
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1396/09/07 و مجوز شــماره 11/53699 مورخ 

96/9/14 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره به 

قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا 

شــریفی به شــماره ملــی 3369818671 خانم فاطمه 

شهریاری به شــماره ملی 0082104506 آقای محسن 

شــریفی به شــماره ملی 3341259058 مریم قره داغی 

به شــماره ملی 0322733057 به سمت بازرس اصلی و 

مرضیه شریفی کرند به شــماره ملی 3330242345 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی شاهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 141182 

و شناسه ملی 10101841945

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ســاناز عراقی به 
شــماره ملی 0533450160 با دریافت مبلــغ 4400000 ریال 
از سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شرکت خارج گردید. 
خانم عقیق عراقی به شماره ملی 0534715664 با دریافت مبلغ 
2000000 ریال از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال 
به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه 
اصاح گردید. لیســت شــرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل 
می باشد: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 0532087291 دارای 
4800000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز 
دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 1000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 0530398265 
دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به 
شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 

خانــم مولــود عراقی بــه شــماره ملــی 0532035925 دارای 
5000000 ریال سهم الشــرکه خانم سارا هادیان به شماره ملی 
0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم سحر 
هادیان به شــماره ملــی 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 سهم الشــرکه 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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت 
اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید کنســانتره انواع میوه جات و 
مرکبــات و کیوی و همچنین تولید رب انار و گوجه فرنگی و کنســرو 
میوه جات و مرکبات و بهارنارنــج و صادرات و واردات و خرید و فروش 
و پخش کلیه کااهای مجاز بازرگانی بنا بر ضرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهای ازم از مراجــع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی، تهران شــهر تهران- پاســداران- کوچه شیرین- کوچه 
کبکان- پاک 6- طبقه اول- واحد شرقی- کد پستی 1958943454 
سرمایه شــخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی می باشــد تعداد 100 ســهم آن با نام عادی می باشد که 
مبلغ 1000000 ریال بابت سرمایه شــرکت طی گواهی بانکی مورخه 
96/6/27 به شــماره 313/941 نزد بانک توســعه تعاون شعبه مستقل 
ارزی پرداخت گردیده و مبلغ 0 ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین 
مدیران: آقای سیدحسین ســلیمانیان به شماره ملی 2050471912 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محمدی برنجستانکی به 
شــماره ملی 5779800650 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید 
نورالدین اتقانی به شــماره ملی 2060274478 به سمت بازرس اصلی 
آقای محمدرضا مهدی پور به شماره ملی2062291310 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

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

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

تاسیس شرکت سهامی خاص افشره بابل نگین پارسیان در تاریخ 1396/7/12 
به شماره ثبت 516342 به شناسه ملی 14007105304 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع 
شرکت انجام کلیه خدمات و تعمیر و نگهداری و نصب 
و راه اندازی انواع ماشین آات سبک و سنگین خدمات 
پــس از فروش و تعمیر و حفــظ و نگهداری و تزئین 
آنها و خرید و فروش قطعات و ملزومات ماشــین آات 

سبک و سنگین و خودرو الحاق گردید و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق تغییر یافت. 

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم 

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

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شــنبه 17 آذر 1397( در سراسر کشور منتشر شد. در 
هفته نامه 3215 کیهان ورزشی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را می خوانید.

مجله 84 صفحه ای کیهان ورزشــی حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و 
مطالب زیر را در آخرین شماره کیهان ورزشی می خوانید:

- به خاطر اینفانتینو »نه« به خاطر مردم... )چشم انداز(
- وین رونی، مردی از جنس چارلتون، با روح گسکوئین )پرونده هفته(

- دهداری؛ 30 سال بعد )زیر ذره بین(
- گفت وگو با حمید بهزادپور بهترین دروازه بان جام بین قاره ای فوتبال ســاحلی )نگاه 

چند بعدی(
-... و آخرین اخبار از رشــته هایی چون، بسکتبال، والیبال، کشتی، جانبازان و معلولین، 

پینگ پنگ، سوارکاری و... .

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع فراخــوان: ارزیابی کیفی توان انجــام »خدمات 
اداری« و »خدمات اپراتوری ایستگاه های نواحی تحت پوشش« 

شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط و الزامات ورود به فراخوان: دارا بودن گواهی نامه 
صاحیت مرتبط از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نحوه دریافت اســتعام های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام 
ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به »سامانه تدارکات 
 www.setdiran.ir الکترونیکی دولت)ســتاد(« بــه آدرس
امکان پذیــر خواهد بود.)اطاعات تماس »ســامانه 
انجام  دولت)ســتاد( جهت  الکترونیکی  تــدارکات 
مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء 
 ،021-41934 تمــاس:  مرکز  الکترونیکی)توکن(: 
دفتر ثبت نــام: 88969737 و 021-85193768 
تماس بــا کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای 

کاری با شماره 031-36270820(
مهلت دریافت اســتعام های ارزیابی کیفی: از ساعت 
9:00 صبح روز شــنبه مورخ 97/9/17 لغایت ساعت 16:00 

روز شنبه مورخ 97/9/24

مهلت و محل تحویل اســتعام های ارزیابی کیفی:  
نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعام ارزیابی 
کیفی بایســتی حداکثر تا ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 
97/10/9 در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( 
بارگذاری و نســخه فیزیکی آن در موعــد مذکور به آدرس: 
اصفهان، خیابان چهارباغ باا، دبیرخانه شــرکت برق منطقه ای 

اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان ارزیابی:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب 
ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد 

و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از 
نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشــابه اســتفاده 

نماید.
3- ســایر شــرایط و اطاعات مربوط به فراخوان در اســتعام 

ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا می توانید این آگهی را در ســایت های اینترنتی مشــاهده 

کنید.
www.setadiran.ir           www.erec.co.ir
www.tavanir.org.ir     http://iets.mporg.ir

آگهی اصاح موضوع و تمدید 
فراخوان ارزیابی کیفی 970/6010

وزارت نیرو)شماره 200971188000088 در سامانه ستاد(
شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان شناسه آگهی: 309371

سال هفتادو هفتم   شماره 22068   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 17 آذر 1397   30 ربیع ااول 1440    8 دسامبر 2018

هشدار درباره فعالیت عوامل نفوذی دشمن 
دادستان کل کشور: 
وزارت اطاعات
دستگاه های اقتصادی را
 رصد کند
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* تولیدکننده تجهیــزات صنعت نفت: دولت برای 
اشتغال خارجی ها زحمت زیادی کشیده است!

* نوبخت در پاسخ به کیهان: کسی نمی تواند تورم را انکار کند!
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: کاهش نرخ ارز 

باید ادامه یابد.

* پیمان های پولی دوجانبه راهکار عبور از سلطه دار.
* عضو کمیســیون عمران مجلس: وزارتخانه های مقصر 
در مشکات کامیون داران به قوه قضائیه معرفی می شوند.

* یک مقام عراقی: عراق حداقل تا 2 سال دیگر به گاز 
ایران نیاز دارد.                                       صفحه۴

کاهش 1/2 میلیونی و معافیت ایران

پیروزی ایران در جنگ نفتی اوپک
فرستاده آمریکا دست خالی بازگشت

* قطعنامه ضدفلســطینی آمریکا در سازمان ملل 
رای نیاورد؛ نماینده اسرائیل: شرم بر شما باد!

 * ابطــال نتایــج انتخابــات کابــل بــه دلیــل 
»تقلب گسترده«.

* بلومبــرگ: قطر بعد از اوپک احتماا از شــورای 
همکاری خلیج فارس هم خارج می شود.

* روســیه با هدف مقابله با آمریکا به کمک ونزوئا 
شتافت.                                         صفحه آخر

با اشاره به تونل های بزرگ مرزی

رای الیوم: سیدحسن نصراه درست می گفت
اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست تر است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

هوشیاری و فداکاری 2 شهید ناجا
حمله تروریستی چابهار را ناکام گذاشت

گزارش کیهان
 از آخرین وضعیت
 جنگ یمن
و مذاکرات استکهلم

زیباکام: اصاح طلبان نمی دانند12
چه خاکی بر سرشان بکنند

صفحه2

خبر ویژه

روحانی چگونه می تواند
ترامپ را شکست دهد؟

یادداشت روز

صفحه2

امروز جلیقه زردها به خیابان ها برمی گردند

فرانسه، آرامش قبل از طوفان
صف آرایی 89 هزار نظامی مقابل معترضان

کامل  عقب نشــینی  علی رغــم   *
دولت ماکــرون، جلیقه زردها اعام 
خیابان ها  به  امروز)شــنبه(  کردند 

برمی گردند. 
* نخســت وزیر فرانسه:  89 هزار 
نیــروی امنیتی  پلیــس و ارتش 
در سراســر کشــور برای مقابله با 
آشوب های احتمالی مستقر شده اند.
* برای نخســتین بــار حدود 10 
به  متعلــق  زره پــوش  خــودروی 
ژاندارمــری در این تظاهرات به کار 

گرفته خواهد شد.

* فعاان فضای مجازی تصاویری منتشــر کرده اند که حرکت خودروهای ارتش فرانســه به سوی پاریس را  برای سرکوب 
معترضان نشان می دهد. 

* دولت فرانســه از ترس آشــوب ها  دستور تعطیلی ده ها موزه، مکان توریستی و رستوران از جمله برج ایفل و موزه لوور را 
صادر کرده است.

* خبرگزاری فرانسه: 72 درصد از شهروندان فرانسوی از اعتراضات جلیقه زردها حمایت می کنند.                 صفحه آخر

*هوشیاری و فداکاری ستوان دوم شهید داریوش رنجبر و سرباز وظیفه شهید ناصر 
ُدرزاده عملیات تروریستی گروهک موسوم به انصار الفرقان که به گفته بسیاری با 
انگیزه مشخص ایجاد ناامنی و التهاب در یکی از راهبردی ترین گلوگاه های اقتصادی 

و تجاری شرق کشور و بندری صورت گرفت را ناکام گذاشت. 
*روز پنج شــنبه یک خودروی وانت تویوتا حامل مواد منفجره قصد ورود به مقر 
ستاد انتظامی شهرســتان چابهار را داشت که با مقاومت ماموران انتظامی روبه رو 
شــد و عامل انتحاری، این خودرو را در ورودی این ستاد منفجر کرد و خود نیز به 

هاکت رسید.

*چابهار بندری اســتراتژیک در استان سیستان و بلوچســتان که از آن به عنوان نگین 
توســعه شرق ایران یاد می کنند، پس از کســب معافیت از  تحریم های اقتصادی به محل 
ویژه سرمایه گذاری شــرکت ها و دولت های بزرگ منطقه بدل شده و تروریست ها با این 
 بمب گذاری قصد دارند ریسک سرمایه گذاری در پروژه بین المللی چابهار را باا نشان دهند.

* تروریســم اینک به ابزاری مکمل برای تحریم هــای ظالمانه و موضع گیری ها و 
اقدامات مداخله جویانه و آشوب طلبانه در ایران مبدل شده و نکته جالب توجه دیگر 
اینکه در رســانه ها و بنگاه های تبلیغاتی وابسته به تحریم گران و آمران تروریسم 
می توان نشانه های حمایتی وقیحانه از تروریست ها را به چشم دید.             صفحه1۰

جوابیه سازمان
 انرژی اتمی
 و پاسخ کیهان 

2

اریجانی در دیدار با نایب رئیس 
 مجلس ملی چین مطرح کرد 
افزایش رویکرد تجاری 
ایران به چین
 بعد از خروج آمریکا
از برجام

11

جهانگیری: 
 از هیچ کس
 برای تعیین
 بُرد موشک هایمان
 اجازه نمی گیریم

2



اخبار كشور
صفحه 2

 شنبه    ۱۷ آذر ۱۳۹۷
۳۰ ربیع ااول ۱44۰ - شماره 22۰۶۸

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* رهبر معظم انقاب از یک طلبه فقط به خاطر پاسخی که به فریاد او داده 
بودند، او معذرت خواهی کردند! کاش مسئوان اجرایی غرور و تکبر را زیر پا 
می گذاشتند با این اوضاعی که برای مردم درست کرده اند )فشار تورم، گرانی، 
رکود، بیکاری و ...( آن خودســازی برای عذرخواهی از مردم را داشــتند و از 

مردم عذرخواهی می کردند!
0914---9590

* از اینکــه چنین رهبر عالم و مدبری دارم به خود می بالم. اگرچه راهم دور 
است اما از همین فاصله دستان آن بزرگمرد را می بوسم.

0919---1261
* تعجب این است که به رغم پیروزی ما در منطقه دولتمردان در اک دفاعی 
فرو رفته و به جای امتیاز گرفتن از دشــمنان درصدد امتیاز دادن و کســب 

رضایت کشورهای اروپایی هستند.
0902---3107

* کاســبان برجام! مطمئن باشید جریان ســلطه که به آن دخیل بسته اید 
فقط کور می کند. حرکت روز چهارشــنبه )97/9/14( انگلیس و فرانسه در 
شورای امنیت سازمان ملل گواه این مطلب است! بیش از این منتظر معجزه 

و شفای آن نباشید!
نیکنام - قم

* باید دید اصرار عجیب دولت بر تصویب CFT برای چیســت؟ دولتمردان 
چه خطای فاحشــی مرتکب شده اند که به هر قیمتی می خواهند انگلیس و 

فرانسه هتاک و زیاده خواه را راضی نگه دارند و از خود نرانند.
0910---5827

* نظام جمهوری اسامی در مقابل آمریکای مستکبر و صهیونیست های اشغالگر 
ایستاده و مقاومت می کند معلوم نیست چرا بعضی ها از آمریکا و اسرائیل تعبیر 

به »جهان« می کنند و می گویند نباید در مقابل جهان بایستیم.
0913---9238

* این چه منطقی اســت که آقای رئیس جمهور گفته CFT چه خوب یا بد 
باید تصویب بشود. با همین منطق پوچ با برجام کشور را دچار خسارت های 

سنگین کردند و هنوز هم دست بردار نیستند.
0916---6043

* رئیس جمهور در شاهرود در پاسخ دانشجویی که پرسید چرا مذاکره کردید 
با شــیطان بزرگ، گفت؛ مگر ما در حــال مذاکره بودیم؟! پس آن وقتی که 

می گفتید امضای کری تضمین است، داشتید چه کاری انجام می دادید؟!
عسگری

* قبل از برجام همه چیزمان را به آن گره زده بودند که برای ماندن در صحنه 
بین الملل باید با کدخدا کنار آمد! آب خوردن ما هم بستگی به برجام دارد و 
امروز در سمنان می گویند چه کسی گفته من خواهان مذاکره با آمریکا  هستم!!
0911---0049

* اگر ایران ثروتمند درست اداره بشود، یعنی مدیران انقابی پرکار و کم هزینه 
به سر کار بیایند هم پیشرفت خواهیم کرد هم فقر و فقیری نخواهیم داشت. 
مشکل این کشــور در یک کلمه قدرت پیدا کردن مدیران اشرافی غرب زده 

است که با عدالت و پیشرفت بیگانه اند.
0912---2770

* طرح فوق العاده عالی کمیته امداد امام خمینی)ره( در به کارگیری نیروهای 
تحت پوشش در ساخت پنل خورشیدی را به فال نیک می گیریم. امیدواریم 
این ظرفیت سازی ها در کشور ادامه پیدا کند و از تمام استعدادهای جامعه در 

جهت پیشرفت استفاده بشود.
0938---6263

* از مسئوان باهوش و باغیرت درخواست می شود حال که کره جنوبی خرید 
نفت ما را تحریم کرده، خوب اســت چند ماهی واردات کاا از این کشــور را 

ممنوع اعام کنند، البته اگر نورچشمی ها سودی از این واردات نمی برند!
0935---0220

*  حال که شــیطان بزرگ بــه هر بهانه ای جمهوری اســامی را محکوم و 
دارایی های ما را تصاحب می کند شایســته است دستگاه  قضایی با توجه به 
ترور بیش از 17 هزار شهید توسط گروهک نفاق، هر شخص حقیقی و حقوقی 
را که از این جرثومه های فســاد و قتل و غارت حمایت می کند احضار و در 
صورت عدم حضور به صورت غیابی محاکمه و احکام ازم را برای او صادر کند.
0912---5237

* یکی از مقامات آمریکایی گفته اســت هنوز گزینه نظامی ایران روی میز 
است! باید به این گاو چران ها گفت، شما فکری به حال کالیفرنیا به خاکستر 

نشسته بکنید، حمله نظامی ایران پیش کش؟!
سوری

* رئیس جمهور که معتقد بود ماک جیب مردم است. مفتخریم که اعام کنیم 
با تاش ایشان و اعضای دولت و وزرای برند حاا جیبمان به صفر رسیده است!!!
0912----8455

*  آقای ظریف که ادعای پولشویی در کشور دارند خوب بود از رئیس جمهور و 
وزیر نفت و... می پرسیدند چه کسانی کارت سوخت را حذف کردند که عده ای 
میلیاردها تومان از طریق قاچاق سوخت به جیب بزنند؟! چه کسانی صندوق 
ذخیره فرهنگیان را باا کشیدند؟! چه کسانی از حقوق نجومی بهره مندند؟! 

مردم یا مسئوان دولتی؟!
0919---8895

* خانم سلحشوری! جایی که شما حضور دارید مجلس شورای اسامی است 
و امیدواریم با مجلس یا ســنای آمریکا اشتباه نگرفته باشید بدین خاطر که 
غالبا مشابه صحبت های شما در چنین مجلس هایی علیه جمهوری اسامی 

مطرح می شود.
0912---9452

* بهتر اســت افزایش حقوق های زیر سه میلیون به 40 درصد و حقوق های 
زیــر 5 میلیون 30 درصد و باای 5 میلیون بــه 20 درصد افزایش یابد. نه 

اینکه همه به یک میزان؟!
1758---0935 و 2846---0935

* رئیس جمهور با آب و تاب در ســمنان اعام کرد که 20 درصد به حقوق 
کارکنــان دولت و کارگران اضافه می کننــد! مگر همه ملت کارمند و کارگر 
دولتی اند؟! چگونه به حقوق نداشته کسانی که بدون هیچ گونه منبع درآمدی 

با چند جوان بیکار در خانه نشسته اند اضافه می کنید؟!
0911---1603

* قرار بود افزایش حقوق کارمندان مطابق تورم باشد اعام افزایش 20 درصدی 
حقوق کارمندان در بودجه سال 98 هیچ تناسبی با نرخ تورم باای کشور ندارد.
معصومی- قم و 9948---0912

* کاری که آقای رئیس جمهور و دولتش در افزایش نرخ دار و سکه کردند 
موجب شــد اقشار ضعیف جامعه از زندگی ساقط بشوند. مطمئن هستم که 

خداوند آنان را نخواهد بخشید.
0912---2145

* جناب رئیس جمهور! تقریبا هر جنسی را که می خریم فروشندگان حداقل 
با 3-2 برابر افزایش نســبت به 6-5 ماه قبل عرضه می کنند. آن وقت بر چه 

اساسی بانک مرکزی تورم آبان را 18/4 درصد اعام می کند؟!!
0902---9151

* حال که به واســطه سوءتدبیر دولت دوازدهم، 80 میلیون ایرانی از حیث 
اقتصادی به مشکات عدیده ای مبتا شده اند و سرمایه زندگیشان به یک چهارم 
رسیده است آیا نباید با مسببان اصلی برخورد شود و جوابگو باشند؟! آیا نباید 

عدالت درباره آ نها اجرا شود؟!
اکبری

* گرانی 4-3 برابری و بعضا بیشتر واقعا قشر ضعیف جامعه را زمین گیر کرده 
است و دولت مدعی تدبیر می خواهد با سبد 200 تومانی مشکل آنها را حل 
کند... کسی که یک میلیون می گرفته، حقوق او شده 400-300 تومان!!! آیا 
دولتمردان متوجه می شــوند یا دل خود را به سبد کاای 200 هزار تومانی 

خوش کرده اند؟!
دشتی

* بعد از 10 ســال زندگی مشترک، خانواده را برای دیدن فیلمی به سینما 
بردم. متأسفانه »فیلم  [...]« بی بند و باری، سگ بازی و داشتن آنتن ماهواره را 
تشویق می کرد! چطور وزارت ارشاد به چنین فیلم هایی اجازه نمایش می دهد؟!
0913---8940

* واقعا لذت بردم از برنامه ثریا درباره ســند 2030 و متاســف شــدم برای 
بی اطاعی فردی که از سوی اصاح طلبان در برنامه حضور داشت!

0912---8154

زیباکام:اصاحطلباننمیدانند
چهخاکیبرسرشانبکنند

زیبــاکام می گوید اصاح طلبان و روحانی، خود را درباره اعتراضات اقتصادی 
مردم گول می زنند.

صادق زیباکام در مصاحبه با روزنامه شــرق گفت: نه آقای روحانی، نه دولت 
دوازدهم و نه جریان اصاح طلب، این سه نتوانسته اند در قبال حوادث یا ناآرامی های 
دی96 یک موضع مشخصی را اتخاذ کنند. من معتقد هستم اصاح طلبان درباره 
دی 96 سکوت کردند. برای اینکه چه بگویند؟ اگر آن را تایید بکنند، شعارهایی که 
علیه اصاح طلبان دادند، با آنها چه خاکی بر سرمان کنیم. آن شعارهایی که علیه 
آقای خاتمی دادند. علیه آقای روحانی دادند، با آنها چه کنیم؛ بنابراین مشــخص 
است که اصاح طلبان نمی دانند چه کار بکنند. نمی دانند تایید کنند یا تکذیب یا 

حتی محکوم کنند.
وی می افزاید: دولت هم سکوت کرده و نگاهش به آقای روحانی است؛ اما فقط 
آن تکه ای از این اغتشاشات که جرقه اولیه اش برمی گردد به مشهد. آقای روحانی 
آن تکه را گرفته و محکم نگه داشته؛ در حالی که نمی خواهد قبول کند که درست 
است که برخی بانی شدند و جرقه را زدند؛ اما عزیز من وقتی رسید به پل دختر وقتی 
رســید به الیگودرز، وقتی رسید به رشت و کرمانشاه و... دیگر آقای ایکس و وای و 
اینها نبودند. جوانانی که به خیابان ریخته بودند، این افراد مشکل داشتند. بنابراین 
چرا آقای روحانی نمی خواهد جلوتر بیاید. برای اینکه اگر آقای روحانی جلوتر بیاید، 
آن وقت باید گفتمانش را عوض کند. این حرف هایی که ایشان یک سال است دارد 

می گوید همه چیز خوب است. همه چیز تابناک است را باید کنار بگذارد.
وی در پاسخ این سؤال که اصاح طلبان چرا بازسازی نمی کنند؟، می گوید: به 
خاطر این است که اگر شما نگاه کنید، می بینید که رهبران اصاح طلبان کم وبیش 

همان هایی هستند که 76 هم بودند.
زیباکام خاطر نشان کرد: مشکل دیگری که اصاح طلبان با آن درگیر هستند، 
آن لگد محکمی بوده که در نتیجه ائتاف با روحانی در 29 اردیبهشت 96 خوردند. 
برای اینکه اصاح طلبان چه بخواهند، چه نخواهند، مردم آنها را مقصر می دانند که 
آنها را پای صندوق رای کشــاندند. برای اینکه گفتید بیاید به روحانی رای بدهید. 
مقدار زیادی که ســرمایه اجتماعی اصاح طلبان سقوط کرد. شریک شدن شان با 
روحانی بود و دلیل دیگر اینکه بلد نیستند با مردم خوب صحبت کنند و  اشتباهی 
را که در قبال روحانی کردند، اعتراف کنند یا بگویند ما چاره ای جز حمایت از آقای 

روحانی نداشتیم.
وی تصریح کرد: اصولگرایان در انتخابات سال آینده 98 مجلس را خیلی راحت 
به دست خواهند آورد؛ یعنی فکر نمی کنند که از حاا تا بهمن یا اسفند 98 اتفاق 
خاصی بیفتد. همین روند خواهد بود.ای بسا یک مقداری هم بدتر می شود بنابراین 
بــه نظر من، مجلس یازدهم را خواهند برد و یکی، دو ســال بعد هم در انتخابات 
1400 قطعا اصولگرایان پیروز خواهند شــد؛ یعنی آن 16، 17 میلیون رأی آقای 
رئیســی سرجایش هست، به عاوه یک چند میلیونی هم ریزش از سوی این 24 
میلیون که می رود به سبد آقای رئیسی یا هرکس دیگری که از اصولگرایان بیاید 
نامزد شود. ما شانسی نداریم؛ چه در انتخابات 98 برای مجلس و چه در انتخابات 

ریاست جمهوری 1400. مگر این وسط یک معجزه اتفاق بیفتد.
لیبراسیونفهمید

روزنامهکارگزاراننفهمید
در حالی که روزنامه های فرانسه، اعتراضات اخیر در این کشور را شبیه انقاب 
توصیف کردند، ارگان روزنامه اشرافی کارگزاران برای امانوئل مکرون مرثیه سرایی 

کرد و او را در عقب نشینی اخیر شبیه هاشمی و روحانی دانست!
روزنامه سازندگی دو سال قبل، عکس تمام صفحه خود را به مکرون اختصاص 
داد و تیتــر زد »اوبامای فرانســوی«! همین روزنامه دیــروز مجدداً عکس تمام قد 
صفحه اول را به مکرون اختصاص داد و تیتر زد: »پیروزی پوپولیسم بر لیبرالیسم/ 

مکرون عقب  نشست«.
این روزنامه همچنین در سرمقاله خود به قلم محمد قوچانی نوشت: اصاحات 
ســاختاری همواره دشمنان ساختاری دارد و این همان بحرانی است که امروز )در 
سال 1397( امانوئل مکرون رئیس لیبرال جمهوری فرانسه با آن مواجه است و دیروز 
)در سال 1396( حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با آن مواجه بود. سعید لیاز 
اقتصاددان آزادیخواه چندی پیش در کنگره کارگزاران سازندگی ایران سخنی گفت 
که در هیاهوی نقدهای او به دولت پوشیده ماند: او علت غایی شورش دی ماه 96 
را بازگشت دولت روحانی از اصاحات ساختاری در بودجه 97 دانست. شورشی که 
به هدف اصلی خود رسید و در نهایت دولت را یک گام به عقب برد و اصاحاتی که 
حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی هم دیگر از آن حرف نزد و اکثریت 
ظاهراً اصاح طلب و اعتدال گرای مجلس شورای اسامی خود در حذف آن به سود 
رأی مردم عقب نشینی کرد؛ همان اتفاقی که در سال های ابتدایی دهه 70 خورشیدی 
بر ســر برنامه تعدیل اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی آمد و با شورش های 
حاشیه شــهری و عدم حمایت نهادهای سیاسی به خصوص مجلس وقت )که در 
دست محافظه کاران بود( و حمله روشنفکران و روزنامه نگاران جناح چپ بایگانی شد.

وی می افزاید: پیروزی پوپولیســم بر لیبرالیســم البته ایران و فرانســه ندارد. 
جمهوری فرانســه خود را یک جمهــوری اجتماعی می داند که کمتر از جمهوری 
شــوروی، سوسیالیستی نیست. اولین حکومت کمونیستی جهان در پاریس شکل 
گرفت. هنوز دولتی ترین اقتصاد جهان غرب در فرانسه حاکم است. هنوز اصلی ترین 
دو قطبی در فرانسه میان سوسیالیست ها و محافظه کاران است و این فقط امانوئل 
مکرون است که از راه سوم؛ لیبرالیسم حرف می زند. همان تنها سیاستمدار جهان 

که فیلسوفی مانند یورگن هابرماس نومارکسیست گفته است که تنها می توان به او 
در برابر نومحافظه کاری اقتدارگرایانه دونالد ترامپ امیدوار بود.

روشــن است که روشنفکران ایران هم مانند بسیاری از روشنفکران جهان به 
اقتضای روشنفکران پاریس این روزها در ستایش سوسیالیسم و در نکوهش لیبرالیسم 
و نئولیبرالیسم سخن می گویند و ناشیانه دولت مکرون را که تنها سنگر مقاومت در 
برابر نومحافظه کاری دونالد ترامپ است نقد خواهند کرد. اما تاریخ قضاوت خواهد کرد 
که تنها اصاح طلبی واقعی اصاح طلبی ساختاری در اجتماع و اقتصاد و رهایی انسان 
از انقیاد دولت است. عدالت در رهایی از دولت است نه در بردگی و بندگی دولت. 
شاید امروز پوپولیسم در برابر لیبرالیسم پیروز شده باشد اما این صدای پای فاشیسم 

است که به جای صدای شکستن استخوان های آزادیخواهی به گوش می رسد.
مغالطه روزنامه شرق در حالی اســت که روزنامه فرانسوی لیبراسیون درباره 
جنبش جلیقه زردها تصریح کرد: شرایط فرانسه، وضعیت انقابی را نشان می دهد 

و 80 درصد مردم با مطالبات جلیقه زردها موافق هستند.
یادآور می شــود شبه لیبرال های غربگرا در دولت ســازندگی با ادعای تعدیل 
اقتصادی، رکورد تورم 49/6 درصد را بر جای گذاشــتند و موجب اعتراضات مردم 
در شهرهایی مانند مشهد، اسامشهر و... شدند. بازآفرینی همین سیاست ها در دولت 
روحانی به انضمام معطل کردن ظرفیت های اقتصادی ما با برجام، باعث شد همان 

موج مخرب تورمی دوباره پدیدار شود.
اما صرف نظر از این واقعیت، باید خاطرنشــان کرد حزب اشرافی کارگزاران و 
بقیه لیبرال های اشرافی با وجود تظاهر به شعار دموکراسی و مردم سااری، هر جا 
بروز حقیقی مردم سااری و دموکراسی را خاف منافع خود دیده اند- چه در ایران 
و چه در فرانسه و آمریکا- نام دموکراسی را به پوپولیسم )عوام زدگی و عوام گرایی( 

تغییر داده اند.
تسلیمدربرابرتحمیلدشمن

باشعارهیچتوافقیبدترازعدمتوافقنیست
اجرای اســتراتژی خطرناک »هر توافقی بهتر از بی توافقی است« ادامه دارد؛ 

روحانی می گوید خوب یا بد باید FATF را بپذیریم.
به گزارش رجانیوز، رئیس جمهور در سفر خود به سمنان در جمع دانشجویان 
حاضر شد و طبق عادت همیشگی قسمتی از صحبت های او به تعریف و تمجید از 
برجامی گذشت که امروز فقط محدودیت های آن برای کشور مانده است. روحانی 

سپس سراغ FATF رفت.
 FATF روحانی بدون اینکه درخصوص محدودیت ها و مضرات خودتحریمی
صحبت کند اصرار ویژه ای کرد که باید فرمان آنها را خوب یا بد بپذیریم! رئیس دولت 
در این خصوص گفت: »راه حل مشــکات شفافیت است نه جنجال؛ و اف ای تی اف 

خوب باشد یا بد، زیرساخت و ازمه ارتباط مالی با بانک های جهانی است.«
روحانی در حالی FATF را به شفافیت گره می زند که این سند، راه حل شفاف 
شــدن اطاعات مالی محرمانه ایران برای دشــمنان و زمینه  خودتحریمی است و 
شفاف ســازی برای مردم کشــور می تواند با قوانین داخلی مهیا شود. 5 خرداد 95 
طیب نیا وزیر وقت اقتصاد با چراغ سبز  ظریف سندی را به صورت غیرقانونی امضا 
 FATF کرده که کشــور را متعهد به اجرای 41 بند از مقررات نوشته شده توسط
 Action( می کند اما تاکنون دولت مدعی شفافیت حاضر به انتشار متن برنامه اقدام
Plan( نشده است. رئیس دولت مدعی است که ازمه ارتباط با بانک های جهانی 
FATF است اما سوالی که مطرح می شود این است که تاکنون چرا مراودات مالی 
ایران نیازی به این سند نداشته و به یکباره همه تراکنش های مالی با دنیا در گرو 
پذیرش خواسته ها و محدودیت های گروه اقدام مالی قرار می گیرد؟ آیا هر بار قرار 
است با از بین بردن همان  منافع حداقلی برجام، امتیاز بیشتری توسط غربی ها مطالبه 
شود تا دولت روحانی بتواند از ثمرات توافق خود استفاده کند؟ این عقب نشینی تا 

کجا ادامه خواهد داشت؟
نکته اساســی اما مطرح شدن منطق خطرناک »هر توافقی بهتر از بی توافقی 
اســت« توســط رئیس دولت است. در این استراتژی یک توافق بد و یا پیوستن به 
یک نهاد و یا گروه خطرناک بهتر از عدم توافق و نپذیرفتن خواست قدرت هاست. 
برخی دولتمردان در یک ماه گذشــته بارها از لزوم پذیرش خواسته های )خوب یا 

بد!( گروه اقدام مالی صحبت کرده اند.
عاوه بر روحانی ظریف در روز تصویب CFT  در مجلس شورای اسامی گفته 
بود: »تضمین نمی دهم که با پیوستن به این کنوانسیون مشکات مالی کشور حل 
شــود«. این یعنی خوب یا بد این کنوانسیون محل بحث نیست بلکه توافق کردن 
و قبول شــروط قدرت ها یا به قول ظریف »گرفتن بهانه از دست دشمن« موضوع 

اصلی است که باید اتفاق بیفتد.
اســتراتژی »هر توافقی بهتر از بی توافقی است« در ماجرای برجام نیز به کار 
گرفته شــده اســت و نتایج آن را می توان امروز مشــاهده کرد. اوایل مهرماه سال 
93 خبری در شــبکه های مجازی منتشــر شد که حاکی از راه اندازی یک کمپین 
توسط 6 فیلمساز ایرانی در توییتر بود. مضمون این کمپین درخواست برای امضا 
شــدن توافق با  1+5 با هر مضمون و هر شرایطی ازجانب دولتمردان و درخواست 
از مردم برای همراهی با این کمپین عجیب و خفت بار بود. »عباس کیارســتمی«، 
»اصغر فرهادی«، »مجید مجیدی«، »رخشــان بنی اعتماد«، »رضا میرکریمی« و 

»محمدمهدی عسگرپور« سینماگرانی هستند که عکس شان در پوستر این کمپین 
قرار گرفته و ادعا شده بود که این کمپین توسط این افراد به راه انداخته شده است. 
عجیب ترین بخش از این کمپین، شعار کمپین منتسب به سینماگران بود: »هیچ 

توافقی بدتر از عدم توافق نیست.«
پس از انتشار این خبر مجید مجیدی، یکی از هنرمندانی که نام وی به عنوان 
یکی از اعضای کمپین ذکر شــده بود، اظهارات قابل تاملی به زبان آورد و درباره 
منشأ این اقدام گفت: »چند روز پیش از سوی آقای جواد ظریف وزیر امور خارجه 
با ما تماسی گرفته و خواسته شد که عده ای از هنرمندان که وجهه بین المللی دارند 
در مسیر مذاکرات هسته ای و برای احقاق حقوق  حقه مردم ایران، دولت را یاری 
رســانند و به همین منظور پوســتری از سوی وزارتخانه آماده شد که ما نیز آن را 

تایید کردیم و موکدا تشکیل یک کمپین را رد می کنم.«
آقایمطهری!نهسیاسترامیفهمید

ونهالفبایجوانمردیرا
آقای مطهری!  شما چگونه سیاستمداری هستید که تبدیل حق مسلم ما در 

برجام به ابزار اخاذی را نمی بینید؟!
روزنامه قدس در یادداشتی به قلم محمدحسین جعفریان نوشت:آقای مطهری 
نکته ای را در خصوص برجام گفته بودند، »بخشی از دایل خروج ترامپ از برجام 
کارشــکنی کسانی بود که اجازه ندادند برجام درست اجرا شود«. باور نایب رئیس 
مجلس مملکت این است که »باید اجازه می دادیم شرکت های آمریکایی در ایران 
سرمایه گذاری کنند« و اگر چنین می شد، ترامپ به سادگی قادر نبود از برجام خارج 

شود، چون این سرمایه گذاری ها در معرض خطر قرار می گرفت.
به خدا قسم  وقتی به عنوان یک عضو ساده این سرزمین، سخنان برخی از این 
مســئوان ارشد و تصمیم گیرنده را می خوانم، به وحشت می افتم که اداره مملکت 

به دست این بزرگواران است.
آقای مطهری معتقد اســت جناح رقیب اســت که اجازه نداده سرمایه گذاری 
غربی ها و خاصه آمریکایی ها در ایران انجام شــود و لذا مسبب پاره کردن این تکه 
کاغذ توسط ترامپ نیز همین جناح بوده است. جناب آقای مطهری، آیا تلقی شما 
آن است که طی همین کمتر از یکی دو سال امضای برجام تا رفتار ترامپ، اگر جناح 
مخالف حرفی نمی زد، آنها آن قدر در اینجا سرمایه گذاری می کردند که مملکت ما 
گلســتان شده و سرمایه ها و کارخانجات و دارایی هایشان چنان فراوان می شد که 
ناچار نمی توانستند از برجام خارج شوند؟  طی همان مدت اندک؟  شما در کی از 
زمان قرارداد و بررسی و مطالعه و اجرا و بهره برداری پروژه ها معمول دارید؟ یک داد 
و ستد ساده بیشتر از آنچه شما گمان کرده و براساس آن حکم داده اید، زمان می برد.

مگر آن نمایش های رنگارنگ را یادتان رفته است؟ مگر صنایع هواپیمایی شان 
مدعی نشــدند تمام نیاز ما را برآورده می کنند و پیش قراردادهای مجعولی را هم 
امضا کردند که به واقع نقشه ای بود تا دیگر شرکت ها را از ما دور کنند و در حقیقت 
فرصت طایی ما را سوزاندند مگر بویینگ جلو نیامد و اقسام قراردادها را پیشنهاد 
نداد و اما در زمان ازم و ســر بزنگاه دست ما را در پوست گردو گذاشت و تازه در 
همان قرارداد هم بعدها کاشف به عمل آمد هرچه قازو رات و ته انباری های بی مشتری 

و غیرقابل فروش داشته اند را با قیمت های کذایی به ما فروخته اند...!
آقای نایب رئیس! ابد به خوبی می دانید که همان ها را هم ندادند و آن معامله 
را اسباب تحقیر در سطح سیاست بین الملل ساختند. با این وصف این سؤال باقی 
می ماند که شما به راستی سیاستمدار  و دیپلمات هستید و این الفبا را نیاموخته اید؟  
شرم آور است! چطور ندیدید که حق مسلم، قانونی و بین المللی ما را به ابزار اخاذی و 
بهره کشی از ما بدل کردند؟  چه کسی این حق و فرصت را به آنها هدیه کرد؟ کدام 
جریان سیاسی چنین شرمی را در دامان سیاست ما گذاشت و حاا هم در کمال 
بی شرمی طرف مقابل را متهم می کند؟ آیا واژه هایی با عنوان »حیا« و »ندامت« در 

ادبیات فارسی نداریم؟ اگر داریم برای چه مواقعی است؟
پنهانکاریدردولتمحرمانهها

پشتشعارشفافیت
آقای روحانی! به جای دادن شــعار شــفافیت و آدرس FATF، شفافیت را از 

دولت آغاز کنید.
وبســایت الف در این زمینه نوشت: حســن روحانی در مراسم روز دانشجو در 
دانشگاه علوم پزشکی ســمنان با تاکید بر موضوع ا ف ای تی اف اظهار کرد: روسای 
قوا به اتفاق لوایح 4گانه مرتبط را تایید کرده اند؛ راه حل مشکات شفافیت است نه 
جنجال و اف ای تی اف خوب باشد یا بد، زیرساخت و ازمه ارتباط مالی با  بانک های 

جهانی است.
اتفاقا مشــابه همین جمات را رئیس جمهور قبا و در جلســات دیگری بیان 
کرده اند. اما با وجود این سخنان باید گفت دولت  یازدهم و دوازدهم برخاف سخنان 
رئیس جمهور حرکت کرده و حرف های روحانی هیچ گاه عملیاتی نشده و فقط تیتر 
رسانه ها شده که اگر اقدامی در این باره صورت گرفته بود حداقل می باید در رسانه  ها 

منتشر می شد و  وضعیت مبارزه با فساد اقتصادی بهتر از شرایط فعلی می بود.
در مقابل می توان به لیســت بلندباایی اشاره کرد که دولت اعتدال برخاف 
سخنان روحانی اقدام کرده و در حال حاضر نیز نه تنها این گونه اقدام می کند بلکه 
هیچ چشــم انداز مثبتی نیز وجود ندارد که چنین رویه هایی تغییر کند. دراین باره 
می توان به قراردادهای خارجی اشاره کرد که هیچ وقت علنی نشده و متاسفانه تاکنون 
اقدامی دراین باره صورت نگرفته اســت. برای همین است که باید گفت این بار نیز 
سخنان جناب رئیس جمهور موجب نمی شود تا حداقل امیدی ایجاد شود و انتظار 
داشــت تا اتفاق ویژه ای رخ دهد. در واقع به دلیل همین اتفاقات بود که  بسیاری از 

منتقدان از دولت اعتدال با عنوان دولت محرمانه ها یاد می کنند.

گفت و شنود

مخلوط مساوی!
گفت: روزنامه حزب اشرافی کارگزاران در خصوص تورم سنگین کنونی  به سخنان 
رئیس جمهور در سمنان استناد کرده که گفته بود پرداخت 33 هزار میلیارد تومان به 

مالباختگان مؤسسات غیر مجاز تورم آورده است! 
 گفتــم: پس درباره افزایش نقدینگی در دولــت آقای روحانی از 
470 هزار میلیارد تومان به 1646 هزار میلیارد تومان چه می گویند، این 

که 35 برابر 33 هزار میلیارد است!
گفت: شاید یادشان رفته!

گفتم: دولت در این 5 سال چرا فکری به حال مؤسسات غیر مجاز نکرده 
است؟! مگر مجوز آنها از سوی دولت صادر  نمی شود؟ چرا مانع نشده است؟!
گفت: ای عوام! باید پرسید مگر  رانت های کان در واگذاری ارز و سکه و خودرو 

کار دولت نبوده است؟! 
گفتم: این ســؤال هم مطرح است که مدیریت دولت تدبیر در این میان 

کجا بوده که کار به اینجا کشیده است؟!
گفــت: چه عرض کنــم؟! هزاران هــزار میلیارد تومان نقدینگــی که تورم 
طاقت فرسای کنونی را پدید آورده نمی بینند و به یک گوشه کم اهمیت که آن هم 

در اختیار خودشان بوده بند می کنند!
گفتم: یارو وارد رســتوران شــد و ســفارش خــوراک مخلوط 
گاو و کبک داد و وقتی غــذا را آوردند بــا تعجب به مدیر  گوشــت 
رستوران گفت؛ اینکه فقط گوشــت گاو است! و مدیر رستوران گفت؛ 
 اختیار دارید، کاما مســاوی اســت! چون ما هــر روز صبح یک گاو 

و یک کبک ذبح می کنیم و گوشتشان را با هم مخلوط می کنیم!

