضر شده 
و توضیحاتی در این خصوص ارائه کردند ضمن اینکه این موضوع در دســتور کار 

هیئت دولت هم قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مباحثی در مورد قیمت سوخت در جامعه 
مطرح است به مردم ایران اعام می کنم که کمیسیون انرژی به صورت 100 درصد 
مخالف افزایش قیمت سوخت است و رضایتی از این کار در بین اعضای کمیسیون 
انرژی وجود ندارد البته تا امروز هم هیچ بحثی در مورد افزایش نرخ سوخت گرفته 

نشده است و تمامی این حرف ها گمانه زنی است.
رئیس کمیســیون انرژی در پایان گفت: از طرف مجلس و دولت تاکنون هیچ 
صحبتی مبنی بر افزایش قیمت سوخت نشده لذا تصمیم گیری هم تاکنون صورت 

نگرفته است.

یکی از خبرنگاران بی بی ســی در پاسخ ادعای همراه با تجاهل علی 
مطهــری که خروج ترامپ از برجام را نتیجه کارشــکنی مخالفان برای 
عدم اجرای درست آن دانســته بود، نوشت:»این شوخی ها چیست که 

نایب رئیس مجلس می کند؟«
 علی مطهری عضو فراکسیون اصاح طلبان و نائب رئیس  مجلس شورای اسامی 
روز دوشنبه در همایش »دانشجو، سمبل آرمان گرایی« در قم، در اظهاراتی عجیب 
مدعی شد: »از همان ابتدای امضای برجام، بخشی از نظام ما مخالف اجرای آن بود و 
رفتار و عملکرد آنها چه در مجلس، نیروهای مسلح و... نشان دهنده چنین مطلبی بود. 
به اعتقاد من، اگر کشور ما در مسئله برجام متحد بود و از سمت اروپایی ها به مقداری 
در ایران سرمایه گذاری می شد، خروج ترامپ از برجام نیز به راحتی ممکن نبود.« 
این ادعای همراه با تجاهل علی مطهری صدای خبرنگار بی بی سی را هم درآورد 
و یکی از آنها در پاسخ مطهری نوشت:»این شوخی ها چیست که نایب رئیس مجلس 
می کنه؟ برجام/ تاسیسات هسته ای که سهله، اگر ایران همه موشک هاش را هم  بار 
می زد می رفت کاخ سفید تحویل می داد، باز ترامپ/ بولتون/پومپئو با فشار نتانیاهو 
و حمایت و تشویق شدید میلیاردر اسرائیلی- آمریکایی شلدون ادلسون، از برجام 

خارج می شدند«.
مطهری در حالی ادعا می کند که عدم اجرای درســت برجام توسط مخالفان 
داخلی سبب خروج ترامپ از برجام شده است که آژانس انرژی اتمی در 1۳ گزارش 
پی در پی پایبندی و اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی ایران را تایید و همکاری 
ایران در این زمینه را »بی نظیر« توصیف کرده است. تا جایی که کارشناسان این 
نهاد بین المللی از اجرای این تعهدات زودتر از موعد مقرر شده و بااتر از حد توافق 

شده از سوی طرف ایرانی ابراز شگفتی کرده بودند. 
نائب رئیس  مجلس البته نمی گوید با تاکید و تضمین آقایان ظریف و روحانی مبنی 
بر اینکه »حتی در صورت خروج آمریکا، باز هم در برجام می مانیم«، آمریکایی ها باید 

خیلی بی عقل می بودند که به تعهدات برجامی خود پایبند بمانند. 

یکی از مقام های ســابق پنتاگون و از هواداران رژیم صهیونیستی 
 در یادداشــتی بر لــزوم کمک رســانی بــه مخالفان نظــام ایران 

تاکید کرد.
 بــه گزارش فارس، یکی از مقام های ســابق وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون( در 
یادداشتی که اخیرا در نشریه ویژه کنگره آمریکا منتشر شده، بر لزوم حمایت دولت 

آمریکا از مخالفان نظام ایران تاکید کرد.
 »مایکل ماکووســکی« از مقام های سابق پنتاگون و از هواداران پرو پا قرص 
رژیم صهیونیستی و مدیرعامل اندیشکده صهیونیستی »جینسا« در یادداشتی در 
نشریه »هیل« درباره راه های مهار تهران به دولت آمریکا توصیه کرد که به مخالفان 

نظام ایران کمک رسانی کند.
 این مقام سابق وزارت دفاع آمریکا در بخشی از یادداشت نوشته است: آمریکا 
باید برخاف »مایک پامپئو « وزیر خارجه و دیگر مقام های این کشور که با احترام 
با ایران رفتار می کنند، اقدامی که دولت »دونالد ریگان« رئیس جمهور وقت آمریکا 
در دهه ۸0 میادی علیه شوروی سابق انجام داد را به کار بندد و به نیروهای مخالف 

نظام ایران کمک های نظامی و سیاسی برساند.
 وی در ادامه مدعی شد که ایران به اندازه اتحاد شوروی سابق نیز قدرتمند نیست.

وی در خاتمه متذکر شد: برای جلوگیری از بروز یک ایران هسته ای، تهاجمی 
و سرکوبگر نیاز به رویکردی جامع برای بیرون راندن نیروهای ایران و عوامل نیابتی 

این کشور به مرزهایشان داریم.
علی ابراهیمی گفته اســت که معاهده 
پاریس را یک بار وزیر خارجه از سوی سازمان 
محیط زیست، امضا کرده در حالی که طبق 
قانون تا معاهده ای به تصویب مجلس نرسد، 

قابل امضا نیست.
علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به معاهده پاریس اظهار داشت: »کشور ما تعهدات 
مربوط به معاهده پاریس را بســیار واضح، آشکار و 
بــا قید درصد پذیرفته اســت که از دید ما این امر 
محدودیت هایی را برای کشور در مسیر توسعه ایجاد 

خواهد کرد. نقش ما در ایجاد گازهای گلخانه ای به 
اندازه کشورهای توسعه یافته نیست. پذیرش این 
محدودیت ها به این شــکل غیرمنطقی اســت. ما 
جزو کشورهایی هستیم که سوخت فسیلی داشته 
و فروشنده نفت خام هستیم. کشورهایی که نقش 
بیشتری در ایجاد گازهای گلخانه ای داشته اند بیشتر 

به صورت نسبی و ارشادی الزامات را پذیرفته اند.«
ابراهیمی گفت: »روسیه اجرای این معاهده را 
به سال ۲0۳0 موکول کرده است و آمریکا به عنوان 

کشور صنعتی آن را نپذیرفته است.«
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه 

مخالفت جدی با الحاق به این موافقتنامه ندارم گفت: 
»نســبت به زمان و نوع پذیرش تعهدات مشکات 
جدی وجود دارد که باید بازنگری اساســی در این 
ایحه انجام شود.وی افزود: »این معاهده را یک بار 
وزیر امور خارجه از سوی سازمان محیط زیست، امضا 
کرده اســت و بعد از آن ایحه به مجلس ارائه شد. 
این در حالی است که طبق قانون هیچ معاهده ای 
به تصویب مجلس نرســد قابل امضا نیست و باید 
دولت ابتدا تایید مجلس را می گرفت اما به هر حال 
تا زمانی که این معاهده در مجلس تصویب نشــود 
الزام آور نیست.« ابراهیمی با تقدیر از اقدام شورای 

نگهبان درخصوص اعام ایراداتی بر این توافقنامه 
تصریح کرد: باید تجدیدنظر جدی در این توافقنامه 
 CFT صورت گیــرد. ابهاماتی که بــرای پذیرش
و پالرمو وجود داشت و ایراداتی که بر ترجمه این دو 
ایحه وجود داشت از یک سو و همچنین شایعاتی که 
درمورد ایراداتی در متن برجام وجود دارد از سوی 
دیگر نشان می دهد باید قبل از بررسی این لوایح در 
مجلس این لوایح از سوی مراکز علمی و تخصصی 
مورد بررسی دقیق قرار گیرد.« وی تاکید کرد: »به 
نظر من نوع مذاکرات در مورد الحاق به کنوانسیون ها 

دقیق و قوی نیست.«

دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: اگر اروپا نتواند استقال خودش را 
در برابر آمریکا نشان دهد، آینده تاریکی در انتظار اروپاست.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه شنبه 1۳ آذرماه در 
دیدار میکائیل کلور دیدار سفیر آلمان در ایران با اشاره به روند آهسته و کم تاثیر 
همکاری اروپاییان با ایران گفت: از اروپایی ها گله مندیم. دولتمردان اروپا به خوبی 
شــما که به جای جای ایران سفر کرده اید، موضوعات و مسائل را درک نمی کنند. 

متاسفانه اروپا پاسخ مناسبی در برابر همکاری های ایران ارائه نمی کند.
رضایی گفت: اکنون چند ماه است که به دنبال ایجاد کانال مالی هستند، اما برخی 
کشورها در اتحادیه اروپایی همکاری مناسبی ندارند. اروپایی ها در صحبت ها حمایت 
اما در عمل همکاری نمی کنند. این یک اشتباه استراتژیک است که اروپایی ها مرتکب 
می شوند. انتظار داریم که این پیام منتقل شود که از نجابت ایرانیان، سوء استفاده 

نشود. اروپا نباید فرصت این همکاری را از دست بدهد.
وی با اشاره به ناآرامی های اخیر در شهرهای فرانسه افزود: اگر اروپا نتواند استقال 
خودش را در برابر آمریکا نشان دهد، آینده تاریکی در انتظار اروپا است. اوضاع فرانسه 

را ببینید. مردم فرانسه هویت مستقل از اروپا می خواهند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: ما در ایران صبر زیادی را از خود 
نشان داده ایم. رهبری و مردم ما صبورانه و نجیبانه منتظر اقدام اروپا هستند. اگر 

همکاری نشود، اوضاع بر می گردد.

محمدجواد اریجانی :
اظهارات ظریف درباره پولشویی برای ماله كشی خرابی های برجام است

محمد دهقان در گفت و گو با کیهان:

جریان غربگرا در ایران ادعای فراوان و توانایی های ناچیز دارد

ابراهیمی، عضو فراکسیون امید:

ظریف نباید معاهده پاریس را امضا می كرد
تحمیل محدودیت ها به كشور با كدام منطق؟!

محسن رضایی در دیدار سفیر آلمان: 
از اروپایی ها گله مندیم

محمدرضا خاتمی در پی ادعای تقلب 8 
میلیونی در انتخابات 88 به دادسرا فراخوانده 

شد.
به گزارش فارس، محمدرضا خاتمی از فعاان 
سیاسی اصاح طلب پس از ادعای تقلب ۸ میلیونی 
در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۸۸ به دادسرا 

فرا خوانده شد.
این گزارش حاکی است؛ خاتمی اخیرا در برنامه 
اینترنتی »رو در رو« و در پاســخ به سؤالی درباره 

انتخابات ۸۸ مدعی شده بود که در ستاد انتخابات 
وزارت کشور و در زمان تجمیع و اعام آرای نهایی 
انتخابات، تعداد ۸ میلیون رأی به آرای احمدی نژاد 
اضافه شده اســت. بدین منظور نامبرده برای ارائه 
استنادات خود در مورد این ادعا به دادستانی احضار 
شده است. بر اساس قانون و روال قوه قضائیه چنانچه 
افــراد حقیقی یا حقوقی ادعاها یا اتهام زنی هایی را 
متوجه سایرین کنند باید ظرف مدت ده روز،  اسناد 

و مدارک خود را ارائه نمایند.

محمدرضا خاتمی در پی ادعای تقلب ۸ میلیونی 
به دادسرا احضار شد

ادعای برجامی علی مطهری 
صدای خبرنگار بی بی سی را هم درآورد

مقام سابق پنتاگون:
برای مهار ایران باید به مخالفان
کمک های سیاسی و نظامی  شود

حسنوند مطرح کرد
مخالفت صد درصدی کمیسیون انرژی

با افزایش قیمت سوخت

سخنگوی هیئت رئیســه مجلس گفت 
که اواخر آذر بودجــه 98 به مجلس خواهد 
رسید، همچنین وکای ملت مصوباتی را برای 
بخشش سود تسهیات زیر 100میلیون تومان 
و پرداخت بدهی پیمانکاران داشتند و دیگر 
اینکه ابطحی در نطق میان دستور خود خطاب 
به ظریف گفت اظهارات شما به این معناست که 
دولت تدبیر و امید خود از مبارزه با پولشویی 

ناتوان است؟ 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی 
در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: طبق رایزنی های صورت گرفته بین 
دولت و مجلس، قرار است دولت ایحه بودجه سال 
۹۸ را روز یکشنبه )۲۵ آذرماه( به مجلس تقدیم کند.
نعمتــی گفت: بــه دلیل آنکه هفتــه آینده 
نمایندگان برای سرکشــی به حوزه های انتخابیه 
می روند و رئیس جمهور هم در این هفته به ســفر 
استانی می رود، قرار شد ایحه بودجه ۲۵ آذرماه به 
مجلس تحویل داده شود. نمایندگان مجلس شورای 
اسامی در جلسه علنی دیروز موادی از طرح اصاح 

قانون بودجه سال ۹۷ را تصویب کردند.
وکای ملــت ماده ۲ این طــرح را به تصویب 
رســاندند که بر اســاس آن به دولت اجــازه داده 
می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات 
قطعی  اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 
که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۹۶ 

ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی 
غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های 
نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی 
از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا 
پایان سال ۹۵ ایجاد شده است را با بدهی  اشخاص 
یادشــده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
که در چارچوب قوانین و مقررات تا تاریخ های یاد 
شده ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها 
و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ یک 
میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی از 

طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
در ادامه جلسه نمایندگان با تصویب بند دیگری 
از این طرح موافقت کردند که بر اســاس آن مبلغ 
10هزار میلیارد ریال بابت تسویه بدهی پیمانکاران 
و طرح توســعه و تکمیل راه روستایی و عشایری و 
کمک به تکمیل پروژه هــای نیمه تمام طرح های 

هادی و بهسازی معابر روستاها اختصاص می یابد.
نمایندگان مجلس با اصاح تبصره ای از ایحه 
بودجه ۹۷، بانک مرکزی را موظف به اجرای طرح 
بخشودگی سود تسهیات زیر صد میلیون تومان 
کردند. هر یک از مشــمولین بخشــودگی ســود 
تســهیات زیر یک میلیارد ریال می توانند از زمان 
تصویب این قانون، صرفاً یک فقره از بخشــودگی 

سود تسهیات موضوع این بند را استفاده کنند.
اظهارات ظریف فرار رو به جلو بود

محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر 

در نطق میان دستور دیروز در جلسه علنی مجلس 
شورای اسامی، اظهار داشت: هر کجا منویات وایت 
را عملیاتی کردیم، نصرت الهی هویدا شد اما اعتماد 
به نهادهای بین المللی و غربی راه به جایی نمی برد 