محمد صرفی

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات ضدایرانی خود 
ضمن تکرار اتهامات کهنه و نخ نمای پیشین درباره تاش ایران برای دستیابی 
به ساح اتمی، گفته است؛ »سخت ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کردیم. 
ما ایران را طوری تحریم کردیم که فکر می کنم کمتر کشوری تا کنون اینطور 
تحریم شده باشد.« این جزو معدود مواردی است که ترامپ درباره ایران راست 
می گوید! گستردگی، شدت، تنوع و عمر تحریم هایی که آمریکا علیه جمهوری 

اسامی ایران تحمیل کرده، در تاریخ بشری بی سابقه است. 
آقای روحانی رئیس جمهور کشــورمان نیز هفته گذشته در چندین 
سخنرانی خود در سفر به استان سمنان به تحریم های آمریکا  اشاره و تاکید 
کرد؛ »قطعاً آمریکا را شکست خواهیم داد.« شکت دادن تحریم های آمریکا، 
مشروط به اتخاذ و پیشبرد سیاست هایی است که میزان موفقیت در آنها، 
نتیجه این نبرد را روشــن می کند. رئوس و سرفصل های این سیاست ها به 

این شرح است؛
1- آقای روحانی در این سفر خطاب به آمریکایی ها گفت: »آمریکا بداند 
نفت مان را می فروشیم و آنها قادر نیستند و نمی توانند جلوی فروش نفت ایران 
را بگیرند، اگر آمریکا بخواهد روزی جلوی فروش نفت ایران را بگیرد، نفتی از 
خلیج فارس صادر نمی شود.« این موضع گیری قاطع و شجاعانه جای تقدیر 
دارد اما برای آنکه اثرگذاری حداکثری داشته باشد، باید با اتخاذ سیاست های 
عملی، آن را معتبر کرد و به طرف مقابل فهماند، اقدامات خصمانه اش بدون 

پاسخ نیست و باید برای پرداخت هزینه های آن آماده  باشد. 
در شرایط فعلی، مسیر نشــان دادن قاطعیت در سیاست خارجی در 
نحوه برخورد با اروپا نهفته است. نباید به گونه ای رفتار کرد و موضع گرفت 
که اروپایی ها گمان کنند، ایران در وضعیتی است که آنها می توانند به هر 
شکلی عمل کنند. آقای روحانی، ظریف و سایر دولتمردان، آمریکا را به دلیل 
خروج از برجام بسیار سرزنش و محکوم می کنند و از این رفتار کاخ سفید 
عصبانی هستند اما واقعیت آن است که دیپلماسی غلط دولت کار برجام را 
به اینجا کشاند. وقتی برداشت طرف مقابل – که برداشتی منطبق با واقعیت 
نیز هست- این است که شما در هیچ شرایطی از برجام خارج نمی شوید و 
حتی تعهدات خود را تعدیل نمی کنید، چرا نباید یکطرفه و بی هزینه از آن 
خارج شــود؟! اولین گام برای شکست تحریم های آمریکا به هم زدن این 

معادله یکطرفه و زیان بار است.
2- آمریکا به موازات جنگ اقتصادی و تحریم، جنگ رسانه ای و عملیات 
روانی سنگینی را نیز به راه انداخته است. این جنگ نقشی تعیین کننده تر از 
جنگ نخست دارد و اگر آمریکا در جنگ رسانه ای شکست بخورد، عماً بخش 
اعظم جنگ اقتصادی آن نیز ناکام خواهد ماند. آنچه تقریباً در یک سال اخیر 
بر سر ارزش پول ملی آمد، بیش از آنکه ناشی از شاخص های اقتصادی باشد، 
به اذعان دوست و دشمن دستاورد ساحی کشتار جمعی به نام تلگرام است. 
در این میدان یک جنگ تمام عیار، 24 ساعته و بسیار هوشمند و پیچیده 
در جریان است. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اصلی ترین ساح این 
جنگ هستند. اولین و بزرگ ترین  اشتباه در این میدان، تبدیل کردن آن 
به یک جنگ داخلی اســت. جنگی که نتیجه آن غفلت از هجمه دشمن و 
هدر رفتن انرژی است. سخن در این میدان، محدود کردن فضای مجازی و 
بستن دسترسی ها به این و آن ابزار ارتباطی نیست. سخن درباره قانونمند 
بودن و نظارت پذیری این فضاست. حتی در کشورهای غربی نیز که ادعای 
آزادی آنهــا گوش فلک را کر کرده، فضای مجازی اینچنین بی در و پیکر و 

نظارت گریز نیست. 
نکته دیگر دورویی و تزویر آشکار و بی شرمانه آمریکا در این جنگ است. 
اگر جمهوری اسامی برخوردی بسیار سطحی و حداقلی برای حفاظت از افکار 
عمومی در برابر سیل اخبار جعلی کند، به ضدیت با آزادی بیان و سانسور 
متهم می شود اما آمریکا علناً و به راحتی، صدها حساب کاربری ایرانی را در 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مسدود می کند. چرا؟ چون ارزش های 
آمریکایی را زیر سؤال می برده اند و می گفته اند باای چشم اسرائیل ابروست! 
3- آنچه دو مورد فوق را تکمیل می کند، شتاب بخشیدن در تحقق عدالت 
و برخورد با مفاسد اقتصادی است. نظرسنجی های مختلف و حرف مردم و 
کوچه و بازار نشان می دهد برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی ترین 
مطالبات مردم است. وقتی سخن از عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی به 
میان می آید، ناخودآگاه اذهان و نگاه ها به سوی قوه قضائیه معطوف می شود. 
این نوع نگاه به مقوله عدالت و معضل فساد، حاوی  اشکالی اساسی است. 
فرض کنید ویروســی بیماری زا در منطقه ای شیوع پیدا کند. بی شک باید 
مبتایان را درمان کرد اما اســتراتژی و اولویت باید چه باشد؟ کشف و از 
بین بردن سرمنشأ بیماری و عامل یا عوامل گسترش آن، یا تمرکز صرف بر 
درمان مبتایان؟ مجازات مفسدان اقتصادی شبیه درمان مبتایان به ویروس 
است. هرچند این برخورد نیز حلقه ای از زنجیر ریشه کن کردن بیماری است 
اما همه آن نیست و تا وقتی عوامل فسادزا شناسایی و مهار نشوند، مفسد 

وجود خواهد داشت و تکثیر خواهد شد. 
از آنجا که اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی دولتی است، اغلب مفاسد 
بزرگ نیز از همین طریق رخ می دهند. سیســتم های نظارتی در دولت کم 
نیســتند اما به دایل مختلف آنچنانکه باید و شاید کار خود را به درستی 
انجام نمی دهند. چرا؟ شاید یک دلیل آن نوعی مصونیت نانوشته مقامات 
و مدیران در دوران مدیریت باشد. البته با اقدامات مثبت دستگاه قضایی، 
این مصونیت نانوشته طی سال های اخیر در حال کمرنگ شدن است. باید 
این روند را ادامه داد و شتاب بخشید. مدیران باید بدانند چنانچه فسادی بر 
اثر تصمیمات غلط، ترجیح منافع شخصی و بی مبااتی آنان نسبت به اعمال 
قانون رخ دهد، اولین یقه ای که گرفته می شــود، یقه خودشان خواهد بود. 
مدیریت فقط عرصه اختیارات و امتیازات نیست و بیش از اینها باید عرصه 

پاسخگویی، دغدغه و نگرانی از نتیجه کارهای کرده و نکرده باشد.
4- نکته بعدی برای موفقیت در برابر آمریکا استفاده صحیح از منابع 
است. علیرغم برخی تصورات و القائات، کشور با کمبود منابع مواجه نیست 
و آنچه مشکل زاست، عدم استفاده بهینه و درست از منابع است. ماجرای 
18 میلیارد دار ارز دولتی که در چند ماه نخست سال جاری با قیمت 4200 
تومان واگذار شد، یکی از نمونه های اخیر و تاسف آمیز مدیریت غلط منابع 
است. نقدینگی کشور به 1646 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم 
بزرگ از نقدینگی که امروز تبدیل به بای جان اقتصاد کشور شده و مانند 
گاوی وحشی و مهار نشدنی به هر سو حمله می کند - از بازار ارز گرفته تا 
خودرو و سکه و... - خسارت می آفریند، در صورت مدیریت صحیح می تواند 
به منبعی برای فعالیت،  اشــتغال زایی و عمران تبدیل شود. به شرط آنکه 
افتخار آقای وزیر پس از 5 سال آن نباشد که یک مسکن نیز نساخته است! 
تولیدکننــده داخلی امروز باید در چند جبهه بجنگد. از یک ســو با 
تحریم های دشمن، از سوی دیگر با سیل ویرانگر واردات و از این دو سخت تر 
با دو جین اداره و وزارتخانه داخلی که به  جای حمایت و تسهیل تولید، گویی 
کاری جز پشیمان کردن و فراری دادن تولیدکننده از میدان جنگ اقتصادی 
ندارند! البته وقتی وزارتخانه ها خود به وارد کنندگانی بزرگ تبدیل می شوند، 
این رویه چندان هم جای تعجب ندارد. بدون شک سفرهای خارجی و اقامت 
در هتل های لوکس، با حق ماموریت های داری و کمیسیون های احتمالی، از 
سرزدن به شهرک های صنعتی در حاشیه شهرها، خاک خوردن و سر و کله 
زدن با کارگر و کارخانه دار داخلی که گله و توقع حمایت دارند، جذاب تر است!
5- برنامه ریزی، کار، تاش و مقابله با دشــمن نیازمند فضایی عقانی 
و تمرکزی دقیق و مداوم اســت. هر مسئله ای که این تمرکز را مختل کند، 
خواسته یا ناخواسته در خدمت دشمن عمل می کند. حاشیه سازی و برجسته 
کردن امور فرعی و مســائل دست چندم و تبدیل آن به موضوعاتی داغ و 
اولویت های جامعه، تاکتیکی برای اتاف انرژی و پرت کردن حواس ها از تهدید 
اصلی است که به شدت باید با آن مقابله و از افتادن در دام آن پرهیز کرد. 
این مسئله را می توان مکمل و در راستای جنگ روانی و رسانه ای دشمن 
ارزیابی کرد. در جنگ های نظامی گاهی دشمن دست به عملیات ایذایی می زند 
تا حریف خود را فریب داده و وارد میدانی  اشتباه کند. وقتی زمین اصلی جنگ 
از نیروهای خودی خالی شد، دشمن عملیات واقعی و اصلی خود را ترتیب 
داده و به هدف خود می رسد. حاشیه سازی، عملیاتی از این جنس است. البته 
تفاوتی که میان این دو وجود دارد آن است که در میدان نظامی دشمن دست 
به عملیات ایذایی می زند اما در میدان افکار عمومی، حاشیه سازی اغلب در 

داخل و توسط عواملی داخلی انجام و دشمن روی موج آن سوار می شود. 
بی شک می توان به موارد بیشتری از بایدها و نبایدها برای شکست 
آمریکا در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران  اشــاره کرد اما در پایان ذکر 
این نکته ضروری اســت که تحقق موارد گفته شده و موفقیت در آنها و 
ســایر شرایط جنگ، پیش و بیش از هر چیز نیازمند اتکا به منبع ایزال 
قدرت اســت. »آنان که گفتند پروردگار ما اه اســت و پای حرف خود 
 ایستادند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند که؛ نترسید و غصه نخورید...« 

)آیه 30، سوره فصلت(

روحانی چگونه می تواند
ترامپ را شکست دهد؟

یادداشت روز

مدیران  از  یکی  کانادا  دولت 
ارشد شــرکت فناوری »هوآوی« 
را به ظِن نقض تحریم های آمریکا 
علیه ایران و به منظور استرداد به 

دولت آمریکا بازداشت کرد.
ِمیــل«  »گلوب انــد  روزنامــه 
چهارشــنبه هفته گذشته گزارش داد 
که دولت کانادا مدیر ارشد مالی شرکت 
فنــاوری و چندملیتی »هوآوی« را به 
ظِن نقض تحریم های آمریکا علیه ایران 
و جهت اســترداد به دولت آمریکا، در 

شهر ونکوور بازداشت کرده است.
این روزنامه به نقل از ســخنگوی 
وزارت دادگستری کانادا گزارش داد که 
»وانژو ِمنگ« که یکی از معاونان هیئت 
مدیره و دختر بنیانگذار این شــرکت 
بازداشت  یکم دســامبر  روز  اســت، 

شده است.
ســفارت چین در کانــادا در پی 
بازداشــت »وانژو منــگ« از اعضای 
هیئت  رئیسه هوآوی و دختر بنیانگذار 
این شرکت، اعتراض شدیداللحن خود 

را به این کشور و آمریکا اباغ کرد.
سخنگوی سفارت چین در کانادا 
در بیانیــه ای که رســانه های چینی 
پنجشنبه هفته گذشته آن را منتشر 

کردند، گفت: بنا به درخواست آمریکا 
کانادایی یک شهروند چینی  مقامات 
را بدون اینکــه قانون هیچ یک از این 
دو کشور را نقض کرده باشد، دستگیر 

کردند.
وی گفــت: چین شــدیدا به این 
اقداِم در تضاد با حقوق بشر دو کشور 
آمریکا و کانادا اعتراض می کند و آنها را 
به آزادی وانژو منگ )از اعضای هیئت 
 رئیســه هوآوی و دختر بنیانگذار این 

شرکت( فرا می خواند.
تاکید  چین  ســفارت  سخنگوی 
کــرد: پکن روند ایــن قضیه را کاما 
جــدی پیگیــری می کنــد و تمامی 
اقدامــات ازم برای حمایت از حقوق 
و منافع قانونی شــهروندان چینی را 

قاطعانه انجام می دهد.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران، 
شرکت چینی هوآوی نیز در بیانیه ای 
انجام هرگونه اقــدام خاف قانون از 
سوی وانژو منگ را تکذیب و اعام کرد 
تاکنون هیچ گونه اطاعات حتی اندکی 
درخصوص این اتهــام دریافت نکرده 
اســت و از هرگونه اقــدام غیرقانونی 
 کــه خانم منــگ انجام داده باشــد 

اطاعی ندارد.

برای استرداد به آمریکا
کانادا مدیر ارشد هوآوی را 

به اتهام نقض تحریم های ایران بازداشت کرد

معــاون اول رئیس جمهور 
گفت:  از هیچ کــس نیز برای 
تعیین بُرد موشک هایمان اجازه 
با هــر چیزی که  نمی گیریم، 
احساس می کنیم تهدید علیه 

ما است، مقابله خواهیم کرد.
اســحاق جهانگیــری، معاون 
اول رئیس جمهــور، در مصاحبــه 
بــا خبرگزاری »کیــودو« ژاپن در 
پاسخ به ســؤالی درباره فضاسازی 
برنامه  تبلیغاتی اخیر آمریکا علیه 
دفاعی کشورمان و چرایی ساخت 
ایران  موشک های دوربرد از سوی 
گفت: »ملت ایــران تجربه تلخی 
از جنگ هشــت ســاله  بــا صدام 

دارد. در آن جنــگ، اکثر شــهرها 
از جملــه تهران پایتخت ما، مرتب 
با موشــک هایی که از طرف رژیم 
عراق شــلیک می شد، مورد حمله 
قرار می گرفت و ما به هر جای دنیا 
مراجعه می کردیم که بتوانیم حتی 
یک موشــک بگیریم تــا مقابله یا 
حداقل تهدید به مقابله کنیم، هیچ 
کس به ما موشک نمی داد. بنابراین 
ما برای دفــاع از ملت خودمان به 
سمت ساخت موشک رفتیم و این 
موشک ها صرفاً یک ساح دفاعی 
و بازدارنده هســتند. از هیچ کس 
نیز برای تعیین بُرد موشک هایمان 
اجازه نمی گیریم، با هر چیزی که 

احســاس می کنیم تهدید علیه ما 
است، مقابله خواهیم کرد و متناسب 
با نیاز دفاعی کشــورمان موشک 
می سازیم. آمریکایی ها نیز در این 
مورد مثل همیشــه با خبرسازی و 
شــانتاژ خبری درمورد ساح های 
دفاعی ایران اتهام زنی کردند. این 

ذات آمریکایی هاست.«
رئیس جمهــور،  اول  معــاون 
همچنیــن بــا تاکید بــر اهمیت 
ایســتادگی کشــورهای جهان در 
برابر سیاســت های آمریکا، تاکید 
دارند  اصــرار  آمریکایی ها  کــرد: 
خودشان  یکجانبه  سیاســت های 
را بر همــه دولت ها و کمپانی های 
دنیــا اعمال کنند و اصــرار دارند 
کــه این سیاســت ها را با تهدید و 

تحریم دیگران در سطح بین المللی 
تثبیت کنند. مــا امیدواریم همه 
دولت ها از جملــه دولت ژاپن در 
مقابل این سیاست ها ایستادگی و 
از توان خودشــان استفاده کنند تا 
مانع یکجانبه گرایی آمریکا شــده 
و بتوانند اســتقال خودشان را در 

دنیا حفظ کنند.
وی با تأکید بر ناتوانی آمریکا در 
به صفر رساندن فروش نفت ایران، 
 تصریح کرد: ما برای فروش نفت به 
راه های جدیدی دست پیدا کرده ایم 
و حتی اگر شرکای اصلی اقتصادی 
مــا خرید نفــت را کاهش بدهند، 
شــرکای جدیدی پیدا کردیم و به 
آنها نفت فروخته ایــم و این راه را 

ادامه خواهیم داد.

جهانگیری:

 از هیچ كس برای تعیین بُرد موشک هایمان
 اجازه نمی گیریم

پاسخ  در  اتمی  انرژی  سازمان 
بــه نکته کیهان شــنبه 10 آذر با 
عنوان »آقای صالحی! دور از انصاف 
بود«، جوابیه ای فرستاده است که 
متن آن همراه با توضیح کیهان از 

نظرتان می گذرد؛
   جناب آقای شریعتمداری 

مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان
با سام و احترام؛

انعــکاس  از  ســپاس  ضمــن 
دســتاوردهای صنعت هسته ای کشور 
در آن روزنامه وزین، به پیوســت پاسخ 
سازمان انرژی اتمی ایران به یادداشت 
منتشــره در ســایت و روزنامه کیهان 
تحت عنوان »آقای صالحی دور از انصاف 
بود)نکته(« در تاریخ های 9 و 10 آذرماه 
ارســال می گردد، لطفا دستور فرمایید 
طبق قانون مطبوعات در سایت و اولین 
شماره بعدی روزنامه کیهان بدون تغییر 

منتشر گردد.
»مدعی گر به خطا گفت نگیریم بر او

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم«
مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان، 
پس از سفر جناب آقای دکتر صالحی، 
معاون محتــرم رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران و هیئت همراه 

به بروکسل و وین، بار دیگر ایشان را مورد 
عنایت و مرحمت خویش قرار داده و با 
شــیوه ای که شایسته و برازنده یکی از 
نامداران عرصه مطبوعات ایران نیست، 
به نقد ســخنان شخصیتی پرداخته اند 
کــه خود یکی از چهره های مورد وثوق 

و اعتماد نظام است.
ناگفته پیداست که یکی از ارکان و 
ستون پایه های مردمسااری دینی، حضور 
فراگیر و مقتدرانه اصحاب قلم در عرصه 
حیــات اجتماعی به منظــور نقد جدی 
و منصفانه عملکرد مســئوان و مدیران 
کشور است اما در این میان نباید ازنظر دور 
داشت که نقد کارساز و راهگشا را شرایط، 
الزامات و آدابی است که در برخی موارد، 
چنان که باید و شــاید موردتوجه دقیق 
قرار نمی گیرد. نویســنده بزرگوار مطلب 
موردنظــر، خود نیک می دانند که نکات 
مطرح شده در مصاحبه های دکتر صالحی 
با بنگاه های خبررسانی اروپایی، مطالبی 
نبود که از چشــم ناظران و تحلیلگران 
سیاســی در داخل و خارج کشور پنهان 
مانده باشد. دکتر صالحی که خود برای 
دهه های متمادی در عرصه های مختلف 
و در مناصب گوناگــون به خدمتگزاری 
مشــغول بوده اند، به ایــن نکته آگاهی 

دارند که کدام مطلب در فضای عمومی 
و رســانه ای قابل بیان است و بیان کدام 
نکته، دستمایه و محملی برای سوءاستفاده 
دشــمنان خواهد بود. اگر االه را گفتید 
اااه آن را هــم کامــل می گفتید. اگر 
مبتدای سخن را بیان نمودید، خبر آن را 
هم کامل بیان می کردید که نتیجه سخن 
ایشان پایداری، هوشیاری و مقاومت ملت 

رشید ایران است.
به هر روی، نقد جدی و حتی ویرانگر 
سخنان و عملکرد مسئوان نیز می تواند 
منشا خیر و برکت و موجب جلوگیری 
از بروز خطا شــود، اما شایسته است تا 
پیش از هرگونه اقــدام در این زمینه، 
به معیارها و استانداردهای نقد سیاسی 
نیز عنایت کامل مبذول شود و انتقادات 
در ســطحی متفاوت با شــیوه مرسوم 
نزد برخی دوستان، در فضای رسانه ای 
کشور انتشار یابد. به عبارت دیگر مطالب 
گوینــده به طور کامل تر بیان و تحلیل 

محتوا صورت پذیرد.
در پایان نمی توان از ذکر این نکته 
غافل ماند که آزادی موجود برای بیان 
نقدها و انتقادهای گوناگون، خود یکی 
از شــرایط و مقدمات ازم برای تمرین 
مردمسااری است و بر ماست تا پذیرای 

نقدهای خداپســندانه دلسوزان نظام و 
شــکرگزار این نعمت بزرگ باشیم که 
عملکرد ما توســط دیده بانان و ناظران 
دردآگاه و دوســتداران سربلندی ایران 

مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.
وفا کنیم و مامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافری است رنجیدن
کیهان: با تشکر از سازمان انرژی 
اتمی کشورمان، همانگونه که ماحظه 
می شود، نامه این سازمان را نمی توان 
جوابیــه تلقی کرد! چرا که به آنچه در 
ستون نکته کیهان آمده بود کمترین 
 اشاره ای نکرده و توضیح نداده اند که به 

کدام بخش از آن اعتراض دارند! 
 یادآور می شود، نکته مورد  اشاره 
کیهــان در انتقاد به اظهــارات آقای 
صالحی، ریاست محترم سازمان انرژی 
اتمــی بود که در مصاحبه با شــبکه 

تلویزیونی »یورو نیوز« گفته بود:
»فشارهای اقتصادی غوغا می کند. 
مثا حقوق من تا یکسال پیش به عنوان 
یک استاد دانشگاه، حدود 3000 دار در 
ماه بود، اان به 700 دار رسیده است. 
این واقعا فشار اقتصادی است. ببینید 
اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند«! 
بقیه در صفحه 11
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اخبار كشور

العربیه :
حمله تروریستی چا بهار تروریستی نبود!

تلویزیون وهابی – سعودی العربیه در قالب خبر مربوط به حمله 
تروریســتی روز پنجشنبه گذشته، از به کار بردن لفظ »تروریستی« 

خودداری کرد!
العربیه که به دلیل نزدیکی به سیاست های ضداسامی و ضدایرانی 
رژیم صهیونیستی؛ العبریه خوانده می شود، حادثه تروریستی اهواز را 

نیز تروریستی توصیف نکرد.
این رســانه وهابی، اخبار حوادث تروریستی در ایران را در دفاع 
از گروهک های تجزیه طلب و ضدانقاب به شــکل گسترده منتشر 

می کند.
اصرار یک بازیگر

به تبلیغ آمپول مرگ آور!
درحالی که کارشناس ها و نهادهای مربوطه نسبت به تجویز یک 
آمپول توسط مهناز افشار اعتراض کرده بودند، این بازیگر همچنان بر 

تبلیغ خود اصرار دارد!
چند روز قبل، مهناز افشــار بازیگر ســینما با اتکا به توصیه 
یک خواننده لس آنجلســی)!( آمپولی را به مصرف کنندگان مواد 
مخدر معرفی کرد تا بــا تزریق آن، خطر اوردوز کاهش یابد! این 
درحالی اســت که هم کارشناسان پزشکی و هم وزارت بهداشت، 
اعام کردند که آمپول معرفی شــده توسط این بازیگر در صورت 
تزریــق بدون تجویز و نظارت پزشــک، احتمال خطر مرگ را در 
پــی دارد. اما مهناز افشــار، بدون توجه به نظرات کارشناســانه، 
باز هم آمپول کشــنده را به مردم معرفی کرد و نوشــت: »بابت 
دغدغه ای که داشتم، پیشنهاد بنیادی که سال ها در زمینه اعتیاد 
فعالیت می کند را پذیرفتــم، موضوعات مربوط به آن دارو منابع 
موثقی از جمله ســازمان جهانی بهداشــت را دارد، یعنی هر چه 
که در آن ویدئو گفته شــد را تایید می کند. من نه مصرف کننده، 
نه واردکننده و نه فروشــنده هســتم. حاا اگر این وسط وزارت 
بهداشت، سازمان جهانی بهداشت را قبول ندارد، موضوعی است 

که من نمی توانم در آن ورود کنم،...«
جای سؤال است که چرا یک بازیگر صرفا به خاطر برخورداری از 
شهرت، چنین اجازه ای یافته تا امور یک بنیاد غیرمعتبر در خارج از 

کشور را در داخل پیش ببرد؟ 
مجری سیاهپوست اسکار

 به خاطر انتقاد از همجنس بازی مجبور به استعفا شد
تنها دو روز پس از انتخاب یک سیاهپوست برای اجرای مراسم 
اســکار سال 2019 ، وی به خاطر انتقاد از همجنس بازی مجبور به 

استعفا شد!
به گزارش خبرنگار کیهان، چند روز قبل بود که رسانه های غربی، 
پروپاگاندا و جنجال تبلیغاتی زیادی درباره اینکه مراســم اسکار به 
رنگین پوست ها و اقلیت های نژادی که معموا در آمریکا تحت ستم 
هســتند توجه کرده و یک بازیگر سیاهپوست به نام »کوین هارت« 

برای اجرای مراسم اسکار آینده منصوب شده است.
اما گویا اسکار و سیستم امنیتی- فرهنگی آمریکا به این سادگی 
بر ســر اصول ضدانســانی و غیراخاقی خود کوتاه نمی آیند. چون 
انتشــار یک توئیت ساده از سوی این بازیگر سیاهپوست در انتقاد از 
همجنس بازی باعث شد تا مجبور به استعفا از اجرای مراسم اسکار 

شود! 
گفتنی اســت، هم مراســم اســکار و هــم نظام ســینمایی 
آمریکا)هالیوود( به خاطر تبعیض نژادی و بی توجهی به رنگین پوست ها 

و اقلیت ها همواره هدف انتقادات زیادی بوده اند.
اتمام فیلمبرداری فیلم ضداستعماری جمال شورجه

در الجزایر
فیلمبرداری فیلم ضداستعماری »احمد بای« که نخستین تولید 
مشترک ســینمایی ایران و الجزایر محسوب می شود به کارگردانی 

جمال شورجه در شهر بوسعاده به پایان رسید.
به گزارش سینماپرس، فیلمبرداری فیلم سینمایی احمد بای در 
شهر بوسعاده جنوب شرقی الجزایر و روستای الحامل مدرسه علوم 
دینی زاویه به اتمام رســید و گروه ایرانی مستقر در الجزایر از امروز 

طی چند نوبت به ایران بازخواهند گشت.
فیلمبرداری فیلم »احمد بای« به کارگردانی جمال شــورجه و 
با حضور وزیر فرهنگ الجزایر و امیر موسوی، رایزن فرهنگی ایران، 
حدود چهار ماه پیش در شهرک سینمایی CADC الجزیره پایتخت 

الجزایر آغاز شده بود.
این فیلم داســتان بخش هایــی از زندگی احمد بــای، مبارز و 
حافظ کل قرآن الجزایــری را روایت می کند که در دوران حکومت 
عثمانی، حاکم منطقه قسطنطنیه در الجزایر بود و سال ها به مبارزه با 

استعمارگران فرانسوی پرداخت.
تهیه کنندگی این فیلم را »ســمیره حاج جیانــی« از الجزایر 
برعهــده  دارد و یک تیم متخصص ایرانــی در زمینه صحنه، دکور، 
کارگردان هنری، جلوه های ویژه، بدلکاری، چهره پردازی، فیلمبرداری 
و صدابرداری با جمال شورجه همکاری کردند و در عین حال شماری 
از هنرمنــدان الجزایری نیز با تیم ایرانی همکاری کرده و به صورت 

عملی آموزش دیدند.
این نخســتین تجربه همکاری جمال شــورجه بــا هنرمندان 
الجزایری بود و وی نخستین ایرانی است که کارگردانی یک فیلم را 

در الجزایر برعهده گرفته است.
پیش از این نیز هنرمندان ایرانی در فیلم هایی در بخش گریم با 
الجزایری ها همکاری داشته اند که کار آنان با استقبال مواجه شده بود.

هالیوود به یک همجنس باز ستاره داد!
در ســال های اخیر، ساخت فیلم های همجنس گرایانه و اعطای 
جایزه به آنها برای عادی ســازی این روابط ضداخاقی و غیرانسانی 
رواج یافته اســت. حال در تازه ترین اقدام، جدیدترین »ستاره تاار 

مشاهیر هالیوود« به یک همجنس باز اهدا شده است.
بــه گزارش فــارس به نقــل از یونایتدپرس، »رایــان مورفی« 
تهیه کننده، نویســنده و کارگردان هالیــوودی آمریکایی، دوهزار و 
ششصدو پنجاه و سومین »ستاره تاار مشاهیر هالیوود« را صاحب 

شد. او از اینکه اعام کند، همجنس باز است، ابایی ندارد.
او در ســال 201۴ با ســاخت فیلمی سعی کرد میان موضوعی 
به نام ایدز و همجنس گرایی پیونــد برقرار کند، البته با نگاه خاص 
خودش! مورفــی در این فیلم به طرز مشــمئزکننده ای تاش دارد 

همجنس بازان را قربانیان ایدز نشان دهد!

صفحه 3
 شنبه    ۱۷ آذر ۱3۹۷

3۰ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۸

با حضور سفیر گرجستان در وزارت خارجه کشورمان
گله مندی ایران از برخی برخوردها 

با اتباع ایرانی در گرجستان پیگیری شد
در دیدار سفیر گرجستان در تهران با مدیرکل کنسولی 
وزارت خارجه کشــورمان گایه مندی ایران از برخوردهای 

صورت گرفته با اتباع ایرانی به وی اعام شد. 
چهارشنبه هفته گذشته، سفیر گرجستان در تهران در اداره کل 

کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان حضور یافت.
در این دیــدار مراتب گایه مندی ایران و اعتراض هموطنان از 
رفتارهای غیردوســتانه ماموران مرزی گرجستان با اتباع ایرانی به 

وی اعام شد.
در این دیدار مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان با  
اشاره به پیشینه و سوابق دوستانه روابط دو کشور و دو ملت، افزایش 
میزان دیپورت های مرزی را خاف روح موافقتنامه لغو روادید بین دو 

طرف و روابط مثبت و رو به رشد دو کشور اعام کرد.
به گزارش فارس، ســفیر گرجستان نیز ضمن بیان توضیحاتی، 
ضمن تاسف از برخی برخوردهای صورت گرفته، بر اهمیت روابط بین 
دو کشور و احترام دولت و ملت گرجستان برای مردم ایران تاکید کرد.

وی همچنین با ابراز امیدواری درخصوص ادامه روند مثبت توسعه 
روابط و ارتباطات و تعامات بین دو کشور، اظهار داشت: نگرانی های 

بیان شده را پیگیری خواهد کرد.
نخستین سکوی گازی 

در فاز ۱3 پارس جنوبی نصب شد
مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی گفت: نخستین 
عرشــه دریایی این فاز در بزرگ ترین میدان گازی جهان و 

خلیج فارس نصب شد. 
پیام معتمد، افزود: از ابتدای ماه گذشــته عرشــه های 13 بی و 
13دی به طــور همزمان در محوطه صنعتــی صدرا برای نصب در 
موقعیت های دریایی آماده شــد اما به دلیل شــرایط ناپایدار جوی 
و رعایت الزامات ایمنی، نصب ســکوی 13بی در نخســتین زمان 

مناسب آغاز شد.
وی از پیشــرفت فیزیکی بیش از 98 درصدی ســاخت سکوی 
اصلی 13بی خبر داد و ظرفیت برداشــت روزانه از ســکوی اصلی فاز 
13 پارس جنوبــی را 500 میلیون فوت مکعب )معادل 1۴ میلیون و 
200 هــزار مترمکعب( عنوان کرد که پس از انجام عملیات اتصال و 
فعالیت های مربوط به اتصاات سکو، در دی ماه امسال به بهره برداری 

می رسد.
معتمد درباره نصب دومین ســکوی طرح توسعه فاز 13 پارس 
جنوبی گفت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، سکوی 13دی 
که همزمان با سکوی پیشین بارگیری و راهی خلیج فارس شده بود 

هفته جاری در موقعیت مخزنی خود نصب می شود.
بــه گفته مجری فاز 13 پارس جنوبی، با پایان عملیات نصب و 
راه اندازی سکوی اصلی 13بی و اقماری 13 دی، برداشت گاز از طرح 
توسعه این فاز با ظرفیت استاندارد یک میلیارد فوت مکعب در روز 

)28 میلیون و ۴00 هزار مترمکعب( انجام می شود.
منطقه پارس جنوبی گسترده ترین میدان گازی جهان را در خود 
جای داده است و به عنوان بزرگ ترین منطقه صادراتی میعانات گازی 

کشور شناخته می شود.
در بخــش ایران این میدان، ذخیره گاز 1۴ تریلیون مترمکعب 
گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی است که هشت درصد 
کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود.

نخستین خط تولید »سرنگ اینفلیتور«
 در کشور به بهره برداری رسید

نخستین خط تولید سرنگ رفع انسداد عروق کرونری قلب 
موسوم به »اینفلیتور« در کشور دیروز )چهارشنبه( با حضور 
مشــاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی در استان البرز راه اندازی شد.
به گزارش ایرنا، »محمدحمید ســکاد  فکر« رئیس هیئت مدیره 
»شرکت رایبد« استان البرز در حاشیه آیین گشایش این خط تولیدی 
که در منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز راه اندازی شده است، گفت: این 
سرنگ در عمل های جراحی »انژیوو باد کردن«، »بالن«، »استنت گذاری 

قلب« و رفع »انسداد عروق کرونری قلب« کاربرد دارد.
وی بیان کرد: تاکنون مشــابه این سرنگ ها از کشورهای چین، 
فرانسه، آلمان، آمریکا، ترکیه و هند وارد ایران می شد که نمونه ایرانی 

از مشابه خارجی با کیفیت تر ساخته شده است.
سکاد فکر افزود: مصرف ساانه سرنگ اینفلیتور در ایران 300 هزار 
عدد است که تا پایان امسال 20 هزار سرنگ ایرانی در اختیار مراکز 

درمانی کشور قرار می گیرد.
او گفت: برای ســال های آینده ظرفیت تولید سرنگ در شرکت 

ایرانی رایبد افزایش می یابد.
ناظر فنی و رئیس هیئت مدیره شرکت رایبد البرز گفت: کوشش 
می شــود تا در برنامه ای شش ساله تولید این نوع سرنگ را به ۴00 

هزار عدد در سال برسانیم.
وی بیان کرد: راه اندازی خط تولید این سرنگ با 35 نفر اشتغالزایی 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم همراه بوده است.
سکاد فکر ادامه داد: مذاکره هایی با کشور های لبنان، روسیه و عراق 

برای صادرات این محصول انجام شده است.
ناظر فنی و رئیس هیئت مدیره شرکت رایبد البرز گفت: با تولید 
این محصول در هزینه ارز صرفه جویی شده است ضمن آن که با قیمت 
ارزان تر از مشابه خارجی در اختیار مراکز درمانی مصرف قرار می گیرد.

اخبار ادبی و هنری

آیــت اه حق شــناس)ره(: تــا زمانــی کــه توجه 
 بــه حضرت حــق داریــد، در رحمت خداونــد متعال 

هستید.
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خطیب جمعه تهران:

با كاهش نرخ ارز قیمت  كااها باید ارزان شود
امام جمعه موقت تهران با  اشاره به اینکه 
دولت همان طور که بــازار ارز را کنترل کرد 
باید بازار آشــفته قیمت اجناس را هم اصاح 
و کنترل کند، گفت: زمانی که قیمت دار در 
بازار روند صعودی داشــت، به بهانه افزایش 
قیمت ارز، همه کااها و اجناس گران شــد. 
مسئولین گفتند چون دار گران شده، متعاقب 
آن، اجناس هم گران شــده است؛ اکنون که 

دار ارزان شده چرا اجناس ارزان نمی شود؟
آیــت اه محمد علــی موحــدی  کرمانــی در 
خطبه های نماز جمعه تهران گفت: زمانی که قیمت 
دار در بازار روند صعودی داشــت، به بهانه افزایش 
قیمت ارز، همه کااها و اجناس گران شد. مسئولین 
گفتند چون دار گران شــده، متعاقب آن، اجناس 
هم گران شده است؛ اکنون که دار ارزان شده چرا 

اجناس ارزان نمی شود؟
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: نه تنها قیمت 
اجناس کاهش نداشته، بلکه افزایش هم داشته است 
و طبقه مستضعف در اداره زندگی خود ناتوان است، 
دولت همان طور که بازار ارز را کنترل کرد، باید بازار 

آشفته قیمت اجناس را هم اصاح و کنترل کند.
امام جمعه موقت تهران با  اشــاره به فرارسیدن 
روز دانشــجو، گفت: در تاریخ معاصــر ایران کمتر 
ظلم و ستم و زورگویی علیه ملت ایران سراغ داریم 
که مربوط به دولت جنایتکار آمریکا نباشــد. رژیم 
آمریکا بارزترین اقدامات ضد بشری را در گوانتانامو 
و ابوغریب انجــام داد و در عین حال خود را مدافع 

حقوق بشر می داند.
آیــت اه موحدی  کرمانی گفــت: آمریکا از بدو 
پیروزی انقــاب از هیچ اقدامی علیــه ملت ایران 
کوتاهی نکرده است اما علی رغم همه این خباثت ها 
رکورددار شکســت در مقابل مردم ایران است؛ چه 
در توطئه هــای داخلــی و عرصه هــای بین المللی. 
همان طور که رهبری فرمودند آمریکا مسیر افول و 

نابودی را طی می کند.
 وی اظهار داشت: دانشجویان و دانشگاهیان ما 
پرچم دار مبارزه با ظلم آمریکا هستند. عدالت خواهی 
و مبارزه با آمریکا جزء اینفک جنبش دانشــجویی 

است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: آمریکا با کمال 
بی شــرمی و در نمایشــی مضحک، ایران را به ارسال 
موشک به یمن متهم کرده است. جادها، آدم کش ها 
ملت یمن را آنچنان محاصره کرده اند که نمی توان به 
آنها غذا و دارو رســاند؛ آن وقت چطور می شود به آنها 

موشک رساند؟ زهی بی شرمی و خجالت!
آیت اه موحدی کرمانی اظهار داشــت: دستگاه 
دیپلماســی باید نقش فعال تری را درخصوص یمن 
ایفا کند و با حضور فعال در عرصه های بین المللی، 
ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا 
و سعودی، حمایت های ازم را برای برون رفت مردم 

یمن از محاصره و شرایط کنونی پیگیری کند.
وی با  اشــاره به اینکه دولت از افزایش حقوق ها 
در حد 20 درصد برای ســال آینده خبر داده است، 
گفت: تقاضای من این است که این موضوع بر مدار 
عدل و انصاف انجام شود. با این اوصاف، به کارمندی 
که مثا حقوقش دو میلیون تومان است، ۴00 هزار 
تومان و به کارمندی که 10 میلیون تومان است، 2 
میلیون تومان داده شــود. این، یعنی کارمند مرفه 
5 برابــر کارمند ضعیف دریافت کند؛ این نه عدالت 

است و نه انصاف.
امام جمعه موقت تهــران افزود: به نظرم دولت 
باید مبلغ معینی را به طور یکسان به همه کارمندان 
اضافه کند. دولت باید در این زمینه تدبیری عادانه 
در نظر بگیرد. من بر این عدل اصرار دارم و حاضرم 
با آقایان در این زمینه بحث کنم. خوشبختانه دولت 
هم دولت تدبیر اســت و باید نسبت به این مسئله 
تدبیر اعمال کنــد. در زمینه افزایش حقوق ها، باید 
حقوق کارمندان، کارگران و قشر ضعیف جامعه در 

اولویت قرار بگیرد.
جریانی که 30 سال است نبض اقتصاد را در دست دارد

 اما پاسخگو نیست
پویا سلیمانی، نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه 

شریف، پیش از خطبه های نماز جمعه به مناسبت 
روز دانشجو به سخنرانی پرداخت. 

به گزارش فارس، وی اظهار داشــت: ما صدای 
کســانی هســتیم و خواهیم بود که با بی تدبیری 
دولت ها ســفره های پربرکتشــان کوچک تر شــد، 
کارگران بدانند که صاحبان اصلی انقاب هســتند 
و فرزندان خمینی در هر کجای کشور از خوزستان 
تا تبریز، کرمانشاه، سیســتان و بلوچستان، اراک و 
تهران صدای رسای شما خواهند بود. ما  نمایندگان 
شما هستیم و مطمئن باشید تا احقاق حقوق شما از 
پای نخواهیم نشست. شاهد باشید که امروز صدای 
شــما عزیزان که دچار مشکات اقتصادی هستید، 
از تریبون نماز جمعه تهران شــنیده می شود و این 

انعطاف پذیری جمهوری اســامی می باشد که در 
رســمی ترین تریبون های خود صــدای کارگران را 

انعکاس می دهد. 
نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه شریف گفت: 
امــروز می خواهم درخصــوص تصمیم گیران وضع 
فعلی اقتصادی کشورمان صحبت کنم. جریانی که 
در 30 سال گذشته نبض اقتصاد کشور را در دست 
گرفته اند اما امروز حاضر به پاســخگویی نیســتند. 
جریانی که در کشــور کمتر به آنها پرداخته شــده 
اســت و به صورت چراغ خاموش در حال بازتولید 
خود در دانشــگاه های مهم کشور و جذب نخبگان 

دانشگاهی است.
ســلیمانی تصریح کرد: افرادی هســتند که در 
چند ســال اخیر تاثیرات جدی بر وضعیت موجود 
گذاشتند که کمتر مورد توجه قرار گرفتند. صریح تر 
ســخن می گویم. رئیس کل مستعفی بانک مرکزی 
جناب آقای ســیف را می گویم که سال هاســت از 
سیاســت گذاران پولی و بانکی کشور بود که حاصل 
عملکرد ایشــان تحقیر پول ملــی و به وجود آمدن 

سلطان سکه ها شد. 
وی اظهار داشــت: نفر بعدی مدیری اســت که 
ژنرال یکــی از مهم تریــن وزارتخانه های اقتصادی 
کشــور بود. آقای آخوندی را می گویــم که با اجرا 
نکردن مّرات قانــون در مالیات گرفتن از خانه های 
خالی، کاری کرد تا صاحب خانه شدن برای مردم و 

جوانان تبدیل به آرزو شود.
می دانستید و نگفتید؟

وی افزود: داســتان عدم پاســخگویی ها به این 
نقطه ختم نمی شــود و در این میــان نمی توان از 
نقش صاحب نظــران اقتصادی چشم پوشــی کرد. 
همان افرادی که همواره در متن تصمیم گیری های 
اقتصادی کشــور بوده انــد. همان ها کــه فرکانس 
ذهنی شــان در منتهی الیــه غرب تنظیم شــده و 

مشکات فعلی را رقم زدند.
نماینده بســیج دانشــجویی دانشــگاه شریف 
خاطرنشان کرد: مسعود نیلی های اقتصاد را می گویم 
که اقتصاد کشــور را به وضع موجود کشــاندند و با 
ژســت حق به جناب اســتعفا دادنــد و ملت را با 
مشکات تنها گذاشــتند. مکتب نیاوران! خاستگاه 

این افراد می باشد. 
وی تاکید کرد: سؤال ما از رئیس جمهور محترم 
کشــور اینجاســت که آیا واقعا شــما درخصوص 
 این افــراد و نتایج تفکرات این افراد می دانســتید 

و نگفتید؟

پیمان شکنان با قساوت قلب سخنان خدا را تحریف
و خیانت می کنند!

»ولی به خاطر پیمان شــکنی )بنی اســرائیل(، آنها را از 
رحمــت خویش دور ســاختیم، و دلهای آنان را ســخت و 
ســنگین نمودیم. ســخنان )خدا( را از جایگاهش تحریف 
می کنند، و بخششــی از آنچه را به آنها گوشــزد شده بود، 
فرامــوش کردند، و هر زمان، از خیانتی )تازه( از آنها آگاه 
می شــوی، مگر عده  کمــی از آنان. ولــی از آنها درگذر و 

صرف نظرکن، که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.«
مائده- ۱3

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم با اشاره به روز دانشجو گفت:  
دانشــجویان در مبارزه و مقابله با استکبار 

آمریکا همیشه پیشرو بوده اند.
حجت ااسام والمسلمین سیدمحمد سعیدی در 
خطبه های نمازجمعه قم که با حضور گسترده مردم 
انقابی این شهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: 
دانشجویان سالها پیش از پیروزی انقاب شجاعانه 
معترض سفر رئیس جمهور وقت آمریکا شدند و 3 

تن از آنان به شهادت رسیدند.
وی اظهار داشت: دشــمن برای تغییر ذهنیت 
دانشجویان در راســتای اهداف استکباری خویش 
تاش فراوانی کرده اما دانشجویان با تعهد انقابی 
همواره فتنه گری های دشمنان راناکام و در راه حفظ 
استقال و  آزادی و پیشرفت کشور همراه و همدوش 

ملت مجاهدانه حرکت کرده اند.
تولیت آســتان مقدس حضــرت معصومه)س( 
پیشــرفت و اعتای کشــور را در گــرو وحدت و 
همگامی حوزه و دانشگاه دانست و بیان داشت: امام 
بزرگــوار با درک این نیاز فرمودند فرزندان حوزوی 
و دانشــگاهی ام پاسدار اصل اساسی نه شرقی و نه 

غربی باشند.
وی در بخــش دیگری از خطبه هــا به حادثه 
تروریســتی در چابهار اشــاره کرد و با بیان اینکه 
امنیت کشور خط قرمز نظام و مردم است، تصریح 
کرد: دشمن احمق تصور می کند با این اقدامات کور 
می تواند اقتدار جمهوری اسامی را مخدوش کند اما 
این مردم سالهاست که با جان و مال خویش حامی 
نظام و کشور هستند و با این ترورها منسجم تر در 

برابر توطئه های دشمن خواهند ایستاد.

خطیــب جمعه قم تأکید کرد: آمران این اقدام 
منتظر انتقام دردناک جمهوری اسامی باشند.