و نباید دل به ساحت کفر و نظام سلطه ببندیم.
وی ادامه داد: در عجب هستم که چرا با وجود 
حادثه تروریســتی اهواز، برخی همچنان اصرار به 

پیوستن به معاهده ننگین CFT دارند!
عضو فراکســیون نماینــدگان وایی مجلس 
تصریح کرد: آقــای ظریف چرا کانتینرهای بزرگ 
جهانــی مواد مخدر و تجــارت اعضای بدن و زنان 
و کــودکان به جای ایران، در بانک های ســوئیس 
سرمایه گذاری می شــود؟ چرا کسی با سوئیس به 

عنوان مرکز پولشویی دنیا کاری ندارد؟
ابطحی ادامــه داد: حتی اگــر فرضا ما دچار 
پولشــویی هستیم، چرا باید دیگران این مشکل را 
بــرای ما برطرف کنند و مگر ما عاجزیم؟ در حالی 
که خودمان قانون پولشویی مصوب سال ۸۶ داریم 
و باید همان را اجرایی کنیم اما گویا در تفکر افرادی 
چون ظریف، ایرانی ها عاجز هستند و توان اداره کشور 
را ندارند و مثل دوران قاجار و پهلوی، خارجی ها باید 

کشور را اداره کنند.
سیاست انفعال و وزیر گستاخ روباه پیر 
وی گفت: از ســوی دیگر مشــاور ارشد کدام 
وزیر است که با سوءاستفاده از سربرگ اداره مبارزه 

با پولشویی درخواست اقامت در کانادا را می کند؟

عضو فراکسیون نمایندگان وایی مجلس با بیان 
اینکه رئیس جمهور، رئیس  شورای عالی مبارزه با مواد 
مخدر و قاچاق کاا است و باید با این مشکات مبارزه 
کند، ادامه داد: از سوی دیگر یکی از وظایف وزارت 
اقتصاد و اطاعات مبارزه با پولشــویی است و این 
اظهارنظر ظریف صرفا سیاست فرار رو به جلو است.
وی تصریــح کرد: از ســوی دیگــر چرا فریاد 
مظلومان یمن، نیجریه و میانمار را نمی شــنوید و 
وزارت امور خارجه تحرکــی درباره این جنایت ها 

انجام نمی دهد؟
ابطحی با بیان اینکه تا چه زمانی باید سیاست 
وادادگــی در مقابــل غرب را ادامــه دهیم، اظهار 
داشت: وزیر گستاخ انگلستان، آزادانه به ایران آمد 
و توهین هایی کرد و به راحتی هم برگشت و هیچ 

برخوردی با وی صورت نگرفت.
وی متذکر شــد: آقای ظریــف آیا بر این باور 
هستید که آمریکا از برجام به دلیل آنکه به نفع ایران 
بود خارج شد!؟ در حالی که آمریکا به این دلیل از 
برجام خارج شد که مطمئن بود چه در برجام بماند 
و چه نماند، ایران در برجام می ماند و شــما حتی 

جرأت اعمال ماده ۳۷ قرارداد برجام را هم ندارید.
ازم به یادآوری اســت که جرمی هانت وزیر 
گستاخ استعمارگر پیر توهین کرد سپس به ایران 
آمد و با گل و لبخند مورد استقبال وزارت خارجه 
قرار گرفت و بازگشت. همین موضوع دقیقا به همین 
شکل سال گذشته توسط وزیر آلمانی نیز اجرا شد.

ابطحی در صحن مجلس:

آقای ظریف! سیاست انفعال تا كجا؟!

اقلیت های دینی ستاد  نشست کارگروه 
انقاب  پیروزی  مرکزی چهلمین ســالگرد 
اسامی با حضور قائم  مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اســامی و جمعــی از نمایندگان 
اقلیت های دینی در مجلس شورای اسامی، 
روحانیون و بزرگان ادیان توحیدی )زرتشت، 
ارامنه، آشــوریان، کلیمیان( در شــورای 

هماهنگی تبلیغات اسامی برگزار شد.
در این نشســت لطفــی، قائم مقام شــورای 
هماهنگی تبلیغات اسامی با بیان این که در طول 
۴0 ســالی که از پیروزی انقاب اسامی گذشته 
اســت، ادیان توحیدی در کنار هم زندگی کرده اند 
و همواره ید واحد بوده اند، اظهار داشــت: در همه 
مناسبت ها نقش ادیان توحیدی و اقلیت های دینی 
ســتودنی است چه در ایام دهه فجر و چه در زمان 
ســالگرد رحلت امام خمینی)ره( و چه در ســایر 
 برنامه ها و مراسم هایی که در جمهوری اسامی ایران 

داریم.
بــه گزارش ایســنا، وی در ادامــه با تاکید بر 
اینکه بر همین اســاس است که بر خود می بالیم، 
خاطرنشان کرد: در سال ۵۷ در اولین مصاحبه ای 

که امام خمینی)ره( با یک خبرنگار داشتند، بر این 
امر تاکید کردند همه ادیان توحیدی باید در کنار 
هــم با وحدت و همدلی زندگی کنند و آنها هم از 

حقوق و مواهب برخوردار باشند.
در ادامه این نشست، موبد خورشیدی، نماینده 
زرتشتیان بیان داشت: انسجام ملی از هر جنس و 

قوم و نژادی برای ما اهمیت دارد. ما ایرانی هستیم 
و هرکاری که بتوانیــم برای ایران انجام می دهیم. 
اوستا ما را به نیکجویی در جهان دعوت می کند و 
همواره بر این امر توصیه کرده که حامی راستگویان 
باشیم. ما منافع ملت را بر خود ترجیح می دهیم و 
می گوییم که ایران باید سراسر نور و روشنایی باشد.

همایون ســایح، رئیس  انجمــن کلیمیان نیز 
با تقدیر و تشــکر از مقــام معظم رهبری که تمام 
ادیان توحیدی با آرامش و امنیت و بدون هیچ گونه 
تبعیضــی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، اظهار 
داشت: ما شــاید جزو سایر ادیان توحیدی باشیم 
اما خود را از این انقاب می دانیم و شهدای زیادی 
نثار کشور کردیم و امیدواریم که بتوانیم دین خود 

را ادا کنیم.
وی ادامه داد: ما نه تنها در داخل کشور بلکه در 
داخل کشور همواره مطرح کرده ایم که ما در جامعه 
ایران به راحتی می توانیم مناســک مذهبی خود را 
انجام دهیم و در امنیت و آرامش زندگی می کنیم و 
افتخار می کنیم که همواره از نظر امنیت در بااترین 

درجه قرار داشته ایم.
در ادامه کارن خانلری؛ نماینده ارامنه شــمال 
با ارائه درخواســتی مبنی بر دیدار با سردار قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: ایشان 
در منطقه و سطح جهان به عنوان یک چهره مبارز 
شــناخته شده است و ما می خواهیم در ذیل سایر 
دیدارهایی که با مقامات داریم با ایشــان نیز دیدار 

داشته باشیم.

نمایندگان اقلیت های دینی:

خود را جزو انقاب می دانیم و از آن پاسداری می كنیم

پاسدار شــهید »حاج محسن قادری« یکی از 
خادمان یادمان شــهدای نجف آباد که در روزهای 
دوشنبه هر هفته خدمتگزار شهدا بود پس از سال ها 
تحمل رنج و سختی ناشی از جراحات وارده هشت 
ســال دفاع مقدس، به دیدار ارباب خود و یاران 

دیرینه اش شتافت. 
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، شهید قادری، 
جانباز ۷0 درصد، پس از ۳۲ ســال درد و رنج ناشــی از 
مجروحیت در ۵1 ســالگی به فیض شهادت نائل شد؛ او 

در ســال 1۳۶۵ در عملیات والفجر هشت براثر ترکش به 
ناحیه کمر مجروح شد.

مراســم تشــییع صبــح روز دوشــنبه از مقابــل 
کانــون فرهنگــی شــاهد بــه ســمت گلزار شــهدا 
 بر روی دســتان مردم شــهید پرور و مومــن نجف آباد 

برگزار شد.
قابل  ذکر است که مراسم بزرگداشت این شهید معزز 
دیروز )سه شنبه مورخ 1۳ آذرماه از ساعت ۸:۳0 الی 11( 

در مسجد جامع نجف آباد برگزار شد.

پیکر جانباز دفاع مقدس در نجف آباد 
تشییع شد



بازگشت 28 هزار آواره دیگر سوری
 از مرز اردن

از زمان بازگشــایی مرز اردن و سوریه، حدود 
28هزار سوری فقط از گذرگاه جابر - نصیب عبور 

کرده و وارد خاک کشورشان شده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس بــه نقل از خبرگزاری 
فرانسه، یک منبع امنیتی اردن گفت که از زمان بازگشایی 
گذرگاه جابر - نصیب در اواسط اکتبر گذشته )اواخر مهر(، 
حدود 28 هزار سوری ازجمله سه هزار و 400 آواره سوری 

که نام آنها در فهرست سازمان ملل به ثبت رسیده است، 
از این گذرگاه عبور کرده و به کشورشان بازگشته اند.

این منبع افزود بازگشت این آوارگان کاما داوطلبانه 
بوده و اســامی این افراد توسط کمیساریای امور آوارگان 
وابســته به ســازمان ملل به ثبت رســیده است. پس از 
بازگشت آرامش به شهرهای ســوریه، بازگشت آوارگان 

نیز شروع شد.

آنگا مرکل دروغ می گفت
 قتل خاشقجی مانع صادرات ساح به عربستان نشده

در حالی که مرکل گفته بود، تا مشــخص نشدن 
نتیجه پرونده خاشقجی، صادرات ساح به عربستان 
را تعلیق می کند، رسانه های آلمانی از انتقال مهمات 
از سوی یک کنسرسیوم تســلیحاتی این کشور به 

عربستان خبر دادند.
پس از رسوایی بزرگ پرونده خاشقجی، متحدان عربستان 
برای فرار از تبعات نزدیکی با این رژیم مدعی شدند صادرات 

ســاح به این کشــور عصر حجری را متوقف می کنند. اما 
دیروز خبرگزاری مهر به نقل از مجله آلمانی اشترن و شبکه 
تلویزیونی» ای آر دی «گزارش داده که کنسرسیوم تسلیحاتی 
»راین متال« مقادیر زیادی مهمات در اختیار عربستان قرار 
داده است.پس از رسانه ای شدن این خبر مدیر کنسرسیوم 
»راین متال« دست به کار شد و گفت: »انتقال این مهمات 
ارتباطی با قطع صادرات تسلیحات از برلین به ریاض ندارد.«)!(
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ارتش رژیم صهیونیستی می گوید با اعام حالت 
با  نظامی در مرز سرزمین های اشغالی  آماده باش 
لبنان، عملیاتی را با عنوان »ســپر شمال« برای 
کشــف »تونل های هجومی« حزب اه آغاز کرده 
است. لبنان و فلسطین اشغالی ۷۹ کیلومتر مرز 

زمینی دارند.
بنا بر اعام ارتش رژیم صهیونیســتی این عملیات 
در شــمال سرزمین های اشغالی و امتداد مرزها با لبنان 
آغاز شــده و هدف از آن کشــف تونل هایی اســت که 
صهیونیست ها مدعی اند حزب اه در این مناطق حفر کرده 
تا به واسطه آنها به داخل سرزمین های اشغالی نفوذ کند.

به گزارش شبکه اسکای نیوز، آنگونه که ارتش رژیم 
صهیونیستی اعام کرده این عملیات بنا نیست به داخل 
مرزهای لبنان کشــیده شــود و تنهــا در داخل اراضی 
اشــغالی پیگیری می شــود! و در آن ارتش با استفاده از 
تکنولوژی های جدید به دنبال کشف تونل های حفر شده 

احتمالی در مرز با لبنان خواهند بود.
ســتاد ارتش رژیم صهیونیســتی با صدور بیانیه ای 
درباره این عملیات اعام کرده این عملیات بزرگ ترین 
تحرک نظامی اســرائیل در مرز با لبنان از سال 2014 
است و ارتش خود را برای هر سناریویی آماده کرده است.
در ایــن بیانیه، رژیم صهیونیســتی ایران را هم به 

حمایت و پشــتیبانی مالی از ســاخت پروژه های تونلی 
حزب اه  لبنان متهم و ارتش لبنان را نیز سرزنش کرده 
و گفتــه وجود این تونل ها نشــان دهنده عمل نکردن 
ارتش لبنان به مسئولیت هایش است. این گزارش باعث 
نگرانی صهیونیست ها شده اســت.از سوی دیگر منابع 
خبری فاش کردند، بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی در دیدار اخیر خود با مایک پمپئو،  وزیر 
خارجه آمریکا در بروکسل پیامی را به وی داده مبنی بر 
اینکه فعالیت های حزب اه را متوقف کنید و اا اسرائیل 
خود حزب اه لبنان را متوقف خواهد کرد! این در حالی 

است که همین نتانیاهو در درگیری آخر و 2 روزه خود 
با حماس )که توانایی نظامی اش در مقایسه با حزب اه 
چیزی نیست( مجبور شد سریع ترین آتش بس تاریخ این 
رژیم را بپذیرد.در جنگ های پیشین اسرائیل با گروه های 
مقاومت چه در غزه و چه در لبنان، ارتش اسرائیل در برابر 
عملیات هایی که مقاومت با استفاده از تونل طرح ریزی 
کرده بودند، بســیار آسیب پذیر ظاهر شد و همین دلیل 
باعث  وحشــت رژیم صهیونیستی شد. این رژیم بخش 

ویژه ای را برای مقابله با تونل ها ایجاد کرد. 
خبرگزاری رویترز نیز روزگذشته اعام کرد: »ارتش 

اســرائیل عملیاتی را برای شناسایی و تخریب تونل های 
گروه هــای مقاومــت لبنانی را که زیر مناطق شــمالی 
فلسطین اشغالی حفر شــده اند، آغاز کرده است. ارتش 
صهیونیستی برخی مناطق نزدیک به فنس های امنیتی 
در مرز لبنــان را منطقه ممنوع نظامــی اعام کرده و 
همچنین تعداد نظامیان حاضر در فرماندهی شــمالی 
را برای مقابله با هرگونه درگیری احتمالی افزایش داده 
است. رژیم صهیونیستی همچنین از حدود یک سال و 
نیم پیش نیز از ترس ورود نیرو های مقاومت به مناطق 
اشغالی در صورت بروز جنگ احتمالی، دیوار حائلی در 

مناطق مرزی با لبنان احداث کرد.
در همین حــال »جاناتان کانریکس« ســخنگوی 
نیرو های دفاعی رژیم صهیونیستی در حالی از وجود این 
تونل ها به عنوان تهدیدی برای این رژیم یاد کرد که در 
ادامه اظهار داشت از تعداد این تونل ها اطاعی ندارد و این 
تونل ها هنوز به بهره برداری هم نرسیده اند. ارتش لبنان 
پس از اعام آغاز عملیات جدید مرزی رژیم صهیونیستی 
وضعیت هشدار اعام کرد.حزب اه لبنان هنوز واکنشی 
به این ادعاها نداشــته است. بسیاری از ناظران معتقدند 
افزایش توان دفاعی لبنان از طریق باارفتن توان رزمی 
و تجهیزاتی حزب اه، مهمترین عامل بازدارنده در مقابل 

تجاوزگری رژیم صهیونیستی بوده است.