وی در ادامه سالروز تأسیس شورای عالی انقاب 
فرهنگی را مورد اشــاره قــرار داد و با بیان اینکه 
این شــورا قرارگاه فرماندهی فرهنگی کشور است، 
گفت: انتظار داریم شورای عالی انقاب فرهنگی با 
برنامه ریزی و ریل گذاری دقیق مســائل فرهنگی، 
محیط فرهنگــی جامعه را در مســیر ارز ش های 
انقاب و اسام هدایت کند و از تهاجمات فرهنگی 

دشمن غافل نشود.
حجت ااسام والمسلمین سعیدی همچنین به 
سالروز شهادت شهید محراب آیت اه دستغیب اشاره 
کرد و ابراز داشــت: آن شهید عزیز عاقه شدیدی 
به حضرت امام)ره( داشــت و در موضع گیری های 
سیاسی ماک و معیارش نظرات و مواضع حضرت 

امام)ره( بود. 
امام جمعه قم در بخش پایانی خطبه ها با اشاره 
به برخی مســائل شهر قم از جمله پروژه نیمه کاره 
مونوریل، گفت: شــهر قم بنابر احادیث و به نقل از 
امام صادق)ع( حرم اهل بیت)ع( است و مورد عشق 
و عاقه عاشقان خاندان امامت در سرتاسر جهان قرار 
دارد بنابراین مسئولین نظام باید توجه ویژه به این 
شهر داشته باشند و نگذارند برخی پروژه ها از جمله 
مونوریل با آن همه هزینه نیمه کاره مستهلک شود.
وی تاکیــد کرد: قم شــهری مذهبی اســت و 
مســئوان گردشگری در سطح دولت و استان باید 
به این ضرورت توجه داشــته باشند و در این مسیر 
جاذبه های گردشگری مذهبی را گسترش دهند که 
ازمه این کار دقت در تنظیم قوانین، دستور العمل ها 

و بخشنامه های حوزه گردشگری است.

امام جمعه قم:

آمران اقدام تروریستی چابهار منتظر پاسخ دردناک باشند

مدیر حوزه علمیــه بحرینی های مقیم قم 
گفت: رژیم آل خلیفه بیش از 38 مسجد را از 
زمان ورود نیروهای رژیم آل سعود به این کشور 

به طور کامل تخریب کرده است.
نشســت »بحریــن؛ قیــام مظلوم« بــا حضور 
حجت ااسام شیخ عبداه الدقاق مدیر حوزه علمیه 
بحرینی های مقیم قم و با حضور خبرنگاران داخلی 

و بین المللی برگزار شد.
حجت ااســام شــیخ الدقاق در این نشســت 
ضمن اشــاره به انتخابات مجلس و شــورای شــهر 
بحرین گفــت: آل خلیفه در حالی میزان حضور در 
پای صندوق های رای را بیش از60 درصد اعام کرده 
اســت که انقابیون این آمار را کذب دانسته و اعام 

داشته اند که میزان حضور 28 تا 30 درصد است.
وی انتخابات اخیر بحرین را صوری و یک شوخی 
بزرگ دانســت و بیان داشت: ما انتخابات مجلس و 
شورای شهر بحرین را محکوم می کنیم زیرا آل خلیفه 
درپی تشکیل یک مجلس به اسم مردم است و این 
در حالی اســت که مردم بــه صورت کلی و جزیی 

این انتخابات را قبول ندارند و اگر حکومت بحرین 
بخواهد یک انتخاباتی مورد قبول مردم برگزار کند 
باید اجــازه برگزاری انتخابات آزاد تحت  اشــراف 
ســازمان ملل متحد، مجامع بین المللی و اصحاب 

رسانه را بدهد.
مدیــر حوزه علمیه بحرینی های مقیم قم، حکم 
حبس ابد دادگاه رژیم آل خلیفه علیه حجت ااسام 
شــیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق اسامی 
بحرین را محکوم کرد و بیان داشــت: حبس شیخ 
علی ســلمان بــه دلیل تحریم انتخابــات 201۴ و 
2018 میادی اســت و اگر دبیرکل جمعیت الوفاق 
اسامی بحرین از مواضع خود در رابطه با انتخابات 
عقب نشــینی می کــرد، آل خلیفه نیــز وی را آزاد 

می ساخت.
وی با بیان اینکه این دوره از تاریخ بحرین سرشار 
از قلع و قمع و افزایش فشــار علیه مردم این کشور 
است، افزود: همه احکام دادگاه آل خلیفه نظیر سلب 

تابعیت، بازداشت علما و اعدام را محکوم می کنیم.
مدیر حوزه علمیه بحرینی های مقیم قم، با بیان 

اینکه حکومت آل خلیفه بیش از 38 مسجد را از زمان 
ورود نیروهای رژیم آل ســعود به این کشور به طور 
کامل تخریب کرده است، عنوان داشت: ما خواهان 
بازسازی مساجد تخریب شده، آزادی دینی برای همه 
پیروان مذاهب به ویژه شیعیان و برداشتن فشارها از 
روی علما و موسسات، مراکز دینی و مساجد هستیم.

وی آل خلیفه را مســئول سامت آیت اه شیخ 
عیســی قاسم رهبر شیعیان بحرین دانست و گفت: 
شــیخ عیسی قاســم تا کنون ۴ عمل جراحی نظیر 
عمل سرطان، چشم راســت و چشم چپ و ستون 
فقــرات انجام داده اســت. این عمــل جراحی ها به 
دلیل 3 سال حبس خانگی وی بوده است. حکومت 
آل خلیفه به ویژه حمد بن عیسی پادشاه این کشور 
مسئول سامت شیخ عیسی قاسم است و باید زمینه 
بازگشــت او به کشورش در هر زمانی که بخواهد را 
فراهم کند زیرا بحرین کشوریست که در آن متولد 

و رشد پیدا کرده است.
حجت ااســام دقاق گفت: ما تشــکیل دولت 
جدیــد بحرین را محکوم می کنیم زیرا همان دولت 

سابق اســت و هیچ کدام از وزیران جز 3 وزارتخانه 
تغییری نداشته است. این دولت جدید موجب افزایش 
مشــکات در این کشور می شــود بنابراین خواهان 
تشــکیل دولت جدید مطابق بــا اراده مردم بحرین 
هستیم. این دولت و پارلمان را محکوم می کنیم زیرا 

مطابق با اراده پادشاه تشکیل شده است.
به گزارش رســا، مدیر حوزه علمیه بحرینی های 
مقیم قم در واکنش به اظهارات نخست وزیر بحرین 
نسبت به ارتباط با رژیم صهیونیستی گفت: حکومت 
آل خلیفه برای ارتباط با رژیم صهیونیستی باید نظر 
مردم را مقدم کند و ملت بحرین نیز در راهپیمایی 
روز قدس و با نصب پرچم فلسطین در برابر سفارت 
آمریکا و دادن یک شــهید به نام محمد جمعه نظر 

خود را در این زمینه اعام کرده است.
وی ادامه داد: رژیم آل سعود با استفاده از بحرین 
به عنوان مقدمه ای برای عادی ســازی کشــورهای 
عربی با رژیم صهیونیســتی جلو انداخته است ولی 
مردم بحرین هر گونه عادی سازی روابط با اسرائیل 

را محکوم می کنند.

حجت ااسام شیخ عبداه الدقاق در نشست »بحرین؛ قیام مظلوم«:

رژیم آل خلیفه و آل سعود 38 مسجد در بحرین را تخریب كرده اند

رئیس کل سابق  از خدمت  انفصال  حکم 
بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب 

سیف نمی تواند حتی مشاور روحانی باشد.
به گزارش فارس، ولی اه ســیف 3 مرداد 9۷ 
و در بحبوحه »آشفتگی بازار ارز« از ریاست کل 

بانک مرکزی رفت.
اما این کنار رفتن به منزله پیاده شدن سیف 
از قطار کابینه دوازدهم نبود چرا که 22 شهریور 
9۷ با حکمی از سوی رئیس دستگاه اجرایی کشور، 
به عنوان »مشــاور رئیس جمهور در امور پولی و 

بانکی« منصوب شد.
رئیس جمهور در حکم جدید سیف آورده است: 
جناب آقای دکتر ولی اه ســیف، نظر به مراتب 
تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جناب عالی، 
به موجب این حکم به عنوان »مشاور رئیس جمهور 
در امور پولی و بانکی« منصوب می شــوید. امید 
اســت با توفیق الهی در خدمت به ملت شــریف 
ایران و نظام جمهوری اســامی با رعایت اصول 

قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخاقی دولت 
تدبیر و امید موفق باشید.

بنابراین گزارش، حکم صادره دیوان محاسبات 
درباره »انفصال از خدمت سیف« مانع از پوشیدن 
ردای »مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی« 

است.
رئیس دیوان محاســبات مهر ماه سال جاری 
اعام کرد دادســتان دیوان محاسبات کشور در 
بهمن ســال 96 تخلفات بانــک مرکزی را محرز 
دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان 
وی رأی داد اما ولی اه ســیف نســبت به حکم 
دیوان محاســبات اعتــراض می کند و این حکم 
در مرحلــه تجدید نظر دیوان محاســبات مجدد 

بررسی می شود.
حکم »انفصال از خدمت ولی اه سیف« پس از 
بررسی در مرحله تجدید نظر، در تاریخ 29 آبان 
ســال جاری مجددا تائید شده و سیف از خدمت 

منفصل می شود.

حکم انفصال از خدمت رئیس پیشین بانک مرکزی 
تأیید شد

ســخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری 
گفت: ایثارگران مشمول این صندوق خدمات 
بیمه تکمیلی خود را طبق مصوبه هیئت وزیران 
باید از دســتگاه محل خدمت دریافت کنند 
در غیر این صورت می توانند از بیمه تکمیلی 
صندوق همانند ســایر بازنشستگان استفاده 

کنند.
به گزارش فارس، محمدرضا افشــار با  اشاره به 
سؤاات بســیار زیاد بازنشستگان ایثارگر در زمینه 
بیمه تکمیلی که تا پیش از این توسط بنیاد شهید 
ارائه می شد، گفت: براساس مصوبه جلسه 11 مهرماه 
هیئــت وزیران، کلیه دســتگاه های اجرایی موظف 
شــدند تا از ســرجمع اعتبارات مصوب و در قالب 
تخصیص اعتبار اباغی نسبت به تامین و پرداخت 
هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت 
تکفل ایشــان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه 

مربوط اقدام کنند.

افشار افزود: بازنشستگان کشوری ایثارگر که در 
این زمینه با مشکل مواجه شده اند در صورت عاقه 
می توانند تا 30 آذرماه 9۷ با مراجعه به کلیه شعب و 
نمایندگی های بیمه آتیه سازان نسبت به برقراری این 
خدمت برای خود و افراد تحت تکفل خود اقدام کنند.

وی بــا تاکید بر اینکه خدمت بیمه تکمیلی این 
صندوق برای تمامی بازنشستگان ایثارگر و غیرایثارگر 
یکسان است، گفت: بازنشستگان ایثارگر در صورت 
برقراری این خدمت توسط شــرکت طرف قرارداد، 
همان خدمات ارائه شــده به ســایر بازنشستگان را 
دریافــت کرده و ضمناً باید ســهم حق بیمه خود و 

افراد تحت تکفل را نیز پرداخت کنند.
سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: 
سایر بازنشستگان این صندوق نیز تنها تا پایان آذرماه 
فرصت دارند تا برای حذف و اضافه بیمه تکمیلی خود 
به یکی از شعبه ها یا نمایندگی های بیمه آتیه سازان 

حافظ مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند.

صندوق بازنشستگی کشوری اعام کرد

مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان ایثارگر 
تا 30 آذرماه

بابل – خبرنگار کیهان : 
پیکر جانباز شهید محمد رضا اسکندری با استقبال پرشور 

مردم بابل تشییع شد. 
مراســم تشییع پیکر مطهر جانباز رشــید اسام شهید محمد رضا 
اسکندری روز پنجشنبه با حضور مردم ، خانواده شهدا و ایثارگران بابل 

برگزار شد.
این مراسم از مقابل بیمارستان یحیی نژاد بابل به سمت میدان وایت 
برگزار و پیکر مطهر این شهید واامقام در گلزار شهدای روستای صلحدار 

کا بخش بندپی غربی بابل خاکسپاری شد.
این شــهید واامقام پس از تحمل جراحات ناشی از مواد شیمیایی 

دوران جنگ به درجه جانبازی رسیده است.

تشییع پیکر جانباز ۷۰درصد در بابل 



صفحه 4اقتصادی
 شنبه           ۱۷ آذر ۱۳۹۷

۳۰ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۸ 

عمران  کمیسیون  رئیس  کمیته حمل ونقل 
مجلس گفت: دستگاه ها و وزارتخانه های مقصر 
در مشــکات کامیون داران به دستگاه قضا 

معرفی می شوند. 
به گزارش خبرگزاری دانشجو، شادمهر کاظم زاده 
با اشاره به برگزاری نشست های متعدد در کمیسیون 
عمران مجلس برای بررســی مشکات کامیون داران 
اظهارداشــت: با اقدامات و تاش های صورت گرفته 
بخش اعظم مشکات کامیون داران حل شده، به ویژه 
در بحث بیمه تکمیلی بیمه رانندگان، توزیع استیک، 
ایجاد سامانه حمل ونقل و بار، توزیع عادانه بار میان 
رانندگان و ارائه قطعات و تجهیزات اصلی اقدامات قابل 

قبول و مثبتی صورت گرفت.
وی از تدوین گزارش نهایی کمیســیون عمران 
مجلس در رابطه با مشکات کامیون داران خبر داد و 
گفت: این گزارش در جلسات آتی صحن علنی مجلس 

قرائت می شود.
رئیس  کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس 
ادامه داد: بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس 
برخی از دستگاه ها و وزارتخانه ها در تامین قطعات و 
تجهیزات کامیون داران به ویژه تامین استیک قصور 

عضو کمیسیون عمران مجلس:

وزارتخانههایمقصردرمشکاتکامیوندارانبهقوهقضائیهمعرفیمیشوند

گروه اقتصادی- 
در شرایطی که تحریم های آمریکا مبادات پولی کشور را هدف 
گرفته، پیمان های پولی دوجانبه راهکار مناسبی برای غلبه بر سلطه 

دار می باشد. 
در طول یک سالی که موضوع تحریم های آمریکا جدی تر شد و در نهایت 
به مرحله اجرا نیز رســید، کارشناسان اقتصادی همواره بر اقداماتی از قبیل 
پیمان های پولی دوجانبه تاکید داشتند. البته اجرای پیمان های پولی دوجانبه 
سال هاســت که مورد تاکید کارشناسان بوده است، ولی انگار دولت به دلیل 
آسودگی خاطری که از برجام داشت چندان به این موضوع توجه نمی کرد. 

متاسفانه در طول این یک سال هم که زنگ خطر خروج آمریکا از برجام به 
صدا درآمد باز هم دستگاه های دولتی تاش چندانی برای انعقاد این پیمان های 
پولی نکردند؛ در حالی که این پیمان ها، هم از این جهت که دار را از مبادات 
تجاری حذف می کند و هم از این جهت که در زمینه نرخ های ارز ثبات ایجاد 
می کند، نقش مهمی در تجارت کشور )آن هم در شرایط کنونی( ایفا می کند. 
نکته ای که در این میان وجود دارد، این است که طی چند ماه اخیر دولت 
بخش مهمی از توان خود را صرف مذاکره با اروپا و زنده نگه داشتن برجام کرده، 
به عبارت دیگر به جای اینکه برای جایگزینی دار در مبادات تجاری تاش 
 کند، همت خود را صرف پیدا کردن راهی برای استفاده از همین امکانات موجود
 کرده است. براساس آمارهای دستگاه های دولتی، مقصد 70 درصد صادرات 
ایران به کشــورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بوده و حدود 45 
درصد واردات کشــور ما هم مربوط به چین، امارات و هند می باشــد؛ به این 
ترتیب اگر با این کشورها )که نقش عمده ای در تجارت ما دارند( پیمان پولی 
دوجانبه بسته می شد، قطعا به طور آسان تری راه حذف دار از مبادات مان 

را طی می کردیم. 
البتــه در آخریــن خبرهایــی که در این زمینه منتشــر شــده منابع 
آگاه صنعتــی اعــام کردنــد کــه هنــد نفت خــام ایــران را بــه روپیه 
 پرداخــت خواهد کــرد و بــه ازای نصف مبلغ نفــت کاا به ایــران صادر

 می کند.به گزارش خبرگزاری فارس نقل از رویترز، این منابع گفته اند، بانک 
دولتی UCO هند احتمااً طی 10 روز آینده سازوکار این پرداخت را اعام 
خواهد کرد. بر اساس اسناد دولتی هند که توسط رویترز مشاهده شده است 
توافقی بین ایران و هند در دوم نوامبر 2018 برای پرداخت پول نفت به روپیه 
به امضاء رسیده بود که به ازای 50 درصد پول نفت هم صادرات انجام بشود.
این قرارداد برخاف توافق قبلی است که 45 درصد پول نفت با روپیه و 
55 درصد قرار بود با یورو پرداخت شود. این منابع اعام کردند، شرکت های 
کشتیرانی روسیه و چین هم قرار است تجارت بین ایران و هند را تسهیل کنند. 
براســاس تحریم های آمریکا هنــد اجازه یافته تا صــادرات محصوات 
کشاورزی، غذا، دارو و وسایل پزشکی را به ایران صادر کند و کااهایی نظیر 
نفت و محصوات پتروشیمی، اتومبیل، فواد، فلزات گران بها و گرافیت برای 

صادرات به تهران اجازه ندارند.

پیمان های پولی دوجانبه 
راهکار عبور از سلطه دار

و تخلف هایی داشتند به طور مثال یکسری قصور در 
وزارت صنعت معدن تجارت برای تامین اســتیک 
به ویــژه در بحث ثبت ســفارش و تامین ارز وجود 
دارد که این موارد در گزارش کمیســیون به صورت 
کامل آمده اســت.کاظم زاده تصریح کرد: بر اســاس 
قانون دستگاه ها و وزارتخانه هایی که در بحث تامین 

قطعــات و تجهیزات کامیون داران کم کاری و قصور 
داشــتند برای پیگیری قضایی به دستگاه قضا ارجاع 
می شوند.وی افزود: جلسات کمیسیون عمران مجلس 
برای بررســی مشکل کامیون داران حدود سه ماه به 
طول انجامید، حال مسئوان وزارت صنعت معدن و 
تجارت از اولین جلسه تا چندین جلسه پایانی اعام 

می کردند که مشکلی برای واردات استیک ندارند، اما 
به یک دفعه در جلسات پایانی اعام کردند که ما اصا 
تخصیص ارز نداشتیم و نمی توانیم تجهیزات وارد کنیم.

 نماینــده مردم دهلران، آبدانان و دره شــهر در 
مجلس دهم ادامه داد: در شــرایط کنونی مشــکل 
دیگــری نیز به وجود آمده به طوری که در چند ماه 
اخیر حجم قابل قبولی اســتیک با ارز دولتی و ارز 
نیمایی وارد کشــور شده حال تولیدکنندگان داخلی 
اعام می کنند که برای واردات مواد اولیه اســتیک 
نیازمند تخصیص ارز دولتی هستیم در غیر این صورت 

دچار ضرر خواهیم شد.
کاظم زاده تصریح کرد: با پایین آمدن نرخ ارز در 
چند ماه اخیر قیمت اســتیک و تجهیزات کامیون 
داران به میزان قابل قبولی تثبیت شــده، اما تاش ها 

برای رفع مشکات آنها باید تداوم یابد.
رئیس  کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس 
تصریح کرد: این واقعیتی اســت که ما در بخش های 
مختلف از جمله تامین قطعات کامیون داران به ویژه 
اســتیک در پایان سال و ســال آینده با مشکات 
بسیاری روبرو خواهیم بود که باید برای آن برنامه ریزی 

صورت گیرد. 

علیرغم کارشکنی آمریکا، جمهوری اسامی 
ایران در جنگ نفتی اوپک پیروز شد.

در پایان دو روز نشست پرتنش اوپک در نهایت 
کشــورهای عضو و غیر عضو اوپک با کاهش روزانه 
1/2میلیون بشکه نفت موافقت کردند و ایران هم از 

این کاهش معاف شد.
به گزارش خبرگــزاری فارس به نقل بلومبرگ، 
اوپک در نشســت اخیر خــود در نهایت بر کاهش 
تولید بســیار بیش از انتظار توافق کرد و این توافق، 
 قیمت نفت را پس از روزها مذاکرات دشوار در وین

 باا برد.
به گفته نمایندگان اوپک، در حالی توافق شد که 
در نهایت روزانه 1/2 میلیون بشکه تولید نفت کاهش 
یابد که سهم کشورهای غیراوپکی از این میزان 400 

هزار بشکه در روز است.
این توافق پس از آن حاصل شد که ایران معافیت 

از کاهش تولید دریافت کرد زیرا این کشور به علت 
تحریم های آمریکا هم اکنون با کاهش شدید فروش 

محموله های نفتی خود مواجه است.
گفتنی است این توافق در شرایطی به دست آمد 
که آمریکا دربــاره هرگونه توافق اعضا برای کاهش 
تولید نگران بود. به گزارش ایسنا، آمریکا از این واهمه 
داشــت که این اقدام به همراه تحریم ها علیه ایران، 
عرضه را محدود کــرده و باعث افزایش قیمت های 
جهانی نفت و آسیب دیدن مصرف کنندگان آمریکایی 

شود.
به همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
با نشان دادن نگرانی شدید خود، برایان هوک، نماینده 
امور ایران در وزارت خارجه آمریکا را روز چهارشنبه 
برای گفت وگو با خالد الفالح، وزیر نفت سعودیها به 

وین فرستاد.
ایران از حضور هوک در وین خشنود نبود و زنگنه 

در این باره واکنش نشان داد. وی گفت: »اگر برایان 
هوک برای درخواست عضویت آمریکا در اوپک به وین 
آمده است و این دلیل دیدار وی با اعضای اوپک است، 
درخواستش باید بررسی شود اما اگر این طور نیست، 
یک رویکرد غیرحرفه ای و مداخله جویانه داشته است. 
اوپک یک ســازمان مستقل است و بخشی از وزارت 
انرژی آمریکا نیست که از واشنگتن دستور بگیرد«.

در همین رابطه خبرگزاري صداوســیما به نقل 
از شــبکه تلویزیونی سی ان ان، با اشاره به اینکه در 
نشست اخیر اوپک »نفوذ آمریکا بر عربستان سعودی 
امروز بسیار مشــهودتر بود« هدف ترامپ را از بین 
بردن اتحاد در بین اعضای اوپک و افزایش فشــار بر 

ایران عنوان کرد. 
اما سرانجام ایران در این نبرد نفتی پیروز شد و 
به دنبال این توافق، قیمت نفت در بازارهای جهانی 
4/7 درصد افزایش یافت. وزیر نفت ایران گفته است 

از تصمیم اوپک خرسند است.
رویترز هم گزارش داد که پس از آنکه روســیه 
بیــش از چیزی که انتظار می رفت در توافق کاهش 

تولید مشارکت کرد، قیمت نفت باا رفت.
هر بشکه نفت برنت با 28 سنت افزایش بشکه ای 
60/34 دار فروخته شد. البته نفت برنت در ساعات 
اولیه معامات به علت احتمال عدم موافقت روسیه با 
کاهش تولیدش کاهش یافته بود. نفت خام آمریکا نیز 
با یک سنت کاهش بشکه ای 51/48 دار در هر بشکه 
معامله می شد. این قیمت پس از کاهش 3 درصدی 
روز پنجشنبه تعیین شد. به هر حال این افت قیمت 
ناشی از پایان یافتن نخستین روز مذاکرات اوپک و 
غیر اوپکی ها بدون اعام تصمیمی برای کاهش تولید 
بود، اما در ادامه و در پایان روز جمعه قیمت نفت به 
باای 60 دار رسید و برایان هوک، فرستاده آمریکا 

از وین دست خالی برگشت.

کاهش 1/2 میلیون بشکه نفت و معافیت ایران

پیروزی ایران در جنگ نفتی اوپک 
فرستاده آمریکا دست خالی برگشت

یک مقام ارشد بخش انرژی عراق گفت: عراق 
برای افزایش تولید گاز خود و توقف واردات گاز 
از ایران برای تامین سوخت نیروگاه های برق این 

کشور، حداقل دو سال دیگر زمان ازم دارد. 
به گزارش رویترز، حیان عبدالغنی؛ رئیس شــرکت 
دولتی گاز جنوب اظهارداشت: کشورش برای افزایش 
تولید گاز و توقف واردات گاز از ایران برای تامین سوخت 
نیروگاه های برق این کشور، حداقل دو سال دیگر زمان 
ازم دارد. انتظار می رود، تولید گاز عراق از 400 میلیون 
فوت مکعب در روز در حال حاضر به 1/3 میلیون فوت 

مکعب در روز تا پایان سال 2020 برسد.
وی افزود: تولید کنونی گاز عراق برای تامین تقاضای 

نیروگاه های برق کافی نیست؛ از این رو ما هنوز از ایران 
گاز وارد می کنیم. ما حداقل به 24 ماه فعالیت پروژه های 

جدید گازی و آغاز تولید نیاز داریم.
رئیس شرکت دولتی گاز جنوب عراق گفت: یکی از 
دو پروژه  جدیدی که انتظار می رود تولید گاز عراق را 
افزایش دهند، شامل یک قرارداد 367 میلیون داری با 
جنرال الکتریک است که در ماه آوریل منعقد شد  و قرار 
است گاز طبیعی حاصل از استخراج نفت در دو میدان 
نفتی در جنوب عراق را پاایش کند. انتظار می رود، این 
پروژه پس از دو سال تولید 160میلیون فوت مکعب آغاز 
شود.عبدالغنی ادامه داد: پروژه دیگر نیز امضای قرارداد 
ساخت مجتمع گازی ارتاوی در جنوبی عراق در اوایل 

ســال2019 است که تا پایان سال 2019 حدود 300 
میلیون فوت مکعب به تولید گاز این کشور می افزاید.

گفتنی است، آمریکا ماه گذشته اعام کرد تازمانی 
که عراق پول واردات انرژی از ایران را به دار پرداخت 
نمی کند، می تواند به واردات گاز طبیعی از ایران و تامین 
انرژی از این کشور در بازه 45 روزه ادامه دهد. مقامات 
عراقی گفته اند بغداد به دنبال تمدید این معافیت است 
زیرا به زمان بیشــتری برای یافتن منابع جایگزین نیاز 
دارد.همچنین روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده 
بود دولت آمریکا فشار به دولت عراق برای قطع واردات 
بــرق و گاز از ایران را افزایش داده اســت. این روزنامه 
نوشت، دولت ترامپ قصد دارد تا شرکت های آمریکایی 

و بعضــی متحدین منطقه ای خود نظیر عربســتان را 
جایگزین ایران در بازار انرژی عراق کند و موانع جدی بر 
سر همکاری های اقتصادی بغداد- تهران به وجود بیاورد.
با وجود آنکه عراق یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نفت در جهان محســوب می شود، اما برای تأمین برق 
و گاز مردم خود به شــدت به ایران وابســته است. در 
فروردین 1397 ســیدحمید حســینی دبیرکل اتاق 
مشــترک ایران و عــراق اعام کرد حجــم صادرات 
جمهوری اسامی ایران به این کشور بیش از 10 میلیارد 
دار اســت که این رقم معادل صادرات ایران به چهار 
 قاره جهان از جمله آفریقا، اروپا، آمریکا و اقیانوســیه 

است.

یک مقام عراقی: 

عراقحداقلتا2سالدیگربهگازایراننیازدارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، گفت: باید 
کاهش نرخ ارز تا دست یابی به قیمت منطقی و با ثبات ادامه یابد.

به گزارش خانه ملت، حمداه کریمی با اشــاره به کاهش قیمت 
دار در روزهای گذشته گفت:نرخ دار تحت تاثیر فعالیت سوداگران، 
برخی از اخبار سیاســی و ضعــف مدیریت با افزایش قابل توجهی در 

سال جاری روبرو شده است.  
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی، افزود: رشد 
قیمت دار در بازار ارزبخشــی از فعالیت های بنگاه های اقتصادی را با 
چالش جدی روبرو کرده است و بطور طبیعی تداوم این وضعیت و باا 
بودن بهای تمام شده تولید، مانع فعالیت بنگاه های اقتصادی می شود. 
نماینده مردم شهرســتان بیجار در مجلس شورای اسامی، ادامه 
داد: کاهش قیمت دار در روزهای اخیر اتفاق افتاده اما نباید فراموش 
کرد نرخ ارز هنوز منطقی نیست بطور مثال نرخ حدود 11 هزار تومانی 
دار بیانگر کاهش حدود یک سومی ارزش پول ملی است بنابراین باید 

کاهش نرخ ارز تا دست یابی به قیمت منطقی و با ثبات ادامه یابد.
کریمی ادامه داد:مدیریت و نظارت بانک مرکزی در ساماندهی بازار 
ارز بسیار مهم است البته تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس با دولت در 
رابطه با ساماندهی بازار ارز ارتقا یافته که می تواند در کاهش التهابات 
بازار ارز تاثیرگذار باشــد.وی گفت:با وجود اینکه اعام می شود ارز با 
نرخ دولتی برای تامین کااهای اساسی اختصاص می یابد اما براساس 
بررســی قیمت کااهای اساسی در بازار، نرخ این کااها با رشد قابل 

توجهی در مدت اخیر روبرو شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، یادآور شد: در 
هر صورت عاوه بر ساماندهی بازار ارز باید نظارت بر قیمت کااها نیز 
در بازار موثر باشــد و اینگونه نشود که ارز با نرخ دولتی ارائه شود اما 

مردم همچنان کاای گران خریداری کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
کاهش نرخ ارز باید ادامه یابد

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسامی با اشاره به 
تبعات منفی قاچاق پوشاک در کشور اعام کرد قاچاق پوشاک 

با تبانی برخی مسئولین انجام می شود. 
امیر خجسته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار 
داشــت: با قاچاق گسترده پوشاک به کشور 360 هزار کارگر نساجی و 

پوشاک بیکار شده اند.
وی افزود: تبانی با برخی مسئوان و افراد تاثیرگذار از جمله عوامل 

پوشاک قاچاق به کشور است.
همچنین بهرام شــهریاری، نائب رئیــس اتحادیه تولید و صادرات 
نســاجی و پوشــاک نیز در این برنامه گفت: حجم مصرف پوشاک در 
کشــور ساانه هشت میلیارد دار اســت که 2/5  میلیارد دار آن به 
صورت قاچاق وارد کشــور می شــود و تنها 60 میلیون دار پوشاک به 

صورت قانونی به کشور وارد می شود.
وی ادامه داد: به علت قاچاق گسترده، نیمی از ظرفیت تولید پوشاک 
فعال است.نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی بیان کرد: من به 
عنوان نماینده ای از بخش خصوصی این گایه را دارم که چرا برخوردها 
)با کاای قاچاق( با تعلل حدود 130 روزه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق 

کاا و ارز، ناجا و وزارت صمت همراه بوده است؟ 
شــهریاری با اشاره به اینکه برخی مسئوان دولتی دو آدرس غلط 
را مطرح می کنند، گفت: برخی از این افراد ادعا می کنند که اگر ما این 
برندها را جمع کنیم و جلوی قاچاق را بگیریم، آیا شما تولیدکنندگان 
داخلی می توانید جوابگوی بازار باشید؟ در جواب به این افراد باید گفت 
که از ســال 80 تا ســال 90 که هیچ وارداتی نداشــتیم و در آن زمان 
حتی کشورهای چین و ترکیه واردات پوشاکی به کشور ما نداشتند، ما 
توانستیم در این دهه کل نیاز بازار ایران را تأمین کرده و حتی هر ساله 
150 میلیون دار را به آلمــان صادر می کردیم. عاوه بر آن صادراتی 
را هم به کشــورهای انگلستان داشتیم. وی اضافه کرد: طبق اطاعات 
موثق، در جمعه هفته گذشته، یکی از مجتمع های تجاری توانسته در 
یک شــب، یک میلیارد تومان پوشاک محرز قاچاق بفروشد در حالیکه 
این حق کارگر ایرانی بوده است.گفتنی است، چندی پیش سعید قدیری، 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک با اشاره به ممنوعیت 
واردات پوشاک در سال جاری گفته بود: متاسفانه از چهار ماه قبل بنابر 
دســتور معاون اول رئیس جمهور واردات پوشاک از مناطق  آزاد به هر 

شکلی آزاد شده است. 

براســاس آمار رســمی بانک مرکزی بیشــترین تورم 
تولید کننده از سال 1370 تاکنون )یعنی طی 27 سال گذشته( 

در مهر سال جاری با رقم 59 درصد به ثبت رسیده است. 
به گزارش مشــرق، آمارهای بانک مرکزی درباره شــاخص بهای 
تولیدکننده در ایران از سال 1370 به بعد در دسترس است. این آمار 
گویای آن اســت که تولیدکنندگان، امسال شدیدترین فشار تورمی 
27 سال گذشته را متحمل شده اند؛ در حالی که دولت فعلی با شعار 

حمایت از تولید و نجات تولیدکنندگان بر سر کار آمد.
تولیدکنندگان صنعتی از آنجایی که با تولید یک کاای ملموس 
سروکار دارند نیاز بسیار بیشتری به مواد اولیه )عمدتاً وارداتی( دارند 
که با توجه به افزایش قیمت ارزهای خارجی این مسئله باعث افزایش 
فشــار بر تولیدکننده و باا رفتن هزینه های تولید می شــود؛ ضمن 
این که تولید در این حوزه نیازمند اســتفاده از ماشین آات صنعتی و 

تکنولوژیکی است که عمدتاً در داخل تولید نمی شوند.
درباره شاخص قیمت تولیدکننده باید گفت که این شاخص درواقع 
نشان دهنده نرخ تورم در قیمت ها است؛ منتها با این تفاوت که سبد 
این شاخص مربوط به هزینه های تولید توسط تولیدکننده است. این 
شاخص به میزان ســنجش قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه های 
تولیدکننده در مقایســه با دوره مشابه گذشته اطاق می شود. هرچه 
درصد این شاخص نسبت به دوره گذشته در دوره قبل افزایش یابد، 

موجب افزایش تورم خواهد شد.
از این گذشــته، شــاخص بهای تولیدکننده در علم اقتصاد یک 
شــاخص پیش نگرانه به شــمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را 
از دیــدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش هــای مختلف اقتصادی 
)کشــاورزی، صنعت و خدمات( نشان می دهد؛ علت این مسئله هم 
افزایش هزینه تمام شده محصوات تولیدی و درنهایت افزایش قیمت 

برای مصرف کننده هم هست.
همانطور که فعاان و کارشناسان اقتصادی بارها گفته اند، افزایش 
نرخ ارز و اثرات روانی آن، یکی از علت های اصلی افزایش تورم تولید 
در هفت ماهه نخست امسال بوده است زیرا براساس آمار گمرک، بیش 
از 70 درصد کااهای وارداتی به کشور را اقام واسطه ای و سرمایه ای 

تشکیل می دهد که از تغییرات نرخ ارز تأثیر می پذیرد.
بر اســاس آمار بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران 
در مهرماه امســال نسبت به مهرماه سال گذشته 59 درصد افزایش 
نشان می دهد که به معنای افزایش 59 درصدی هزینه های تولید در 

کشور در یک سال اخیر است.
افزایش 59 درصدی هزینه های تولید در مهرماه امسال، بااترین 
تورم بخش تولید از سال 1370 بدین سو محسوب می شود. پیش از 
این، رکورد بااترین تورم بخش تولید به دولت هاشــمی رفسنجانی 
تعلق داشــت که در شهریور 1374 شاخص تورم تولید به 54 درصد 

رسیده بود.
عضو کمیسیون اصل 90: 

قاچاق پوشاک با تبانی برخی مدیران 
انجام می شود

بر اساس آمار بانک مرکزی
شدیدترین فشار تورمی تولیدکنندگان 

در دولت روحانی رخ داده است

ایران خودرو در اقدامی خودسرانه قیمت 
برخــی محصواتش را بیــش از 50 درصد 

افزایش داد.
در حالــی که از ماه ها پیش ســازمان حمایت 
در حال بررســی قیمت خودرو با توجه به افزایش 
قیمت ارز است، خودروسازان در اقدامی خود سرانه 

قیمتهای خود را افزایش دادند.
 به گزارش فارس،گــروه صنعتی ایران خودرو 
طی بخشــنامه ای قیمت چهار محصــول را برای 

فروش اعام کرد. 
در این بخشــنامه که قیمــت 4 محصول برای 
فروش از 17 آذر و تحویل فوری اعام شده، قیمت 
3 محصــول افزایش و قیمــت یک محصول جدید 

اعام شده است. 
در این اطاعیه قیمت چهار محصول پژو پارس 
اتوماتیــک 83 میلیون تومان، S30 اتوماتیک 141 
میلیــون تومان، رنو تندر 90 پیــکاپ 77 میلیون 
تومان و وانت آریســان دو گانه ســوز 36 میلیون 
تومان مشخص شده است در حالی که قیمت قبلی 
پژو پارس اتوماتیک 54 میلیون و 802 هزار تومان، 
رنو تندر 90 پیکاپ 39 میلیون و 162 هزار تومان 
و وانت آریســان دوگانه سوز هم 31 میلیون و 861 

هزار تومان بوده است. 
بنابراین با محاسبه قیمت ها مشخص می شود این 
خودروساز بیش از 28 میلیون تومان قیمت پژو پارس 

اقدامخودسرانهایرانخودرودرافزایشبیشاز50درصدیقیمتمحصواتش

اتوماتیک، و حدود 38 میلیون تومان قیمت رنو تندر 
90 پیــکاپ و بیش از 5 میلیون تومان قیمت وانت 

آریسان دوگانه سوز را افزایش داده است. 
افزایــش قیمت محصوات ایران خودرو و حتی 
افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی توسط سایر 
خودروسازان از قبیل بهمن موتور در افزایش قیمت 
بســترن B30 و امثال آن در حالی اتفاق افتاده که 
سازمان حمایت هنوز هیچ مجوزی را برای افزایش 

قیمت خودرو صادر نکرده و از طرفی نسبت به اینگونه 
افزایش قیمت هما هم هیچ واکنشــی از خود نشان 
نداده است و مانند همیشه نقش بی تاثیر خود را در 

حمایت از مصرف کننده حفظ کرده است. 
گفتنی است بعد از اینکه شورای رقابت از شمول 
قیمت گذاری خودرو خارج شد، مقرر شد تا قیمت 
تمام شــده خودرو های داخلی با توجه به تحوات 
اخیر ارزی توســط سازمان حمایت بررسی شود که 

تاکنون در این مورد سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان هیچ گونه اظهار نظر رسمی نداشته 

است.
افزایش خودســرانه قیمت های خودرو توســط 
خودروسازان در حالی اتفاق می افتد که چهارشنبه 
هفته گذشــته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اعام کرد »سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مسئول اعام قیمت خودرو و تنظیم 

بازار است و رسیدگی خواهد کرد.« 
رحمانــی همچنین گفته بود »قیمت خودرو را 
باید حتما پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار 

رانت و دالی پیش بیاید!«.
به گزارش فارس اگرچه رحمانی گفته که قیمت 
خــودرو را باید حتما پایین بیاوریم اما تاکنون هیچ 
راهکاری از سوی وزارت صنعت برای کاهش قیمت 
خودرو اعام نشــده و سازمان حمایت هم به عنوان 
مسئول تنظیم بازار هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری 

از این افزایش  قیمت ها به عمل نیاورده است. 
گفتنی است پیش از این رحمانی در گفت وگو 
بــا خبرنگار فارس و بعد از اینکه ســبحانی فر عضو 
کمیســیون صنایع مجلس شــورای اســامی به 
نقل از مســئوان وزارت صنعت نقل کرده بود که 
رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف کرده 
اســت با انکار این موضوع گفــت: رئیس جمهور با 

افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است. 

رئیس  ســازمان برنامه و بودجه اظهار کرد 
»چه کســی می تواند کتمان کند که به علت 
سیاست های پولی در اقتصاد تورم وجود دارد«؟
نشست خبری محمدباقر نوبخت برای رونمایی 
از ایحه بودجه ســال آینده روز پنجشنبه در محل 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
هر چند انتظار می رفت مانند سال های گذشته 
جزئیات بودجه در اختیار رســانه ها قرار گیرد، این 
ایحــه با این توجیه که هنــوز رئیس جمهور آن را 
به مجلس ارائه نکرده است، در اختیار رسانه ها قرار 

نگرفت!
یکی از موضوعاتی که درباره بودجه مطرح است، 
آثار تورمی ایحه بودجه اســت که از سوی کیهان 

مطرح شد.
نوبخت در پاســخ به ســؤال خبرنگار کیهان با 
اشــاره به اینکه »سازمان برنامه و بودجه متولی کل 

اقتصاد نیســت«، عنوان کرد: تورم می تواند ناشی از 
سیاست های پولی یا سیاستهای مالی باشد.

وی افــزود: طبق قانون پولی و بانکی، مســئول 
سیاســتهای پولی بانک مرکزی است و شورای پول 
و اعتبار بــر آن نظارت می کند و مســئول تنظیم 
سیاستهای مالی در قالب بودجه ساانه هم سازمان 
برنامه و بودجه است که شورای اقتصاد بر آن نظارت 

می کند.
رئیس  ســازمان برنامه و بودجه بــا بیان اینکه 
»بودجــه 98 به ایجاد تورم نمی انجامد«، توپ را به 
زمین بانک مرکزی انداخت و تصریح کرد: »چه کسی 
می تواند کتمان کند که به علت سیاست های پولی در 
اقتصاد تورم وجود دارد؟ همه ما وقتی به بازار مراجعه 

می کنیم با این موضوع مواجه می شویم«.
نوبخت در پاسخ به سؤال دیگر کیهان درباره تغییر 
نرخ حامل های انرژی در بودجه سال آینده اظهار کرد: 

قیمت حامل های انرژی در بودجه 98 تغییری نکرده و 
بنزین همان لیتری هزار تومان است و دولت درآمدی 

از این محل نخواهد داشت.
البته وی به طور ضمنی به احتمال افزایش نرخ 
بنزین اشاره کرد و گفت: »اگر قرار شود بنزین گران 
شود، در قانون هدفمندسازی یارانه ها منعکس خواهد 
شد و محل مصرف درآمدهای آن هم برای توزیع بین 

مردم استفاده می شود«.
در این نشســت، معاون سازمان برنامه و بودجه 
کشور هم با تاکید بر اینکه بسیاری از اختیارات بودجه 
به استان ها واگذار شد، گفت: وابستگی نفت در بودجه 
27 درصد شد، یارانه نقدی سال آینده تغییر نمی کند.
به گزارش فارس، ســید حمید پورمحمدی در 
تشــریح ایحه بودجه 1398 کل کشور یادآور شد: 
یک و نیم میلیون بشکه با 54 دار در ایحه بودجه 
پیش بینی شده است، نرخ تسعیر نیز برای کااهای 

اساســی چهار هزار و 200 تومان است و کل منابع 
دار نفتی 16 میلیارد دار است که نرخ موثر آن پنج 
هزار و 800 تومان است و بخشی از این منابع نیز با 

ارز نیمایی فروخته خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: اگر قمیت نفت کم بشود 
به راحتی می توان با تخصیص حل کنیم و مشکلی 
از این بابت نداریم. برای ســال آینده هر چه آمریکا 
و بدخواهان بخواهند بکنند، اثری ندارد، اما سختی 

دارد و بودجه قابل اداره است.
معاون ســازمان برنامه و بودجه کشــور درباره 
مســکن مهر تصریح کرد: سال جاری تعداد زیادی 
از ساختمان های مسکن مهر براساس قانون بودجه 
امســال در اختیار افراد تحت پوشش کمیته امداد 
قرار می گیرد و مســکن مهر بدون متقاضی نداریم. 
باید زیرســاخت آماده کنیم، بخشی از دارایی مازاد 

و اماک وزارت راه برای این منظور استفاده شود.

نوبخت در پاسخ به کیهان:

کسینمیتواندتورمراانکارکند!

یــک تولیدکننده تجهیزات صنعت نفــت اظهار کرد: صندوق 
توسعه ملی و بانک صنعت و معدن در سال های اخیر برای اشتغالزایی 

خارجی ها زحمات بسیار زیادی کشیده اند.
عبدالحمید نادریان در گفت و گو با خبرگزاری فارس با انتقاد از عملکرد 
بانک ها و صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن 
در سال های اخیر برای اشتغالزایی خارجی ها زحمات بسیار زیادی کشیده اند، 

اما در مقابل برای اشتغال جوانان ایرانی کار خاصی نکرده اند.
وی با اشــاره به اینکه تا از درون حرکت توسعه شروع نشود ایران راه به 
جایی نمی برد افزود: متاسفانه شاهد هستیم که دست هایی اجازه نمی دهند 
تا صنعت ایران روی مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و می خواهند ایران را 

در ایستگاه واردات قطعات و تجهیزات نگه دارند.
این فعال صنعت نفــت تصریح کرد: در حال حاضر 91 میلیارد دار در 
پارس جنوبی در حال سرمایه گذاری هستیم که 70 میلیارد دار انجام گرفته 
و 21 میلیارد دار نیز در حال انجام اســت که متاسفانه سهم صنعت داخل 

یعنی سهم صنعتگر ایرانی بسیار اندک است.
نادریــان ادامه داد: نتیجه سیاست اشــتباه دولــت را در بخش صنعت 
تعطیلــی کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ برشــمرد و گفــت: بزرگترین 
 شــهرک صنعتی ایران در ســال های گذشــته امروز تبدیل به شــهر ارواح 
شده است.وی عنوان کرد: بنده به عنوان یک تولیدکننده دکل های نفتی نیاز به 
20 میلیون دار تسهیات داشتم، که اتفاقا اشتغالزایی خوبی برای کشور دارد، 
تمام مدارک هم ارسال شده است اما بانک های ایران سنگ اندازی می کنند. 
جالب اینکه اگر برای واردات تسهیات می خواستم این عدد اان در حساب 

خارجی مان وجود می داشت!
ایــن فعال صنعت نفت گفت: بانک ها فقط به برای واردات وام می دهند 
و مدیران دولتی به فکر تولید داخل نیستند که این موضوع از تفکر اشتباهی 
اســت که این سالها در کشور رایج شده و این تفکر می گوید جنس خارجی 
بهتر از جنس داخلی اســت در صورتی که در سال های قبل تولیدکنندگان 

داخلی بودند که اجناس صنعت را تامین می کردند.
نادریان افزود: دولت باید هرچه سریعتر تفکر خود را تغییر دهد تا از این 

وضعیت خارج شویم و بتوانیم روی پای خود بایستیم.

تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت:
دولت برای اشتغال خارجی ها
 زحمت زیادی کشیده است!

وزیر راه و شهرســازی از تصویب راه اندازی صندوق توســعه 
حمل ونقل کشور با ســرمایه اولیه 190 هزار میلیارد ریال در هیئت 

دولت خبر داد. 
به گزارش ایرنا، محمد اسامی در حاشیه حضور در ایستگاه راه آهن اینچه 
برون گنبدکاووس به خبرنگاران گفت: این صندوق که اساسنامه آن در هیئت 
دولت تصویب شده است با هدف پشتیبانی مالی از طرح های حوزه حمل ونقل 
تشکیل می شود.وی افزود: عاوه  بر اعتبارات این صندوق، بخش خصوص نیز 
می تواند با تمهیدات پیش بینی شده توسط دولت در اجرای طرح های حوزه 
حمل ونقل همکاری و مشارکت کند.اسامی با  اشاره به ظرفیت ریلی کریدور 
شمال جنوب کشور اضافه کرد: تسریع در ایجاد زیرساخت ها برای راه آهن و 
بندر خشک اینچه برون می تواند به بهره برداری افزون تر از این ظرفیت برای 

توسعه حمل ونقل شمال شرق کشور منجر شود.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: باید زیرســاخت های تخلیه و بارگیری 
ایستگاه راه آهن اینچه برون افزایش یابد که استفاده از سرمایه بخش خصوصی 

می تواند رسیدن به این هدف را آسان تر کند.
اســامی افزود: طرح برقی کردن راه آهن اینچه برون به گرمسار توسط 
شرکت روسی مراحل نهایی را طی می کند و موانع حقوقی آن درحال برطرف 
شدن است.وزیر راه و شهرسازی همچنین از رفع موانع احداث راه آهن گرگان - 
گنبد - مشــهد خبر داد و گفت: در این طرح عاوه بر بهره برداری مسافرتی، 
جابه جایی کاا با توجه به ظرفیت های بخش کشاورزی و معدنی شمال شرق 

کشور مورد نظر است و اجرای آن را توجیه پذیر می کند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از وجود 3 هزار و 300 نقطه حادثه خیز 
در کشور خبر داد و گفت: نیمی از این نقاط در اولویت اول قرار داده و ایمن 
می شود.اســامی همچنین به برنامه دولت برای خانه دار کردن مردم  اشاره 
و بیان کرد: اجرای طرح مســکن مهر برای مدتی متوقف شــده اما دولت به 

دنبال اجرای مجدد آن است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: تکمیل طرح های مسکن مهر، توجه به 
بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری از مهم ترین برنامه های دولت و وزارت 

راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی:
صندوق توسعه حمل ونقل کشور 

راه اندازی می شود



گزارش روز
صفحه ۵

 شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ 
۳۰ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶8

افقی:
1- شــهری در مســیر اصفهان به شیراز- اثری از 
عطار نیشابوری 2- سقوط غیرمنتظره پول ملی و 
تنزل قدرت خرید مردم سبب ساز این نگرش منفی 
نسبت به دولتمردان شده است 3- پسوند خریدار و 
گرفتار- میدان جنگی در مرز عراق- پدر یا پدربزرگ 
4- سنجیدن- در میان قرار گرفته- اثری از هومر 
یونانی 5- فلزی کمیاب و گرانبها- کنار، تهیگاه- اگر 
سمی باشد خطرناک است 6- خواهر هادی- اشاره 
با چشــم و ابرو- طرح و نقشه 7- آزردگی خاطر- 
کم کاری، بی حالی- خرمافروش 8- پاســخ مثبت 
در اســتان فارس- وصف وسیله نیازمند به جریان 
الکتریســیته- گریانیدن، اشک کســی را سرازیر 
کردن- ســاز شــاکی 9- نوعی پروفیل- آمرزش- 
وسیله ورزشــی یا توزین کاا 10- امکان نزدیک 
شدن- حاشیه سفید صفحه کتاب- ستاره فوتبال 
بارسلونا 11- پرتو اتمی خطرناک- رنگ سبز مورد 
عاقه چینی ها- خوشــبخت 12- شریک- خواهر 
دارا- عارضه لک شدن پوست بدن 13- علمی که با 
الطاف الهی نصیب کسی می شود- رنگ توقف- سوره 
پس از فاطر 14- خبری بد برای اقتصاد تحت فشار 
کشورمان 15- از آثار نظامی گنجوی- خرد کردن.

عمودی:
1- جمع عربی برای کســرا- نام دیگر گیاه 
کاســنی- مایع هستی بخش 2- منافع خود 
را تامین کردن- در لغت به معنای پارو است 
3- سوز دل- دینداری- عجله و تندی- نشانه 

شماره 11285 جدو    ل

تفضیل صفت 4- خصومت- غزال بیابان های 
ما- پنــاه دادن 5- پیش درآمد هوی- مازم 
پیچ و مهره- عــددی ترتیبی 6- همگانی- 
طایفه برتر در مکه صدر اسام- برکت سفره 
تنگه ای  پیامبری مشهور-  دادن-  تکیه   -7
در جنوب خاک ایتالیا 8- ناخن ســتوران- 
تشکر- حاضر و آماده- دریای عرب 9- پیوند و 
اتصال- لکنت زبان- ملک درآمدزا برای قدما، 
تیول 10- اطوار- خردمند- بازار فروش و کرایه 
حیوانات اهلی 11- وحشــتناک- پرتاش- 
دانه ای کــه امروزه کمتر مصرف می شــود 
12- مظهر، سمبل- نهی از تاختن- کشوری 
پرجمعیت در قاره آمریکا 13- گروه خونی اکثر 
ایرانیان- کبوتر صحرایی- شماره فرانسوی- 
دور دهان 14- خرس ســیاه بلوچســتان و 
کرمان- درگاه دریافت و پرداخت ارزی مستقر 
در بلژیک که بر روی تجار ایرانی بسته شده 
است 15- بانگ نهیب- امذهب- جرأت پیدا 

کردن.

بدون نقطه کور

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

فو ق العاده مورخ 1396/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای مصطفی کانتری کد ملی 1570373647 - آقای 

محمدرضا موید کــد ملی  1262257621 خانم کبری 

اســفند کد ملی 1581975112 برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند آقای محمد حسینیان پور به شماره کد 

ملی 0039742652 به سمت بازرس اصلی و آقای صمد 

رنجی امجد به شماره کد ملی 1380774624 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۱۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۴۱۰ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰۷۴۳۷(

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰۶۵۵۲(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی خانه گستر تحکیم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰8۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶8۵۲۹۶ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/6/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران، یادگار 
امام، بین خیابان آزادی و خیابان طوس، خیابان شــهید زارع، 
پــاک 26 به کد پســتی 1343996557 تغییر یافت. و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح شد.

دیده ایم و شــنیده ایم که همــه از اهمیت 
برای  تاثیرات مثبت وجود مشــاور تحصیلی  و 
اما همان قدر که حضور  دانش آموزان می گویند، 
آن موثر اســت؛ نبود آن هم آسیب  زننده است. 
آسیب هایی که با پایان دوران تحصیل دانش آموزان 
به اتمام نمی رسد و حتی بعضا تا پایان عمر همراه 

آنان خواهد بود. 
مشــاوره تحصیلی به دانش آمــوزان کمک می کند 
ویژگی ها و اســتعدادهای خود را بهتر بشناســند و به 
شرایط و خصوصیاتی که یا توجهی به آنها نداشته اند و 
یا میزان توجه به آنها کمتر بوده است، با دقت بیشتری 
نگاه کنند. عاوه بر ایــن اطاعات آنها را در زمینه های 
مختلف تحصیلی بااتر برده و در صورت وجود نواقصی 
در عملکردشــان آنها را شناســایی کرده و راه حل هایی 
برای رفع نواقص ارائه می کند. به این ترتیب دانش آموزان 
می توانند عملکرد بهتری نسبت به قبل در زمینه درسی 
داشته باشند. انتخاب های مفیدی انجام دهند و  اشکاات 

احتمالی را رفع کنند.
نگاهی به تاریخچه مشاوره تحصیلی 

در ایران
در ایران مسئله راهنمایی و مشاوره و تهیه مقدمات 
آن بین ســال های 1337 تا 1350 شروع شد و جریان 

پیدا کرد. 
پــس از پیروزی انقاب اســامی برنامه راهنمایی 
بــا توجه به اهداف جدید مورد بررســی و ارزیابی قرار 
گرفت و نتیجه آن سیســتم معلم - مشاور بود که هم 
به تدریس و هم به مشاوره می پرداختند. پس از مدتی 
برای تهیه هدف های هماهنگ با اهداف انقاب اسامی 
برنامه راهنمایی و مراکز مشاوره حذف و تحلیل گردید 
و به جای آن طرح مربیان پرورشــی با عنوان متولیان 
انقاب در مدارس طرح ریزی و اجرا شــد. این طرح به 
تدریج مسئوان را متوجه نیاز به مشاوره و راهنمایی در 
مدارس کرد. تا اینکه در سال 1364 هسته های مشاوره 
و راهنمایی مجددا در مناطق آموزش و پرورش تاسیس 
گردیــد. در حال حاضر برنامه های مشــاوره ای مدارس 
به ســمت تخصصی شــدن و خدمات مشاوره ای سوق 
داده شــده است و طرح هایی چون »طرح احیای نقش 

مشاوره ای معلمان« در حال اجرا است.
ضرورت وجود مشاوران خوب

 برای دانش آموزان
گاه انتخاب هایی که دانش آموزان در زمینه رشته ها 
و مشاغل انجام می دهند، عاری از هر گونه دلیل منطقی 
و اطاعات مناسب اســت. معیارهایی که دانش آموزان 
در چنین مواردی برای انتخاب های خود برمی گزینند، 
ماک هایی کاذب و نامناسب است. مثل انتخاب رشته 
ریاضی فیزیک به خاطر وجهه اجتماعی آن، یا به خاطر 
چشــم و هم چشــمی و یا به خاطر دنباله روی از یک 
دوســت و یا همراه با او بودن در طول تحصیل. چنین 
انتخاب هایی به احتمال زیاد محکوم به شکست خواهند 
بود. شکست یا در مرحله سال های دبیرستان به صورت 
کاهش در نمرات، عدم موفقیت در کنکور و در ســنین 
بااتر در انتخاب رشته در زمینه انتخاب رشته تحصیلی. 
مشــاوره از آن جهت ضرورت می یابد که اهمیت چنین 
انتخاب هایی به دانش آموز گوشزد شود تا او ماک های 
مناسبی برای تصمیم های خود اتخاذ کند و از احتمال 

شکست خود در آینده پیشگیری کند.

اهمیت مشاوره تحصیلی و بی توجهی به کمیت و کیفیت آن در سیستم آموزشی 

مشاوره تحصیلی، هرم موفقیت روی کاغذ تا ساختن آتیه 
گروه گزارش

* یک روانشناس: می توان توانایی ها و نیز محدودیت های 
دانش آموزان را شناخت و از امکانات موجود حداکثر استفاده 

 را به عمل آورد. مشاور تحصیلی، با شناخت دانش آموزان 
 در زمینه های گوناگون می تواند آنان را به رشته های 

 تحصیلی مناسب راهنمایی کند و آنان را در حل 
مشکات یاری دهد.

بخش پایانی

»محمدرضا صمیمی« روانشناس به گزارشگر کیهان 
می گوید: »مشاوره تحصیلی به جهت نقش مهم تربیت 
نیروی انســانی آینده، از اهمیت زیادی برخوردار است. 
وظیفه مشــاور تحصیلی، در آماده کردن دانش آموزانی 
که نیروی انســانی فردا تلقی می شــوند، برای مواجهه 
و ســازگاری با مقتضیات قرن اخیر که از حساســیت 
ویژه ای برخوردار اســت، بسیار حســاس و سنگین به 
نظر می رســد. اضطراب، افسردگی، مصرف مواد مخدر، 
رفتارهای نابهنجار، مشکات تحصیلی، گرایش ارتباط 
بــا جنس مخالــف و... از عمده ترین مشــکات روانی 
 اجتماعی دانش آموزان اســت؛ به طــوری که بیش از

 32 درصد دانش آموزان از نوعی مشکل اجتماعی روانی 
رنج می برند.« 

او با بیان این  که اهداف تحصیلی دانش آموزان زمانی 
تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با 
توجه به نیازها و امکانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند، 
می گوید: »از طریق خدمات راهنمایی و مشاوره می توان 
توانایی ها و نیز محدودیت های دانش آموزان را شناخت و 
از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد. مشاور 
تحصیلی، با شناخت دانش آموزان در زمینه های گوناگون 
می تواند آنان را به رشته های تحصیلی مناسب راهنمایی 

کند و آنان را در حل مشکات یاری دهد.« 
این روانشناس سپس ادامه می دهد: »گرچه آشنایی 
معلــم با فنون راهنمایی، تدریس و عملکرد او را مؤثر و 
پربار می ســازد؛ ولی معلم به تنهایــی نه می تواند و نه 
فرصت دارد به تمام مسایل و مشکات روانی، خانوادگی 
و تحصیلی دانش آموزان رسیدگی کند و برای هر کدام 
راه حل ارایه دهد. مشــاورمی تواند بــا همکاری معلم، 
خانواده و مســئوان مدرســه در جهت رفع مشکات 
تحصیلــی و خانوادگی و روانــی و تأمین ثبات عاطفی 

یاری دهد و در نهایت، نیل به اهداف آموزش و پرورش 
را ممکن سازد.«

وی در تکمیــل صحبت هایــش می گویــد: »رتبه 
نخســت رشــته علوم تجربی در آزمون سراســری نود 
وپنج؛ دانشجوی رشــته مهندسی برق دانشگاه شریف 
بود. متأســفانه تحقیقات نشــان داده اســت که اغلب 
انتخاب هایی که دانش آموزان در زمینه رشته تحصیلی 
خود در مقطع مدرسه و نیز رشته دانشگاهی خود انجام 
می دهنــد، عاری از هر گونــه دلیل منطقی و اطاعات 
مناســب اســت. معیارهایی که دانش آموزان در چنین 
مواردی برای انتخاب های خود برمی گزینند، ماک هایی 
کاذب و نامناســب و اساسا بر اساس انتخاب های دیکته 
شده اطرافیان است، به همین دلیل یک مشاور تحصیلی 
آگاه و حرفه ای می تواند به دانش آموز در انتخاب رشته 
دانشگاهی منطبق با استعدادها و خواسته های او کمک 

شایانی کند.«
بررســی ها نشان داده است که در بسیاری از موارد 
دانش آموزان اطاعات دقیق و مناسبی نسبت به عایق 
خود و از طرفی دیگر بازار کار جامعه ندارند، و در زمان 
انتخاب رشته، صرفا مبتنی بر اطاعات محدود و فضای 
حاکم بــر جامعه تصمیم گیری می کنند. این نقیصه از 
یک طرف به ضعف خانواده ها برمی گردد، از طرفی دیگر 
به کمبود مشاوران تحصیلی در مدارس، و از بعدی دیگر 
به نوع نگاه والدین و مدارس و مشاوران به مقوله هدایت 

تحصیلی بر می گردد.
دانش آموزان کجای سیستم
 هدایت تحصیلی هستند؟

تا سال های گذشته گله دانش آموزان از عدم شناخت 
مناسب رشته ها در سال اول دبیرستان برای انتخاب رشته 
تحصیلی بود؛ هر چند که اغلب راهنمایی های مشاوران 

تحصیلی و فرم های بی ارتباط آزمون  رغبت  ســنجی را 
هم بی تاثیر نمی دانستند. بعد از آن دوران حاا چند سالی 
اســت که سیستم جدید هدایت تحصیلی جایگزین آن 
روش سنتی شده و چه بسا که محدودیت ها را هم برای 
دانش آموزان در رشته مورد عاقه شان کمتر کرده است. 
پای گفت و گو با عده  ای از دانش آموزان کاس دهم 
می نشینیم که نخستین ماه های تحصیل خود را بعد از 
هدایت تحصیلی پشت سر گذاشته اند. به راحتی می توان 
گفت تعداد کسانی که از وضعیت تحصیلی خود راضی 

هستند، خیلی کمتر از قشر ناراضی است. 
حتی بعضی از آنان چون در یک رشــته مورد عاقه 
تحصیل نمی کنند، دچار اُفت تحصیلی شده اند، در حالی 
که نه معلم پاسخگوی این وضعیت است و نه مشاور. یکی از 
دانش آموزان از وضعیت خود چنین می گوید: »از ما آزمون 
رغبت سنجی گرفته شد و نتیجه ای که از آن به ما گفتند، 
اصا چیزی نبود که به عاقه و استعدادمان نزدیک باشد. 
بعد هم بر اســاس معدل بچه ها را در رشته های مختلف 

ثبت نام کردند؛ یعنی عما فقط یک انتخاب داشتیم.« 
گایه های دیگر دانش آموزان مشــابه هم هست و 
می گویند؛ معدل شــان و مسئولین مدرسه رشته شان را 

انتخاب کرده اند، نه خودشان. 
جایگاه مهم مشاور

 در بدنه سیستم آموزشی امروز
در دنیای کنونی، پیش رفت همه جانبه دانش آموز، 
مورد نظر مدارس جدید است و تنها به کسب مهارت های 
آموزشی و یادگیری های درســی اکتفا نمی شود؛ بلکه 
هدف، رشــد همه جانبه شخصیت دانش آموز است تا به 
جایــگاه و مقام یک فرد بزرگ ســال کامل برخوردار از 
سامت روان برسد. از جمله اموری که مورد توجه است، 
ســازگاری های حرفه ای، اجتماعی و شخصیتی اوست. 

مفهوم تازه آموزش و پرورش، سازگاری با موقعیت های 
زندگی و خدمات راهنمایی با هدف حمایت از مدارس و 
ایجاد تسهیات ازم برای رسیدن به آن سازمان است.

 عاطفه میری معاون آموزشی مقطع متوسطه برایمان 
توضیح می دهد: » گسترش خدمت راهنمایی و مشاوره 
در تمام مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دبیرســتان یک 
ضرورت مســلم در همه جوامع پیشرفته است. مشاور 
مدرسه با آگاهی از ارتباط تنگاتنگ مشکات تحصیلی 
با زمینه های روانی - اجتماعی دانش آموزان و با استفاده از 
متون و روش های راهنمایی و مشاوره از طریق شیوه های 
مختلف فردی، گروهی و خانوادگی به دانش آموزان کمک 
می کند تا با بررســی های همه جانبه مشکات بتوانند 
راه حل یا راه حل های مناســب را انتخاب و برای اجرای 

آنها برنامه ریزی کنند و در نهایت عمل کرد دانش آموزان 
در ابعاد مختلف بهبود یابد.«

این فرهنگی در تکمیل صحبت هایش می گوید: 
»یک مشــاور تحصیلی در صورتی به موفقیت کامل 
خواهد رســید که همه عوامل آموزشی اعم از مدیر، 
معاون، معلمان و حتی اولیای دانش آموز پس از انجام 
شدن مشاوره به پی گیری آن بپردازند و دانش آموز 
را تا گام های نهایــی موفقیت همراهی کنند. توجه 
بیش تر در هدایت تحصیلی دانش آموزان برای انتخاب 

رشته به نمره های آنها در دروس مربوط به آن رشته 
است؛ زیرا عایق و نقاط ضعف و قوت دانش آموزان 
در نمره های آنها منعکس می شــود. مشــاوران باید 
سعی کنند اثر فشار والدین برای ورود دانش آموزان 
به یک رشته خاص را با ارتباط اولیای آنها و مشاوره 

صحیح کم کنند.«
ضرورت مشاوره همزمان با والدین

بر هیچ کس پوشیده نیست که مشاوره تحصیلی و 
برنامه ریزی درســی ضرورت کامل داشته و با راهنمایی 
و مشــورت با متخصص و مشاورین این امر می تواند در 
تصمیم گیری و انتخاب رشــته تحصیلی دانش آموزان 
دقت کافی نمود. همیشه در زندگی اوقاتی پیش می آید 
که ضرورت مشــاوره برای ما بیشتر مشخص می شود. 

یک اشــتباه و انتخاب نادرست می تواند مسیر زندگی و 
تحصیل ما را دچار اختال کند. مشــاوره تحصیلی به 
دانش آموزان کمک می کند ویژگی ها و اســتعدادهای 
خود را بهتر بشناسند و به شرایط و خصوصیاتی که در 

خود می بینند، دقت بیشتری کنند.
البته با مشــاوره تحصیلی دانش آمــوز به نقص ها 
و مواردی که باید قوی تر باشــد پــی برده و این باعث 
می شود که در طول تحصیل خود موفق تر عمل کنند. 
کانون خانواده و مخصوصا والدین نقش بسیار مهمی در 

آینده تحصیلــی فرزندان خود دارند، از این رو ضرورت 
مشاوره تحصیلی همزمان با والدین نیز اهمیت داشته و 
والدین باید نسبت به نقاط ضعف و قوت دانش آموز خود 
اطاع کامل داشته تا بتوانند او را حمایت کرده و بستری 
مناسب و دور از تنش و آرامش کامل در محیط خانواده 

جهت ارتقاء سطح علمی او مهیا کنند.
محیا رســتمی یک مشاور تحصیلی برایمان درباره 
ضرورت مشــاوره در انتخاب راه آینده توضیح می دهد: 
»برای هر دانش آموز ی و در هر مقطعی ممکن اســت 
افت تحصیلی به وجود آید. این اُفت تحصیلی ممکن است 
از بابت مســائل خانوادگی مدرسه و غیره باشد و یا علل 
فردی داشــته باشد؛ بنابراین ضرورت مشاوره تحصیلی 
برای آنها الزامی است و باید سعی کرد دوباره آنها را در 

مسیر مطالعه درست و برنامه ریزی منظم تر هدایت کرد. 
در مواردی که مشکل تحصیلی از خانواده نشات می گیرد، 

باید به والدین نیز خدمات مشاوره ای ارایه داد.«
وی درباره اهمیت مشاوره تحصیلی در انتخاب شغل 
و مســیر آینده زندگی فرد می گوید: »ضرورت مشاوره 
تحصیلی برای انتخاب رشــته تحصیلــی حائز اهمیت 
فوق العاده بوده که یک انتخاب نادرســت ممکن است 
مسیر آینده زندگی و شغلی دانش آموز را منحرف کند و 

در آینده در شغل خود راضی و موفق نباشد.«

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/5/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شارخ یزدانی به شماره 
ملی 0439770221 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فرجاد مقدم به شــماره ملی 0064188604 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود یزدانی به شماره ملی 0060440252 بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری 

با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر و هولوگرام شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجارتی ستاره باروک ایرانیان
 سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳8۹۲۳۴۶

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

صورتجلسه  اســتناد  به 
مورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/4/27
ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محسن نیک نژاد حسینی 
به  ش م 0931212650 
سمت رئیس هیئت مدیره 
شیبانی  علیمردان  آقای 
 0652065783 ش  م 
به ســمت نایــب رئیس 
هیئــت مدیــره خانــم 
ش .م  طبســی  فروزنده 
0039917215 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای 
علیرضا نیک نژاد حسینی 
 0070715645 ش.م 
و  مدیرعامل  به ســمت 
عضو هیئت مدیره تعیین 
گردیدنــد. امضــاء کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور از 
قبیل چک، سفته، برات و 
غیره با امضاء ثابت رئیس 
یا نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با امضاء یکی دیگر 
اعضــاء هیئت مدیره  از 
متفقا با مهر شــرکت و 
اوراق و مکاتبات عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل 
یا هر یک از اعضاء هیئت 
مدیره بــه تنهائی همراه 
بــا مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت قزل 
آبتاب سهامی 

خاص به شماره 
ثبت ۱۵۷۷88 
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۰۰۵۱۴۷

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

گام
فری

اد 
ره

ه: ف
هفت

ن 
ح ای

طرا

در اجرای مواد 166 و 169 ایحه اصاح قانون تجارت بدینوســیله 
به اطاع صاحبان ســهام شرکت می رســاند که طبق تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/8/20 مقرر گردیده اســت که سرمایه 
شرکت از مبلغ 26،599،362 ریال به مبلغ 135،026،599،362 ریال 
از طریق صدور 135،000،000،000 سهم جدید یک )1( ریالی با نام 
از محل تبدیل مطالبات حال شــده سهامداران و یا از طریق پرداخت 

نقدی سهامداران افزایش یابد.
لذا به اطاع سهامداران محترم می رساند چنانچه مطالبات حال شده ای 
داشته و مایل به پذیره نویسی سهام جدید از محل تبدیل مطالبات خود 
می باشند و یا مایلند با پرداخت نقدی در افزایش سرمایه شرکت نمایند 
در اجــرای ماده 166 اصاحی قانون تجارت از تاریخ نشــر این آگهی 
ظرف مدت شصت )60( روز به امور مالی شرکت در آدرس ذیل مراجعه 

و نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به شرح ذیل اقدام نمایند.
سهامدارانی که مایلند از طریق پرداخت نقدی سهام جدید را پذیره نویسی 

 نماینــد می توانند بهای ســهام جدید را به حســاب ســپرده شــماره
 7-10988057-8100-349 شــرکت در بانک پاسارگاد شعبه ساعی، 

کد 349 واریز نموده و رسید آن را به امور مالی شرکت ارائه نمایند.
ســهامدارانی که مایلند از محل تبدیل مطالبات حال شده خود سهام 
جدید را پذیره نویسی نمایند ازم است با مراجعه به امور مالی شرکت 
واقع در دفتر تهران، خیابان الوند، خیابان 31، پاک 17، کد پســتی 
1516657913 نســبت به امضاء ورقه خرید سهم براساس حق تقدم 
خود اقدام و نســبت به تسویه حســاب طلب خود معادل مبلغ سهام 

خریداری شده اقدام نمایند.
ضمنا به اطاع سهامداران می رساند که هر سهامدار به ازای هر سهم 

حق خرید 5،075/3097 سهم را خواهد داشت.
در صورتی که سهامداران از حق تقدم خود به طور کامل یا بخشی از 
آن استفاده ننمایند هیئت مدیره حق خواهد داشت آن بخش باقیمانده 

از سهام پذیره نویسی نشده را به دیگر سهامداران عرضه نماید.

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه سهامداران شرکت آبهای 
معدنی دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۰۰۳۱

هیئت مدیره شرکت آبهای معدنی دماوند سهامی خاص

گروه قرارگاه های پشــتیبانی سازمان صنایع دفاع - فرماندهی قرارگاه شــهدای منطقه پارچین در نظر دارد از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی فعالیت های مشروح ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیساتی و ساختمانی - )مناقصه شماره 1880(
اجرای عملیات فضای سبز و خدمات شهری - )مناقصه شماره 1881 و 1882(

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پست برق 63 کیلو ولت - )مناقصه شماره 1884(
اجرای عملیات بازرسی و انتظامات - داشتن مجوز پلیس پیشگیری الزامی است )مناقصه شماره 1883(

لذا از کلیه شــرکت های دارای ســوابق کاری مشابه و متقاضی شــرکت در مناقصه های باا دعوت می گردد به منظور بازدید از محل و اخذ 
 فرم مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 97/9/18 همه روزه بغیر از پنجشــنبه و ایام تعطیل رسمی در ساعات اداری به

 نشــانی: تهران، کیلومتر 20 بزرگراه امام رضا)ع( )جاده خاوران(، بعد از پاکدشــت، میدان پارچین، بلوار شهدای 
پارچین، قرارگاه شــهدای منطقه پارچین، معاونت بازرگانی - مدیریت قراردادها مراجعه و جهت کســب اطاعات 

بیشتر با شماره تلفن های 36024502-021 تماس حاصل نمایند.
✓ ضمنا هزینه درج آگهی در جراید به عهده برنده مناقصه می باشد.

✓ ثبت نام در سامانه مدیریت تامین کنندگان ودجا الزامی و دارندگان گواهینامه در اولویت می باشند.
✓ کمیسیون معامات فرماندهی قرارگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

)مناقصه عمومی(

م الف 3240
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 ارتش  اشغالگر نه تنها به سرزمین مان 
تجاوز کرده و آب و خاکمان را لگدکوب 

چکمه پوشانش گردانده، جنگلهایمان را نیز 
قتل گاه کودکانمان قرار داده بود.

دو افسر ایرانی به دلیل اهانت به یک افسر 
انگلیسی محاکمه و اعدام شده اند.

محکمه نظامی انگلیسی ها در تهران دو نفر 
از افسران ایران را محکوم به مرگ نموده و 
آنها را تیرباران کردند. علت محرومیت این 

دو افسر این است که به یک ژنرال انگلیسی 
سوء ادب نموده اند.

بازرسی کارگران در خرمشهر 
و تیراندازی متفقین به آنان 

ســند زیر از شلیک سربازان  اشــغالگر به سوی کارگرانی حکایت 
دارد که پس از کار روزانه و بازگشت به خانه با خود کیسه شکر حمل 
می کردند. سند حاوی گزارشی است که فرماندار ژاندارمری کل کشور 
به وزارت کشــور ارائه داده و نشــان از اهمیت گزارش فوق دارد. اما از 
سرنوشــت قضایی پرونده فوق اطاعی در دست نیست. گو اینکه ابتر 

رئیس اداره سیاسی – وزیر کشور ۱۶۲
قتل 3 کودک براثر انفجار مین سربازان نیروی شوروی

کــودکان و اطفالی دیگر که تنها برای جمع کردن چوب به جنگل 
رفته بودند، هدف مین های کارگذاشــته ارتش شوروی قرار گرفته و به 
قتل رسیدند. ارتش اشغالگر نه تنها به سرزمین مان تجاوز کرده و آب و 
خاک مان را لگدکوب چکمه پوشانش گردانده، جنگل هایمان را نیز قتل گاه 

کودکان مان کرده بود. سند زیر این فاجعه دردناک را روایت می کند:

خوانده و ذکر شده که دفن گردیده است! چرا این نوجوان ۱۶ ساله به 
قتل رسید؟ گناهش چه بود؟ آیا هرگز در دادگاه یا محکمه ای رسیدگی 
شد؟ شاید برای اولین بار در این کتاب خونخواهش شده ایم. قاتلینش 
چه کسانی بودند؟ به چه جرمی به او شلیک کردند و در عنفوان جوانی 

به زندگیش خاتمه دادند؟ 
سند: 

تاریخ ۱3۲4/۱/۲9
شماره ۱۲۲9/۲۲۱۶

وزارت کشور
مطابق گزارش شهربانی اهواز از ساعت ۱8/30 روز ۲4/۱/۱ حسن 
۱۶ ساله پسر یوسف کارگر راه آهن که پس از فراغت از کار به منظور 
رفتــن به منزل خود از جلو عمارت میــدان طیاره عبور می نموده، به 
دو نفر آمریکایی که در آن محل بوده اند برخورد نموده، با اشــاره او را 
خواســته، پس از رفتن مشارالیه چون قصد گرفتن او را می نمایند، از 
ترس فرار نموده که ســربازان مزبور به طرف او تیراندازی نموده و در 
نتیجه به ســختی مجروح شــده و در بیمارستان جندی شاپور تحت 
درمان قرار گرفته و در آنجا فوت می کند. اشــه حســن مزبور پس از 

اجرای تشریفات قانونی دفن...
رئیس شهربانی کل کشور-سرتیپ ضرابی۱۶4 

پــس از بازجوئی های متعدد 
مشــترک  کمیتــه  بازجویــان 
دلیل  نتوانســتند  ضدخرابکاری 
محکمه پسندی علیه ایشان اقامه 
کننــد، به همین دلیــل آیت اه 
 ۱357/4/5 تاریــخ  در  جنتــی 
از زنــدان آزاد شــد. تحرکات و 
مسافرت های تبلیغی آیت اه جنتی 
پس از آزادی افزایش یافت و ایشان 
در ایام ماه مبارک رمضان ســال 
۱357 به جزیره خارک سفر کرد. 
براساس گزارش های ساواک ایشان 
ســخنرانی های تندی در خارک 
علیه رژیم پهلوی انجام داده است:

»ساعت ۲3:00 روز 37/۶/5 
]۱357[ نامبــرده باا در باای 
منبر ضمن سخنان خود از تفرقه 
و شکافی که بین مسلمانان ایجاد 
شــده و ضرری کــه از این نظر 
متوجه مسلمین گردیده صحبت 
و اظهار داشــته، دیدید که یک 
همبســتگی و  اتفاق چه به روز 
بانکی که سهام دار آن یک بهائی 
بود آورد، سپس نامبرده با توجه 
به دســتور جناب آقای شریف 
امامی نخست وزیر جدید ایران در 
مورد تعویض تاریخ شاهنشاهی 
اضافه نموده بااخره مجبور شدند 
تاریخ اسامی را جایگزین تاریخ 
گبری ها نمایند و بااخره یکی از 
صدها خواسته روحانیون را پس 
از این که کشــت و کشتارشان را 

کردند عملی نمایند.
ســخنرانی های  در  نامبرده 
خود بــه طور غیر مســتقیم از 
اوضاع مملکت انتقاد می نماید و 
از وعاظ افراطی طرفدار خمینی 

می باشد.«
از اقدامات مهم آیت اه جنتی 

در زمستان سال ۱357 مشارکت 
در تهیــه ی قطعنامه ای بود که 
خلع محمدرضا پهلوی از سلطنت 

را مطرح می کــرد. این اعامیه 
تاریــخ ۱357/9/۲4 و پس  در 
از راهپیمایــی عظیــم مردم در 
روزهای تاســوعا و عاشورا تهیه 
شده بود. در گزارش ساواک راجع 

به این اعامیه آمده است:
»بعــداز ظهر روز گذشــته 

اعامیه استنسیل شده ای از طرف 
40 نفر از اساتید و فضای قم از 
جمله ابوالفضل نجفی خوانساری، 
مســجدجامعی،  محمدحسین 
حســینعلی منتظــری، علــی 
مشــکینی، حسین نوری، احمد 
جنتی در قم انتشار یافته است. 
در ایــن اعامیه ضمن اشــاره 
به جریان تاســوعا و عاشــورا و 
راه پیمایی مردم که رفراندوم تلقی 
گردید اضافه شده که شعارها و 
قطعنامه ها با صراحت به وضوح 

به دنیا نشان داد.
۱- شاه و رژیم شاهنشاهی به 
هیچ وجه جایگاهی در میان مردم 
ایــران ندارد و ملت حتی در زیر 
فشار سر نیزه و مسلسل هم آن را 
تحمل نمی کنند و قهراً حکومتی 
که جایگاه ملی نداشته باشد در 

هیچ جای دنیا رسمیت ندارد.
۲- رهبــری مرجع عالیقدر 
آیت اه  حضــرت  نایب اامــام 
عظمــی خمینی دام ظله، بدون 
چــون و چرا مــورد تایید قاطع 
ملت اســت و بدون بــرآوردن 

خواســته های مذهبــی و ملی 
معظــم له هیــچ راه حلی برای 
 مشــکات ایران وجــود ندارد.

احمــد جنتی در شــب مورخه 
57/9/۲4 در ســاعت ممنوعیت 
عبــور و مــرور بازداشــت و در 
اعامیه  اصل  معموله  بازرســی 

کشف شده است.«
آیت اه جنتی به اتفاق آیت اه 
علــی مشــکینی دو روز پیش از 

انتشار عمومی این اعامیه توسط 
نیروهای فرمانــداری نظامی قم 
دستگیر، اما به دلیل شرایط خاص 

کشور چند روز بعد آزاد شدند:
»شیخ احمد جنتی ادانی و 
شیخ علی فیض مشکینی شب 
گذشــته پس از شــروع ساعت 
ممنوعیت عبور و مرور از طرف 
مأمورین در قم بازداشــت و در 
بازرسی های معموله پیش نویس 
اعامیه مضره دست نویســی که 
به امضای چند نفر از روحانیون 
سابقه دار رسیده به دست آمده.«

     انتخــاب شــاپور بختیار 
از اعضــای جبهــه ملــی بــه 
تاش  آخرین  نخســت وزیری، 
بقای  برای  شــاه و آمریکایی ها 
رژیم پهلوی بود. از اولین اقدامات 
بختیار  برای مهار انقاب تاش 
بــرای مذاکره و گفــت وگوی 
مســتقیم با امــام )ره( بود که 
بــا تعیین شــروطی از ســوی 
امام)ره( از جمله استعفای وی از 
نخست وزیری به شکست انجامید. 
بختیار با بســتن فرودگاه ها در 
تاش بود تا مانع از ورود امام)ره( 
به کشــور شــود. در اعتراض به 
این اقدام تعــدادی از روحانیون 
تهرانی و شهرســتانی به همراه 
مدرسینی از حوزه علمیه قم در 
مسجد دانشــگاه تهران تحصن 
کردنــد. آیت اه جنتــی که به 
عنــوان ســخنگوی متحصنین 
انتخاب شده بود در مصاحبه ای 
بــا هفته نامه پیام انقاب در این 

خصوص می گوید:
»یک روز صبح بصورت یک 
گروه بیست نفره به طرف مسجد 
دانشــگاه تهران حرکت کردیم. 
آنها فکر می کردند که اینها چکار 
دارند و برای چه به اینجا آمده اند. 
به هرحال ما در مسجد دانشگاه 

نشستیم و متحصن شدیم. بعد 
مصاحبه  بــرای  خبرنگارها  هم 

آمدند.«
     تحصن مســجد دانشگاه 
تهران از ســاعت 9 صبح هشتم 
بهمــن ۱357 آغــاز و تــا روز 
دوازدهــم بهمــن ۱357 ادامه 
داشت. با ورود امام خمینی)ره( به 
تهران روحانیون متحصن با انتشار 
بیانیه ای پایان تحصن خود را اعام 
و به صفوف استقبال کنندگان از 

امام پیوستند.
مسئولیت های آیت اه جنتی 

بعد از انقاب اسامی
آیــت اه جنتی بــا پیروزی 
انقاب اسامی همچنان  فعاانه  
در صحنه  ماند و از هیچ  کوششی  
بــرای  تثبیت  نظــام  جمهوری  
اســامی  ایران  فروگــذار نکرد.  
ایشان پس   مسئولیت   نخستین  
از پیروزي  انقــاب ، قضاوت  در 
دادگاه هــاي  انقاب  با حکم  امام  
خمینــي )ره ( بود. فقدان  قوانین  
در  اجرایــي   آیین نامه هــاي   و 
دادگاههــا، عدم  آشــنایي  افراِد 
مؤمن  و انقابي  با سیر اجرایي  کار 
قضاوت  و مشکات  متعدد دیگر، 
کار در دستگاه  قضایي  سال هاي  
نخستین  انقاب  را دشوار ساخته  
بود. بــا وجود این  مشــکات ، 
بزرگانــي  چون  شــهید آیت اه 
قدوسي ، شهید آیت اه بهشتي  و 
آیت  اه جنتي  در این  عرصه  پاي  
نهاده و به  تدوین  و اصاح  ساختار 

قضایي  کشور پرداختند. 

محمدرضا پهلوی باید خلع شود
10بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اه جنتی از ابه ای اسناد ساواک

 رهبری مرجع عالیقدر نایب اامام حضرت آیت اه عظمی خمینی 
دام ظله، بدون چون و چرا مورد تایید قاطع ملت است 
و بدون برآوردن خواسته های مذهبی و ملی معظم له 

 هیچ راه حلی برای مشکات ایران وجود ندارد.

از اقدامات مهم آیت اه جنتی در زمستان سال 
1357 مشارکت در تهیه ی قطعنامه ای بود که خلع 

محمدرضا پهلوی از سلطنت را مطرح می کرد.

شلیک ها اغلب مشخص نیست و بعضا هیچ گاه هم معلوم نشد و هیچ 
محکمه یا دادگاه و یا عدالت خانه ای هم پیگیر آن نشد اما آنچه واقع 
شد مانند روایتی که در سند زیر بازگو شده است، طفل خردسالی که 
تنها برای بازی با هم ساانش به کوچه رفته بود، دیگر به خانه بازنگشت...

سند:
وزارت کشور 
اداره سیاسی

تاریخ ۲۱/۲/۲7
شماره عمومی ۱۱۲۲3
شماره خصوصی 4۱۶

استانداری نهم
قنبرنام دین پژوه )نشانی مشــهد، میدان بهرامی، منزل کربایی 
اصغر قصاب( عریضه به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تقدیم 
داشته است مبنی بر اینکه در پنجم محرم ساعت دو بعد از ظهر، یکی 
از سربازان شوروی موقعی که پسر او با چند طفل دیگر مشغول بازی 
بوده، به طرف آنها شلیک نموده، در نتیجه اصابت گلوله پسر نامبرده 
کشــته شده است. اینک با ارسال رونوشت عریضه شاکی که از وزارت 
امور خارجه رسیده است، دستور فرمایند در این باب رسیدگی و نتیجه 

اقدام را به وزیر کشور اطاع دهند.

اعدام؛ مجازات تـوهین بـه افسران انگلیسـی
33    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

ماندن آن نیز چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد:
سند:

ژاندارمری کل کشور 
شماره 8۱4۱ تاریخ ۱3۲3/5/3

وزارت کشور 
محترما به استحضار می رساند

گزارش ناحیه ۶ ژاندارمری خوزســتان به استناد گزارش گروهان 
خرمشــهر حاکیست در تاریخ ۲3/3/۲0 مدهوش فرزند شریف که در 
ساعت 7 بعداز نصف شب بوسیله مامورین نیروی متفقین هدف گلوله 
واقع و مجروح شــده بود، مامورین نیرو به گروهان خرمشهر تحویل، 
چون چند جای بدنش جراحت مشاهده شده بود... مجروح نامبرده در 
بازجویی اظهار داشته، هنگامی که عازم منزل بودیم، مامورین نیروی 
متفقین مشغول بازرسی کارگران بودند، در حین تفتیش یک کیسه شکر 
در عقب سر کارگران مشاهده، چند نفر را دستگیر نمودند. هنگامی که 
من و رفقایم چند متری دور شدیم ما را هدف گلوله قرار داده، رفقای 

من فرار نمودند، تیر به من اصابت کرد.
فرماندار ژاندارمری کل کشور

سرتیپ خسروپناه۱۶0 
اعدام؛ مجازات توهین به افسران انگلیسی

سند ذیل برگرفته از گفتار و گزارش های برخی رادیوهای خارجی 
درباره خسارات جانی و مالی است که متفقین در جریان  اشغال ایران وارد 
کردند. یکی از تکان دهنده ترین آنها، سندی است که نشان می دهد دو 
افسر ایرانی به دلیل اهانت به یک افسر انگلیسی محاکمه و اعدام شده اند.