پس از مرگ 3 معترض و جراحت ۹00 نفر

ماکرون با تعلیق طرح ریاضتی خود
تسلیم خواسته جلیقه زردها شد

رئیس جمهور فرانسه در مقابل جنبش خیابانی 
ضد سرمایه داری این کشور، رسما عقب نشینی 
و اعام کرد، صــدای معترضان را شــنیده و 

خواسته های آنها را می پذیرد.
»امانوئــل ماکرون « که تاکنــون تاش می کرد، 
جنبش ضدســرمایه داری موســوم به »جلیقه زردها« 
را نادیــده بگیرد و با کلمات نامناســبی آنها را خطاب 
قرار می داده اســت، بااخره در مقابل آنها تسلیم شد 
و از »ادوارد فیلیپ« نخســت وزیر فرانســه، خواست با 

معترضان مذاکره کند. 
پس از آن نیز فیلیپ اعام کرد، اجرای طرح افزایش 
بهای گاز و برق، تا شــش ماه آینده، به تعویق می افتد. 
وی به همراه رئیس جمهور اعــام کرده اند که صدای 

معترضان را شنیده اند.
ایــن تصمیم تازه دولت عصر دوشــنبه در جریان 
یک نشســت فوق العــاده در کاخ الیزه و به ریاســت 
ماکرون و با حضور 10 وزیر دیگر کابینه اتخاذ شــده 
اســت. ماکرون برای شــرکت در این نشســت، سفر 
 برنامه ریــزی شــده خود بــه صربســتان را به تعویق

 انداخته بود.
منابــع نزدیک به مقام های رســمی در پاریس به 
خبرگزاری فرانســه گفته اند که دولت تصمیم دارد به 
جز تعویق اجرای طرح مالیاتی برای ســوخت، تدابیر 
دیگــری را نیز برای آرام کردن فضای اعتراض و خروج 

از بحران، به اجرا بگذارد.
به نظر می رســد دولت فرانسه قصد دارد تا با اعام 
این تصمیم و خرید زمان، اوضاع کشور را آرام کند، اما 
ظاهرا این عقب نشینی ضمنی هنوز تغییری در وضعیت 
ناآرام کشــور ایجاد نکرده اســت. چرا که جلیقه زردها 
ایــن تصمیم را ناکافی می دانند و اعام کرده اند که به 
اعتراض خود ادامه می دهند و حتی خواستار برکناری 

نخست وزیر شده اند.

ادامه تظاهرات
طی دیروز نیز مثل گذشته، تظاهرات و درگیری های 
معترضان با پلیس ادامه داشت. مرکز ثقل این درگیری ها 
نیز شــهرهای »تولوز« و »مارسی« در جنوب فرانسه و 
در جزیره »رئونیون« بوده است. رئونیون یکی از جزایر 
تحت حاکمیت فرانسه در اقیانوس هند است. نیروهای 
پلیس از روز دوشنبه بسیاری از دبیرستان های پاریس 
و حومه این شــهر را محاصره کرده و حتی در ساعات 

برگزاری کاس ها، به دانش آموزان اجازه تردد ندادند.
دیروز همچنین، بیش از 1۷۵ جایگاه پمپ بنزین 
در سراســر فرانسه مجبور به تعطیلی شدند. علت این 
تعطیلی، اختال به وجود آمده در رســیدن  تانکرهای 
حامل ســوخت و نیز ترس از حملــه معترضان، ذکر 

شده است.
با آنکه جنبش خودجوش جلیقه زردها از ابتدا برای 
اعتراض به افزایش مالیات بر ســوخت آغاز شــده، اما 
خواســته های آنها همچنان نامشخص و پرشمار است. 

»بنژامن کوشی« یکی از چهره های معروف این جنبش، 
درباره تصمیم جدید دولت به خبرگزاری فرانسه گفت 
که این تصمیم کافی نیست. به گفته این چهره معترض 
دولــت باید در مورد »اصاح وضعیت کلی مالیات ها«، 
»توزیع ثروت« و »برگزاری دائمی همه پرســی درباره 

موضوعات مهم اجتماعی«، دست به اقدام بزند.
پایــگاه اینترنتــی رادیو »فرانس انفو« با انتشــار 
سیاهه ای از خواسته های جلیقه زردها که تاکنون مطرح 
شده، می نویسد که این خواسته ها زیاد هستند و شمار 

آنها اکنون به 48 مورد رسیده است. 
یکی از شــخصیت های سیاسی برجسته فرانسه به 
نام »اریک دروئه« که به جنبش جلیقه زردها پیوسته، 
خواستار شــدت یافتن اعتراض ها در روز شنبه آینده 
شده است. او گفته که عقب نشینی در برابر دولتی که 

محبوبیت خود را از دست داده، جایز نیست.
محبوبیت رئیس جمهور و نخســت وزیر فرانسه در 
روزهای اخیر به شدت کاهش یافته است. براساس آخرین 

نظرسنجی مؤسسه »ایفوپ« فرانسه، محبوبیت ماکرون 
با شش درصد کاهش، به 2۳ درصد و محبوبیت ادوارد 
فیلیپ با 10 درصد کاهش، به 2۶ درصد رسیده است

جلیقه زردها
 معترضان فرانسوی جلیقه ها یی به رنگ زرد شبرنگ 
بــه تن دارند و به همین خاطر، بــه اعتراضات آنها، » 

جنبش جلیقه زرد ها« می گویند.
»جلیقه زرد« ها بیشــتر شهروندانی هستند که با 
وجود کار و درآمد، در گذران زندگی و معاش به مشکل 
برمی خورند. این شهروندان شامل کارمندان، کارگران 
و خانواده هایی می شوند که در حومه شهرهای بزرگ یا 
مناطق روستایی زندگی می کنند. بر اساس نظرسنجی ها، 
84 درصد مردم فرانســه از اعتراضــات جلیقه زردها 

حمایت می کنند.
اعتراضــات کنونی با تظاهرات علیه افزایش قیمت 
سوخت آغاز شده، اما بعد از آن به مسائل دیگری مانند 
اعتراض به افزایــش هزینه های زندگی، کاهش قدرت 
خرید، سیاســت های اقتصادی ماکرون و در کل، علیه 

سرمایه داری گسترش یافته است.
 آخرین آمارهای مربوط به تلفات و زخمی ها

در جدیدترین تحوات مربوط به ناآرامی های فرانسه، 
یک پیرزن که به علت برخورد گلوله گاز اشک آور در شهر 
مارسی مجروح شده بود، جان باخت و بدین ترتیب، طی 
دو هفته ای که از شروع اعتراضات در فرانسه می گذرد، 
سه نفر کشته شده اند. شمار مجروحان نیز بیش از 900 
تن اعام شده است، که حدود 1۵0 نفر از آنها، نیروهای 

امنیتی فرانسه هستند.
»ان هیدالگو« شــهردار پاریس، نیز به رسانه های 
فرانسوی گفته، اعتراضات روز شنبه به تنهایی، حدود 

چهار میلیون یورو خسارت بر جای گذاشته است.
همچنین، دادستان فرانسه اعام کرد، 1۳9 نفر از 
مجموع 4۵8 فرد بازداشت شده، محاکمه خواهند شد.

تونل های حزب اه سر از اسرائیل درآورد          صهیونیست ها به وحشت افتادند
منابع خبری اعام کردند

در آستانه شروع مذاکرات صلح یمن در سوئد، 
توافقنامه مربوط به تبادل اســرای یمنی و ائتاف 

سعودی زیر نظر سازمان ملل امضا شد.
نماینده سازمان ملل در چند هفته گذشته پس از سفر 
به یمن اعام کرد موفق شــده طرف های درگیر در بحران 
یمن را متقاعد کند تا در مذاکرات صلح در استکهلم سوئد 
شــرکت کنند. در نهایت انصاراه و دولت مستعفی یمن 

موافقــت خــود را با حضور در این نشســت اعام کردند. 
خبرگــزاری رویترز به نقل از منابــع آگاه گزارش داده که 
احتماا این مذاکرات امروز )چهارشنبه( برگزار شود. پیش 
از این نیز »محمد البخیتی« عضو دفتر سیاسی انصاراه نیز 
اعام کرده بود هیئت این جنبش صبح سه شنبه سوار بر 
هواپیمایی که کویت آن را به همین منظور آماده کرده به 
سمت سوئد حرکت خواهد کرد. مارتین گریفیتس فرستاده 

ویژه سازمان ملل به یمن نیز این هیئت انصاراه را همراهی 
کرده اســت.پیش از شروع مذاکرات صلح در سوئد، رئیس 
 انجمن اســرای یمن از امضای توافقنامه مربوط به تبادل 
اسرای یمنی و ائتاف سعودی زیر نظر سازمان ملل خبر داد. 
به گزارش فارس، مسئوان جنبش انصاراه یمن و ائتاف 
سعودی- اماراتی دوشنبه  شب بر سر تبادل اسرا به توافق 
رسیدند. رئیس  انجمن امور اسرا وابسته به انصاراه در این 

خصوص گفته توافقنامه تبادل اســرا توسط نمایندگان دو 
طرف به امضا رسیده است. منایع یمنی می گویند به موجب 
این توافقنامه، همه بازداشت شدگان یمنی یا کشورهای عضو 
ائتاف سعودی طی چند مرحله و طبق جدول زمانی آزاد 
می شــوند. به گزارش المسیره، در این توافقنامه همچنین 
آمده: صلیب ســرخ سازمان ملل طرف میانجی در مسئله 

تبادل اسرای دو طرف است. 

در آستانه مذاکرات صلح در استکهلم
انصاراه و ائتاف سعودی بر سر تبادل اسرا به توافق رسیدند

جدیدترین  در 
که  ســنجی  نظر
در ســرزمین های 
صورت   اشــغالی 
از  نیمی  گرفتــه، 
بر  صهیونیست ها 
این باورند که سران 

این رژیم فاسدند.
نشریه صهیونیستی »جروزالم پست« در گزارشی به قلم »گیل هافمن« 
با عنوان »حدود نیمی از اســرائیلی ها می گویند مقامات اســرائیل فاسد 
هســتند« نوشته: »4۷ درصد اسرائیلی ها، بر این باورند که سران اسرائیل 

فاسد هستند.«
به گزارش صداوسیما، این آمار و ارقام در »شانزدهمین گزارش سالیانه 
شاخص دموکراسی در اســرائیل« درج شده است. برای تهیه این گزارش 
از 1041 نفر نظرســنجی شده است. نظرسنجی هم در قالب مصاحبه های 
چهره به چهره انجام شــده اســت. منابع خبری می گویند این نظرسنجی 
جامع ترین نظرسنجی سالیانه درباره جامعه اسرائیل محسوب می شود. در 
سال جاری پرسش های بیشتری درباره وضعیت فساد سیاسی در اسرائیل 

پرسیده شده بود.
»رووین ریولین«، رئیس  رژیم صهیونیستی، با اشاره به این نظرسنجی 
گفته بسیار نگران کننده است که اکثر اسرائیلی ها به دولتمردانی که خود 
به آنها رای داده اند اعتماد ندارند.گفتنی است اکثر سران رژیم صهیونیستی 
به دلیل فساد مالی و سیاسی و اخاقی یا در زندان به سر می برند یا متهم 
هســتند که نمونه آنها نتانیاهو، اولمرت، شارون و دو فرزندش و... هستند. 
فســاد چنان دامن بسیاری از سران درجه یک رژیم صهیونیستی را گرفته 
که دیگر کار از اتهام و محکومیت آنان گذشته است تا جایی که کارشناسان 
داخلی این رژیم وضعیت را »خطرناک تر از تهدیدهای خارجی« دانسته اند و 
به این ترتیب این وضعیت به یک بار اخاقی و سیاسی به ویژه برای طبقه 

سیاسی حاکم این رژیم تبدیل شده است.
سرکوب راهپیمایان

رسوایی صهیونیست ها به مسائل داخلی شان محدود نیست. این رژیم در 
ادامه سرکوب فلسطینی ها 4۷ فلسطینی ساکن نوار غزه را عصر روز دوشنبه 

به ضرب گلوله و در جریان هجدهمین راهپیمایی دریایی زخمی کردند.
به گزارش مرکز اطاع رســانی فلســطین از غزه، نیروهای ارتش رژیم 
 اشغالگر قدس با شلیک گلوله های جنگی و گاز  اشک آور به سوی فلسطینیان 

شرکت کننده در این راهپیمایی، دست به سرکوب آنان زدند. 
راهپیمایان همچنین چندین بالون مزین به تصاویر شهدای تظاهرات 
بازگشت آوارگان فلسطینی را به هوا پرتاب کردند، این راهپیمایی با هدف 
حمایت از تظاهرات بازگشــت آوارگان فلسطینی برگزار می شود. نظامیان 
ارتش رژیم صهیونیستی بامداد روز سه شنبه نیز به محاتی در شهر طولکرم 
حمله کردند و در نتیجه این حمله یک جوان شهید و چندین جوان دیگر 

بازداشت شدند.
ازم به ذکر است که از آغاز تظاهرات بازگشت در ۳0 مارس گذشته)10 
فروردین( تاکنون بیش از 2۶0 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 2۶ 

هزار نفر دیگر زخمی شده اند. 
دیدار محرمانه

 خبر دیگر اینکه رسانه های رژیم صهیونیستی دیدار محرمانه آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ مســتعفی این رژیم با مسئوان تشکیات خودگردان 
فلسطین را فاش کردند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این اولین دیدار 
مقامات تشــکیات خودگردان فلســطین با لیبرمن بوده و در جریان این 
دیدار درخصوص همکاری هــای امنیتی میان دو طرف و احتمال کاهش 
محدودیت های اعمال شده علیه فلسطینی ها در کرانه باختری و افکار عمومی 
فلســطینی ها رایزنی شد. لیبرمن در جریان این دیدار تاکید کرده که وی 
فرد تندرویی نیســت و با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
درخصوص تمام مسائل اتفاق نظر ندارد و آماده است تا با طرف فلسطینی 
درخصــوص همکاری هــای اقتصادی و امنیتــی در منطقه تحت کنترل 

تشکیات خودگردان فلسطین در کرانه باختری رایزنی کند!