سند:
از رادیو برلن به زبان عربی ساعت ۲0 روز ۱3۲۱/۱۱/۱9

 تهران
... دولت انگلیس تصمیم گرفته کلیه مالیه و ســرمایه و پول های 
ایــران را تحت تصرف خود قرار دهد. کابینه جدید ایران هم شــروع 
نمــوده کلیه مایملک دولت را به مناطق شــمال ایران و مخصوصا به 
بنادر دریای خزر انتقال می دهد تا بدینوسیله این سرمایه ها و پول ها را 

به دولت انگلیس تحویل دهد...
سند:

تهران – محکمه نظامی انگلیسی ها در تهران دو نفر از افسران ایران 
را محکوم به مرگ نموده و آنها را تیرباران کردند. علت محرومیت این 

دو افسر این است که به یک ژنرال انگلیسی سوء ادب نموده اند...۱۶۱
اطفالی که با گلوله متفقین کشته شدند

اســناد زیر حکایت از قتل کودک یا کودکانی دارد که هنگام بازی 
با دوستان شان، هدف گلوله سربازان  اشغالگر قرار گرفته اند. دلیل این 

تصویر  سند اداره کل انتشارات و تبلیغات رژیم پهلوی مبنی بر 
تیرباران دو نفر از افسران ایرانی به دلیل اسائه ادب به ژنرال انگلیسی

صفحه 6
 شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

۳۰ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰68

سند:
وزارت کشور

گردان ژاندارمری گیان
به استناد گزارش دسته ژاندارمری هشت پر طوالش، گزارش می دهد 
که در لیله روز ۲3 ماه جاری سه نفر طفل ۱3 و ۱5 و ۱۶ ساله جهت 
جمع آوری هیزم به جنگل گنجی محله می روند. چون سربازان شوروی 
به منظور شــکار خوک در جنگل میــن گذاری کرده بودند، یک مین 
تصادفا محترق و به اطفال مزبور اصابت و آنها را مقتول می سازد و یک 
مین دیگر باقی بوده که افراد پاسگاه شوروی آن را جمع می کنند... ۱۶3

قتل نوجوان ایرانی بر اثر تیراندازی سربازان آمریکایی 
قرارگاه اهواز

جوانی ۱۶ ســاله که کارگری ســاده بوده هنگام بازگشت به خانه 
مورد آزار و اذیت سربازان آمریکایی قرار می گیرد وقتی از ترس، قصد 
فرار می کند، به او شــلیک کرده و به قتل می رسد. به همین سادگی! 
خویشــاوندانش خبر می شــوند یا نه؟ گزارش زیر در این باره  اشاره ای 
ندارد. فقط بی ادبانه و بدون حرمت گذاردن به پیکر مقتول او را »اشه« 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جابر بیدخونی فرزند محمدعلی دارای شناسنامه شماره 797 به شرح دادخواست 
به کاســه 97/1173 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدعلی بیدخونی بشناسنامه 123 در تاریخ 97/10/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1( حمزه بیدخونی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 461 و تاریخ تولد 57/8/26 
صادره از کنگان پسر متوفی 2( وهب بیدخونی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
یــک و تاریخ تولد 60/2/22 صادره از کنگان پســر متوفی 3( جابر بیدخونی فرزند 
محمدعلی به شــماره شناســنامه 797 و تاریخ تولد 62/9/1 صادره از کنگان پسر 
متوفی 4( محمدحسین بیدخونی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 356025363 
و تاریــخ تولد 80/12/28 صادره از کنگان پســر متوفی 5( جــواد بیدخونی فرزند 
محمدعلی به شــماره شناســنامه 80 و تاریخ تولد 66/7/20 صادره از کنگان پسر 
متوفی 6( صغرا بیدخونی فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه 414 و تاریخ تولد 
53/11/15 دختر متوفی 7( فاطمه بیدخونی فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه 

39 و تاریخ تولد 65/3/9 صادره از کنگان دختر متوفی.
رئیس شعبه یک شورای حل اختاف عسلویه

آگهی تغییرات شرکت مانی یار تجارت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹686۷ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰6۰8۹۱۹۹
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱397/5/۲7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - خانم سمیه بیاتی حاجیلو به شــماره ملی 03۲307559۲ 
به ســمت رئیــس هیئت مدیــره و خانم مریم ســلیمی به شــماره ملی 
0453۶4۶۶4۶ به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی مقدمی 
به شــماره ملی 00۶4۶98475 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی باامضاء مهدی مقدمی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰65۴۳(

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

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760326034000965 مورخه 1397/8/22 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فاطمه نظری فرزند محمد به شــماره شناســنامه 
780 صادره از همدان. در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90/80 متر مربع تحت پاک 18/4543 
اصلی واقع در همدان حومه بخش دو خریداری مع الواســطه از وراث محمد نظری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاصی 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماهه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/17                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 397/10/2 1

م الف 3511
موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو همدان

آگهی حصر وراثت
شماره پرونده 501/6/97 

درخواســت کننده: آقای فاضل کعب فرزند عضیب به شماره شناسنامه 262 صادره از شوشتر 
درخواســتی به خواســته آگهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحومه بدریه فرج اله 
چعب فرزند رویهی به شــماره شناسنامه 992 صادره از شوش در تاریخ 97/5/7 در اقامتگاه 
غیردائمی خود در شهرستان دزفول بدرود حیات گفتند ورثه اش حین الفوت منحصر است از:

1- متقاضی با مشــخصات فوق پسر متوفیه. 2- خانم ســکینه کعب فرزند عضیب شماره 
شناســنامه 41 صادره از شوشــتر، دختر متوفیه. 3- خانم زینب کعب فرزند عضیب شــماره 
شناســنامه 42 صادره از شوشتر، دختر متوفیه. 4- خانم بســته کعب  فرزند عضیب شماره 
شناســنامه 1625 صادره از شوشتر، دختر متوفیه. 5- خانم فاطمه کعب فرزند عضیب شماره 
شناســنامه 55 صادره از شوشــتر، دختر متوفیه. 6- خانم علیه کعب فرزند عضیب شــماره 

شناسنامه 1870057228 صادره از شوشتر، دختر متوفیه. 
اینــک با انجام  تشــریفات قانونی مراتب مزبــور جهت درج یک نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراانتشــار آگهی می گردد و هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست 
از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت 

نامه ای به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 6 شهرستان شوشتر

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشار این 
آگهی برای یکی از جراید کثیراانتشــار متهم به نام مهرداد فرج اللهی فرزند - که به لحاظ 
مجهول المــکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد تا ظرف مدت یک 
ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از اتهام منتسبه در پرونده کاسه 
960003 موضــوع خیانت در امانت از خود دفــاع نماید و اا در صورت عدم حضور متهم یا 

عدم اعام عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب اندیمشک - حمزه پارسه

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشار این 
آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار متهم آقای فراز رناســی فرزند مهدی 
که به لحاظ مجهول المکان بودن، احضار وی ممکن نگردیده است احضار می گردد تا ظرف 
مدت یک ماه پس از نشر این آگهی در این دادیاری حاضر شده و از اتهام منتسبه در پرونده 
کاســه 920388 موضوع تحصیل مال مســروقه از خود دفاع نمایند. و اا در صورت عدم 

حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اندیمشک 
 اباذر دلیری

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱39۶/8/۱0 و 

مجوز شــماره ۱۲9=۱4/53/۱30۲/۲4339 مورخ 97/۶/۱9 

پلیــس اطاعات و امنیت عمومی ناجــا تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای کاظم امجد با کد ملی 47۲35۲0۶43 به ســمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره، آقای مهــدی امجد با کد 

ملی 00798949۶8 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم 

هدی امجد با کد ملی 47۲3735۲9۱ به ســمت عضو اصلی 

هیئت مدیره، خانم ســاجده امجد با کد ملی 47۲۲34730۱ 

به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم آاء امجد با کد ملی 

0080090۱4۱ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره 

و آقایان محمد وکیلی با کد ملی 008۲۶7۶984 و اسماعیل 

جنتی با کد ملی 47۲35۱75۱0 به سمت اعضای علی البدل 

هیئت مدیره تعیین شدند. 

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه آ وای مهر 
ولی اه به شماره ثبت ۳۳۲۷5 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۳86۷۹5۲ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰۷۴۲۴(

به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱39۶/8/۱0 و مجوز شماره 

۱۲9=۱4/53/۱30۲/۲4339 مــورخ 97/۶/۱9 پلیس اطاعات و 

امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراانتشار 

کیهان برای درج آگهی های موسســه انتخاب شد. کاظم امجد کد 

ملــی 47۲35۲0۶43 و مهدی امجد کــد ملی 00798949۶8 و 

هدی امجد 47۲3735۲9۱ و ســاجده امجــد 47۲۲34730۱ و 

آاء امجد کد ملی 0080090۱4۱به ســمت اعضای اصلی هیئت 

مدیره و اسماعیل جنتی کد ملی 47۲35۱75۱0 و محمد وکیلی 

کد ملی 008۲۶7۶984 بســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت ۲ ســال انتخاب شــدند. محمدعلی جوششان کد ملی 

47۲3۱45508 به سمت بازرس اصلی و عبدالرسول جوششان کد 

ملی 47۲3503897 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه آ وای مهر 
ولی اه به شماره ثبت ۳۳۲۷5
 و شناسه ملی ۱۴۰۰۳86۷۹5۲ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰۷۴۲۲(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱39۶/07/۲۶ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مصطفی کانتری کد ملی 

۱570373۶47 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 

آقای محمدرضــا موید کدملی ۱۲۶۲۲57۶۲۱ به ســمت 

نایب رئیس هیئــت مدیره خانم کبری اســفندی کد ملی 

۱58۱975۱۱۲ به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند کلیه اوراق  و اســناد تعهدآور شرکت با امضاء آقای 

مصطفی کانتری به شــماره کد ملــی ۱570373۶47 به 

سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء نامبرده 

و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۱۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱5۱۴۱۰ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰۷۴۲۰(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 

۱39۶/9/۲9 و تاییدیــه اداره کل تعــاون کار و رفــاه 

اجتماعی اســتان تهــران به شــماره 97۲/۱5/۱0۲80 

مورخ 97/۲/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان 

بعنــوان روزنامه کثیراانتشــار جهــت درج آگهی های 

شــرکت انتخاب گردید. آقای حســن میرزاجانی با کد 

ملــی 05798054۲5 و آقای محمد علیزاده با کد ملی 

0034774574 به سمت بازرســین اصلی و آقای رضا 

احمدی بــا کد ملی 0579547۲۲۱ به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف 
کبابی و حلیم و آشپز تهران به شماره 
ثبت ۱۷۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۰۹۴۷۳

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران)۳۰۷۴۲۷(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ ۱395/۱۱/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها لیا 

بختیاری به شــماره ملی 004۲۶۶097۱ و فاطمه سادات 

صفی زاده به شــماره ملی 0073۲9۶03۱ به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. آقای 

حبیب اله صنیعی به شــماره ملی ۲۲00399588 به عنوان 

بــازرس اصلی و آقای ولی محمد ســرابی به شــماره ملی 

3978۱90۶05 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند. 

ثبت شرکتها  اداره  قلی تبار سرپرســت   حجت اله 

و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

آگهی تغییرات شرکت زیتون نگار تهران
)سهامی خاص( به شماره ثبت 8۲۹ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱6۲88 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری پردیس)۳۰۷۴۳۲(

آگهی اخطار جهت تسلیم 
سند مالکیت سیدکمال فرازمند

وراث مرحومان ســید علی اصغــر فرازمند و بانو منصوره ثابتیان بشــرح 
نامه وارده شــماره 11982/ه 97/2 مدعی اند اســناد مالکیت نامبردگان از 
پاک هــای 3044 و 3043 و  505 و 3995 و 746 بخش یک و 3938 
و 3994 و 3996 بخــش دو و 1438-1431 و 881 و 880-878 و 882 
و 885 و 1975 اصلــی و 2 و 14 و 17 و 18 و 20 و 21 فرعــی از 3155 
اصلی بخش 3 و 2/7 حومه بخش دو نزد شماســت و از محل ســکونت 
شما اطاعی ندارند. نظر به ضرورت صدور سند مالکیت بنام ورثه مقتضی 
اســت از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اسناد مزبور را به این 

اداره تسلیم نمایید. در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو همدان

م الف 3518

97/9/۱3

آگهی اباغ اجرائیه
مشــخصات محکوم له: آقای محســن رحیمی وره نو فرزند سخاوت 
به نشــانی استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهر اردبیل- روستای 

شام اسبی
مشخصات محکوم علیه: خانم اکرم نوری فرزند فتح اله به نشانی

مشــخصات نماینده یا قائم مقــام قانونی محکوم لــه: آقای یعقوب 
شــاهماری ســوها فرزند ابراهیم خلیل به نشانی اســتان اردبیل- 
شهرستان اردبیل- شــهر اردبیل- خیابان سی متری- ابتدای کوچه 

طوی- جنب مطب دکتر مهاجری- پاک 5۱- طبقه دوم
محکــوم بــه:  بموجب درخواســت اجرای حکم و شــماره دادنامه 
9709970404800۲۶5 ضمــن ثبــوت فســاد معاملــه مــورخ 
۱39۱/۱۱/۲3 مربوط به سه دانگ یک قطعه زمین به مساحت 80 
متر مربع قطعه 83 اصلی از فاز ۲ شهرک کارگران شهرداری اردبیل 
واقع در بخش 3 اردبیل حکم بر بطان و بی اعتباری آن و محکومیت 
محکوم علیه به اســترداد مبلغ ۲۲0/000/000 ریال به قیمت روز از 
بابت اصل خواسته و محکومیت وی از باب قاعده تسبیب به پرداخت 
مبلغ ۶۱7۶000 ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق و تعرفه خدمات 
مبلغ 7080000 ریال بابت حق الوکالــه وکیل در مرحله بدوی در 
حق محکوم له و مبلغ ۱۱/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی در 
حق صندوق دولت و در ضمن رای صادره به لحاظ غیابی بودن حکم 

رعایت تبصره ۲ ماده ق.آ.د.م الزامی می باشد.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اردبیل- محمدی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر به اینکه عملیــات تحدید حدود پــاک 5770 واقع در بخش یک 
بهبهان بعمل نیامده و برابر ســند رســمی/قولنامه عادی یک قســمت 
مفــروزی به آقای محمد طیبی فرزند ولی انتقال داده شــده که باســتناد 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و 
آیین نامه مذکور، تحدید حدود اختصاصی ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 190 متر مربع در قســمتی از پاک فوق تاریخ 97/10/8 راس 
ساعت 8 صبح به عمل خواهد آمد. لذا از مالکین مجاور و متقاضی دعوت 
می شــود تا در وقت مقرر در محل حضور بهمرسانند. عدم حضور مالکین 
مجــاور مانع از عملیات تحدید حدود نخواهد شــد. اعتراض معترضین بر 
حــدود و حقوق ارتفاقی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی می بایســت 
توســط معترضین ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم به واحد ثبتی با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی صورت پذیرد.
کاظمی - رئیس ثبت بهبهانتاریخ انتشار: 97/9/17

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالخالق پاک سیرت نام پدر: علی بشناسنامه: 641 صادره از بهبهان 
درخواســتی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
مادرم مرحوم خاتون شــهرت پیوند بشناســنامه 19263 صادره بهبهان در 

تاریخ 97/5/1 در بهبهان اقامتگاه خود فوت ورثه اش عبارتند از: 
1- عبدالخالق پاک ســیرت فرزند علی ش ش 641 بهبهان پســر مرحومه 
2-حمیده پاک سیرت فرزند علی ش ش 662 بهبهان دختر مرحومه و اغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به 
جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

مدیر دفتر شعبه شماره 6 
شورای حل اختاف بهبهان

38/8/28
42/11/2

کاسه پرونده:970404
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کوتاهازشهرستانها

اســتان های سیســتان و بلوچستان، 
اردبیل و آذربایجان شــرقی از ابتدای سال 
آبــی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ )اول مهرماه( تاکنون 

کم بارش ترین استان های کشور بوده اند.
بر اســاس آمار بارندگی تجمعی اســتانی از 
ابتدای ســال آبــی )اول مهرماه( تا ششــم آذر 
ســال آبی ۱۳۹۸-۱۳۹۷، کمترین میزان بارش 
در اســتان های سیســتان و بلوچســتان با ۳/2 
میلی متر، اردبیل با ۳۹/۳ میلی متر و آذربایجان 
شرقی با 46/5 میلی متر صورت گرفته، بر اساس 
این گزارش، استان سیستان و بلوچستان نسبت 

به متوسط نرمال بلندمدت ۷۸/۸ درصد، اردبیل 
46/۷درصــد و آذربایجان شــرقی 4۱/۸ درصد 

پایین تر است.
همچنین اســتان کهگیلویــه و بویراحمد با 
ثبت ۳۸0/۷ میلی متر بارش از ابتدای ســال آبی 
جاری تاکنون، رکورد بیشــترین بارندگی را به 
ثبت رسانده که ۳6۹/4 درصد بیشتر از متوسط 

بلندمدت بوده است.
بر اساس اعام وزارت نیرو، حجم بارش های 
کشور از ابتدای ســال آبی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ )اول 
مهرماه( تا ششم آذرماه ۷5/4 میلی متر بوده که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حدود 2۱۳ 
درصد رشد برخوردار بوده است.

عاوه  بر این به رغم بارش های مناسب امسال، 
در حالی که 66 روز از آغاز سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 
سپری شده اســت، هنوز 54 درصد از سدهای 
کشــور کمتر از 40 درصــد آب در مخزن خود 

ذخیره دارند.
ایــران در دهــه گذشــته با خشکســالی 
هیدرولوژیکی بســیار شــدیدی مواجه بوده که 
جبــران این کمبودهــا به ویــژه در بخش آب 
زیرزمینی نیازمند زمان بسیار طوانی خواهد بود.

مجلس  در  دامغــان  مــردم  نماینده 
شورای اسامی گفت: به منظور حل معضل 
خشکســالی انتقال آب از دریای خزر به 
استان سمنان مطالبه مهم مردم این استان 

از رئیس جمهور است.
ابوالفضل حســن بیکی افزود: مشکات کم 
آبی استان ســمنان با انتقال آب دریای خزر به 

این استان حل شدنی است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: مسئوان استان از رئیس جمهور انتظار 
دارند تا مشکات عدیده ای که بر روی زمین مانده 

است با جدیت حل و فصل شود.
وی افزود: خشکســالی و کمبود آب یکی از 

مشکات اصلی استان سمنان است که به شدت 
به بخش کشاورزی و صنعت خسارت وارد می کند.

حســن بیکی تصریح کرد: حجم مخزن آب 
دریای خزر ۷۸ هزار میلیارد مترمکعب اســت و 
ورودی آب از رودخانه های حوزه دریای خزر نیز 
سه هزار و ۱00 میلیارد متر مکعب است که تنها 
2 هزار و ۸00 میلیارد مترمکعب از آن از رودخانه 

ولگا وارد دریای خزر می شود.
وی افزود: آب مورد نیاز استان سمنان بسیار 
کمتر از این میزان اســت و مردم استان سمنان 
انتظار دارند که ســاانه ۱ میلیــارد مترمکعب 
آب از دریای خزر به اســتان وارد شود اما طبق 
مطالعه های انجام شــده، در فاز اول برای انتقال 

200 میلیون متر مکعب اقدام می شود.
حسن بیکی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با 
دســتور رئیس جمهوری مطالعه های ازم و رفع 
مسائل زیست محیطی در این خصوص انجام شده 
اســت و این طرح نیازمند تصمیم گیری قاطع و 

سرعت عمل در اجرا است. 
حسن بیکی گفت: این استان دارای طرح های 
حیاتــی، اصلی و ملی اســت کــه امیدواریم با 
تخصیص اعتبارهای ازم این طرح ها به سرانجام 

برسد.
وی دســتور اعتبار و افزایش پیمانکار جاده 
دامغان - اصفهان را یکی دیگر از مطالبه های مردم 
دامغان عنوان کرد و گفت: بودجه محور دامغان به 

اصفهان به عنوان کریدور شمال به جنوب مصوب 
بوده و امید است با دستور رئیس جمهوری، دستور 

اعتبار و افزایش پیمانکار انجام شود.
وی همچنین به ایجاد راه آهن دامغان - یزد 
 اشاره کرد و گفت: احداث راه آهن دامغان به یزد 
در زمان ریاســت جمهوری هاشمی رفسنجانی 
مطالعه شــد اما متاسفانه به دســت فراموشی 

سپرده شد.
حسن بیکی گفت: در صورت تخصیص هفت 
هزار میلیارد ریال بودجه می توان کارهای اساسی 
و مهمی در دامغان انجام داد و با تخصیص ۱62 
میلیارد تومان اعتبار می توان گردشگری دامغان 

را احیا کرد.

رفع تصرف 30 هکتار زمین ملی 
در شهرستان جاسک

جاسک- خبرنگار کیهان:
طبیعی شهرســتان  منابع  یگان حفاظت  ماموران 
جاسک ۳0 هکتار زمین ملی را در این شهرستان رفع 

تصرف کردند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک 
در این خصوص گفت: این زمین ها با هدف کوتاه کردن دست 
متجاوزان با دســتور مرجع قضایی و با حضور نیروهای یگان 
حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان جاسک 
و پاسگاه مرزی دریایی یکدار در منطقه پنهان این شهرستان 

رفع تصرف شد.
جمشــید ســااری ارزش زمین های رفع تصرف شده را ۹ 

میلیارد ریال برآورد کرد.
وی اظهار کرد: این اداره آمادگی کامل برای دریافت هرگونه 
گزارش های مردمــی در مورد تخریب و تصرف اراضی ملی از 

طریق سامانه تلفنی ۱504 را دارد.

رئیس  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگی 
چناران گفت: رشته فرت بافی در این شهرستان با کمک 
این رشته  تسهیات اشتغالزایی و شناسایی هنرمندان 

احیا شد.
محمد طاهریان مقدم افزود: هنر پارچه بافی که در اصطاح 
به »فرت بافی« معروف اســت یکی از رشته های منسوخ شده 
چناران اســت که با کمک جهاد دانشگاهی و میراث فرهنگی 

شهرستان احیا شد.
وی اظهار داشت: با این هنر در گذشته از پارچه های تولیدی 
در کارگاه های فرت بافی انواع چادرشب و حوله تهیه می شد ولی 
امروزه با توجه به نیاز بازار، حوله آشپزخانه، حوله حمام، حوله 

دست و صورت و لباس تابستانی از آن تولید می شود.
وی گفت: متقاضیان فعالیت در رشته فرت بافی برای دریافت 
500 میلیون ریال تسهیات مشاغل خانگی به بانک های عامل 

معرفی شده اند.
طاهریان مقدم افزود: در این شهرســتان چهار هزار و 500 
میلیون ریال تسهیات به متقاضیان یاد شده پرداخت شده است.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
اســتاندار اردبیل بر تسهیل و تسریع روند 
مصرفی طرح های اشتغال زا برای برخورداری از 

حمایت های ازم تاکید کرد.
اکبر بهنام جو در جلسه فرمانداران و مدیران اجرایی 
استان گفت: برای تامین نیازها و خواست سرمایه  گذاران 
اردبیــل اقداماتی از قبیل تســهیل در صدور مجوز و 

کاهش بوروکراسی انجام پذیرفته است.
وی افزود: کارگروه اشــتغال استان موظف شده 
است از طرح های دارای توجیه اقتصادی حمایت های 

ازم را بعمل آورد.
وی گفت: دولت به تنهایی قادر به رفع مشــکل 
بیکاری نیست و بنابراین با ایجاد زیرساخت های ازم 
و ارائه برخی از تسهیات و حمایت ها می توان بخش 

خصوصی را در کاهش آمار بیکاری مساعدت کرد.
وی با اشاره به وعده ایجاد 20 هزار شغل در سال 
جاری گفت: ماک برای شاغل بودن هر فرد برخورداری 
از حداقل حقوق قانون کار است و تاکنون بیش از ۱۳ 
هزار فرصت شغلی پایدار در استان به طور قطعی و با 
ثبت کد ملی در ســامانه ثبت اشتغال ایجاد شده و تا 

پایان سال جاری این رقم افزایش خواهد یافت.

کیش- خبرنگار کیهان: 
بازار عرضه ماهی کیش پس از بازسازی و 
بهسازی طی مراسمی با حضور انصاری اری 
بهره برداری  به  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل 

رسید.
عملیات اجرای این طرح تیرماه گذشته به عنوان 
یکی از نیازهای زیرساختی جزیره کیش در دستور 
کار قرار گرفت و اکنون به مکانی مناسب برای عرضه 

ماهی تبدیل شده است. 
در طراحــی جدیــد این بازار با اضافه شــدن 
ساختمانی جدید که افزون بر۳ میلیارد تومان هزینه 
داشــته، بازار ماهی کیش از نظر فضا توسعه یافته، 
فضاهای پشتیبانی از محل عرضه ماهی جدا شده 
و مشکات بهداشتی این بازار برطرف شده است. 

ایــن بازار هم اکنون با ۳ هزار و 500 متر مربع 
زیربنا دارای یک ســالن با ۱2 غرفه عرضه ماهی و 
شبکه بهداشتی جمع آوری فاضاب استاندارد، بخش 
شتشو است و به سیستم نگهداری و نظارت دقیق 

مجهز شده است. 
بازار جدید دارای چند سردخانه است که بنا بر 
نوع ماهی و شرایط نگهداری آن مورد استفاده قرار 
می گیرد، همچنین 2 دستگاه یخ ساز نیز برای تولید 
پودر یخ مورد نیاز عرضه کنندگان ماهی پیش بینی 

شده است.
معــاون عمرانی ســازمان منطقــه آزاد کیش 
خاطرنشان کرد: یکی از معضات اصلی بازار ماهی 
کیش بوی نامطبوع و زننده ناشی از ضایعات ماهی 
بــود که به این دلیل با منفک کردن بخش امحاء از 
بازارچه عرضه، تمامی ضایعــات ماهی ها به اتاقک 
امحاء منتقــل و روزی 2 بار از محدوده بازار خارج 

می شود.
مصطفی خانزادی افزود: با توجه به جداســازی 
بخش پشتیبانی از محل عرضه و منفک شدن فضای 
پاک کردن و بســته بندی ماهی از غرفه ها، نظارت 
مستمر بر فعالیت همه بخش ها وجود دارد تا ضمن 
رعایت موازین بهداشتی، پروسه عرضه و نگهداری 
ماهی نیز در کمال سامت و بر اساس استانداردهای 

غذایی باشد.

رئیس شورای بخش زرقان با بیان اینکه ۲۵ 
روستای این بخش از نعمت گاز بی بهره است 
گفت: اهالی روستا برای گرم کردن خانه ها در 

تامین نفت با مشکل روبرو هستند.
مســلم زارع  اظهار داشــت: در حالی که باید 
شــرکت نفت امورپســتی و ثبت مشخصات اهالی 
روســتاهای این بخش در ســامانه را برای دریافت 
نفت از ماه های پیش آغــاز می کرد آن را به فصل 
سرمایه گذاشــته و مردم در تامین نفت با مشکل 

روبرو شده اند.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری های بخشدار به 
هر خانواده یک بشکه نفت داده شده اما این جوابگو 
نیست و درخواست تسریع در توزیع نفت به اهالی 

روستاهای بخش زرقان هستیم.
رئیس شورای بخش زرقان گفت: مجموع تعداد 
روستاها، حدود ۳5 روستا است که متاسفانه تعدادی 
از این روستاها که دهیار ندارند اسمی از آنان برده 
نمی شــود و مسئوان اعام می کنند جمعیت آنان 
کمتر از 20 خانوار اســت و جزء روســتا محسوب 

نمی شود.
زارع تصریح کرد: در حال حاضر 2۸ روستا دارای 
شورا و دهیاری اســت که تنها بخشی از روستای 
رحمت آباد، فشنگان و مهریان از نعمت گاز برخوردار 

بوده و 25 روستا گاز ندارند.
وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته پیمانکار 
مدتی پیش نسبت به تجهیز کارگاه اقدام کرد و در 
دو روستای دیگر نیز برای انجام گازرسانی مشغول 

شد که بعد از برخورد با گرانی ها کار تعطیل شد.
رئیس شــورای بخش زرقان بــا تاکید بر اینکه 
گازرســانی به روســتاها از اولویت هایی است که 
امیدواریم در این بخش مورد توجه قرار گیرد گفت: 
با توجه به پیگیری نماینده های مجلس، بخشدار و 
شورای بخش اما هنوز به نتیجه ای دست نیافته ایم.
زارع همچنین به نداشــتن آب آشــامیدنی در 
روستاهای بخش زرقان  اشاره کرد و گفت: آبرسانی 
به ۳0 روســتای این بخش با  تانکر انجام می شود 
و تنها شــول و بند امیر از نعمت آب آشــامیدنی 

برخوردار هستند.

معاون عمرانی و بهســازی شهری وزارت 
راه و شهرســازی گفت: دو هزار و ۳00 واحد 
مسکونی استان لرستان در راستای بازآفرینی 
بافت فرسوده شــهری، تسهیات بهسازی 

دریافت می کند.
حســن احمدی در نشست ســتاد بازآفرینی 
شهری بروجرد افزود: این تسهیات برای بازآفرینی 
بافت های فرسوده، مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های 

غیر رسمی پرداخت می شود.
وی گفت: بانک های عامل پرداخت تســهیات 
به زودی مشــخص و روند اعطای ایــن مبالغ آغاز 

می شود.
احمدی افزود: در این راستا، 460 میلیارد ریال 
تســهیات با نرخ ســود ۹ درصد پرداخت خواهد 
شد تا بافت های فرســوده شهری در لرستان احیا 

و نوسازی شوند.
وی با  اشــاره به اینکه 4۳0 میلیارد ریال برای 
خدمات زیربنایی و روبنایی محله های هدف لرستان 
اختصاص داده شده گفت: ۱۷ محله در این استان 

برای بازآفرینی بافت شهری انتخاب شده است.
او تاکید کرد: تســهیات در نظر گرفته شده به 
محاتی تعلق می گیرد که مصوبه ستاد بازآفرینی 

شهری داشته باشند.
معاون عمرانی و بهســازی شهری وزارت راه و 
شهرســازی با  اشاره به اینکه پنج محله در بروجرد 
برای بازآفرینی بافت شــهری در نظر گرفته شده، 
گفت: شهرداری ها نقش موثری در احیای بافت های 
فرسوده و سکونت های غیررسمی و حاشیه ای دارند.
بیش از ۳50 هزار نفر از شهروندان لرستانی نیز 
در بافت های ناکارآمد و نابســامان )سکونتگاه های 
غیررسمی و حاشیه نشینی( زندگی می کنند که طرح 
بازآفرینی شهری به همراه توانمندسازی اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعی در ایــن مناطق برنامه ریزی 

شده است.

کارشناس مسئول چغندرقند سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان شــمالی گفت: برخی از 
چغندرکاران به علت قیمت باای این محصول 
در بازار از تحویل آن به کارخانه قند خودداری 

کرده و آن را به دامداران می فروشند.
فاطمه ســتایش مهر اظهار داشت: هم اکنون 
قیمت چغندرقنــد در بازار در مقایســه با قیمت 
تضمینــی بااتر اســت به همین علــت برخی از 
کشــاورزان محصول خود را به بازار و دامدار عرضه 

می کنند.
وی افزود: به دلیل قیمت باای علوفه دامی نیز 
برخی از دامداران هم اکنون از چغندرقند به عنوان 

علوفه دامی استفاده می کنند.
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم چغندرقند در بازار 

پنج تا هفت هزار ریال به فروش می رسد.
ستایش مهر قیمت تضمینی چغندرقند تحویلی 

به کارخانه های قند را سه هزار و ۱22 ریال با عیار 
۱6 درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به میزان عیار 
قیمت چغندرقند تحویلی به کارخانه ها از این میزان 

کمتر و یا بیشتر خواهد شد.
ســتایش مهر به کشــاورزان توصیــه کرد تا 
چغندرقند تولیــدی را به کارخانه های قند تحویل 

دهند. 
کارشــناس چغندرقند سازمان جهادکشاورزی 
خراسان شمالی گفت: چغندرکاران استان به علت 
سرمازدگی در سال های گذشته، به کشت پاییزه این 

محصول روی خوش نشان ندادند.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی شده بود تا امسال 
500 هکتار از اراضی زراعی این استان چغندرقند 
نشایی انتظاری پاییزه کشت شود گفت: این طرح 
به علت اختصاص نیافتن اعتبارات مورد نیاز اجرایی 

نشد.
برگزاری یازدهمین جشنواره جوان سرباز 

در پایگاه شکاری وحدتی
اندیمشک - خبرنگار کیهان:

همزمان با میاد پیامبر اعظم یازدهمین جشــنواره 
جوان ســرباز مزین به نام مبارک حضرت علی اکبر در 
پایگاه چهارم شــکاری نیروی هوایــی ارتش )پایگاه 

وحدتی( برگزار شد.
این مراســم با حضور امیر جانشین ارشــد نظامی آجا در 
جنوب غرب کشور فرمانده پایگاه شکاری وحدتی - فرماندهان 
و مسئولین نیروهای مسلح و سربازان و خانواده های سربازان و 
در راستای ارتقای منزلت سرباز در نیروهای مسلح برگزار شد.
امیر سرتیپ دوم خلبان ستاد سیدحمیدرضا آشنا فرماندهی 
پایگاه چهارم شــکاری وحدتی در این مراســم ضمن تشریح 
اقدامات انجام شده برای سربازان در تمامی حوزه های کاری و 
به منظور خوشبین نمودن سربازان به نظام مقدس اسامی افزود: 
دوران خدمت مقدس سربازی از مهمترین  و حساس ترین دوران 
زندگی هر سرباز می باشد و ما با اقدامات خود باید این قشر را 

در دوران خدمت سربازی آماده حضور موثر در جامعه کنیم.
همچنین دراین آئین میثــاق نامه ای تحت عنوان اتحاد و 

همدلی بین اهل تسنن و تشیع قرائت شد.
در پایان نیز از۳0 نفر از ســربازان برگزیده تجلیل به عمل 

آورده شد.

شناسایی 70 بیمار
 مبتا به ایدز در بابل

بابل- خبرنگار کیهان: 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در جمع اهالی 
رسانه این شهرستان گفت: در بابل حدود  ۷0 بیمار مبتا به 

ایدز شناسایی شده اند.
وی افزود: همه این افراد متعلق به این شهرستان نبوده و برخی 
از آنها از شــهرهای همجوار برای مداوا به این شهر مراجعه و تحت 

درمان قرار دارند.
مصطفــی جوانیان افزود:  ویروس ایــدز  فقط از طریق خون و 
انتقال جنسی انجام می شود البته در کشور ما بیشترین راه انتقال از 
راه اعتیاد تزریقی و سرنگ های اشتراکی است که در سال های اخیر 
با توجه به اطاع رسانی های انجام شده به شدت کاهش یافته است.

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد:  امروز راه 
تماس جنسی در حال پیشــی گرفتن از سایر موارد انتقال بیماری 
در کشــور است و از سوی دیگر انتقال از طریق مادر باردار به فرزند 
کمترین میزان راه انتقال را در خود جای داده که این میزان حدود 

2 درصد مادران باردار را تشکیل می دهد.
این مســئول تصریح کرد: علت کم شدن بیماری ایدز در مادران 
بــاردار و جلوگیری از بیماری نوزادان انجام معاینات و آزمایش های 

پزشکی است که باعث پیشگیری بیشتر این بیماری شده است.
معاونت بهداشتی بابل افزود: رازداری نام افرادی که به این بیماری 
گرفتار شده اند در اولویت کار ما قرار دارد و در این راستا از عزیرانی 
که شبهه داشتن ویروس اچ آی وی دارند می خواهیم تا شش ماه جهت 

دادن خون به انتقال خون و مراکز دریافت خون مراجعه نکنند.
جوانیان ادامه داد: مرکز بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی 
بابل تاش ویژه و گسترده ای جهت آموزش و آشنایی  بیشتر نوجوانان 
و جوانان در محیط های آموزشی مانند مدارس و دانشگاه ها دارد و با 
ارائه کتابچه هایی در قالب داستان های کودکانه، جزوات و پژوهش ها 

در مسیر آشنایی بیشتر قدم برداشته است. 
این استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل تاکید کرد: مادران مبتا به 
ایــدز به راحتی می توانند با آموزش های مربوط به این بیماری حتی 
باردار شوند و در مسیر بارداری و بعد از آن از فرزندانی  بهره مند شوند 
که سالم خواهند بود، در زمینه پیشگیری بیشتر و یا درمان نسبی این 
بیماری بهترین مرحله درمان مرحله ابتدایی یعنی زمانی اســت که 
احساس می کنیم به هر دلیلی ممکن است به این بیماری دچار شده 
باشیم و با مراجعه به مسئوان درمانی زمینه برطرف شدن شبهه و 

احیانا مسیر درمان را فراهم سازیم.

استاندار خوزستان گفت: ۸۱۱ خانه در کوی 
منبع آب اهواز نیاز به جابجایی دارند و باید پیش 
از اینکه حادثه نگران کننده ای رخ دهد جابه جایی 

آنها انجام شود.
غامرضا شریعتی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری 
خوزستان، با  اشاره به اضطراری بودن اجرای این برنامه 
در کــوی منبع آب اهواز، افزود:زمین های مازاد باید در 
اختیار اداره کل راه و شهرسازی خوزستان قرار بگیرد تا 
واحدهای مسکونی مناسبی برای ساکنان اینگونه مناطق 

تهیه و کار جابجایی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک 
بازآفرینی شــهری گفت: بر همین اساس دستگاه های 
دولتی خوزســتان در اختصاص و واگذاری زمین های 

دولتی مازاد خساست خرج ندهند.
وی افــزود: اجرای این برنامــه دولت در بافت های 
ناکارآمد و فرســوده شــهری می تواند بخش مهمی از 
مشــکات مســکن و فرســودگی بافت های شهری را 

حل کند.
وی گفت: براساس مصوبه دولت با توجه به کمبود 
زمین در مالکیت وزارت راه و شهرســازی، دستگاه های 
دولتــی باید زمین هــای مازاد خود را بــه ادارات راه و 

شهرسازی استان واگذار کنند.
شــریعتی ادامه داد: شــهرداری اهواز ۱0 میلیارد 
ریال و به همین اندازه اســتانداری خوزستان نیز برای 
جابجایی فوری ۱00 واحد موجود در پهنه پرخطر منبع 

آب هزینه می کنند.
وی گفت:بیشــترین نگرانی که در کوی منبع آب 
اهواز وجود دارد هنگام بارندگی اســت به همین دلیل 
نیاز اســت دســتگاه های متولی در این حوزه اقدامات 

ویژه ای داشته باشند.
مدیرکل راه و شهرســازی خوزستان با بیان اینکه 
تاکنون هیچ کدام از دســتگاه های اجرایی نســبت به 
واگذاری زمین های مازاد خود اقدام نکرده افزود:به همین 
دلیل با توجه به وضعیت اضطراری کوی منبع آب اهواز، 
شهر جدید رامین به عنوان محل جابجایی خانواده هایی 

انتخاب شد که در پهنه پرخطر این منطقه قرار دارند.
عباس پورسان ادامه داد: تعداد ۱0 خانوار که منازل 

دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات ابرکوه 
گفت: به همــت ۱۲0 نفر از بانوان هنرمند این 
شهرســتان از ابتدای سال ۹۷ تاکنون هشت 
تخته فرش دســتباف به ارزش ۸00 میلیون 
ریال برای اهدا به حرم امام حســین)ع( در 

عراق بافته شد.
حجت ااسام حمیدرضا صدری در حاشیه اتمام 
بافت یک تخته فرش اهدایی که با حضور امام جمعه و 
جمعی از مردم در مسجد امام حسین)ع( محله درب 
قلعه برگزار شــد،افزود: این تعداد فرش به متراژ ۷۸ 

مترمربع تولید شد. 
وی محل بافت فرش ها را محله های نبادان، درب 
قلعه، گل کاران، صفاییه، شهرک وایت شهر ابرکوه و 
روستاهای اسدآباد سفلی، کلپه، مریم آباد، شمس آباد 

و شهرسب ذکر کرد. 
دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات ابرکوه ادامه داد: 
هم اکنون 2 تخته فرش به مســاحت ۱۸ مترمربع در 
محله های گل کاران و صفاییه توســط 55 نفر از زنان 

در دست بافت است. 
این مسئول یادآور شــد: مردم شهرستان امسال 
افزون بر یک میلیــارد و ۱50 میلیون ریال در قالب 
کمک های نقدی و طا برای بازسازی عتبات عالیات 

اهدا کردند. 
بافت هشتمین تخته فرش دستباف به مساحت ۹ 
مترمربــع و به ارزش ۷0 میلیون ریال با همکاری ۳0 
نفر از زنان هنرمند به مدت ۷0 روز در مجاورت مسجد 

امام حسین)ع( محله درب قلعه امرور پایان یافت.

رشته فرت بافی در چناران 
جان گرفت

نماینده دامغان در مجلس:

انتقال آب خزر مطالبه مهم مردم استان سمنان از رئیس جمهور است

اهالی روستاهای زرقان نفت ندارند بافت هشت تخته 
فرش برای اهدا به حرم 

امام حسین )ع(

وام بهسازی به واحدهای 
فرسوده لرستان 
پرداخت می شود

چغندرقند خراسان شمالی به مصرف دام می رسد

استاندار خوزستان:
۸۱۱ خانه در کوی منبع آب اهواز باید جا به جا شوند

استاندار اعام کرد
ایجاد 13 هزار فرصت شغلی

در استان اردبیل

آنها در کوی منبع آب تخریب شــد در شهرهای جدید 
مستقر شــده اند. وی یادآور شد: هم اکنون ۱20 واحد 
مسکونی در شهر جدید رامین پیشرفت ۹۹ درصدی و 
بیش از ۸5 درصدی دارند و برای تکمیل و ایجاد شرایط 
ازم برای اسکان خانواده هایی که از منبع آب به این شهر 
جابجا می شوند باید دستگاه های خدماتی مانند آبفا، گاز 

و برق تکمیل زیر ساخت های خود را سرعت بخشند.
۸۱۱ واحد منزل پرخطر در منطقه منبع آب وجود 
دارد. مهر پارسال در این منطقه صخره ای بزرگ از یک 
تپه بر روی منازل ســاخته شــده در پایین آن سقوط 
کــرد و 2 باب منزل در این منطقه تخریب و 2 کودک 

خردسال کشته شدند.

بازار ماهی کیش
 به بهره برداری رسید

استان های کم  بارش و پرباران اعام شد

فعالیت مجدد تولیدی استیک
اردبیل- خبرنگارکیهــان: فعالیت واحد تولیدی استیک ســازی 

آرتاویل تایر با تامین مواد اولیه مورد نیاز از سرگرفته می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: با پیگیری های 
انجام یافته بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این واحد تامین شده و بخش دیگری 
نیز تا چند روز آینده تحویل کارخانه خواهد شد. سیدحامد عاملی گفت: تاش 
همه مسئوان بر این استوار است که در آینده واحدهای تولیدی استان به 

دلیل کمبود مواد اولیه با تعطیلی مواجه نشوند.
وی گفت: در ایامی که روند تولید این کارخانه متوقف بود حقوق کارگران 

آن توسط مدیرعامل پرداخت شده است.
دیدار با خانواده شهید

شهرکرد- خبرنگارکیهان: شورای پایگاه امام حسین)ع( در دیدار با 
خانواده شــهید محمدعلی ترکی در شهرکرد از مقام واای این اسوه صبر و 

مقاومت تجلیل کردند.
در هفته بسیج، اعضای شورای پایگاه امام حسین)ع( با حضور در منزل 
شــهید محمدعلی ترکی به مقام واای شهدای انقاب اسامی ادای احترام 

کردند و با اهدای لوح سپاس از خانواده شهید تجلیل و قدردانی شد.
گفتنی است: سرهنگ شهید محمدعلی ترکی از کارکنان خدوم نیروی 
انتظامی بود که در تاریخ ۱۹ خرداد ســال ۱۳۸0 بر اثر ســقوط بالگرد در 
منطقه  لندی شهرستان اردل هنگام ماموریت به درجه رفیع شهادت نایل شد.

ارتباط روابط عمومی ها با رسانه
* مدیــرکل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: روابط عمومی های ادارات باید بدانند که رسانه ها همراه آنها 

هستند و نقش آنها یک نقش ارتباطی و اطاع رسانی است.
احسان فروزنده شــهرکی افزود: رسانه ها و فعاان حوزه روابط عمومی 
باید با همکاری یکدیگر در راســتای آگاه سازی مردم در حوزه های مختلف 

تاش کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی روابط عمومی ها اطاع یابی و شناخت افکار 
عمومی اســت اظهار داشت: اطاع رسانی، انتقال مفاهیم، دریافت مفاهیم و 

آموزش از مسئولیت های مهم روابط عمومی ها در سازمان ها است.
تولید زعفران خشک

تایباد- خبرنگار کیهان: مدیرجهاد کشــاورزی با خرز گفت: امسال 
۱6 تن زعفران خشــک از 4 هزار هکتار ســطح زیرکشــت زعفران در این 

شهرستان برداشت شد.
محمد دوست خواه احمدی گفت: سطح زیر کشت زعفران این شهرستان 

شامل ۳ هزار و ۷00 هکتار مرزعه بارور و ۳00 هکتار غیر بارور است. 
وی گفت: کشــت زعفران در با خرز به صورت پراکنده اســت و به ازای 
هر هکتار سطح زیرکشت 250 نفر روز از مرحله کاشت تا برداشت مشغول 

کار می شوند.
همدان میزبان اروپا

همدان- خبرنگارکیهان: رئیس شــورای اسامی شهر همدان گفت: 
سفیر اتریش در همدان وعده داد که با توجه به رایزنی ها و معرفی ظرفیت های 

موجود، سال آینده همدان میزبان جشنواره فیلم اتحادیه اروپا باشد.
کامران گردان با بیان اینکه شناساندن ظرفیت های گردشگری همدان از 
مهمترین اهداف ما در این اجاس بود اظهار کرد: خوشبختانه موفق شدیم 

همدان را به ۸0 نفر از سراسر کشور معرفی کنیم.
وی با اعام اینکه همدان در نگاه میهمانان ما شهری امن، زیبا و مهمان نواز 
معرفی شد گفت: ثبت روز همدان در تقویم رسمی کشور از دیگر اقدامات ما 
در این نشست بود به گونه ای که از شورای عالی استان ها خواستیم از طریق 
شورای عالی انقاب فرهنگی نام همدان را در تقویم رسمی کشور ثبت کنند.