نیمی از صهیونیست ها
سران خود را فاسد می دانند

کابینه نتانیاهو با انتشار خبر تونل های حزب اه جلسه اضطراری تشکیل داد

ارتش اوکراین با برگزاری رزمایشــی گسترده 
در مرز روسیه تاش کرد توانایی های خود را به رخ 
کرملین بکشد. رزمایشی که رئیس جمهور اوکراین 

و نماینده ناتو نیز در آن حضور داشتند. 
در شرایطی که تنش ها میان روسیه و اوکراین به شدت 
افزایش یافته و نگرانی هایی درخصوص احتمال وقوع جنگ 
میان دو کشــور وجود دارد، ارتش اوکراین یک بار دیگر 
مانوری را در مناطق شرقی این کشور برگزار کرده است. به 
گزارش فارس، این مانور نظامی با حضور »پترو پروشنکو« 
رئیس جمهور اوکراین در منطقه »چرنیهیو« در نزدیکی مرز 
اوکراین با روسیه برگزار شده است. عاوه بر رئیس جمهور 
و فرمانده کل قوای اوکراین، »کریستوفر کاوولی« فرمانده 
نیروهای ارتش آمریکا در اروپا و »ژان مارک لنتیر« فرمانده 

نیروهای کانادا نیز در این رزمایش شرکت کردند. 
»پروشنکو« پس از برگزاری این رزمایش از نیروهای 
ارتش این کشــور به دلیل اهتمام در اجرای موفقیت آمیز 
وظایف خود قدردانی کرد و گفت: »این ارزیابی صرفا متعلق 
به وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین نیست 
بلکه شرکای کیف از آمریکا، کانادا و کشورهای عضو ناتو 
نیز چنین عقیده ای دارند.« فرمانده کل نیروهای مســلح 
اوکراین همچنین خطاب به نیروهای نظامی این کشــور 

تأکید کرد: »در این شــرایط ســخت و دشوار، شما نشان 
دادید که در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورتان 

ثابت قدم ایستاده اید.«
فرمانــده نیروهای کانادا نیز در ادامه گفت: »کانادا در 
کنار اوکراین ایستاده است. نیروهای مسلح ما مفتخرند که 
این فرصت در اختیارشــان قرار گرفته تا با شما همکاری 
داشته باشند، تا از شما بیاموزند و تجربیاتشان را در اختیار 

شما قرار دهند.« فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا نیز ضمن 
تأکید بر این موضوع که آمریکا در جریان تنش با روسیه 
از اوکراین حمایت می کند، گفت که از مشاهده این سطح 

از پیشرفت ارتش اوکراین خرسند است.
بنابر اعام دولت روسیه، تنش ها میان اوکراین و این 
کشــور پس از آن آغاز شد که سه کشتی نیروی دریایی 
اوکراین روز یکشــنبه 2۵ نوامبر )4 آذرماه( با عبور از مرز 

دریایی روسیه وارد آب های منطقه ای روسیه شدند و بدون 
توجه به هشدارهای نیروهای امنیتی روسیه به مسیر خود 
ادامه دادند که در ادامه نیروهای روس مجبور به استفاده 
از ســاح  برای متوقف کردن این کشــتی ها شدند که در 
تبادل آتش صورت گرفته ســه نفــر از نیروهای اوکراین 
زخمی شــدند. نیروهای امنیتی روسیه در ادامه این سه 
کشتی را تا بندر کرچ کریمه هدایت کرده و آنها را توقیف  
کردند و این ســه نظامی اوکراینی نیز تحت مراقبت های 
پزشکی قرار گرفتند. دادگاهی در کریمه برای خدمه این 
کشــتی ها حکم حبس صادر کرده اســت. در حال حاضر 
پرونده ای جنایی با اتهامات نقض حریم مرزی روســیه به 
جریان افتاده است. مسکو این اقدام نیروی دریایی اوکراین 
را از پیش طراحی شده و اقدامی تحریک آمیز توصیف کرده 
اســت. این در شرایطی اســت که کیف گفته کشتی های 
اوکراین هیچ اقدام اشــتباهی صورت نداده اند و روسیه را 
به تهاجم نظامی متهم کرده است. رئیس جمهور اوکراین 
اندکی پس از این اتفاق، فرمان اجرای حکومت نظامی در 
بخش هایی از این کشور را به امضا رساند و پارلمان نیز آن 
را تأیید کــرد. ارتش اوکراین دو روز پس از این جریان ها 
در آب های دریای آُزف که دریای مشترک میان دو کشور 

است مانور نظامی برگزار کرده بود.

ارتش اوکراین با حضور رئیس جمهور این کشور و نماینده ناتو، در مرز روسیه رزمایش برگزار کرد

  نخست وزیر عراق با ارسال نامه ای رسمی به رئیس پارلمان 
این کشور، اسامی هشت نامزد پست های وزارت در کابینه خود 

را برای اخذ رای اعتماد، به وی ارائه کرد. 
»عادل عبدالمهدی « دیروز با ارسال نامه ای برای » محمد الحلبوسی«، 
اسامی هشت وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد پارلمان، به 
وی اعام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نام افراد مورد نظر نخست 
وزیر عراق به این شرح  است :»عبداامیر غالب الحمدانی« برای تصدی 
وزارت فرهنگ، »قصی عبدالوهاب السهیل« برای تصدی وزارت آموزش 
عالی، »صبا خیرالدین الطائی« برای تصدی وزارت آموزش، »هناء عمانوئیل 
کورکیــس« برای وزارت مهاجرت و مهاجران، »فالح فهد فیصل فیاض« 
برای تصدی وزارت کشور، »دارا نورالدین« برای تصدی وزارت دادگستری، 
»نوری ناطق حمید عبطان الدلیمی« برای وزارت برنامه ریزی و »فیصل 
فنل الفیصل الجربا« برای تصدی وزارت دفاع. اما، چهره ای که در میان 
معرفی شدگان از لحاظ سیاسی ، بیش از  دیگران اهمیت دارد، فالح  فیاض 
است و انتخاب این فرد ، به تنهایی رویکرد آتی نخست وزیر جدید را برای 
همه مشخص می کند. فیاض پیش از این رئیس »حشد الشعبی« عراق 
بوده و توسط »حیدر عبادی« نخست وزیر سابق،  برکنار شده بود. انتخاب 
فیاض این پیام را برای آمریکا دارد که دولت جدید عراق رویکردی مستقل 
و ضد آمریکایی خواهد داشت. البته ، »ائتاف سائرون« وابسته به »مقتدا 
صدر«، از هم اکنون اعام کرد که اجازه نمی دهد فیاض وزیر کشور شود. 
این جبهه گیری و اتفاقات مشابه، احتمال مخالفت ها و سنگ اندازی های 

آتی جریان صدردر مقابل دولت جدید را افزایش می دهد.
فالح  فیاض در یک نگاه

فالح فیصل فهــد فیاض، متولد اول فوریــه 19۵۶ میادی)1۳۳۵ 
شمســی( در شهر بغداد اســت. این سیاستمدار ۶2 ساله عراقی مدرک 
مهندسی برق خود را   ســال 19۷۷ میادی)1۳۵۵( از دانشگاه موصل 
دریافت کرد. وی مؤسس جنبش »عطاء« و رئیس آن است. فیاض ریاست 
حشد الشعبی )نیروهای داوطلب مردمی( را در کارنامه خود دارد . او  روز 
پنجشنبه هشتم شهریور با تصمیم حیدرعبادی نخست وزیر وقت عراق، از 
ریاست حشد الشعبی کنار گذاشته شد. فیاض سابقه عضویت در »حزب 

الدعوه ااسامیه« را هم در کارنامه خود دارد.
در هــر حال، برای جامعه عراق و حتی کشــورهای خارجی  عنوان 
ریاست حشد الشعبی از سایر عنوان ها مهم تر است. او در  کنار  فرمانده 
هانی چون »ابومهدی المهندس« و »هادی عامری«، نقش تعیین کننده ای 
در پیروزی های بزرگ بر گروه تروریســتی داعش و پاکســازی شهرها و 
روستاهای عراق را داشته اســت. فیاض در سال 2014 به عنوان رئیس 

نهاد حشد الشعبی در دولت تعیین شده بود.