تجلیل از فعاان قرآنی
ساری- خبرنگار کیهان: پنجمین جشنواره قرآنی کارکنان و خانواده 
انتظامی مازندران با قدردانی از 6۷0 حافظ و قاری قرآن به کار خود پایان داد.

رئیــس عقیدتی سیاســی فرماندهی انتظامی اســتان مازندران افزود: 
فعالیت های قرآنی از ســال ۹۱ در نیروی انتظامی مازندران آغاز شد که در 
طی 5 سال مداوم بین دستگاه ها و مجامع قرآنی کشور، نیروی برتر قرآنی 

کشور شناخته شد.
حجت ااســام رضایی گفت: 5 هزار و ۳50 پرسنل فرماندهی انتظامی 

مازندران حافظ یک جزء تا کل قرآن هستند.
تسهیات اشتغال به معلوان

* مدیر کل بهزیستی مازندران گفت: در سال جاری به هزار و ۳50 معلول 
مازندرانی تســهیات خوداشتغالی اعطا شد. آرام با بیان اینکه 4۹ هزار نفر 
معلول در استان نیازمند دریافت خدمات و مستمری بگیر سازمان بهزیستی 
هستند افزود: از این تعداد ۹4۱ نفر معلول ضایعه نخاعی هستند که به دلیل 

تصادفات، سقوط از ارتفاع آمار آنها رو به افزایش است.
وی گفت: در شش ماه نخست امسال برای 2۱5 نفر معلول کمک هزینه 
ساخت مسکن تا سقف ۱0 میلیون تومان به صورت باعوض و 25 میلیون 

تومان با بهره پایین پرداخت شد.
ایجاد فرصت شغلی مددجویان

سرویس شهرستانها: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
یزد گفت: طی هشــت ماهه ســال جاری ۷0۹ فرصت شغلی در طرح های 
کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد استان یزد ایجاد شد که 65 درصد از این طرح ها در بخش خودکفایی 

بود.
امیــر زین العابدین قمی ادامه داد: ۱5 میلیــارد و ۷4۱ میلیون تومان 
تسهیات اشتغال زایی طی هشــت ماهه سال جاری برای ایجاد طرح های 
کشاورزی، دام پروری، صنایع دستی، فعالیت های صنعتی و معدنی و خدمات 
از محل منابع صندوق اشتغال نیازمندان، تسهیات تکلیفی بانک ها از محل 

بودجه دولت و وام های تلفیقی به مددجویان تحت حمایت اعطا شد.
وضعیت حمل و نقل معلوان

یــزد- خبرنگار کیهان: وضعیت حمل و نقل عمومی برای معلولین 
در یزد حتی از استانهای کمتر توسعه یافته هم نامطلوب تر است. مدیر کل 
بهزیستی استان یزد گفت: این در حالی است که ساانه 2 هزار و 200 نفر 

معلول به جمعیت استان اضافه می شود.
جلیل عفتی گفت: در حال حاضر 25 هزار و 200 معلول در استان یزد، 
زیر پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: براساس برآوردهای انجام شده، 
به نظر می رســد معادل همین میزان نیز افرادی با معلولیت های خفیف تر و 
اغلب دچار مشکات و اختاات روانی در سطح استان وجود داشته باشد.

وی افزود: ۳۸ درصد از این تعداد معلوان جسمی و حرکتی، ۳4 درصد 
معلوان ذهنی یا روانی مزمن، ۱۳/5 درصد نابینایان، ۱2 درصد ناشــنوایان 

و ۱/5 درصد معلوان گفتاری هستند.
عروسی ۷۵0 مددجو

کرج- خبرنــگار کیهان: مدیر کل کمیته امــداد البرز گفت: ۷50 
مددجوی نوعروس تحت حمایــت کمیته امداد البرز با حمایت این نهاد و 

مردم نیکوکار البرز به خانه بخت رفتند.
محمد محمدی فرد، با اشــاره به اینکــه ۱2 درصد از مجموع صدقات 
پرداختی مردم البرز به این نهاد در قالب کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان 
تحت حمایت پرداخت می شود، افزود: طی هشت ماهه نخست سال جاری 
رقمی معادل دو میلیارد و 200 میلیون تومان صرف پرداخت کمک هزینه 

جهیزیه به نوعروسان مددجو و غیر مددجو شده است.
وی تصریــح کرد: 64 درصد از مجموع رقــم کمک هزینه جهیزیه به 
نوعروســان مددجوی البرزی از صدقات مردم نیکوکار، کمک های خیران و 

مراکز نیکوکاری تأمین شده است.
تخریب نهرشاهی

تبریز- خبرنگار کیهان: یک عضو شورای اسامی تبریز از تخریب و 
نابودی نهرشاهی این شهر، خبر داد.

»عبداه تقی پور حاجان« گفت: شــرکت های تعاونی مسکن باعث 
این نابودی هســتند. وی افزود: با انجام ساخت و سازها در موقع احداث 
اتوبان تبریز- تهران )پیامبر اعظم)ص((، این نهر تخریب شده است. تقی 
پور یادآور شــد: آب مدت ۳ سال است که دیگر وارد نهر نمی شود و تا 2 
کیلومتــر از نهر را از بین برده اند و عاوه بر آن حدود 400 متر از آن، به 

اصاح نیاز دارد.
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خــدا ضمن بیان عصمت پیامبــران و معصومان)ع( در حفــظ و مدیریت بیت المال 
 بــر این نکته تاکید دارد که دیگرانی کــه در ادامه به مدیریت های جزیی می پردازند

 نباید در بیت المال خیانت کنند.

از نظر آموزه های قرآن، بیت المال می بایست در 
اختیار افراد شایسته قرار گیرد و به شکلی درست 
مدیریت شود. از جمله مهم ترین ویژگی هایی که 
برای مدیران بیت المال مطرح است، برخورداری 
از وایت الهی اســت؛ یعنی کسانی می توانند 
مدیریت بیت المال را به عهده گیرند که از وایت 
الهی برخوردار باشــند که پیامبر)ص( و امامان 
معصوم )ع( یا کسانی هستند که به نصب خاص 

یا عام، ایشان را دراین مناصب قرار می دهند.

امام باقر)ع(از رسول اکرم )ص( نقل می کند که 
ایشان فرمودند: پنج کس اند که من و هر پیامبر 
مستجاب الدعوه ای، آنان را لعنت کرده است: آن 
کس که در کتاب خدا، آیــه ای را زیاد گرداند و 
کسی که سنت و روش مرا، رها کند و کسی که 
قضا و قدر خدا را تکذیب کند  و کسی که حرمت 
اهــل بیت مرا که خدا واجب فرموده نگه ندارد و 
کسی که اموال عمومی را، به خود منحصر سازد و 

تصرف در آن را به نفع خود حال شمارد.

از آنجا که کوچکترین فکر و عمل در قالب نیت خالصانه 
یا مشــرکانه یا عمل صالح و عمل بد در ســازه اخروی 
شخصیت و هویت انسان در قیامت و نیز بهشت و دوزخ 
وی نقــش دارد، خدا همه آنهــا را احصاء می کند و نامه 

اعمال با جامعیت در اختیار شخص قرار می گیرد.

از نظر قرآن، نظام دنیوی به گونه ای اســت که نمی تواند باطن و ملکوت اعمال را نشــان دهد؛ اما نظام اخروی و حتی 
نظام برزخی که شباهتی به نظام اخروی دارد، از این ظرفیت برخوردار است تا ملکوت اعمال را نشان دهد؛ از همین رو 

دارندگان چشم برزخی همانند محتضر، توانایی دیدن ملکوت اعمال را دارا هستند.

بخشش گناهان با توبه
امام باقر)ع( به محمدبن مســلم فرمــود: »وقتی که مومن توبه 
می کند، گناهان قبل از توبه اش بخشیده می شوند؛ پس او باید برای 
بعد از توبه، عمل کند؛ ولی آگاه باشید به خدا قسم! این مزیت، فقط 

برای اهل ایمان است.
محمدبن مسلم گفت: اگر بعد از توبه و استغفار، گناه کرد و آنگاه 

دوباره توبه کرد، چگونه است؟
امام فرمود: آیا گمان می کنی اگر بنده مومن از گناه خود پشیمان 
شــود و اســتغفار و توبه کند، خدا توبه اش را نمی پذیرد؟ محمدبن 
مسلم گفت: او چند بار این کار را کرده، گناه می کند و سپس توبه 

و استغفار می کند.
امام)ع( فرمود: هرگاه بنده با توبه و استغفار برگردد، خدا با مغفرت 
و بخشش برمی گردد؛ خدا بخشنده و مهربان است؛ توبه را می پذیرد 

و گناهان را می بخشد.
امام)ع( فرمود: گاهی انســان گناهی می کند و خدا به خاطر آن 

گناه، او را به بهشت می برد.
سوال شد: آیا خدا به خاطر گناه، او را به بهشت می برد؟

امام)ع( فرمود: بله، او گناهی می کند، ولی همیشــه از آن گناه 
بیمناک و بر نفس خود غضبناک اســت و خدا هم او را می بخشد و 
وی را داخل بهشــت می کند. البته باید دانست اگر کسی تمام عمر 
بدی کند و وقتی مرگ او فرا رسد، در آن حال بگوید: اان توبه کردم، 

توبه او پذیرفته نمی شود. )نساء-18(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

* مجله پرسمان، شهریور 88، ش 80

کسب رضایت الهی و بهشت با عقل
قال النبی)ص(: »یا علی! العقل ما اکتسب به الجنه و طلب 

به رضا الرحمن«
پیامبر گرامی اسام)ص( فرمود: ای علی! عقل چیزی است که با 

آن بهشت و خشنودی خداوند رحمان به دست می آید.)1(
__________________

1- من ایحضره الفقیه، ج4، ص 369

آمرزش گناهان
پرسش:

براساس آموزه های وحیانی از کجا می توان فهمید که خدای 
متعال گناهان ما را بخشیده است؟

پاسخ:
یکی از مشــکات عمده انســان ها این است که رضایت همه کس 

برایمان مهم است مگر رضایت خدا!
نخست باید دانســت صفحه دل آدمی آینه تجلی رحمت و غضب 
خداست و با رجوع به فطرت درونی و حالت قبلی خود می توان از رضایت 
و عدم رضایت خدا با خبر شد به طوری که اگر آثاری از اصرار برگناه در 
دل نمانده و پشــیمانی کامل وجود دارد معلوم می شود که خداوند نیز 
آثاری از گناه را باقی نگذاشــته است و توبه را پذیرفته است؛ چنان که 
گروهی از مردان خدمت حضرت موسی)ع( رسیدند و پرسیدند از کجا 
بدانیم خداوند از ما راضی اســت؟ حضرت موسی)ع( درخواست آنان را 
به خداوند منتقل کرد. خداوند فرمود: به بندگان من بگو: »بدانید هرگاه 

از من راضی شدید من هم از شما راضی ام« )تحف العقول(.
آمــرزش از طرف خداوند، در حقیقــت، نتیجه توبه از طرف عبد و 

پذیرش آن است.
در بحث پذیرش توبه آنچه اهمیت دارد وجود شرایط است. اگر کسی 
موفق شود با شرایطی که به تعبیر قرآن کریم، همان توبه نصوح است، 
توبه نماید. مسئله پذیرش و آمرزش از طرف خداوند قطعی خواهد بود.
عالمان اخاقی با اســتفاده از منابع اسامی فرموده اند: شخص توبه 
کننده، حتی اگر پس از توبه نصوح، به دایلی دوباره به گناه آلوده گردد، 
و توبه نماید، پذیرش و آمرزش الهی را در پی  خواهد داشت و این فرایند 

تا هنگام مرگ ادامه خواهد داشت.
مهمترین شرایط حداقلی توبه عبارت است از:

1- پشیمانی و ندامت از صمیم قلب و تصمیم بر عدم ارتکاب دوباره.
2- استغفار و طلب بخشش

3- تصمیــم قاطع بر جبران گذشــته و ادای حقوق، خصوصاً اگر 
حق الناس باشد.

4- بجا آوردن تمام واجب های ضایع نشده.
بنابراین خدای متعال با انجام فرائض و اعمالی که به آنها امر فرموده 
)مانند: نماز، روزه، جهاد، امر به معروف، احترام به والدین، انفاق، صدقه 
و احســان و صداقت و...( راضی و خشنود و از ارتکاب نواهی و منهیات 
ناراضی است. در روایتی از امام باقر)ع( همین معنا را می یابیم، که فرمود: 
خداوند ســه چیز را در سه چیز پوشانده است. اول: خشنودی اش را در 
طاعتش قرار داده، پس هیچ طاعتی را کم مشــمار، شاید رضایت خدا 
در آن طاعت باشد. دوم: خشمش را در معصیت پوشاند، پس معصیتی 
را ناچیز مشــمار، شاید خشم او در آن معصیت باشد. سوم: اولیائش را 
در مردمان پنهان کرده، پس کسی را تحقیر مکن! شاید همو ولی خدا 

باشد. )بحار اانوار، ج 75، ص 187(
آری رضایت پروردگار یک نشانه روحی در انسان دارد، و آن شادی 
دل، سبکی قلب و سهل گیری در برابر شداید دنیا است. دریافت و درک 

این حالت نسبی و بسته به هر شخص متفاوت است.

مذمت استیای غیرالهی بر ابدان و قلوب
)بدان ای سالک راه خدا!( جاه عبارت است از یک نوع سلطه که ما از آن به 
استیا تعبیر می کنیم. لذا اینکه برخی می گویند: جاه همان مقام است، درست 
نیســت، بلکه جاه در حقیقت نوع خاصی از سلطه و استیا است و هر کدام از 
جاه و ریاســت ویژگی های خاص خود را دارند... اواً استیا و سلطه بر دو چیز 
است: گاهی بر ابدان و نفوس است و گاهی بر قلوب انسان ها. هر دوی اینها، یک 
نوع سلطه و استیا است که البته برد سلطه بر قلب ها خیلی بیشتر از سلطه بر 
بدن ها است. اگر کسی فقط سلطه بر ابدان داشته باشد، و دل کسی را نبرده باشد، 
شاید بتواند چند صباحی به ضرب پول، اسلحه و تبلیغات، افرادی را مطیع خود 
کند،  ولی این سلطه ریشه دار نیست. اما اگر بتواند دل دیگران را به دست آورد، 
آنگاه مردم خودشــان به دنبال او می دوند و این سلطنت خیلی پایدار و عمیق 
است. در زبان عربی به این نوع تسلط بر دیگران »ملک« یا »سلطنت« می گویند.
ثانیاً در معارف ما این طور آمده اســت که ملک به طور کلی از آن خداوند 
اســت و بس. ســلطه بر نفوس و بر قلوب مطلقاً از آن خدا است، و شریک هم 
ندارد... حضرت یوسف)ع( هم وقتی به سلطنت رسید گفت: »رب قداتیتنی من 
الملک« خدایا تو این ملک را به من دادی و گرنه من بر هیچ کس سلطه ندارم.)1(

______________________

1- رسائل بندگی، آیت اه شیخ مجتبی تهرانی، ص 302

ضرورت دقت در تقسیم بیت المال
از جمله احکام و قوانین الهی در باره بیت المال، تقسیم آن است. از 
نظر قرآن، تصمیم گیری در نحوه تقســیم و صرف بیت المال، از شئون 
پیامبر )صلی اه علیه و آله( است )توبه، آیات 58 و 59؛ اسراء، آیه 26؛ 
روم، آیه 38( که به طور طبیعی پس از پیامبر)ص( این شئون پیامبری 
به خلفای به حق ایشان یعنی امامان معصوم)ع( منتقل می شود. )نساء، 

آیه 59؛ مائده، آیات 3 و 55(
خدا می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده  اید خدا را اطاعت کنید و 
پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. پس هر گاه در امری اختاف 
نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به کتاب خدا 

و پیامبر عرضه بدارید، این بهتر و نیک فرجام تر است. )نساء، آیه 59(
از نظر قرآن،  هر گونه عمل و رفتار دیگری، به معنای سرپیچی از 
اطاعت و وایت الهی و گرایش به وایت طاغوت اســت که بارها از آن 

نهی شده است. )نساء، آیه60(
همچنین خدا می فرماید: به پروردگارت قسم که ایمان نمی  آورند، 
مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختاف است داور گردانند 
ســپس از حکمی که کرده  ای در دلهایشان احساس ناراحتی و تردید 

نکنند و کاما سر تسلیم فرود آورند. )نساء، آیه 65(

یکی از اصطاحات قرآنی، »نامه اعمال« است. در این »کتاب 
اعمال« هر چیزی که انسان در طول عمرش انجام داده حتی با 
نیات و اهداف و آثار آن نوشته شده است. از نظر قرآن، هر انسانی 
در آخرت بر سر سفره اعمالی می نشیند که خودش در دنیا برای 

خویش آماده و فراهم کرده است. 
صدر مطلب حاضر حقیقت و چیستی نامه اعمال و تعابیر قرآن 

از آن تشریح شده است.
***

سازه های انسانی بهشت و  دوزخ
از نظر قرآن، بهشــت و دوزخ چیزی جز سازه ای انسانی نیست؛ در 
حقیقت این خدا نیست که بهشت و دوزخ را برای آدمی آماده و فراهم 
کرده است؛ بلکه این انسان است که با اعمال خویش بهشت و دوزخ را 
می آفریند و می سازد. دست های صنعتگر انسان می تواند بهشتی با تمام 
نعمت های بی شمار و بی پایان و ابدی بسازد، یا دوزخی با تمام نداشته ها 

و سختی ها و رنج های بی پایانش فراهم کند.
از نظر قرآن، با اینکه زندگی کوتاه دنیا سخت ترین و بدترین دوران 

حفظبیتالمال
مسئولیتیسنگین

برایمسئوانودولتمردان

حسین رهپو

یکی از اصطاحات کلیدی در فرهنگ اقتصادی اسام، »بیت مال المسلمین« است؛ زیرا به نوعی ناظر به مالکیت دولتی و 
عمومی و فراتر از مالکیت شخصی افراد جامعه است. بر اساس این اصطاح اسامی، بخشی از اموال نه تنها اختصاصی به افراد 
اجتماع ندارد، بلکه حتی اختصاص به رهبران اجتماع هم ندارد تا در قالب ارث به فرزندان و خویشــان آنها مثا منتقل شود؛ 
بلکه اگر این اموال در دست رهبران امت اسام قرار گرفته است، ملک منصب است نه ملک شخص؛ از همین رو از سهم امام 
سخن به میان می آید که مراد از آن سهم منصب امامت است که با شهادت یا مرگ امامی به امامی دیگر منتقل می شود و دیگر 

افراد از خانواده و خویشان هیچ سهمی از آن نمی برند و نمی تواند متوقع سهم باشند. 
از نظر آموزه های قرآن، امام به عنوان امامت از ســهمی خاص برخوردار است، اما وی به عنوان متولی و متصدی این اموال 

باید این اموال را در مصارف تعیین شده از سوی خدا به مصرف برساند.
بر اســاس آموزه های دستوری قرآن، اموال دولتی و عمومی که در اختیار دولتمردان و رهبران نظام اسامی قرار می گیرد، 
دارای احکامی خاص اســت که باید مراعات شــود. هر گونه تصرف بیرون از دایره قوانین مشخص الهی، به معنای خیانت در 

»بیت المال« مطرح شده است.

پس تسلیم محض در برابر احکام حکومتی پیامبر و اولیای امور در 
همه ابعاد ازمه ایمان اســت؛ و اگر کسی چنین رویه ای نداشته باشد 
از ایمان خارج شــده و در حکومت طاغوت وارد می شود. بازتاب و تاثیر 
چنین تسلیمی در رضایتمندی افراد جامعه از احکام صادر شده متجلی 
می شود؛ چنانکه قرآن می فرماید که خشنودی و رضایتمندی کامل قلبی 
نسبت به عطایای پیامبر )ص( از بیت المال، امری ازم و ضروری است 
که اهل ایمان باید این گونه باشند.)توبه، آیات 58 و59؛ روم، آیه 38(

این در حالی اســت که اهل نفاق و سســت ایمان ها متعرض حتی 
پیامبر)ص( شــده و ایشان را متهم به غل و غش در تقسیم بیت المال 
َدَقاِت َفإِْن أُْعُطوا  می کنند. خدا می فرماید: َوِمْنُهــْم َمْن یَلِْمُزَک فِي الَصّ
ِمْنَهــا َرُضوا َوإِْن لَْم یُْعَطْوا ِمْنَها إَِذا ُهْم یَْســَخُطوَن؛ و برخی از آنان در 
تقسیم صدقات بر تو خرده می  گیرند، پس اگر از آن اموال به آنها داده 
شــود، خشنود می گردند و اگر از آن به آنها داده نشود بناگاه به خشم 

می  آیند. )توبه، آیه 58(
البته رهبران امت باید در تقســیم بیت المال موازین و قوانین الهی 
را مراعــات کنند و خاف آن عملی را انجام ندهند؛ چرا که خدا حتی 
به پیامبر)ص( می فرماید که ایشان موظف به رعایت اعتدال در تقسیم 
بیت المال است که از اصول اساسی تقسیم بیت المال است )اسراء، آیات 
26 و 29(؛ زیرا به قرینه »آت ذاالقربی« می تواند مقصود از »اتبسطها...« 
نیز در حقوق ذوی القربی، مسکین و ابن السبیل باشد که خداوند دستور 
داده اســت در تقسیم بیت المال رعایت اعتدال بشود و همه موجودی 
بین صاحبان حق توزیع بشود تا ادای حقوق آنها در همه زمانها میّسر 
باشد. از همین رو خدا در همین آیات تبذیر در تقسیم بیت المال را حرام 
و مورد نهی قرار داده اســت و اجازه نمی دهد تا در بیت المال ریخت و 
پاشی انجام شود )همان(؛ زیرا امام صادق)ع( درباره سخن خدا »اتبّذر 
تبذیرا« فرمود: کســی که چیزی را در غیر طاعت خدا خرج کند، اهل 
تبذیر است. )تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 156، ح 168( بنابراین، تبذیر 
به معنای آن است که رهبران حکومت اسامی نمی توانند خارج از اعتدال 
عمل کنند یا اموال را به کسانی بدهند که مستحق نیستند یا در غیر 
طاعــت خدا هزینه کنند؛ به عنوان نمونه هزینه کردن از بیت المال در 
اجرای کنسرت موسیقی یا فعالیت های مشکوک دیگر، از مصادیق تبذیر 
خواهد بود و افرادی که بیت المال را در این امور مشکوک هزینه و خرج 
می کنند، می بایســت در دنیا و آخرت پاســخگو باشند؛ چرا که خاف 

قانون عمل کرده اند و عملی مجرمانه است و گناهی مرتکب شده اند که 
باید در دوزخ عذاب شوند.

امیرمومنــان علی)ع( به عمر بن خطــاب در باره مراعات عدالت در 
بیت المال می فرماید:ســه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها 
عمل کنی، از هر چیز دیگر، تو را کافی اســت و اگر آنها را ترک کنی، 
چیز دیگری برای تو فایده ندارد.عمر گفت: آنها چیست؟ امام فرمود: 1. 
اجرای حدود بر همه کس، چه از اقوام باشد و چه غیر از آنان. 2. حکم 
کردن طبق کتاب خدا، در حال خشــنودی و خشم.3. تقسیم عادانه 
بیت المال میان همه مردم، از عجم و عرب. عمر گفت: سوگند به جانم! 

، ج 18، ص 156( مختصر و بلیغ گفتی. )وسائل الشیعْهً
البته باید توجه داشت که رهبری دولت اسامی دارای اختیارات 

خاص اســت؛ از همین رو خدا در قرآن بر این نکته تاکید دارد که 
پیامبر)ص( صاحب اختیار مصرف فئ، از اموال بیت المال، در موارد 
تعیین شــده از جانب خداوند است.)حشــر، آیه 7( بنابراین، خود 
می تواند بر اســاس اولویت هایی که تعیین می کند، به تقسیم اقدام 
کند و این گونه نیســت که دیگری او را مجبور کند تا اولویت ها را 

نادیده بگیرد.  
مدیریت بیت المال

از نظر آموزه های قرآن، بیت المال می بایست در اختیار افراد شایسته 
قرار گیرد و به شکلی درست مدیریت شود. از جمله مهم ترین ویژگی هایی 
که برای مدیران بیت المال مطرح است، برخورداری از وایت الهی است؛ 
یعنی کسانی می توانند مدیریت بیت المال را به عهده گیرند که از وایت 

الهی برخوردار باشــند که پیامبر)ص( و امامان معصوم )ع( یا کســانی 
هستند که به نصب خاص یا عام ایشان را دراین مناصب قرار می دهند؛ 
زیرا چنانکه گفته شده است، تولی و تصدی امور بیت المال از شئونات 

رهبری است.)توبه، آیات 58 و 59؛ اسراء، آیه 26؛ روم، آیه 38(
کســانی که در مناصب مدیریت و مســئولیت بیت المال در همان 
چارچوب وایتی قرار می گیرند، می بایست دارای شروط دیگری هم باشند 
که از جمله آنها می توان به امانت، علم به مسائل مالی و مدیریت آن اشاره 
کرد. قرآن بصراحت از زبان حضرت یوسف)ع( به این شروط  اشاره کرده 
و می فرماید که امانتداری و دانش، شرط مدیریّت است )یوسف، آیه 55(؛ 
زیرا مقصود از درخواســت یوسف )ع( در »اجعلنی علی خزائن اارض« 
این بوده است که خود، مدیریّت ارزاق را جهت ذخیره سازی هفت ساله 

در انبار و با هدف ساماندهی وضعّیت اقتصادی مردم در سالهای قحطی 
عهده دار شود. )المیزان، ج 11، ص 201(

خیانت در بیت المال
چنان که بیان شــد، مدیریت و مسئولیت بیت المال در اختیار رهبری 
نظام اســامی است که در وهله نخست پیامبر)ص( و امامان معصوم )ع( 
هستند؛ اما اینان به طور نصب خاص و مستقیم یا نصب عام و غیر مستقیم 

کسانی را برای مدیریت بیت المال تعیین می کنند.
از آنجا که دیگر افراد غیر از معصومان)ع( از عصمت برخوردار نیستند، 
ممکن است گرفتار خطا و یا خیانت شوند. از این رو، خدا ضمن بیان عصمت 
پیامبــران و معصومان )ع( در حفظ و مدیریت بیت المال )آل عمران، آیه 
161( بــر این نکته تاکید دارد که دیگرانــی که در ادامه به مدیریت های 

جزیی می پردازد نمی بایست در بیت المال خیانت کنند.
خدا بصراحت در این باره می فرماید: و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت 
ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید، 
آنگاه به هر کس پاداش آنچه کسب کرده به تمامی داده می  شود و بر آنان 

ستم نرود. )آل عمران، آیه 161(
امام باقر)ع(از رســول اکرم )ص( نقل می کند که ایشان فرمودند: پنج 
کسند که من و هر پیامبر مســتجاب الدعوه ای، آنان را لعنت کرده است: 
آن کس که در کتاب خدا، آیه ای را زیاد گرداند و کسی که سنت و روش 
مرا، رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند  و کسی که حرمت 
اهل بیت مرا که خدا واجب فرموده نگه ندارد و کسی که اموال عمومی را، 
به خود منحصر سازد و تصرف در آن را به نفع خود حال شمارد.)الکافی، 

ج 2، ص 293(
امــام علی)ع( به افــرادی که مدیریت بیت المــال را در اختیار دارند 
می فرماید: جود الواة بفیء المسلمین، جور و ختر؛ حضرت علی)ع( فرمود: 
بخشش نا بجای حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است. 

)میزان الحکمة، ج 10، ص 745(
آن حضرت)ع( بسیار نسبت به بیت المال حساسیت داشت. در روایت 
است که ربیعه و عماره و گروهی دیگر گفته اند: در آن زمان که گروه کثیری 

از اصحاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب)ع( از دور آن حضرت پراکنده 
شــده و به ســوی معاویه ره سپردند تا که نصیبی از دنیا ببرند، گروهی از 
یاران حضرت خدمت او رسیدند و عرضه داشتند: »ای امیر مؤمنان! این همه 
اموال را بخشش کن، و این اشراف عرب و قریش و کسانی را که می ترسی 
زیر بار فرمان تو نروند و به ســوی معاویه بگریزند، بر ســایر آزادشدگان و 

عجمیان ترجیح و تفضیل ده!«.
امیرالمؤمنین فرمود: مرا می گویید که پیروزی را از راه ستم بجویم؟ ! 
نه، به خدا ســوگند! تا خورشید می تابد و ستاره ای در آسمان می درخشد، 
دست به چنین کاری نمی یازم.به خدا سوگند! اگر این اموال از خودم بود، 
هر آینه مساوات را در میان آنان مراعات می کردم، چه رسد به اینکه مال 

خودشان است. )امالی مفید، ص 193 و 194(
بر همین اساس ایشان می فرماید: و اه لو وجدته قد تزوج به النساء و 
. و من ضاق علیه العدل، فالجور  ملک به ااماء لرددته، فان فی العدل سعْهً
علیه أضیق؛ به خدا سوگند! اگر ببینم آنچه را عثمان بیهوده از بیت المال، 
به این و آن بخشــیده، به مهر زنان یا بهای کنیزان شــده باشد، آن را باز 
می گردانم، زیرا، عدالت، گشایش می آورد و آن کس که عدالت بر او گران 

آید، ظلم و ستم، بر او گرانتر خواهد بود. )نهج الباغه، خطبه 15(
حضرت علی)ع( به یکی از کارگزارانش نوشت: درباره تو به من خبری 
رسیده است. اگر چنین کرده باشی، همانا که خدای خویش را به خشم آورده 
و از فرمان پیشوای خود سرباز زده و در امانت، کار به رسوایی کشانده ای. 
مرا گفته اند که به ستم، زمین را از بار و بر، تهی ساخته ای و باغ و بستان 
مردمان گرفته ای و کیسه ها از اندوخته ها پرداخته ای. اینک، حساب خود 
را نزد من فرست و بدان که حسابرسی خدا، از حسابرسی آدمیان، دشوارتر 

است. والسام. )نهج الباغه، نامه 40(
عبــداه بن عباس، از طرف امیر مؤمنــان )ع(در بصره و نواحی اهواز 
و کرمان و... ســمت کارگزاری داشــت. او، زیاد بن ابیه را که چندان هم 
خوشنام نبود، عامل بصره کرد. امام اعمال او را زیر نظر داشت و این نامه 
را برای او نوشــت که: و انی أقسم باه قسما صادقا، لئن بلغنی أنک خنت 
من فیء المسلمین شیئا صغیرا أو کبیرا، أشدن علیک شدة تدعک قلیل 
الوفر، ثقیل الظهر، ضئیل اامر.و السام؛ به خدای سوگند، سوگندی راست 
! که اگر آگاه گردم که در مال مسلمانان به کم و بیش خیانت ورزیده ای، 
چنان بر تو ســختگیرم که اندک مال گردی و گران پشت از فاقه، و خوار 

مایه گردی. و السام. )نهج الباغه، نامه 20(

حقیقتنامهاعمالانساندرآخرت
رضا عزیزی

زندگی بشریت در عوالم هســتی و نشئات گوناگون است؛ با این همه 
تاثیرگذارترین و مهم ترین دوره زندگی بشر نیز همین دوره است؛ زیرا 
هر انســانی با اراده و انتخاب در چارچوب مشیت دوگانه الهی می تواند 
ســعادت و شقاوت را انتخاب کند و خود را مظهر جال یا جمال الهی 
البته در حد کمال قرار دهد. )انسان، آیه 3؛ بلد، آیه 10( از آنجایی که 
هر فرد انســانی از نظر قرآن، خود نوع، بلکه جنس منحصر بفرد است 
که مصداق دیگری ندارد، هر انسانی مظهر خدایی می شود که در قیامت 
ملکوت آن به نمایش گذاشته می شود. بنابراین هر کسی در قیامت در 
سرزمینی قرار می گیرد که خود همه چیزش را خلق می کند؛ از این رو 
هر کسی خدایی تنها در سرزمین خویش است.)مریم، آیه 80 و 95( 

بنابراین در قیامت که هر کسی وحشت زده و تنها در بیابانی عریان و 
بی آب و علف قرار دارد که وسیع و هموار و بی هیچ پستی و بلندی است )طه، 
آیات 106 تا 18؛ نازعات، آیه 14(، بر سر سفره اعمال خویش می نشیند. 
از همین رو خدا بارها در قرآن به انسان ها هشدار می دهد که زندگی کوتاه 
خویــش در عصر زمین را کم اهمیــت و بی ارزش ندانند؛ زیرا در این دوره 

کوتاه ، ابدیت خویش را می سازند و نمادی از بهشت یا دوزخ می شوند. 
به سخن دیگر، هر کسی بر اساس توانایی هایی که به عنوان مظاهر 
اســمای الهی کسب می کند، در قیامت بروز و ظهور می کند. بر همین 
اساس گفته می شود که »الدنیا مزرعه ااخره؛ دنیا کشتزار آخرت است« و 
هر کسی همان چیزی را درو می کند که در دنیا کاشته است. این فرصت 
در آخرت نیست؛ زیرا وقتی نظام دنیا جمع می شود )انبیاء، آیه 104( به 

نظام دیگری تبدیل می شــود )ابراهیم، آیه 48( و دیگر امکان بازگشت 
به نظامی نیست که امکان عمل در آن فراهم است؛ از همین  رو خدا به 
کسانی که خواهان بازگشت به دنیا برای انجام عمل هستند،  می فرماید 
چنین چیزی شدنی نیست. )مومنون، 99 و 100( زیرا بساط دنیا و زمان 
عمل گذشته است و امروز آخرت و نظام دیگری است که دیگر در آنجا 
عمل نیست، بلکه بهره مندی از عمل دنیوی است؛ چنانکه امیرمومنان 
علی)ع( می فرماید: اَنّ الَْیْوَم َعَمٌل َو َا ِحَســاَب َو َغداً ِحَساٌب َو َا َعَمَل؛ 
براستی که امروز دنیا، زمان عمل بدون حسابرسی و فردای قیامت، زمان 
حسابرسی بدون امکان انجام هرگونه عمل است. )نهج الباغه، آیه 42(

سفره اعمال انسان در قیامت
در قرآن در تبیین اینکه هر کســی سر سفره اعمال دنیوی خویش 
نشسته است، تعابیری آمده است که در ادامه به آنها اشاره می شود. این 

عناوین و تعابیر عبارتند از:
1.  احضار اعمال: هر کسی اعمال خویش را آنجا احضار می کند و 
می بیند: َعلَِمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت؛ هر نفس بداند چه احضار و فراهم کرده 
است.)تکویر، آیه 14( این علم همانند علم الهی، علم حضوری و شهودی 
است نه حصولی؛ پس علم به معنای دیدن است نه دانستن و انسان هر 

چیزی را که کاشته اینجا می بیند و بر سر سفره عمل خودش است.
2.   حضور اعمال: به این معنا که هر عملی که انسان انجام داده، 
در قیامــت آن را حاضر می یابد و ملکوت آن را می بیند. این حضور به 
معنای داشــتن است؛ یعنی همه هستی او را در بر می گیرد و حقیقت 
شخص و محیط زندگی او را شکل می بخشد. خدا می فرماید: و کارنامه 
]عمل شــما در میان[ نهاده می  شــود، آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن 
اســت بیمناک می  بینی و می  گوینــد: ای وای بر ما؛ این چه نامه  ای 
است که هیچ کار کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز اینکه همه را به 
حســاب آورده است و آنچه را انجام داده  اند حاضر می یابند و پروردگار 

تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد. )کهف، آیه 49(
3.  اعمال حاضر شــده: از نظر قرآن این گونه نیست که کسی 
نخواهــد اعمالش را نبیند و ملکوت آن را در قیامت مخفی کند، چون 
قانون قیامت این است که هر چیزی که در دنیا انجام شده با خود صاحب 
عمل حاضر می شــود؛ چرا که جزو ذات و ذاتیات اوســت و بیرون از او 
نیست که بتوان جدایی و تفکیک انداخت؛ کسی که شاکله وجودی اش 
را اعمالش شــکل داده، نمی تواند هرگز از ذاتی و ذاتیات خویش جدا 
شود. از همین رو خدا می فرماید: روزی که هر کسی آنچه کار نیک به 
جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضر شده می یابد و آرزو می  کند 
کاش میــان او و آن کارهای بد فاصله  ای دور بود و خداوند شــما را از 
کیفر خود می  ترساند و در عین حال خدا به بندگان خود مهربان است. 

)آل عمران، آیه 30(
4.  احضار آثار عمل: از نظر قرآن، هر عملی در دنیا آثاری دارد که 
می تواند خوب و بد باشد؛ بنابراین، نه تنها انسان نتیجه مستقیم عمل 

خویش را حاضر می بیند، بلکه آثار اعمال خود را که به شــکل سنت و 
یا باقیات صالحات یا سنت های بد و نادرست درآمده نیز می بیند. خدا 
می فرماید: آری ماییم که مردگان را زنده می  سازیم و آنچه را از پیش 
فرستاده  اند با آثار و اعمالشان درج می  کنیم و هر چیزی را در کارنامه  
ای روشن برشمرده  ایم. )یس، آیه 12( و نیز در جایی دیگر می فرماید: 
َرْت؛ هر نفسی آنچه را پیش فرستاده و بازپس  َمْت َوأََخّ َعلَِمْت نَْفٌس َما َقَدّ
گذاشته بداند. )انفطار، آیه 5( از نظر قرآن این علم و دانستن همان علم 
حضوری و شــهودی در ذات و بیرون خودش است که می بیند و از آن 

جدایی ندارد و همراه و ازم او خواهد بود.
بر این اساس هر کسی خودش است که سرنوشت و به تعبیر قرآنی 
»طائره« خویش را می سازد و رقم می زند. چنانکه قرآن می فرماید: َقالُوا 
ْرتُْم؛ طائره خوب و بد شــما با خودتان است اگر  َطائُِرُکْم َمَعُکْم أَئِْن ُذِکّ

تذکر می یافتید.)یس، آیه 19(
آخرت، زمان اظهار نامه اعمال

از نظر قرآن، نظام دنیوی به گونه ای است که نمی تواند باطن و ملکوت 
اعمال را نشان دهد؛ اما نظام اخروی و حتی نظام برزخی که شباهتی به 
نظام اخروی دارد، از این ظرفیت برخوردار است تا ملکوت اعمال را نشان 
دهد؛ از همین رو دارندگان چشــم برزخی همانند محتضر، توانایی)ق، 

آیات 20 تا 22( دیدن ملکوت اعمال را دارا هستند.

پس در دنیا ملکوت اعمال مخفی و نهان اســت؛ از همین رو خدا 
می فرماید نامه اعمال مخفی است که تعبیری دیگر از همان ملکوت اعمال 
است. خدا درباره مخفی بودن نامه اعمال هر کسی در دنیا می فرماید که 
این نامه اعمال در آخرت اخراج می شود)اسراء، آیه 13(؛ زیرا جمله »و 
نخرج له«  اشــاره به این دارد که نامه اعمال از ادراک انسان، پوشیده و 
محجوب است و خداوند آن را برای انسان در روز قیامت ظاهر می کند و 
او به نامه اعمال خویش اطاع می یابد چنانکه خداوند می فرماید: »ویلقاه 
منشورا«.)المیزان، ج 13، ص 58( اصوا تعبیر به نشر در این آیه و نیز 
آیه 10 سوره تکویر دالت می کند که این نامه اعمال پیش از این جمع 
شده بود که به طور طبیعی قابل رویت یا خواندن نیست، اما وقتی باز 
شود، قابل خواندن و دیدن می شود. در حقیقت ملکوت اعمال هر کسی 
در قیامت روشــن می شود و هر فردی با تمام وجودش نامه خویش را 
بیان می کند؛ زیرا این نامه اعمال و ملکوت آن همان چیزی اســت که 
شاکله شخصیتی و وجودی انسان را در قیامت تحقق خارجی می بخشد. 

از همین رو همه وجودش در قیامت به چیز خوب یا بد شهادت می دهد 
و دیگر نیازی به شهادت زبان یا کسی دیگر نیست.)فصلت، آیه 22(

اینکه خدا در آیات گوناگون می فرماید نامه اعمال به شــخص داده 
می شــود)کهف، آیه 49؛ زمر، آیه 69؛ تکویر، آیه 10؛ انشــقاق، آیه 7( 
چیزی جز همان تحقق وجود یافتن آن اعمال در آن شــخص نیست؛ 
یعنی اگر انســان خود را برتر از فرشته ساخته همان می شود. پس اگر 
در مرتبه مقربون باشــد، با »ســبحانک اللهم« )یونس، آیه 10( همان 
»کن فیکون« خدا را انجام می دهد و به آفرینش می پردازد. )انســان، 
آیه 6( اصوا چنین شخصی خودش »َفَرْوٌح َوَریَْحاٌن َوَجَنُّت نَِعیٍم؛ روح 
و روحبخش و بهشــت نعیم « است.)واقعه، آیه 89(؛ چنانکه در مقابل، 
کسی که در اسفل سافلین دوزخ قرار می گیرد، خودش »حطب و زغال 
سنگ«)انبیاء، آیه 98( یا »حطب و هیزم«)جن، آیه 15(، یا سوخت و 
وقود)تحریم، آیه 6( می شود و نه تنها گاو، خر و خوک و دیگر چارپایان 
اســت )اعراف، آیه 179(، بلکه خودش دوزخی است که او را می آورند 
)فجر، آیه 23( در حالی که ســتون های بلند آتش اســت و دیگران را 
می ســوزاند. )همزه، آیات 8 و 9( چنین شخصی با تمام وجودش داد و 
فریاد می زند که چه کسی است و دیگر نیازی به شهادت دیگری نیست.

)مجمع البیان، ج 5 - 6، ص 732(
از آنجا که کوچکترین فکر و عمل در قالب نیت خالصانه یا مشرکانه 
یا عمل صالح و عمل بد در ســازه اخروی شخصیت و هویت انسان در 
قیامت و نیز بهشــت و دوزخ وی نقش دارد، خــدا همه آنها را احصاء 
می کند و نامه اعمال با جامعیت در اختیار شخص قرار می گیرد.)کهف، 

آیه 49؛ ق، آیه 18( 
این نامه اعمال هرگز کوچک ترین مشکلی از نظر حق و باطل ندارد 
و تمامیت حق را بیان می کند؛ زیرا چیزی جز بازتاب اعمال نیست. در 

حقیقت همان طوری که تمام نظام هســتی بر بنیاد حق گذاشته شده، 
براساس حق، آن اعمال را به نمایش می گذارد.)جاثیه، آیه 29؛ انفطار، 

آیات 11 و 12(
همه افراد، نامه اعمال خویش را می گیرند و کسی نمی تواند بگوید 
من نمی گیرم؛ زیرا این نامه اعمال چیزی جز همان شخصیت و شاکله 
اخروی فرد نیست.)انشــقاق، آیات 7 تــا 10( بنابراین چه بخواهد چه 

نخواهد به او داده می شود و امری الزامی است.
از نظر قرآن کسی که در دنیا سختی و رنج را بر خویش تحمیل کرده 
و به جای فجور و دریدگی موازین و معیارها، خود را در چارچوب معیارها 
قرار داده و به طور طبیعی شادی و فرح را از خویش سلب کرده است؛ در 
قیامت مسرور می شود؛ زیرا نتیجه عملش را در بهشت می بیند؛ اما کسی 
که اینجا فجور می کند و فرحناک است و برای آخرت برنامه ای ندارد؛ زیرا 
باوری نــدارد، به طور طبیعی در قیامت با اعمال خویش برای ابدیت در 
شقاوت و رنج قرار می گیرد. )انشقاق، آیات 7 تا 15؛ حاقه، آیات 19 تا 26(



ورزشی

سرویس ورزشی-
در آخریــن روز فعالیت بازنشســتگان ورزش 
تنها دبیرکل فدراســیون فوتبال استعفا داد و برای 
فدراسیون های والیبال و کاراته با حکم وزیر سرپرست 

تعیین شد.
پنجشنبه هفته گذشته )15 آذرماه( آخرین روز فعالیت 
بازنشسته ها در ورزش بود تا جایی که ژاله فرامرزیان معاونت 
پشــتیبانی و منابع مالی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرده 
بود طبق قانون منع به کارگیری بازنشســتگان تمام افرادی 
که بازنشسته هستند تا 15 آذر باید پست خود را ترک کنند 

و این قانون شامل همه افراد می شود. 
بــا این وجــود و در حالی کــه انتظــار می رفت تمام 
بازنشستگان ورزش از سمت خود کناره گیری کنند این اتفاق 
رخ نداد و تنها محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال 

بود که خودش تصمیم گرفت از سمتش کناره گیری کند.
ظهر روز پنجشــنبه و در شــرایطی که تصور می رفت 
اعضای بازنشسته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کناره گیری 
کنند، تنها محمدرضا ساکت دبیر فدراسیون از سمتش کنار 
رفت.ظهر روز پنجشنبه سایت فدراسیون فوتبال اعام کرد: 
»رئیس فدراســیون فوتبال با قبول درخواســت محمدرضا 
ســاکت و ضمن تقدیــر از زحمات او، بنا بــه اهمیت عدم 
توقف فعالیت های اداری و اجرایی روزمره فدراسیون فوتبال 
از مورخ 15/۹/۹۷، ابراهیم شــکوری را به عنوان سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال منصوب کرد. در قسمتی از حکم 
شــکوری آمده است: امید اســت با اتکال به خداوند بزرگ 
نســبت به انجام فعالیت های تعیین شده اقدامات ازم را به 

عمل آورید.«
محمدرضا ساکت، با سابقه طوانی در فوتبال ایران، پس 
از ریاست هیئت فوتبال اصفهان، مدیرعامل باشگاه سپاهان 
شــد و نزدیک به یک دهه در این باشــگاه حضور داشت، او 
پس از جدایی از سپاهان، به فدراسیون فوتبال آمد و ابتدا در 
سازمان لیگ و سپس به عنوان مدیر تیم های ملی، در نهایت 

دبیرکل فدراسیون فوتبال شد که این صندلی با قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان به او وفا نکرد. 

اقدام ساکت در کناره گیری از سمت خود یعنی تمکین 
به قانون، در شــرایطی که بسیاری عنوان می کردند فوتبال 
شــامل حال این قانون نمی شــود، ســاکت بی ســر و صدا 
کناره گیــری کرد تا تفاوت خود را با برخــی از افراد که دو 

دستی صندلی های مدیریت را چسبیده اند نشان دهد!
جانشین ســاکت، ابراهیم شــکوری، مدافع چپ سابق 
تیم های ســایپا، پیام مشــهد و پرســپولیس است. ازجمله 
فوتبالیســت های تحصیل کرده محســوب می شود و دارای 
مدرک دکترا است، هفت ماه قبل با حکم محمدرضا ساکت 
به عنــوان معاونت برنامه ریزی دبیرکلی فدراســیون فوتبال 
منصوب شد و حاا با اســتعفای دبیرکل، جای او را در این 

پست گرفت. 
بازنشستگانی که استعفا ندادند

به غیراز ساکت تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون 

فوتبال هم بازنشســته بودند اما آنها در آخرین روز حاضر به 
کناره گیری نشدند. عدم اســتعفای آنها در شرایطی بود که 
اعضای هیئت رئیســه در پایان روز کاری سه شنبه نامه ای را 
به وزارت ورزش ارسال کرده و خواستار تعیین تکلیف قطعی 
در مورد مسئله قبل از بازنشستگی و عدم تطابق آن با قوانین 
فیفا شــده بود که این نامه از سوی وزیر ورزش پاسخی داده 

نشده است. 
جالب اینکه با بی پاســخ ماندن این نامه از ســوی وزیر 
ورزش، تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم در محل کار خود در 
فدراسیون فوتبال حاضر نشد تا ورزش و فوتبال عجیب ترین 

روزهای خود را پشت سر بگذارند.
برکناری روسای والیبال و کاراته

به غیراز فوتبال، والیبال و کاراته هم روســای بازنشسته 
داشــتند، آنها هم تا روز آخر حاضر به کناره گیری نشــدند 
تا اینکــه وزیر ورزش برای این فدراســیون ها سرپرســت 
تعیین کرد. روز پنجشــنبه آخرین فرصت ضیایی و فرجی 

برای اســتعفا بود اما آنها حاضر به کناره گیری نشــدند. این 
2 مدیــر در پی گرفتن نامه بازگشــت به کار و اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی بودنــد؛ اما با توجه به اینکه مهلت کنار 
رفتن بازنشســته ها به اتمام رسیده بود، وزارت ورزش حتی 
بدون دریافت اســتعفا هــم تصمیم به انتخــاب و معرفی 

سرپرست گرفت. 
با برکناری آنها توســط وزارت ورزش، با حکم مســعود 
سلطانی فر خانم زهرا موسوی، مدیرکل امور زنان، به عنوان 
سرپرســت معاونــت اموربانــوان وزارت ورزش و جوانان و 
آقایان محسن آشــوری و افشین داوری به ترتیب به عنوان 
سرپرستان فدراسیون های کاراته و والیبال، تا زمان برگزاری 

انتخابات ریاست این فدراسیون ها منصوب شدند. 
احمد ضیایی ســال گذشــته در انتخابات فدراســیون 
والیبال به عنوان جانشین داورزنی انتخاب شد و در حالی که 
یک سال هم از حضورش در این فدراسیون نمی گذرد، حاا 
باید جای خود را به افشین داوری بدهد. داوری پیش از این، 
سابقه ریاست در فدراســیون دوومیدانی و سرپرستی چند 
فدراسیون دیگر را در کارنامه دارد. احتماا به زودی انتخابات 
فدراسیون والیبال کلید می خورد و باید دید چه کاندیداهایی 

برای جانشینی ضیایی وارد می شوند.
پیش از این رئیس فدراســیون والیبــال اعام کرده بود 
ممکن اســت در صورت برکناری اش، فدراسیون جهانی به 
خاطر اساسنامه موجود و دخالت های سیاسی، والیبال ایران 

را تعلیق کند. 
از سوی دیگر محمدصادق فرجی هم جای خود را موقتا 
به دبیر این فدراســیون، محسن آشوری داد. او نیز نتوانست 
مجوزی برای بازگشــت به کار فراهم کند و 2 ســال بعد از 

ریاستش، از این فدراسیون کنار رفت. 
انتصاب دیگر وزیــر ورزش در حوزه معاونت های وزارت 
ورزش است. فریبا محمدیان که از ابتدای حضور سلطانی فر 
در وزارتخانــه، به عنوان معاونت بانــوان فعالیت می کرد، به 

دلیل بازنشستگی، جای خود را به زهرا موسوی داد. 

گزارش کیهان از آخرین روز فعالیت بازنشستگان در ورزش

فقط دبیـر فدراسیـون فـوتبال 
به یاد شهید مرتضی ساده میریحـاضر به کناره گیری شـد!

توان دل كندن از جبهه را نداشت
شهید مرتضی ساده میری، در یکی از روزهای 

سال 1۳۴۰ در خانواده ای در ایام به دنیا می آید.
با شدت گرفتن اعتراض ها علیه رژیم پهلوی و 
برپایی تظاهرات، مرتضی که چهره شناخته شده ای 
برای مأمورین اســت، مورد فشــار قرار می گیرد و 
بااخره یک روز در حال بازگشت از یک راهپیمایی، 
متوجه می شود که خطر دستگیری وی جدی است. 
صبــح روز بعد وقتی مردی ناشــناس به خانه آنها 

مراجعه می کند و ســراغ مرتضی را می گیرد، او به ســرعت از بام خانه می گریزد و 
ایــام را به مقصد تهــران ترک می کند. پس از پیروزی انقاب، علیرضا مشــغول 
خدمت در جهاد می شود. با حمله نیروهای بعثی به مرزهای غربی، جنگ تحمیلی 
آغاز می  شــود. در سال 1۳۶۴، مرتضی فرمانده گروهان می شود و از »چنگوله« به 
»چغارعسگر« می رود. هنوز هم یکی از کارهای اصلی او شناسایی و عملیات ایذایی 
است. در تیرماه 1۳۶5 در عملیات »کربای 5«، که به قصد آزادسازی شهر مهران 
صورت گرفته، مرتضی برای نخستین بار مجروح می شود. سرانجام جمهوری اسامی 
ایران قطع نامه شماره 5۹۸ شــورای امنیت را می پذیرد. مرتضی توان دل کندن از 
جبهه را ندارد و هم چنان به حفظ سنگر و دفع حمات گهگاه عراقی ها می پردازد. 
در زمستان ۶۹، با آغاز جنگ عراق و کویت، او به همراه یک گروهان برای مبارزه با 
منافقین به خاک عراق نفوذ می کند و موظف به تصرف پاسگاه »الصیحه« می شود. 
در این نبرد، با آتش گلوله عراقی ها، مرتضی جراحت سختی برمی دارد. تن مجروح 
او بــه کمک »ایل خان منصوری«، همرزم قدیمی اش از خاک عراق نجات می یابد. 
اما سرانجام در ساعت 12 شــب 25 اسفند ۶۹،  یعنی درست در سالگرد عملیات 

»والفجر 1۰« مرتضی ساده میری معروف به )مرتضی هلتی( به شهادت می رسد.

حدیث دشت عشق

آخرین وضعیت مدیریتی در باشگاه پرسپولیس
مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس هنوز از ســمت خود استعفا نداده و منتظر 
تعیین تکلیفش از ســوی وزیر ورزش و جوانان اســت و به همین دلیل امروز 
وضعیت او مشــخص می شــود. در حالی که صحبت از اســتعفای حمیدرضا 
گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از سمت مدیرعاملی این باشگاه به دلیل 
منع به کارگیری بازنشستگان به گوش می رسد، اما پیگیری ها نشان می دهد که 
او هنوز استعفای وزارت ورزش و جوانان را ارائه نکرده و فقط محمدرضا حاجی 
بیگی و ابوالفضل روغنی دو عضو بازنشســته هیئت مدیره از سمت خود استعفا 
دادند. گرشاسبی پس از جلسه ای که روز پنجشنبه هفته گذشته با وزیر ورزش 
و جوان داشت متوجه شــد برای مشخص شدن وضعیتش باید تا امروز منتظر 
بماند هر چند که شانس بسیار کمی برای ابقاء در سمتش خواهد داشت، چون 
وزیر ورزش و جوانان هنوز نتوانسته مجوز ادامه کار او را بگیرد و در این بین به 
نظر می رســد امروز)1۷ آذر( آخرین روز کاری گرشاسبی به صورت رسمی در 
باشگاه پرسپولیس خواهد بود و این در حالی است که دو عضو هیئت مدیره که 
شب گذشته استعفا دادند دیگر در این باشگاه سمتی نخواهند داشت. به احتمال 
فراوان امروز و فردا ایرج عرب معاون پشــتیبانی باشــگاه پرسپولیس به عنوان 
سرپرســت موقت این باشــگاه انتخاب و معرفی خواهد شد و در تعطیات نیم 
فصل مدیر بعدی این باشــگاه و اعضای هیئت مدیره مشخص و معرفی خواهند 
شد. هر چند در این بین این احتمال وجود دارد که به دلیل شرایط خاص باشگاه 
پرسپولیس، وزارت ورزش و جوانان تصمیمات دیگری اتخاذ کند که البته همه 

چیز منوط به نظر وزیر ورزش خواهد بود.

توقف پدیده در مشهد، ششمین شکست پیاپی پیکان و احتمال برکناری مجید جالی

جشنواره گل استقال مقابل سپیدرود در رشت

بهزاد کتیرایی رئیس اسبق حراست سازمان تربیت بدنی و فدراسیون های کاراته و ووشو، روز پنجشنبه 
به رحمت ایزدی پیوست.

کتیرایی از مدیران شــناخته شــده ورزش که جانباز هشت ســال جنگ تحمیلی نیز بود، از اسفند سال گذشته به 
فدراســیون پزشــکی ورزشی مراجعه کرد که به خاطر دردی که در ناحیه دســت و ضایعاتی که در ناحیه کمر داشتند و 
همچنین به خاطر ترکش هایی که در دســت او وجود داشــت، ابتدا تصور شد این مشکل به خاطر همین مسئله است اما 
با بررسی های صورت گرفته و با داروهایی که به وی تزریق شد، معلوم شد که این دردها به علت داروهایی است که برای 

ضایعات جنگی و همچنین پیوند کلیه استفاده کرده و به سرطان غدد لنفاوی دچار شده است.
کتیرایی در طی این مدت به پنج مرحله شیمی درمانی جواب داد اما مرحله ششم را به خاطر ضعف جسمانی نتوانست 
 به شــیمی درمانی ادامه دهد و دچار مشــکل قلبی و تنفسی شــد. او در نهایت، روز پنجشنبه جان به جان آفرین تسلیم 

کرد.
سرویس ورزشی کیهان این ضایعه را به بازماندگان آن مرحوم و همچنین خانواده ورزش ایران تسلیت می گوید.

رئیس اسبق فدراسیون كاراته و ووشو درگذشت 
تیم های ملی فوتسال آقایان و بانوان ایران در بین ۱۰ نامزد کسب عنوان برترین تیم جهان در سال ۲۰۱۸ 

قرار گرفتند.
ســایت جهانی فوتسال)فوتسال پلنت( در ادامه معرفی نامزدهای کسب عنوان برترین در جهان، به آیتم بهترین تیم 
رســید و در این بخش، 1۰ کاندیدای نهایی را اعام کرد.براین اســاس تیم ملی فوتسال آقایان و بانوان ایران نامزد عنوان 
برترین تیم جهان در سال 2۰1۸ شدند. تیم های برزیل، زیر 1۸سال برزیل، زیر 2۰ سال زنان برزیل، ژاپن، پرتغال، زیر 1۸ 

سال زنان پرتغال، روسیه و اسپانیا هشت نامزد دیگر برای کسب عنوان تیم برتر جهان هستند.
خبر دیگر از فوتسال اینکه در جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان اعام شد که بر این اساس، تیم ملی 
فوتســال ایران با 1۶۶5 امتیاز به رده پنجم صعود کرد.تیم ملی فوتسال ایران که در تورنمنت سه جانبه اسلواکی به مقام 

قهرمانی رسیده، با دو امتیاز بیشتر نسبت به آرژانتین در رده پنجم جای گرفته است.
روسیه با دو امتیاز بیشتر از ایران، رتبه چهارم را در اختیار دارد. در این رده بندی، تیم های ملی فوتسال برزیل، اسپانیا 

و پرتغال در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته اند و قزاقستان، ایتالیا، اوکراین و پاراگوئه نیز تیم های هفتم تا دهم هستند.

تیم های ملی فوتسال ایران كاندیدای برترین تیم جهان شدند 

صفحه 9
 شنبه ۱۷ آذر ۱۳9۷

۳۰ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰68

شنبه ۱7 آذر ۱397
*خونه به خونه................................................................مس رفسنجان)ساعت 1۴(
*آلومینیوم اراک................................................................بادران تهران)ساعت 1۴(
*قشقایی شیراز..................................................کارون اروند خرمشهر)ساعت 1۴(

یکشنبه ۱۸ آذر ۱397
*اکسین البرز.................................................................شهرداری تبریز)ساعت 1۴(
*مس کرمان........................................................................فجر سپاسی)ساعت 1۴(
*شهرداری ماهشهر..............................................گل گهرسیرجان)ساعت1۴:۳۰(
*شاهین شهرداری بوشهر.........................سرخپوشان پاکدشت)ساعت1۴:۳۰(

برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال 

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

* 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
شنبه ۱7 آذر

هفته ۱6 لیگ برتر انگلیس
*بورنموث...........................................................لیورپول)ساعت1۶- شبکه ورزش(
*چلسی..................................................منچسترسیتی)ساعت21- شبکه ورزش(

هفته ۱4 بوندسلیگا
*بایرن مونیخ....................................................نورنبرگ)ساعت1۸- شبکه ورزش(
*لسترسیتی...............................................تاتنهام)ساعت 2۳:15 - شبکه ورزش(

هفته ۱5 الیگا اسپانیا
*اسپانیول.........................................................بارسلونا)ساعت2۳:15 - شبکه سه(

 سرویس ورزشی-
در خبرهــا خواندیم که جانــی اینفانتینو رئیس فدراســیون بین المللی 
فوتبال)فیفــا( در نامه ای به رئیس جمهور و وزیر ورزش ایران خواســتار حل 

مشکل پخش تلویزیونی فوتبال ایران شده است. 
اهالی ورزش و عاقمندان فوتبال اطاع دارند که در چند ســال اخیر بر 
ســر حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال میان فدراسیون فوتبال و سازمان 
ورزش از یکســو وسازمان صداوسیما از ســوی دیگر اختاف نظرهایی جدی 
بوجود آمده، که هنوز بین دو طرف توافقی حاصل نشده و اینحل باقی مانده 
اســت. به طوری که در دو سه ســال اخیر فوتبال ایران از دریافت حق پخش 

تلویزیونی محروم شده است.
بارها در این صفحه در باره کارهای معطل مانده و مشــکات حل نشــده 
ورزش نوشته و انتقاد کرده ایم. مشکات حل نشده و کارهای معطل مانده ای 
که انجام آنها برای پیشرفت و بهبود وضع ورزش ضروری و الزامی است. با این 
حال در کمال تعجب و همچنین تاسف این کارها انجام نمی شود و این مسایل 
حل نمی شود تا سرعت ورزش ما به سمت جلو و حرکت آن در مسیر پیشرفت 

از شتاب ازم و بایسته برخوردار نباشد.
این نوع کارهای معطل مانده در ورزش مربوط به امروز و دیروز هم نیست 
بلکه می توان گفت از آغاز شروع ورزش مدرن در کشور ما یعنی از سال1۳12تا 
کنون این گونه مســایل اینحل باقی مانده چون کسی سراغش نرفته است و 
عزم جدی برای انجام و حل آنها در نزد مســئوان وجود نداشته است و علت 
اصلی این امر و علت العلل خیلی از گرفتاری های ورزش ما هم این بوده است 
که هیچگاه ورزش در این سامان جدی گرفته نشده است و این هم مثل خیلی 
از مظاهر دنیای جدید و روزگار مدرن بیشتر از این نظر مورد توجه سردمداران 
نظام قبلی قرار گرفته بود و به شکل دکوری و ادا و تقلیدی وارد شده بود که 

عقب ماندگی و ضعف های اساسی و ساختاری کشور دیده نشود.
 با این حال نکته قابل توجه و البته قابل تاسف این است که پاره ای از این 
مشکات حتی با پیروزی انقاب بزرگ مردم ایران هم تا کنون اینحل مانده 
اســت و مسئوانی که در باره ورزش و سروســامان دادن آن و حل مشکات 
اساسی و ساختاری آن مسئولیت پذیرفته از انجام اینطور کارها که به ورزش 
ما »هویت« می دهد طفره می رونــد و به روزمرگی ها و برد و باخت های گذرا 
دلخوش کرده و خیلی جاها وضعیت ورزش را در حد همان ادا و تقلید و دکور 

تداوم می بخشند.
 مــا مثل خیلی از دلســوزان ورزش در این باره به ســهم و وظیفه خود 
نوشته ایم و انجام این امور اساسی و ساختاری و پرهیز از روزمرگی را در مقاطع 
مختلف مدیریتی به عنوان یک مطالبه مهم جامعه ورزش از مســئوان نظام 

انقابی خواستار شده ایم.
متاســفانه مسئوان و مدیران امروز و دیروز ورزش عما عنایت بایسته و 
توجه شایســته را به این گونه حرف های دلســوزانه نداشته و بدتر از آن بعضا 
گوش و اختیار و تصمیم گیری خود را به جریانات و افکاری سپرده که از ورزش 

جز تامین منافع و جایگاه خود چیز بیشتری نمی خواهند! 
مســئله باشــگاهداری؛ ماجرای باتکلیفی مالکیتی مدیریتی دوباشگاه 
استقال و پرسپولیس و.... بااخره همین موضوع پخش تلویزیونی از جمله این 
موارد معطل مانده و مســایل بی جهت حل نشده است. حاا صدای رئیس فیفا 
هم در این باره درآمده است. این در حالی است که پیش از آن و دوسه سالی 
است که جریمه ها وتنبیهات فیفا در واقع علیه بی سروسامانی وساختار ناقص 
وغلط باشــگاهداری ما وضع و اعمال می شــود و... حاا که پای فیفا و مجامع 
بین المللی به پاره ای از مســائل که ریشه در ساختار ورزش و اینحل ماندن 
بعضی مســائل اساسی آن باز شده اســت بعید نیست مسئوان ورزش- مثل 
ماجرای حرفه ای شدن یک شبه فوتبال به دستور مرحوم واپان!- از بی تحرکی 
و منفعل بودن خارج شــده و مثا به خاطر آقای اینفانتینو هم که شده بحث 
حق پخش را به جایی برســانند؛ اما انتظار از مســئوانی که به برکت انقاب 
اسامی و به همت جانبازی و فداکاری مردم عزیز و عزتمدار کشورمان برپاشد 
به این مسئولیتها وپست و مقامها رسیده اند این است که نه به خاطر اینفانتینو 
و فان مقام ودســتوری که از خارج صادر می شودبلکه پیش از آنها به خاطر 
همین مردم به مســئولیت های خود در جهــت تامین مصالح ورزش و تامین 

منافع ملی و آرمان های انقاب عمل کنند.

لزوم تامین مصالح ورزش 
به خاطر مردم نه اینفانتینو!

نکته  ورزشی

آگهی فراخوان پیمانکار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل فرودگاه های استان بوشهر

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی 
ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی و مکانیکی، عوامل پروازی و محوطه سازی 
عمومی  مناقصه  طریق  از  و  مناقصات  برگزاری  قانون  براساس  را  بوشهر  فرودگاه 

دومرحله ای فشرده به شرکت های پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرح مختصر موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های 
تاسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بوشهر شامل عملیات 
تخریب، عملیات خاکی با دست و ماشین، کارهای فوادی با میلگرد، بتن درجا، بتن 
پیش ساخته، زیراساس، اساس و بااست، آسفالت، کارهای سنگی و کارهای تاسیسات 
برقی و مکانیکی شامل چراغ های فضای آزاد، کابل های فشار ضعیف، وسایل شبکه و...

برآورد اولیه: جمعا حدود 79/296/096/721 )هفتاد و نه میلیارد و دویست و نود 
 و شش میلیون و نود و شش هزار و هفتصد و بیست و یک( ریال براساس فهرست 

بهای پایه 97. 
ضمنا پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شاخص تعدیل سه ماهه سوم سال 1397 می باشد.

مدت اجرای پروژه: 18 ماه و مدت دوره تضمین 12 ماه می باشد.
یکصد  و  میلیارد  )سه   3/100/000/000 مناقصه:  در  تضمین شرکت  میزان 
میلیون( ریال می باشد )تا 50 میلیارد 5 درصد و مابقی 2 درصد( با ضمانتنامه معتبر 
بانکی در وجه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )شماره ثبت 84185 مورخه 
70/2/29 تهران، شناسه ملی 10101287750 کد اقتصادی 411319637815( مورد 

پذیرش خواهد بود.
تا ساعت 15 روز  مهلت و محل دریافت حضوری و غیرحضوری اسناد: 
به  ریال  مبلغ 500/000  واریز  رسید  و  معرفی نامه  ارائه  با  مورخ 97/9/25  یکشنبه 
حساب شبای تمرکز وجوه درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به شماره 

 IR180100004001068404006338 از واحد بازرگانی و امور قراردادها اداره کل 
فرودگاه های استان بوشهر و به صورت غیرحضوری از طریق بارگذاری و چاپ اسناد از 

سایت های معرفی شده ذیل
محل تحویل اسناد: بوشهر، اداره کل فرودگاه های استان بوشهر، ساختمان اداری، 

دبیرخانه اداره کل فرودگاه های استان بوشهر
مهلت تسلیم اسناد: )4 پاکت همزمان( تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/10/9

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 
97/10/10 در دفتر معاونت عملیات فرودگاهی )ستاد( خواهد بود.

- شرکت های متقاضی باید حداقل دارای گواهینامه صاحیت )رتبه بندی( در پایه 4 ابنیه 
و 4 تأسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

- تنها پاکت های ج شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی- بازرگانی )65 امتیاز( را 
کسب نمایند گشوده خواهد شد.

- هزینه آگهی فراخوان به عهده شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران می باشد.
- بازدید از محل پروژه فرودگاهی در مورخ 4 و 97/10/5 با هماهنگی دفتر فنی فرودگاه 

بوشهر ساعت 10 صبح امکان پذیر خواهد بود. )شماره تماس 07733333294(
نشانه به  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  پرتال  در  مناقصه  آگهی   - 

 WWW.airport.ir  قابل مشاهده است.
اطاع رسانی  ملی  پایگاه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطاعات  جهت کسب 
مناقصات به نشانی iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره 077-33555388 

تماس حاصل فرمائید.

ت اول
نوب

شناسه آگهی: 309073                                  شناسه نوبت چاپ: 335419
اداره کل فرودگاه های استان بوشهر

وزارت راه و شهرسازی
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی(

اداره کل فرودگاه های استان بوشهر

دادنامه
خواهان: سیدمصطفی موسوی، تنکابن- خ مجتهدزاده- دفتر پاکدشت

خوانده: عبداله اسماعیلی ساوجباغی، مجهول المکان
خواســته: مطالبه وجه چک  گردشکار: خواهان/ درخواســتی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت بکاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه 
بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی 

را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
»رای شورا«

در خصوص دعوی آقای سیدمصطفی موسوی فرزند سیدکاظم بطرفیت آقای عبداه اسماعیلی ساوجباغی فرزند حمداه 
بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 227607 به عهده بانک سپه شعبه مشکین شهر بمبلغ دویست میلیون ریال 
و خســارت تاخیر و تادیه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اســتماع اظهارات خواهان و ارائه فتوکپی مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیمی از ناحیه خواهان که دالت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده 
خوانده داشــته و بقای اصول مســتندات مذکور در ید مدعی دالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسه شورا حاضر نشده و نیز ایحه ای از وی 
واصل نشده است لذا شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی بمبلغ 2/600/000 
ریال و خسارت تاخیر و تادیه از مورخه 94/8/16 تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهید بهشتی 
شهرستان تنکابن

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)نوبت اول(

در پرونده کاسه 970091 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آوج محکوم علیهم 
1- شیرین علی محمدی 2- محمدحسین تقی لو 3- نبی اه نائینی به صورت تضامنی 
محکوم هستند به پرداخت سیصد میلیون و نهصد هزار و یکصد و سی و هشت ریال در 
حق بانک کشاورزی و نیز پرداخت پانزده میلیون و چهل و پنج هزار و شش ریال بابت 
نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت، از اموال آقای شیرین علی محمدی به میزان 
محکوم به و هزینه اجرایی توقیف گردیده و در ید و تملک ایشــان می باشد که عبارت 
است از 7777/8 مترمربع زمین کشاورزی که زیر کشت یونجه قرار دارد با حقابه از یک 
حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری به شــماره 321/1301/434 که به سیستم آبیاری 
تحت فشار تجهیز گردیده است. که با در نظر گرفتن جمیع جهات هر مترمربع به مبلغ 
45000 ریال که جمعابه مبلغ ســیصد و پنجاه میلیون ریال توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری ارزیابی گردیده اســت لذا این اجرا قصد دارد اموال فوق الذکر را از طریق 
مزایده عمومی در تاریخ 1397/10/10 روز دوشــنبه از ســاعت 09:00 الی 10:30 در 

محل اجرای احکام مدنی دادگستری آوج به قیمت پایه به فروش برساند. 
طالبین و خریداران می توانند »پنج روز قبل از  شــروع مزایده نســبت به ماحظه 
امــوال توقیفی و مزایده ای اقدام نمایند« در زمان شــروع مزایده حضورا شــرکت 
نمایند. بدیهی اســت برنده مزایده کسی می باشــد که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نماید و خریدار می بایست 10٪ پیشنهادی خود را نقدا و مابقی را ظرف یک ماه به 
حساب سپرده دادگاه واریز نماید که پس از تایید مزایده توسط دادگاه تقاضای انتقال 
مالکیت اموال را نماید در صورتی که خریدار مابقی مبلغ مزایده را در زمان مقرر به 
حســاب سپرده واریز ننماید و یا اعام انصراف نماید 10٪ پیشنهادی خریدار به نفع 

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

ســند مالکیت و برگ ســبز خودروی پراید به 
شــماره موتور 3226425 و شــماره شاســی 
S1412288384685 و به شــماره راهنمایی      
              بــه نام صالحه گل حســنی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1۳۳ س ۳1

ایران 1۶

برگ اخطاریه
از طــرف علی اصغر غریبی به طرفیت محمد پالیزبان فرزند غام حســن به خواســته مطالبه 
خســارت به حوزه شــورا تسلیم که به کاســه 97/359 ثبت و برای روز 97/10/2 یک شنبه 
ســاعت 16/30 تعیین وقت گردیده نظر به اینکه خوانده در نشــانی معینی شناخته نشده لذا 
حســب درخواســت خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی تا خوانده مذکور ضمن مراجعه به دبیرخانه شورا نشانی 
خود را اعام و اوراق مربوطه را نیز دریافت دارد در غیر این صورت شــورا غیابا رســیدگی و 

شورای حل اختاف عالی شهرمبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

آگهی اباغ
 در پرونده کاســه 970502 شــعبه دوم بازپرســی دادســرای عمومی و انقاب اندیمشــک 
آقای ســامان محمدنیا معروف به سامان کوهدشــتی فرزند محمد به موجب شکایت مرتضی 
نامی به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو و ســرقت گوشی و وجه نقد شصت هزار تومان و حمل 
اســپری یا افشــانه غیرمجاز تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و 
عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در روزنامه  آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار می شــود پس از انقضاء مهلت 

مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
مدیر بازپرس شعبه دوم شعبه دادسرای عمومی و انقاب اندیمشک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پاک ۷۲- اصلی

بدینوســیله به اســتناد بند ب ماده 7 آئین نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون 
ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن مصوب 1388 عملیات تحدید حدود 
اماک مشروحه ذیل مفروزاً از پاک 72- اصلی بخش ده قزوین واقع در منصورآباد  
مهرآباد که در اجرای قانون یاد شده بنیاد مسکن شهرستان آوج به نمایندگی از طرف 
متقاضیان درخواست ســند مالکیت نموده است برابر این آگهی از ردیف 1 الی 5 در 
روز یکشنبه مورخ شانزدهم و از ردیف 6 الی 10 در روز دوشنبه مورخ هفدهم دی ماه 
 ســال نودوهفت )از ســاعت ده تا پایان وقت اداری( در محــل وقوع ملک به عمل 

خواهد آمد.
مهرآباد - منصورآباد پاک 72- اصلی بخش ده قزوین

1. ششدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 17/23 مترمربع به 
نام هادی بختیاری فرزند حیدر کاسه 97/8577.

2. ششــدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 452/44 مترمربع 
به نام اسمعیل قهرمانی فرزند ابراهیم کاسه 97/8598.

3. ششــدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 165/14 مترمربع 
به نام رضا عبداله ئی فرزند قدرت اله کاسه 97/8559.

4. ششــدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 267/32 مترمربع 
به نام علیرضا صفری فرزند محمدولی کاسه 97/8452.

5. ششــدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 190/56 مترمربع 
به نام عمران خمسه فرزند ربعلی کاسه 97/8454.

6. ششــدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 726/16 مترمربع 
به نام ابوطالب قربانی فرزند علی اوسط کاسه 97/8451.

7. ششــدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 195/11 مترمربع 
به نام قدرت اله مقیمی فرزند صفت اله کاسه 97/8467.

8. ششــدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 102/96 مترمربع 
به نام علی اکبر آقایی فرزند زیادعلی کاسه 97/8470.

9. ششــدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 132/50 مترمربع 
به نام سیدمحمد آصفی فرزند سیداسداله کاسه 97/8455.

10. ششدانگ یکباب خانه مفروزاً از پاک 72- اصلی به مساحت 191/66 مترمربع 
به نام محرم آشوری فرزند بهرامعلی کاسه 97/8468.

تاریخ انتشار: روز شنبه 17 آذرماه سال 97.
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان آوج
صمد قدیم آبادی

تاکنــون حضور شــش تیم در پنجمیــن دوره 
رقابت های کشــتی آزاد جام باشگاه های جهان قطعی 

شده است.
تیم های اوکراین، گرجســتان، ترکیه، هند، قرقیزستان و 
مجارستان تاکنون برای حضور در این رقابت ها اعام آمادگی 
کرده اند. تیم های بیمه رازی بابل و پاس ســتارگان ســاری 
تیم های اول و دوم رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد سال ۹۷ 

ایران نیز مجوز حضور در این مسابقات را دارند.
پنجمین دوره رقابت های کشــتی آزاد جام باشــگاه های 
جهان روزهای 22 و 2۳ آذرماه در سالن دانشگاه آزاد اسامی 
بابل برگزار می شود و تماشای این مسابقات برای عاقمندان 

به کشتی رایگان است.

قطعی شدن حضور 6 تیم خارجی در مسابقات كشتی آزاد باشگاه های جهان 
رئیس   فدراســیون وزنه برداری اعام کرد تعهدات بین کیانوش رســتمی و فدراسیون باید دو طرفه و 

مکتوب باشد.
علی مرادی در تازه ترین صحبت هایش درباره آخرین وضعیت کیانوش رستمی گفت: ما پس از نشستی که با رئیس 
 کمیته ملی المپیک داشتیم، جلسه ای را با رستمی داشتیم و برنامه هایش را ارائه کرد که داریم ارزیابی می کنیم. یکی از 
برنامه هایش درخواست اردوی برون مرزی بوده که نمی توانیم آن را قبول کنیم چراکه کشورهای دیگر درخواست اردوی 

مشترک با ما را دارند و باید سعی کنیم اردوهای داخلی را تقویت کنیم.
او ادامه داد: ما برنامه های رســتمی را ارزیابی خواهیم کرد و نشســت دیگری را می خواهیم مهیا کنیم چون به هر 
حال تعهدات بین فدراسیون و این جوان دوطرفه است و باید همه چیز مدون و مکتوب شود. مکتوب شدن آن را هم به 
رئیس  کمیته ملی المپیک منعکس می کنیم. بحث های اجرایی و مدیریتی یک طرف ماجرا است و بحث های فنی طرف 
دیگر. از لحاظ فنی اینکه چه کســی می تواند در المپیک شــرکت کند، در واقع خود افراد باید تاش کنند چون براساس 
سیستم جدید کسب سهمیه المپیک، فدراســیون جهانی وزنه برداران براساس امتیاز هایی که گرفتند به صورت انفرادی 

دعوت می کند.

تعهدات بین كیانوش و فدراسیون وزنه برداری مکتوب می شود

جریمه 4۸ هزار یورویی!
در خبرها داشــتیم که جرارد پیکه مدافع معروف تیم بارســلونا به علت 
اهانت به یک مامور راهنمایی رانندگی مبلغ ۴۸ هزار یورو جریمه شده است. 
داستان به طور کوتاه از این قرار بوده است که پیکه، اتومبیل خود را کنار 
خیابان و محل توقف ممنوع، پارک می کند و دنبال کاری می رود، بعد از انجام 
کار وقتی بازیکن ملی پوش اسپانیا سراغ اتومبیل خود می آید، متوجه می شود 

که افسر راهنمایی و رانندگی در حال چسباندن قبض جریمه است... 
مدافع تیم ملی اســپانیا و باشگاه بارســلونا از دیدن این صحنه عصبانی 
می شــود، کارنامه افتخاراتش مثل فیلم ســینمایی از جلــوی دیدگانش رژه 
می رود، خونش به جوش می آید و با غرور و خشونت قبض جریمه را برمی دارد، 

جلوی مامور پلیس ریز ریز می کند و سوار می شود و می رود... 
امــا چنــد روز بعد خبردار می شــود بابــت این حرکــت توهین آمیز و 
قانون شــکنانه، به پرداخت ۴۸ هزاریوروی ناقابل محکوم شــده است تا به او 
ثابت شود، پیکه هستی باش! ملی پوش هستی باش! مقابل قانون باید خاضع و 
خاشع باشی و به آن احترام بگذاری...! قانون مال همه است و احترام و اجرای 

آن برعهده همه است... پیکه و غیر پیکه هم نمی شناسد...!

ضربه آزاد

تیم فوتبال اســتقال در پانزدهمین دیدار خود در 
لیگ برتر برابر تیم ســپیدرود با 5 گل به پیروزی رسید 
تا علی کریمی یکی از سنگین ترین شکست های فوتبالی 

خود را تجربه کند.
هفته پانزدهم مســابقات لیگ برتر فوتبال از روز پنجشنبه 
هفته گذشــته با انجام یک دیدار آغاز شــد و دیروز با برگزاری 
دو دیدار دیگر ادامه یافت.در نخستین دیدار این هفته تیم های 
پیکان تهران و نساجی مازندران عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه 
شــهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که در پایان تیم مجید 
جالی ششــمین شکســت متوالی را متحمل شد.در این دیدار 
شــاگردان جواد نکونام در دقیقه ۸۷ توســط سجاد آشوری به 
گل برتری دست پیدا کردند. محمود شیعی مدیر عامل باشگاه 
پیکان پــس از پایان این دیدار اظهار داشــت: از این افتضاح تر 
نمی شــد، قطعاً جریمه سنگینی در انتظار بازیکنان و کادر فنی 
قرار دارد. ما 2۰ ســاعت در مورد وضعیت تیم جلسه داشتیم و 
یک جلسه ماراتن گونه هم روز شنبه برگزار می کنیم تا وضعیت 
مشخص شود و قطعاٌ تصمیم قاطعی خواهیم گرفت.مدیرعامل 
پیکان در پاسخ به این سؤال که آیا کادر فنی تغییر خواهد کرد 
یا خیر، گفت: هنوز در مورد تغییرات به جمع بندی نرسیدیم و 
هیئت مدیره روز شــنبه در این خصــوص به جمع بندی نهایی 

خواهد رسید اما هنوز چیزی مشخص نیست. حداقل 2۰ درصد 
جریمه در نظر خواهیــم گرفت و فکر می کنم کمیته انضباطی 
هم این اجازه را به ما خواهد داد. در ســایر دیدارهای این هفته 
دیروز و از ســاعت 15 تیم استقال در شهر رشت میهمان تیم 
ســپیدرود بود که در نهایت آبی پوشــان تهرانی موفق شدند با 
نتیجه 5 بر صفر به پیروزی برسند.فرشــید باقری )12 و ۳۴(، 
جابر انصاری )5۷(، میثم تهی دست )5۸- گل به خودی(، رضا 
آذری )۷5( برای استقال در این بازی گلزنی کردند تا تیم تحت 
هدایت علی کریمی شکست سنگینی را متحمل شود. استقال 
بازی را با ترکیب سیدحسین حســینی، محمد دانشگر، روزبه 
چشمی، وریا غفوری، میاد زکی پور، علی کریمی، طارق همام، 
روح اه باقری )۶۴- مرتضی تبریزی(، جابر انصاری )۷5- اللهیار 
صیادمنش(، فرشید اسماعیلی و فرشید باقری )۶۳- رضا آذری( 
آغاز کرد.ســیدمهدی رحمتی دروازه بان استقال در این بازی 
روی نیمکــت بود و نیومایر و الحاجــی گرو دو بازیکن خارجی 
آبی پوشان حتی در لیســت 1۸ نفره قرار نداشتند. این مسابقه 
روی زمین چمن مصنوعی برگزار شد و همین مسئله باعث شد 
تا کیفیت بازی در نیمه نخســت باتوجه به بارندگی تحت تاثیر 
قرار بگیرد. با این حال درخشــش فرشید باقری و تعویض های 
وینفرد شفر سرمربی استقال که برای به ثمر رساندن گل های 

بیشتر عطش داشــت باعث شد تا آبی پوشان با پیروزی پر گل 
به تهران بازگردند. 

در آخرین دیدار دیروز تیم های پدیده مشــهد و ماشــین 
ســازی تبریز ساعت 1۷ در ورزشــگاه امام رضا )ع( رو در روی 
هم قــرار گرفتند. در این دیدار پر افت و خیز، شــاگردان رضا 
مهاجری که دوبــار از میزبان خود عقب افتادند موفق شــدند 
نتیجه را جبران کنند تا بازی با تســاوی دو- دو به پایان برسد. 
امین قاسمی نژاد )۳( و حسین مهربان ) ۳۹( برای پدیده مشهد 
و پیمان بابایی )۳۳( و محمدحسین کنعانی زادگان )52( برای 
ماشین ســازی گلزنی کردند. تساوی شــاگردان گل محمدی 
مقابل ماشــین سازی در حالی رقم خورد که پدیده برای حفظ 
موقعیــت خود در بین تیم های باای جدول نیاز مبرم به ســه 
امتیاز داشــت. با این حال شاگردان مهاجری توانستند با کسب 
یک تســاوی با ارزش امید خود را برای خروج از منطقه بحرانی 
حفظ کنند. برنامه ســایر دیدارهای هفتــه پانزدهم لیگ برتر 

فوتبال به این شرح است:
جمعه ۲3 آذر ۱397 

* صنعت نفت آبادان...................................... سایپا )ساعت 15(
* تراکتورسازی................................................ فواد )ساعت 15(
* پرسپولیس....................... پارس جنوبی جم )ساعت 1۶:15(

شنبه ۲4 آذر ۱397 
* استقال خوزستان................................. سپاهان )ساعت 15(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1149321981130. پدیده

21385026101629. سپاهان
313760134927. پرسپولیس

41475222121026. تراکتورسازی
5146621861224. استقال تهران

6145451612419. پارس جنوبی جم
317-7144551215. سایپا

116-8154471516. پیکان
316-9153751417. نساجی مازندران

615-10143651117. فواد
214-111511131214. ماشین سازی تبریز

514-1214356813. نفت مسجدسلیمان
613-131411031218. صنعت نفت آبادان

612-14132661218. ذوب آهن
1910-1515249726. سپیدرود رشت

* 115-1614257920. استقال خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس



دستگیری مزاحم اینترنتی
زاهدان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتا سیســتان و بلوچســتان گفت: 
فردی شیاد که با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی دختر جوان اخاذی می کرد، 

توسط پلیس فتا دستگیر شد.
سرهنگ علی ســرحدی افزود: با دریافت مرجوعه قضائی از سوی خانمی 
جوان مبنی بر اخاذی با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی موضوع در دستور کار 

تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی تصریــح کرد: متهم در بازجوئی های به عمــل آمده در مواجهه ادله و 
مستندات موجود به بزه انتسابی اعتراف و اظهار داشت مدتی قبل از طریق یکی 
از شبکه های اجتماعی با شاکی آشنا شده و به قصد ازدواج عکس های خصوصی 
وی را برای نشان دادن به خانواده اش خواسته و با دستیابی به این تصاویر مبلغ 

۳۰ میلیون ریال را از وی اخاذی کرده است.
مسمومیت میهمانان عروسی

تبریز- خبرنگار کیهان: روابط عمومی اورژانس و فوریتهای پزشکی تبریز از 
مسمومیت ۲۶ نفر در یک تاار عروسی در این شهرستان خبر داد.

فرزاد رحمانی، گفت: مسموم شدگان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن 
بوده است.

وی افزود: ۲۰ نفر از مســدومان توسط اورژانس به بیمارستان های الغدیر، 
شــهید محاتی، عالی نسب و ســینای تبریز منتقل شدند وشش نفر دیگر در 
محل درمان و مابقی افراد که عائم جزیی داشتند به فضای آزاد هدایت شدند.

کشف کاغذهای احتکاری
تایباد – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی خراســان رضوی گفت: محموله 

کاغذ احتکاری در شرق کشور کشف شد.
سرتیپ محمد کاظم تقوی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار بیش 
از 5۰ پالت کاغذ در انباری واقع در حاشیه تایباد پیگیری موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات نامحسوس و اشراف اطاعاتی، مکان 

دقیق دپوی کاغذها را شناسایی کردند.
وی افزود: کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را بیش ازهفت  میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.
حفاری غیرمجاز

رشت – خبرنگار کیهان: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گیان گفت: 
شش نفر از عوامل حفاری غیرمجاز اشیای عتیقه در شهرستان رودسر دستگیر 

شدند. 
ســرهنگ عبــاس علی گلپور افزود: بنــا به گزارش های محلــی مبنی بر 
حفاری غیرمجازشــش  نفر به قصد تحصیل اشیای عتیقه  در منطقه ییاقی و 
روستایی اشکورات شهرستان رودسر، مأموران یگان به محل اعزام شدند و پس 

از رویت این افراد و تعقیب و گریز توانستند این افراد را دستگیر کنند.
وی ادامه داد: پرونده این افراد برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

شهرستان رودسر ارجاع داده شد.
کاای احتکاری

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف کاای 
احتکاری و دستگیری 11 محتکر در عملیات مرصاد 17 این فرماندهی خبر داد. 
سرتیپ مهدی معصوم بیگی گفت: در پی نوسانات قیمت کااها و کمبود 
برخی از اجناس در بازار، با بررســی های صورت گرفته مشــخص شد عده ای 
فرصت طلب و سودجو اقدام به احتکار کااهای اساسی مردم در انبارهای خانگی 

خود می کنند.
وی اضافه کرد: در این عملیات پلیس آگاهی اســتان موفق شد، 1۰ منزل 
مسکونی که به صورت مخفیانه به انبار دپوی کاا تبدیل شده بودند را شناسایی 

کنند.
وی با  اشاره به کشف محموله های بزرگ احتکاری کاا شامل لوازم خانگی، 
پوشــک بچه، برنج، شــکر و پکیج خانگی در این عملیــات، گفت: ارزش این 
محموله ها براساس اعام کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت 7۲ میلیارد 

و ۳۳9 میلیون 489 هزار و ۲۰۰ ریال عنوان شده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی اســتان با اجرای این عملیات موفق شدند 11 

محتکر را دستگیر و همراه با پرونده تحویل مراجع قضائی کنند.
توقیف خودروهای هنجارشکن 

شهرکرد- خبرنگار کیهان: دادستان عمومی و انقاب شهرکرداز شناسایی و 
توقیف 18 دستگاه خودرو هنجار شکن خبر داد

عبدالرضا علی محمدی ف گفت: در پی درخواســت عده ای از شهروندان 
شــهرکرد مبنی بر برخورد با رانندگانی که در ســاعات پایانی شب برای مردم 
وخودروهای عبوری ایجاد مزاحمت می کنند، دستور شناسایی رانندگان متخلف 
و توقیــف خودروهای آنها صادر که با تاش پلیس راهنمایی و رانندگی و یگان 

انتظامی برخی از این افراد شناسایی و تعداد 18 خودرو توقیف شد
علی محمدی افزود: این خودروها طبق قانون برای مدت یک ماه توقیف و 

به منظور متنبه شدن افراد در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کــرد: همچنین رانندگان خاطی نیز بــرای گذراندن دوره های 
آموزشــی کســب مهارت های فرهنگی و اجتماعی به نهادهای مربوطه معرفی 

می شوند.
سرقت گوشی تلفن همراه

ســاری – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان جویبار گفت: ۶4 
دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی از سه سارق حرفه ای در جویبار کشف شد.