8وزیر پیشنهادی نخست وزیر عراق معرفی شدند
کرسی وزارت کشور

 برای رئیس سابق حشدالشعبی

فالح فیاضعادل عبدالمهدی

سرویس خارجی-
گزارشگر ســازمان ملل در امور نژادپرستی از »نژادپرستی 
ساختاری« در قلب جامعه انگلیس گفته و تاکید کرده این کشور 
بااستثناء همه بندهای اعامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند. 
غرب با استفاده از ابزار قدرتمند رسانه، همواره برخی حقایق را وارونه 
جلوه داد. این وارونه نمایی گاهی به حدی هنرمندانه صورت گرفته که لو 
رفتن حقیقت و شنیدن آن، موجب تعجب آدمی می شود. حمایت از حقوق 
بشر و جایگاه واای انسان در جوامع غربی و...از جمله دروغ هایی هستند که 
غرب با اســتفاده ابزاری از آنها، ضمن افزایش فشار به کشورهای مستقل، 
از آن برای باا بردن وجهه خود نیز اســتفاده کرده اســت. در جدیدترین 
این موارد خبر رسیده، انگلیس، یکی از بزرگ ترین مدعیان دفاع از حقوق 
بشر حتی یکی از بندهای اعامیه جهانی حقوق بشر را رعایت نکرده است.
در این گزارش آمده: »نهادهای مختلف سازمان ملل از جمله یونیسف 
به خاطر ســطوح تکان دهنده فقر کودکان در انگلیس دولت های انگلیس 
را چندین بار محکوم کرده اند....شرایط بغرنج فقرا به ویژه کودکان بخشی 

از وضعیت موجود در این کشور است.« 
به گزارش صداوســیما به نقل از شــبکه تلویزیونی راشــاتودی، این 
سازمان ها متوجه شده اند که سیاســت های اجتماعی، حقوق زنان، افراد 
معلول و کســانی که نیازمند کمک قانونی هستند در این انگلیس نقض 
می شود. اعامیه جهانی حقوق بشر که ظاهرا برای جلوگیری از این جرائم 
اجتماعی طراحی شــده امسال ۷0 ساله شده است. هر کدام از مفاد این 
اعامیه درصددند از همه چیز از حق زندگی و آزادی بیان گرفته تا حقوق 
مدنی و اقتصادی مانند حق کار و حقوق شایسته، آموزش و پرورش و مسکن 
محافظت کنند در حالی که سیاست های اجتماعی، حقوق زنان، افراد معلول 
و کسانی که نیازمند کمک قانونی هستند در این انگلیس نقض می شود.

رواج فرهنگ آزار جنسی و ارعاب
در همین رابطه »رشــیده مانجو« گزارشگر ویژه قبلی شورای حقوق 
بشــر سازمان ملل سال 2014 اعام کرد فرهنگ ارعاب و آزار جنسی در 
انگلیــس رواج دارد و ریاضت اقتصادی نیز تاثیر نامتناســب بر زنان دارد. 
مانجو اجازه پیدا نکرد از مرکز »یارل وود« در انگلیس بازدید کند. در این 
مرکز زنان و دخترانی که قرار است از این کشور اخراج شوند برای مدتی 
نامشخص در زندان به سر می برند. یافته های مانجو نشان می دهد از سال 

2008 هیچ بهبودی در وضعیت زنان بوجود نیامده است.

گزارش سازمان ملل از»نژادپرستی ساختاری« 
در قلب جامعه انگلیس

یک مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی با بررسی برنامه هسته 
ای سعودی ها، نسبت به تاش ریاض برای دستیابی به غنی سازی 

اورانیوم و احتماا بمب اتم به واشنگتن هشدار داد. 
مرکز تحقیقات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در گزارشی به شرایط کنونی 
و افق پروژه فعالیت های اتمی عربستان در زمینه های صلح آمیز اشاره کرده و 
از »نگرانی های اسرائیل در قبال توسعه این پروژه به سوی فعالیت های نظامی 
اتمی« خبر داده اســت. به گزارش خبرگزاری قدس )قدسنا( ، در پژوهش 
مرکز تحقیقات امنیت ملی رژیم صهیونیستی با عنوان »نگاه راهبردی« که  
وابســته به دانشگاه تل آویو  است و  از سوی  »افرایم اسکوای« و  »یوئیل 
جوجنسکی« تهیه شــده، آمده: »محمد بن سلمان در نوامبر گذشته)آبان 
ماه( پروژه ساخت نخستین تاسیسات هسته ای جهت فعالیت های صلح آمیز 
و تحقیقاتی را کلید زد... البته اهتمام ســران ســعودی به آغاز فعالیت های 
هسته ای، دارای پشتوانه نیست و عربستان از فقدان توانمندی های واقعی در 
این زمینه رنج می برد. بر همین اساس است که نگرانی هایی درباره تحرک 
ریاض به ســوی فعالیت های نظامی هسته ای وجود دارد. به ویژه اینکه بن 
سلمان در موضعی تاکید کرده بود، اگر ایران به توانمندی نظامی اتمی دست 

یابد، عربستان نیز در این زمینه وارد عمل می شود.«
در ادامه این گزارش می خوانیم: »ایجاد تاسیسات اتمی تحقیقاتی پیش 
شــرط ایجاد تاسیسات اتمی بزرگ جهت تولید انرژی نیست، گام های این 
چنینی از ســوی کشــورهای فقیر که دارای مشکات جدی تاسیسات زیر 
بنایی، منابع انسانی و توسعه فناوری هستند قابل توجیه است. در اینجاست 
که نگرانی ها از نیت عربســتان برای ورود به فعالیت های هسته ای افزایش 
می یابد، به ویژه اینکه احتمال می رود هدف ریاض از راه اندازی تاسیســات 
اتمی تحقیقاتی استفاده از سوخت آن جهت استخراج پلوتونیوم باشد.«این 
مرکز تحقیقاتی همچنین می گوید:» در همین راستا باید واشنگتن وارد عمل 
شــده و از عربستان بخواهد که غنی سازی اورانیوم را به بیش از 20 درصد 
نرســانند، مسئله ای که مانع تولید پلوتونیوم از اورانیوم غنی سازی شده و 
مورد اســتفاده قرار گرفته می شود. در واقع توان تاسیسات اتمی عربستان 
باید آنقدر پایین باشــد که میزان تولید انــرژی از آن به بیش از 100 کیلو 
وات نرسد، مسئله ای که تولید پلوتونیوم از سوخت هسته ای را ناممکن می 
ســازد.« البته آخرین دور مذاکرات آمریکا و عربستان در دوران باراک اوباما 
به بن بســت رسیده بود، دلیل اصلی شکست این مذاکرات هم این بود که 
سعودی ها بر حق خود جهت غنی سازی اورانیوم برای تولید سوخت اتمی 
برای تولید انرژی تاکید داشــتند.این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس 
جمهور فعلی آمریکا در تاش برای یافتن راه حلی است که عربستان با در 
نظر گرفتن شروطی بتواند به غنی سازی اورانیوم اقدام کند، مسئله ای که 
با مخالفت هایی در واشنگتن روبه روست و برخی جریان ها از نیت ریاض در 
زمینه هســته ای نگرانی داشته و خواهان تعلیق مذاکرات سری و محرمانه 
میان واشنگتن و ریاض در این زمینه هستند، این مخالفت ها پس از پرونده 
قتل خاشــقجی و همچنین بحرانی شدن دخالت عربستان در جنگ یمن 

افزایش یافته است.

هشدار رژیم صهیونیستی به آمریکا
درباره همکاری هسته ای با عربستان