 سرهنگ اکبر درویشــی افزود: در پی وقوع سرقت از مغازه عرضه گوشی 
تلفن همراه و ســرقت مقادیر زیادی گوشی تلفن همراه، موضوع بطور ویژه در 

دستور کار ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور در صحنه ســرقت و بررســی 
میدانی دریافتند، دو فرد ناشــناس با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری 
سمند پس از ورود به داخل مغازه ۶4 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه و تبلت 

را به سرقت برده و از محل متواری شدند.
وی افزود: این افراد را در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر که متهمان 

در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اقرار کردند.
وی گفت: در بازرسی از متهمان ۳۰ دستگاه گوشی و تبلت مسروقه کشف 

شد.
تصادف دو خودرو

کرج – ایرنا: معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر اســتان البرز گفت: 
بر اثر برخورد رخ به رخ دو دســتگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ و سمند در جاده 

کرج - چالوس، شش مصدوم برجا گذاشت. 
محمد حســین وطنی، افزود: این حادثه در محــدوده پل خواب در جاده 

کرج - چالوس رخ داد. 
وی افزود: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

توقیف کشتی صیادی
بندر عباس – باشــگاه خبرنگاران جوان: فرماندار جاســک گفت: دو فروند 
کشــتی صیادی که سعی در برداشــت بی رویه ماهی داشتند در محدوده خور 

خاصی جاسک توقیف شدند. 
محمد رادمهر، افزود: این دو کشتی به علت رعایت نکردن فاصله 1۲ مایل 
دریایی دو فروند کشتی صیادی که سعی در برداشت بی رویه ماهی داشتند در 

محدوده خور خاصی جاسک توقیف شدند.
وی گفت: متاسفانه صید این کشتی های غول پیکر به بازار ماهی شهرستان 

و کشور وارد نمی شود و به خارج از کشور صادر می شود.
واژگونی اتوبوس

شــیراز- مهــر: رئیس اورژانس فــارس از واژگونی یک دســتگاه اتوبوس 
مسافربری در محور مرودشت به شیراز خبر داد.

محمد جواد مرادیان افزود:  مقارن ســاعت 9و ۳4 دقیقه روز جمعه  یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری در محور مرودشت- به شیراز بعد از پمپ بنزین دو 
قلو قبل از زرقان به دلیل لغزندگی جاده و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو 

دچار واژگونی شد.
 وی افزود: در این حادثه هفت نفر مصدوم شــدند که  توسط پنج دستگاه 
آمبوانس به بیمارستان های شــهید مطهری مرودشت و شهید رجایی شیراز 
منتقل شــدند. رئیس اورژانس فارس بیان کرد: یک مصدوم نیز قبل از رسیدن 

تیم های امدادی جان خود را از دست داد.
قاچاق ظروف خانگي 

قم – ایســنا: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان قم از کشف 
محموله یک میلیارد و ۶8۰ میلیون ریال ظروف و ابزار خانگی قاچاق در استان 

خبر داد.
ســرهنگ احمد کرمی، گفت: بــا هماهنگی مقام قضائــی، کارآگاهان به 
محل هــای مورد نظر اعزام و پس از کنترل تــردد خودروهای عبوری، کامیون 

مورد نظر را شناسایی و متوقف کردند.
سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: با راهنمایی راننده صاحب کاا شناسایی 
و با حضور وي کانتینر تخلیه شده و سپس با شمارش کااها و ارسال نمونه به 
گمرک قم، کارشناســان اعام کردند بخشي از کاا حدود یک میلیارد و ۶8۰ 

میلیون ریال با اسناد ابرازي مطابقت ندارد.

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

شرکت خودروســازی ژاپنی »نیسان« 
به دلیل آنچه آزمایش های فنی نامناسب از 
سوی برخی کارکنانش خوانده شده با یک 
رسوایی دیگر پس از دستگیری رئیس آن به 

جرم فساد مالی روبرو شده است.
بــه گزارش روزنامه نیکی ژاپن، شــماری از 

بازرســان وزارت راه و ترابری، کارخانه خودروسازی نیسان را مورد بازرسی قرار 
داده و متوجه بروز اختافات فنی شده اند.

این گزارش حاکی اســت بازرســی  های ماموران نشــان می دهد شماری 
از کارکنان نیســان قبل از اینکه خودروهای فروخته شــده را بارگیری کنند، 
آزمایش های فنی روی سامانه  های مختلف آن از جمله ترمزهای این خودروها 

انجام داده اند که ناقص و نامناسب بوده است.
این تازه ترین رســوایی پس از دســتگیری »کارلوس گون« رئیس  برکنار 
شده شرکت خودروسازی نیسان به حساب می آید که می  تواند ضربه دیگری به 
وجهه این شــرکت وارد کند و باعث شود تا فروش خودروهای آن با مشکات 

بیشتری روبرو شود.
نیســان در بیانیه  ای آورده است که تا پایان ماه جاری میادی بررسی  های 
بیشــتری درخصوص این پرونده انجام شده و نتایج آن به اطاع عموم خواهد 

رسید.
سال گذشته میادی شرکت خودروسازی نیسان به دلیل اقدامات نامناسب 
مشابه در بازرسی قطعات خودروهای فروخته شده، مجبور به فراخوانی بیش از 

یک میلیون دستگاه خودرو شد.
در ارتباط با رســوایی قبلی نیز شــبکه تلویزیونی »ان اچ کی« ژاپن اوایل 
هفته اعام کرد »گون« پس از دســتگیری به دادستان های توکیو گفته در کم 
گزارش کردن درآمد خود در گزارش های مالی شــرکت، هیچ قصدی نداشــته 

است.
منابع می گویند این نخســتین بار اســت که ســخنان ایــن غول صنعت 

خودروسازی درباره اتهام های مطرح شده علنی می شود.
»کارلوس گون« و »گــرگ ِکلی« چند روز قبل به ظن کم گزارش کردن 
درآمد »گون« به میزان ده ها میلیون دار در طول بازه بیش از هشــت ســال 

دستگیر شدند.
»گون« مظنون اســت به »ِکلی« دســتور داده است درآمد ساانه او را در 

حدود 1 میلیارد ین، معادل تقریبا 9 میلیون دار گزارش دهد.
هیئت مدیره شــرکت نیسان روز پنجشنبه گذشــته »گون« را از سمت 

ریاست و »کلی« را از سمت مدیر اجرایی برکنار کردند.
»کلی« در تاسیس یک شرکت زیرمجموعه نیسان در هلند در سال ۲۰1۰ 
میادی مشارکت داشت. نیسان در حدود 5۳ میلیون دار در این شرکت تابع 

سرمایه گذاری کرد.
»گون« که ریاست شرکت رنو فرانسه را نیز برعهده داشت، در سال ۲۰11 
میادی رئیس نیســان شد و از سال ۲۰1۶ میادی نیز ریاست میتسوبیشی را 

در اختیار داشته است.

رسوایی تازه 
نیسان!

یک زندانی در آمریکا بعد از 36 ســال 
زندان با صندلی الکتریکی اعدام شد.

به گزارش آسوشــیتدپرس، دیوید ارل میلر، 
۶1 ســاله، در ســال 1981 به علــت قتل »لی 

استندیفر« ۲۳ ساله، به اعدام محکوم شد.
این زندانی دومین محکوم به اعدامی اســت 

کــه طی یک ماه گذشــته با صندلی الکتریکی در ایالت تنســی آمریکا اعدام 
شده است.

این حکم در حالی در زندان »نشــویل« واقع در ایالت تنسی آمریکا اجرا 
شــد که تقریبا دو دهه پیش مقامات این ایالت تزریق سمی را به عنوان روش 

ترجیحی اعدام تصویب کرده بودند.
مرگ دیوید ارل میلر، ۶1 ساله، در ساعت 7:۲5 عصر در زندان فوق امنیتی 

نشویل اعام شد.
میلر در ســال 1981 در شــهر ناکسویل ایالت تنســی به علت قتل »لی 
اســتندیفر« ۲۳ ساله با ضربات چاقو به اعدام محکوم شد. او برای ۳۶ سال که 

طوانی ترین مدت در تنسی بود، در صف اعدامی ها قرار داشت.
گفته می شــود میلــر دارای اختــاات روانی بود زیــرا در کودکی مورد 

سوءاستفاده جنسی قرار گرفته بود.
هم میلر و هم ادموند زاگورســکی که او نیز قبل از وی در یکم نوامبر در 
زندان فوق امنیتی نشویل اعدام شد، صندلی الکتریکی را بر اعدام با تزریق مواد 

سمی ترجیح دادند.

اعدام 
بعد از 36 

سال زندان! 

سامسونگ با فریب مشتریانش عکسی 
که با یک دوربیــن حرفه ای »دی اس ال آر« 
گرفته شده بود، را به جای عکس تهیه شده 

با گوشی هوشمند خود جا زد.
به گزارش فارس، اگرچه گوشی های هوشمند 
امروزی بسیار پیشرفت کرده و دوربین های آنها از 
قابلیت های متنوعی برخوردارند، اما هنوز هم نمی توانند با دوربین های عکاسی 
حرفه ای رقابت کنند و همین موضوع باعث شــده برخی شــرکت های سازنده 
گوشی برای فریبکاربران در تبلیغات خود عکس های دوربین های حرفه  ای را به 

جای عکس های تهیه شده با دوربین گوشی جا بزنند.
این موضوع توسط یک عکاس اهل کشور مالزی افشا شده است.

وی که Dunja Djudjic نام دارد، می گوید، شعبه این شرکت در کشور مالزی 
یکی از عکس های وی را برای تبلیغ حالت عکاســی پرتره گوشی گالکسی اس 

8 استار سامسونگ مورد استفاده قرار داده است.
این در حالی اســت که گوشی یادشده یک گوشــی متوسط است که در 
تابستان گذشته عرضه شده بود و از توانمندی فنی و سخت افزاری برای عکاسی 

با چنین کیفیتی برخوردار نیست.
عکس یادشده نه با گوشی ای 8 استار، بلکه با یک دوربین عکاسی حرفه ای 
دی اس ال آر تهیه شــده اســت. البته سامســونگ در تبلیغات خود به طور 
مستقیم مدعی تهیه این عکس با گوشی ای 8 استار نشده، اما استفاده از آن در 

تبلیغات گوشی یادشده این تصور را در ذهن مخاطب القا می کند.
نکته مهم دیگر این است که عکس یادشده به طور گسترده ویرایش شده و 
این ویرایش و دستکاری حتی برای افراد عادی هم قابل تشخیص است. شرکت 

سامسونگ هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

سامسونگ 
سر مشتریانش 

کاه گذاشت

شرور سابقه داری که مردم را آ تش 
می زد دستگیر شد

شــرور ســابقه دار معروف به »مهدی پیتــی« که در 
پارک ها و فضاهای سبز شهر تهران اقدام به آتش زدن افراد 
کرده بــود با اطاعات مردمی و پیگیــری پلیس تهران به 

همراه دو همدستش دستگیر شد.
وجود صدها هزار صندلی خالی 

در مدارس غیردولتی
فــارس- رئیــس  ســازمان مــدارس غیردولتــی و 
مشــارکت های مردمی از وجود 5۰۰ تا 8۰۰ هزار صندلی 

خالی در مدارس غیر دولتی خبر داد.
آغاز نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد

خبرگزاری صدا و ســیما- سخنگوی سازمان سنجش 
آموزش کشــور گفت: نام نویســی آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوســته 98 دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی از 
صبح دیروز آغاز شــد و داوطلبان می توانند تا یکشنبه ۲5 
 آذر با مراجعه به ســایت اینترنتی این ســازمان به نشانی 

www.sanjesh.org در این آزمون نام نویسی کنند.
دستور دادستان کل کشور 
برای بررسی صحت یک ادعا

دادستانی کل کشور- پس از اینکه رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاا و ارز اعام کرد که »دو هزار پرونده در سطح 
کشــور در حوزه قاچاق کاا و ارز از سرشبکه های سازمان 

یافته این حوزه شناسایی کرده ایم که از هشت سال پیش تا 
امروز منتج به نتیجه نشده  و در دادسرا معطل مانده است«، 
دادستان کل کشــور به مدیرکل مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
معاونت اقتصادی دادستانی کل، ماموریت داد که صحت و 
ســقم این اظهارات را ظرف مدت یک هفته بررسی و اعام 

نماید.
نامه جامعه پزشکی ایران به رئیس  
سازمان بهداشت جهانی درباره یمن

فارس- جامعه پزشــکی ایــران با ارســال نامه ای به 
رئیس سازمان بهداشــت جهانی درباره وضعیت بهداشت و 
ســامت مردم مظلوم یمن،خواستار کمک های بین المللی 
در این خصوص شدند. در بخشــی از این نامه آمده است: 
»۲۰میلیون نفــر از مردم یمن یعنی بیــش از 8۰ درصد 
آنها آب آشامیدنی سالم ندارند و سوء تغذیه و بیماری های 

عفونی هر روز بیشتر از روز قبل قربانی می گیرد.«
دلیل افزایش سگ های ولگرد 

در شهرک شهید محاتی تهران 
اهالی شهرک شهید محاتی از شهرک های کوهپایه ای 
شمال شــهر تهران از ورود سگ های بدون صاحب در این 
شهرک گایه دارند و معتقدند حضور فراوان این سگ  ها در 
این شــهرک ها باعث سلب آسایش و وحشت ساکنان شده 
است. به گزارش مهر مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 
1 می  گوید زنده گیری و عقیم کردن سگ های بدون صاحب 
یک رویه مستمر در شهرداری است اما دلیل اینکه ساکنان 
این شــهرک بیش از گذشته حضور سگ های بی صاحب را 

احساس می کنند، فصل سرماست.

اخبار کوتاه

گزارش خبری تحلیلی کیهان

هوشیاری و فداکاری 2 شهید ناجا
حمله تروریستی چابهار را ناکام گذاشت

صفحه ۱۰
 شنبه ۱۷ آذر ۱3۹۷
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مدیرعامل جمعیت هال احمر خوزستان گفت: 
بارندگی پنجشنبه شب باعث جاری شدن سیاب و 
آبگرفتگی در شهرستان های اندیکا، الی، دزفول، 
مسجد ســلیمان، گتوند و شوش شد و به برخی از 

این مناطق آسیب وارد کرد. 
علــی خــدادادی در گفت و گو با ایرنا افزود: ســیل و 
آبگرفتگی به عشــایر منطقه ســیاه منصور دزفول آسیب 
وارده کرده است وی گفت: سیل و بارندگی شدید باعث به 
زیر آب رفتن پل شهرک طالقانی)حدفاصل آبژدان و گدار( 

شهرستان اندیکا شده است. 
وی بیان کرد: یک خودرو شــامگاه پنجشنبه در دره 
مجاور این پل ســقوط کرد و یکی از سرنشــینان آن که 
مردی ۳7 ســاله بود بر اثر شــدت جراحات جان خود را 

از دست داد. 
وی افزود: مناطق شــهری الی و مســجد سلیمان و 
تعدادی از روســتاهای شهرستان های شوش و گتوند نیز 

دچار آبگرفتگی و سیاب شدند. 
وی گفــت: ســتاد مدیریــت بحران در شهرســتان 
شــوش نیز برای امدادرسانی به مناطق ناشی از سیاب و 

آبگرفتگی تشکیل جلسه داد. 
خدادادی ادامه داد: تاکنون 1۲ تیم ارزیاب و امداد و 
نجات به مناطق ناشی از سیل و بارندگی شدید پنجشنبه 

شب تا بامداد جمعه اعزام شده اند. 
برق شهرستان ایذه در خوزستان وصل شد 

رئیــس  اداره برق ایذه گفت: برق این شهرســتان در 
شــرق خوزستان که پنجشــنبه شــب به دلیل برخورد 
آذرخش به تاسیسات پســت برق این شهر به طور کامل 

قطع شده بود، پس از چند ساعت تاش، وصل شد. 
ایوب سرشار بیان کرد: ساعت۲۰ و ۳۰ پنجشنبه شب 
، تنها پســت برق ایذه به دلیل برخورد صاعقه با خطوط 

فشار قوی برق دچار آتش سوزی و انفجار پیاپی شد.
وی گفت: در این حادثه یکی از ترانس های ایســتگاه 
اصلی برق آتش گرفت و پس از آن برق شهرســتان ایذه 

قطع شد  .
وی افــزود: با حضور ماموران آتش نشــانی، مدیریت 
بحران و اداره برق این آتش ســوزی کنترل و از آسیب به 
سایر تاسیسات جلوگیری، و سپس عملیات برق رسانی به 

ایذه آغاز شد.
رئیس  اداره برق ایذه ادامه داد: گستردگی آتش موجب 
خارج شــدن خط 1۳۲ کیلوولت از مدار شــد؛ همچنین 
ایســتگاه اصلی و دو ایســتگاه موبیل نیز که از خط 1۳۲ 

نیروگاه گدار تغذیه می شدند از مدار خارج شده بودند.
وی گفت: پس از این حادثه کلیه گروه های توزیع برق 
و برق منطقه ای وارد عمل شــدند تا در سریع ترین زمان 

برق شهر وصل شود.
سرشــار با بیان اینکه با برقدار شــدن ایستگاه های 
موبیل، برق بخش سوســن و دهســتان مرغا ساعت ۲۲ 
پنجشنبه وصل شــد افزود: برق بقیه نقاط شهرستان نیز 
حدود ســاعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد جمعه و پس از شش 

ساعت کار مداوم وصل و روشنایی به ایذه بازگشت.
نجات سیلزدگان دزفول 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دزفول 
گفت: 1۰ نفر از شهروندان دزفول از جمله یک خانواده که 

در سیاب گرفتار شده بودند، نجات یافتند. 
عبدالحسین معظم فر افزود: در پی بارندگی های شدید 
و راه افتادن سیاب در بیشتر راه های ارتباطی در ساعت 
۲۰ و پنــج دقیقه گزارشــی مبنی بر گرفتار شــدن یک 

خانواده در سیاب به سامانه 1۲5 اطاع رسانی شد.
وی اضافه کرد: تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی 
دزفول به ســرعت به محل حادثه واقع در جاده شوشــتر 
)نزدیک پل ســیاه منصور( اعزام شــدند و اقدام به نجات 

جان گرفتار شدگان در سیاب کردند.
وی افزود: امدادگران آتش نشــانی با استفاده از قایق 
موتوری و با ریسک باا پس از سه ساعت تاش موفق به 
انتقال تمام اعضای خانواده عشایری گرفتار در سیاب به 

محل امن شدند.

جاری شدن سیاب در 6 شهرستان خوزستان

الیگودرز - خبرنگار کیهان:
حقوق  پرداخت  برای  الیگودرز  شهردار شول آباد 
معوق کارکنان شــهرداری، خودروی شخصی خود را 

فروخت.
درپــی تعویق حقــوق کارگران و کارکنان شــهرداری 

شول آباد علی فیضی کیا شهردار این شهر خودروی پژو پارس 
شــخصی خود را فروخت و مبلغ آن را برای پرداخت حقوق 

معوق کارکنان شهرداری اختصاص داد.
شایان ذکر است: در شهرداری شول آباد ۲۲نفر مشغول 
به کار می باشند که چندین ماه است حقوق دریافت نکرده اند.

فروش خودروی شخصی شهردار
 برای پرداخت حقوق کارگران

فرمانده انتظامی استان قم از کشف 930 کیلوگرم 
موادمخدر از نــوع تریاک طی همکاری مشــترک 

پلیس های مبارزه با موادمخدر قم و فارس خبر داد. 
به گزارش ایسنا ، ســرتیپ عبدالرضا آقاخانی،گفت: در 
پیگیري اطاعاتي اداره عملیــات ویژه پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان قم بر روي عناصر اصلي تهیــه و توزیع مواد 
مخدر مشخص شد سر شبکه اصلي قاچاق مواد افیونی قصد 
دارد محموله مواد مخدر را از جنوب کشــور به استان فارس 
منتقل کند که بافاصله با اعزام کارشناس فني پرونده به آن 

استان، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ســپس طی هماهنگی قضائی، با اســتقرار 
اکیپ هاي عملیاتي در محورهاي ورودي به اســتان فارس 
و کنتــرل تردد خودروهای عبوری ســرانجام دو دســتگاه 
خودرو جنســیس و پژو 4۰5 شناسایي و توقیف شدند. وی 
خاطرنشان کرد: نهایتاً طی بازرسی از خودروها، در مجموع 
9۳۰ کیلوگــرم مواد مخدر تریاک در قالب 9۳ بســته 1۰ 
کیلوگرمي کشف و متهمان تحویل مقام قضائی استان شدند.

۹3۰ کیلوگرم مواد مخدر 
به فارس نرسید

در مراسم عروســی چهارشنبه شب در محله 
چمن کرمانشاه  بر اثر تیراندازی چهار تن کشته و 

26 تن نیز زخمی شدند. 
به گــزارش ایرنا، مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه اعام کرد: این حادثه ۲۶ مجروح داشت 
که 15 تن آنها اکنون در بیمارســتان بســتری هســتند 

و11تن نیز ترخیص شدند. 
مهدی محمــدی در گفت و گو با ایرنا افزود: 15 تن از 
مجروحان در بیمارستان آیت اه طالقانی کرمانشاه بستری 
هستند که از این تعداد سه نفر به دلیل وضعیت نامناسب 
بــرای اقدام های مراقبتی ازم در بخش مراقبت های ویژه 

بستری هستند.
وی اظهار داشت: یک نفر در اورژانس و 11 نفر نیز در 

بخش های تخصصی تحت درمان قرار دارند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در این حادثه 

متاسفانه چهار تن کشته و ۲۶ تن نیز زخمی شدند. 
ســرتیپ »منوچهر امان اللهی« اظهار داشت: حادثه 
تیراندازی شــامگاه 14 آذر در جریان برگزاری مراســم 

عروسی واقع در شهرک چمن کرمانشاه اتفاق افتاد. 
وی ادامــه داد: در تحقیقات به عمل آمده از ســوی 
پلیس مشخص شــد در جریان برگزاری مراسم عروسی، 
یکی از مهمانان که سابقه شرارت و قتل نیز داشته پس از 
درگیری با چند نفر از مهمانان و تهیه ســاح کاشینکف 

اقدام به تیراندازی در مراسم می کند. 
وی خاطرنشان کرد: به دنبال این تیراندازی و پس از 
انتقال مجروحان به بیمارســتان چهار نفر آنها شامل یک 

خانم و سه آقا، جان خود را از دست می دهند. 
این مقام ارشــد انتظامی استان ادامه داد: با حضور به 
موقع پلیس در محل حادثه، سه نفر از منازعین دستگیر 
و تاش پلیس برای دســتگیری فرد ضارب که این حادثه 

تلخ را رقم زد، با جدیت ادامه دارد.

درگیری در مراسم عروسی
 ۴ کشته برجای گذاشت

جمعی از کارکنان بیمارســتان امام خمینی)ره( 
کرج در اعتراض به حدود یک سال حقوق معوقه خود 

در مقابل استانداری البرز تجمع کردند.
نائــب رئیس شــورای اســامی کار بیمارســتان امام 
خمینی)ره( کرج با بیان اینکه سی و سومین تجمع کارکنان 
این بیمارســتان مقابل اســتانداری البرز برگزار شد گفت: 
برخی مشــکات این بیمارســتان را غیرقابل حل می دانند 
در حالی که بیمارســتان امام خمینــی)ره( کرج در بهترین 
موقعیت مکانی قرار گرفته و از برند، تجهیزات و پزشــکان و 
پرسنل عالی برخوردار است اما متأسفانه به علت سوءنیت یا 

سوءمدیریت به چنین وضعیتی گرفتار شده است.
قاسم طاهری ادامه داد: برخی مشکل این بیمارستان را 
ناشــی از دولتی شدن تعرفه ها می دانند اما در همان ابتدای 
تغییر تعرفه ها، پیشــنهادهای کاربردی زیادی به مسئوان 

داده شد اما گویا برخی خواهان حل مشکل نبودند.
نائــب رئیس شــورای اســامی کار بیمارســتان امام 
خمینی)ره( کرج تصریح کرد: به مســئوان اســتان گفتیم 
مذاکراتی برای تملک مجدد بیمارستان با بنیاد شهید انجام 
دهند تا مرکزی مشابه مرکز خاتم اانبیا ایجاد شود اما کسی 

وقعی به این پیشنهاد ننهاد.
وی گفت: باید کســانی که با سوءنیت و یا سوءمدیریت 
کارکنان بیمارســتان را با مشکات زیادی مواجه کرده اند را 

پای میز محاکمه کشاند.
طاهری از دادســتان عمومی و انقاب کرج خواست به 

این موضوع به عنوان مدعی العموم ورود کند.

اعتراض کارکنان 
یک بیمارستان کرج 

به پرداخت نکردن حقوق یک ساله

سرویس سیاسی –
انتظامی،  نیروی  فداکاری 2 شــهید  و  هوشیاری 
عملیات تروریستی گروهک موسوم به »انصار الفرقان« 
که به گفته بسیاری با انگیزه ایجاد ناامنی و التهاب در 
یکی از راهبردی تریــن گلوگاه های اقتصادی و تجاری 

شرق کشور و بندری صورت گرفت را ناکام گذاشت. 
ســاعت 9و 55 دقیقه روز پنجشنبه پانزدهم آذرماه یک 
دســتگاه خودروی وانت حامل مواد منفجــره قصد ورود به 
مقر ســتاد انتظامی شهرستان چابهار را داشت که با مقاومت 
ماموران انتظامی روبه رو شد و عامل انتحاری، این خودرو را در 
ورودی این ســتاد منفجر کرد و خود نیز به هاکت رسید. در 
این حادثه تروریستی 4۳ نفر زخمی و دو نفر شهید شدند. 1۰ 
نفر از حادثه دیدگان از کادر نیروی انتظامی و بقیه شهروندان 
عادی بودند که در آن حوالی در حال تردد و مشغول فعالیت 
روزمره بودند. هوشیاری همراه با فداکاری ستوان دوم داریوش 
رنجبر و ســرباز وظیفه ناصر درزاده این عملیات تروریستی را 

ناکام گذاشته و مانع از تلفات و خسارت آفرینی بیشتر شد.
گروهک تروریستی جیش الفرقان در بیانیه ای مسئولیت 
ایــن حمله را برعهده گرفت. این گروهک تروریســتی که در 
پاکســتان فعالیت می کند، یکی از شــاخه های جدا شده از 
گروهک »جنداه« پــس از اعدام عبدالمالک ریگی اســت. 
این گروهک ها به طور علنی تحت حمایت مالی، تســلیحاتی 
و لجســتیکی آمریکا ، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی 
قرار دارند. »محمد شــفیع« رهبر این گروه در همان ماه های 
اول آغاز فعالیت در پاکستان به قتل رسید. افراد پراکنده این 
گروه پس از ســرگردانی به گروه فرقان پیوسته و با اتحاد هم 

گروه »انصار الفرقان« را شکل دادند.
ســرتیپ محمد قنبــری فرمانده انتظامی سیســتان و 
بلوچســتان در باره جزئیات این عملیات تروریســتی گفت : 
راننده ایــن خودروی حامل مواد منفجره کــه در حال تردد 
در یکــی از خیابان ها چابهار بوده، به قصد اقدام تروریســتی 
به یکباره به ســمت یکی از مقرهای انتظامی این شهر تغییر 
مسیر داده اســت. وی ادامه داد: در این حادثه با وجود موانع 
موجــود در مقابل درب ورودی و هوشــیاری و اقدام به موقع 
نیروهای انتظامی مستقر در محل ستاد، عامل انتحاری موفق 
به ورود به مقر انتظامی نشد و با اقدام شجاعانه این نیروها به 

هاکت رسید.
قنبری بــا بیان اینکه در این حادثــه دو نفر از نیروهای 
انتظامی شهید و1۰ نفر دیگر مجروح شدند، افزود: در صورت 
ورود این خودروی حامل مواد انفجاری به داخل ستاد اتفاقی 
مهیب رخ می داد که با از خودگذشــتگی نیروهای انتظامی از 

حادثه بزرگ جلوگیری شد.
همزمانی حمله با افتتاح طرح های اقتصادی در چابهار

این حادثه تروریستی همزمان با آغاز عملیات اجرایی سه 
پروژه ســرمایه گذاری با اعتبار هزار و 7۰۰ میلیارد ریالی در 
بنــدر چابهار رخ داد. پروژه هایی کــه به گفته معاون وزیر راه 
و شهرســازی و مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی سبب 
ارتقای موقعیت بنــدر چابهار در حوزه اقتصادی و به ویژه در 

حوزه توزیع و ترانزیت انرژی در منطقه خواهد شد.
راستاد جزئیات این ســه پروژه اقتصادی بزرگ در بندر 
چابهــار را اینگونه توضیح داد : ســاخت مخازن فرآورده های 
نفتــی با ســرمایه گذاری 98۰ میلیارد ریــال و ظرفیت یک 
میلیــون و ۲۶۰ هزار تن صورت گرفت و برای ۲8 نفر شــغل 
ایجاد می کند و موجب افزایش ســهم بنــدر چابهار در بازار 
خدمات بندری- دریایی منطقه می شــود. وی گفت: مخازن 
نگهــداری LPG نیز با اعتباری بالغ بــر 5۳1 میلیارد ریال و 

ظرفیت ۲۶5 هزار تن به بهره برداری رسید.
معــاون وزیر راه و شهرســازی افزود: عملیــات اجرایی 
جمع آوری مواد زائد کشــتی ها ســومین پروژه ای است که با 
ســرمایه گذاری 195 میلیارد ریال و به مســاحت یک هکتار 

افتتاح شد.
محمد راســتاد گفت: این طرح برای حفظ محیط زیست 
 )MARPOL( دریایی از آلودگی های نفتی مطابق با کنوانسیون

اجرا می شود و برای 1۶ نفر اشتغال پایدار ایجاد می کند.
چرا چابهار؟

چابهار که از آن به عنوان نگین توســعه شــرق ایران یاد 
می کنند، یکی از شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان 
ایران و تنها بندر اقیانوسی کشورمان است که در کرانه دریای 
مکران و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری 
کشتی های اقیانوس پیما را دارد و از مناطق آزاد تجاری ایران 

است.
چابهار در سال های اخیر از منظر اقتصادی و روابط تجاری 
با کشورهای همسایه دور و نزدیک برای ایران مهم شده است. 
به همین خاطر در افتتاح فاز نخســت بندر »شهید بهشتی« 
چابهار که به گلوگاه تجاری کشــورمان در دوران تحریم لقب 
گرفته رئیس جمهوری حضور یافت. بنــدری که به تازگی از 

تحریم های آمریکا معاف شده است.
چابهار بندری استراتژیک در استان سیستان و بلوچستان 
است و برای هند، افغانســتان، پاکستان و کشورهای آسیای 
میانه اهمیت ویژه اقتصادی دارد. ایران نیز از مسیر چابهار به 
بازارهای شرق آســیا با دو میلیون نفر، آسیای میانه، قفقاز و 

جنوب آفریقا دسترسی دارد. 
چابهار همچنین جاذبه های گردشــگری زیادی دارد که 
متاســفانه هنوز چندان مورد توجه و بهره برداری قرار نگرفته 
اســت. چابهار، گوادر، دبی، تنگه باب المندب و ساحل آفریقا 
در دریای سرخ نام هایی است که سرنوشت اقتصاد خاورمیانه و 

بخشی از تجارت جهانی به آنها گره خورده است.
احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان درباره 
اهمیت مرزهای آبی منطقه چابهار گفته است که »دسترسی 
به اقیانوس فرصت بسیار طایی است که بسیاری از کشورها 
حتی آرزوی داشــتن 1۰ کیلومتر از این مرز را دارند در حالی 
که در این اســتان نزدیک به 4۰۰ کیلومتر ساحل داریم که 

فرصت بی بدیلی برای استان است«
تحلیلگران معتقدند بندرچابهار پس از کسب معافیت از 

 تحریم های اقتصادی به عنوان یک  هاب اقتصادی به محل ویژه 
سرمایه گذاری شرکت ها و دولت های بزرگ منطقه بدل شده و 
تروریستها با این  بمب گذاری قصد دارند ریسک سرمایه گذاری 
در پــروژه بین المللی چابهار را باا نشــان دهند. این یکی از 
دایلی اســت که می توانــد ارتباط این حمله تروریســتی با 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی ها را نشان دهد. رژیم هایی 

که از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به ایران نمی گذرند.
رقابت بندر گوادر با چابهار و یک نکته !

از ســوی دیگر دو بنــدر چابهار در ایــران و بندر گوادر 
در پاکســتان، دو بندر کوچک ماهیگیری ســال های دور با 
فاصله حداکثر ۶5 مایل از هم، امروزه هرکدام شــاهد حضور 
ابرقدرت هــای اقتصــادی با ســرمایه گذاری های عظیم برای 

دسترسی به بازارهای افغانستان و آسیای میانه هستند.
در یک دهــه اخیر به دلیل اتفاقاتی که در خلیج فارس و 
همچنین تحواتی که در حوزه قیمت تمام شده و هزینه های 
حمل ونقل و صدالبته ســایر کشــتی ها اتفاق افتاده، آرایش 
اقتصادی-سیاســی منطقه در حال تغییر است. بخش عمده 
فعالیت هــای اقتصــادی، تولیدی و ترانزیتــی از خلیج فارس 

درحال حرکت به سمت دریای عمان هستند.
»گوادر« در پاکســتان و »چابهار« در جمهوری اسامی 
ایران دو بنــدر مهم خارج از خلیج فــارس و هرکدام درحال 
پیشــرفت روزافزونی هســتند؛ ایران و هند در بندر چابهار و 
چین و پاکستان در بندر گوادر سرمایه گذاری می کنند. رقابت 
نانوشــته ای بین این دو گروه از کشورها بر سر موقعیت های 
تجاری و ارتباطی شــان که همان چابهار و گوادر است، وجود 
دارد. این در حالی اســت که عمده گروهک های تروریستی، 
از جمله عامان حمله تروریســتی چابهار که طی ســال های 
اخیر مرزهای شرقی کشــورمان را تهدید می کنند، در کشور 
پاکستان فعالیت می کنند و دولت پاکستان باید ضمن برخورد 
ســریع و قاطع با این گروهک های تروریســتی و اخراج آنان 
از خاک این کشــور از بروز هرگونه شــائبه ای که این حادثه 
تروریستی را به رقابت تنگاتنگ دو بندر چابهار و گوادر مرتبط 

می کند، جلوگیری نماید. 
حمله تروریستی چابهار، ادامه حمات اقتصادی اخیر 

حمله تروریســتی چابهار، یک خبر برای دیرباوران دارد 
و یک مســئولیت مهم را یادآور می شــود. خبر این است که 
تروریســم اقتصادی واقعیت دارد. طراحان این اقدام کور، در 
واقــع ماهیت تجــاری - اقتصادی بندر چابهار و نقشــی که 

می تواند در رونق اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور ایفا کند 
را هدف گرفتند؛ القای ناامنی بندر و بی میل کردن طرف های 

خارجی مشتاق همکاری و سرمایه گذاری.
»تریتا پارســی« رئیس سابق شــورای ایرانی-آمریکایی 
)نایاک( هم عامان اصلــی و حامیان مالی چنین اقداماتی را 
معرفی می کند. وی پس از حمله تروریستی در »چابهار«، به 
نقل از فردی که او یک منبع ارشد ایرانی معرفی کرده است، 
می نویسد که سعودی ها پرداخت پول به گروه های تروریستی 

را به انجام حمات تروریستی منوط کرده اند.
وی در توییتر نوشت: »باز هم تروریست های سلفی مورد 
حمایت مالی ســعودی، ایران را هدف قــرار دادند. چرا تعداد 
این حمات زیاد شده؟ یک منبع ارشد ایرانی به من می گوید 
دلیل این امر آن اســت که سعودی ها روش تأمین مالی خود 
]از گروه های تروریســتی[ را تغییر داده اند: آنها اکنون تنها در 
صورتی منابع مالی را تجدید می کنند که سازمان تروریستی 

عملیات تروریستی انجام دهد.«
پارسی افزود: »بنابراین، هرچه عملیات تروریستی بیشتر، 

پول هم بیشتر...«
البته خیلی ها از تروریســم اقتصــادی مطلعند اما برخی 
مدیران و احزاب کژتاب سیاسی هم هستند که در خرابکاری ها 
و اخالگری های اقتصادی دشمن ظرف همین یک سال اخیر، 
نقش تروریســم در ایجاد بی ثباتی اقتصــادی را انکار کرده و 
مدعی شدند هر آنچه در بازار و اقتصاد ما رخ می دهد، نتیجه 
طبیعی تعامل کفه تقاضا با کفه عرضه است و دست اخالگری 
وجود ندارد. در همین یک سال اخیر بارها اخباری منتشر شد 
حاکی از اینکه آمریکا، و رژیم های مرتجعی مانند عربستان و 
امارات، ایســتگاه هایی در دوبی و اربیل و اســامبول و هرات 
بــرای جمع آوری دار از بازار ایران راه انداخته اند. یکی از این 
چهار ایستگاه عملیاتی، چند ماه پیش از سوی دولت ترکیه در 
اسامبول شناسایی و برخی اعضای آن باز داشت شدند. البته 
در این تروریسم اقتصادی، رســانه های مجازی نیز همکاری 

دارند.
اکنون که تروریســت های اجاره ای، دســت دشمن را در 
جنگ اقتصادی رو کرده اند، ازم اســت جواب دندان شــکنی 
به همان ها داده شــود. این پاسخ می تواند به شکل نیابتی در 
دوبی و ابوظبی و شــارجه امارات، و ریاض و جیزان و بنادر و 

تاسیسات نفتی مهم عربستان باشد.
رسانه هایی که اجازه ندارند حادثه چابهار را 

تروریستی بدانند
مجموع این نــکات این واقعیت را نمایان می ســازد که 
تروریســم اینک به ابزاری مکمل برای تحریم های ظالمانه و 
موضع گیری هــا و اقدامات مداخله جویانه و آشــوب طلبانه در 
ایران مبدل شــده و نکته جالب توجه دیگر اینکه در رسانه ها 
و بنگاه های تبلیغاتی وابسته به تحریم گران و آمران تروریسم 
می توان نشانه های حمایتی وقیحانه از تروریست ها را به چشم 
دید. در حالی که طیفی از رســانه های فارســی زبان خارجی 
حتی یــک بار هم از توصیفی چون تروریســم برای عملیات 
دیروز چابهار اســتفاده نکــرده و آن را عملیاتی »انتحاری« 
خوانده اند، طیف دیگری از رســانه های نزدیک به سعودی ها 
همچون عملیات اهواز به ارگان تبلیغاتی تروریســت ها مبدل 
شدند و همدستی خود را با ائتاف تروریستی- تحریمی علیه 

جمهوری اسامی ایران به تصویر کشیدند.
گفتنی اســت مراسم تشییع پیکرهای پاک این دو شهید 
فداکار نیروی انتظامی روز گذشــته با حضور گسترده مردم و 
جمعی از فرماندهان و مسئوان دولتی در شهر چابهار برگزار 

شد.

معظم فر اظهارداشــت: در این عملیات حضور مردم 
منطقه، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، شهرداری 
دزفول و پلیس راهور در امداد رســانی به گرفتار شــدگان 
در ســیاب، به آتش نشــانان قوت قلب و نیروی مضاعف 

بخشید.
سیاب جاده دزفول- شوشتر را مسدود کرد 

بارندگی شــدید و سیاب منجر به بسته شدن جاده 
دزفول - شوشــتر و غیرممکن شدن تردد خودروها از این 

مسیر شد. 
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درمکتب امام

دانشگاه منفصل از اخاق یعنی مصیبت
دنيا را دانشگاه به فساد كشانده است. و دنيا را دانشگاه مى تواند به صاح بكشد. 
دانشگاه هاى سرتاسر جهان اگر موازين انسانى را، اخاق انسانى را، آنچه كه در فطرت 
انســان اســت، در كنار تعليم و تعّلم قرار بدهند، يك عالَم، عالَم نور مى شود. و اگر 
تخصص ها و علم ها منفصل باشد از اخاق، منفصل باشد از تهذيب، منفصل باشد از 
انسان آگاه، انسان متعهد، اين همه مصيبت هايى كه در دنيا پيدا شده است از همان 

متفكرين و متخصصين دانشگاه ها بوده.
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صفحه 11
 شنبه 1۷ آذر 1۳۹۷

۳۰ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
 با عملکرد دولت

شکست اصاح طلب ها در انتخابات بعدی قطعی است
سرويس سياسى-

روزنامه شرق در شماره پنج شنبه خود گفت وگويى با صادق زيباكام با عنوان »سال 1400 اصولگرايان 
پيروز مى شوند« انجام داده است.

در بخشى از اين گفت وگو آمده است: »سود اصلى در بحث دولت را اصولگرايان بردند. اصا اصولگرايان نيازى 
نيست كه كارى انجام دهند، براى اينكه اصولگرايان در انتخابات سال آينده ۹۸ مجلس را خيلى راحت به دست 
خواهند آورد؛ يعنى فكر نمى كنند كه از حاا تا بهمن يا اسفند ۹۸ اتفاق خاصى بيفتد. همين روند خواهد بود.«
مصاحبه شونده در ادامه مى گويد: »اى بسا يك مقدارى هم بدتر مى شود بنابراين به نظر من، مجلس يازدهم 
را خواهند برد و يكى، دو سال بعد هم در انتخابات 1400 قطعا اصولگرايان پيروز خواهند شد؛ يعنى آن 1۶، 
1۷ ميليون رأى آقاى رئيسى سرجايش هست، به عاوه يك چند ميليونى هم ريزش از سوى اين ۲4 ميليون 
كه مى رود به سبد آقاى رئيسى يا هركس ديگرى كه از اصولگرايان بيايد نامزد شود. ما شانسى نداريم؛ چه در 
انتخابات ۹۸ براى مجلس و چه در انتخابات رياست جمهورى 1400. مگر اينكه اين وسط يك معجزه رخ دهد.«

عجز زیباکام از فهمیدن یک نکته ساده!
نكتــه جالب اين اســت كه زيباكام در ادامه دليل عدم محبوبيت دولــت را اين گونه اظهار مى كند كه 
چون آقاى روحانى با مردم سخن نمى گويد. او گفته است كه پس از نخستين گزارش صدروزه رئيس جمهور 
يادداشتى نوشته كه پس از آن يكى از دولتى ها با او تماس گرفته كه خيلى تند با دولت سخن مى گويد! و از 
وى پرسيده مثا آقاى روحانى چه چيز را بايد بگويد؟ و زيباكام در پاسخ مى گويد: »گفتم بگويد اگر صدتا 
اسكناس صدتومانى كل درآمد مملكت است در سال ۹۶ چقدر آن دست دولت به عنوان قوه مجريه است و 

چقدر آن مى رود جاهاى ديگر كه اصا دولت هيچ كنترلى روى آن ندارد...«
اين گونه توجيه تراشى براى عدم كارايى دولت يازدهم در حالى است كه تنها در همين سال ۹۷ مقدار بسيار 
زيادى از منابع پولى و ارزى و طاى كشور تلف شد. ماه هاى ابتدايى سال بود كه دولت با اعام دار 4۲00 
تومانى و اينكه »خيلى پولداريم«! هر كسى مى خواهد بيايد و ارز 4۲00بگيرد پول مملكت را به سودجويان و 
داان داد. همين قصه پر غصه در سكه هم تكرار شد. حاا سؤال اين است كه امثال زيباكام ماموريت دارند 

تا با اين سخنان انحرافى ذهن ها را كجا ببرند؟!
همچنين اين فرد در جاى ديگرى از اين مصاحبه گفته است: »اينكه آقاى ظريف گفته پولشويى داريم 

به خيلى ها برخورده در صورتى كه بچه كاس اول ابتدايى هم مى داند كه در ايران پولشويى وجود دارد«!
در اين رابطه بايد به آقاى زيباكام كه گويا اســتاد دانشگاه هم هستند يادآور شويم كه يك بچه كاس 
اول ابتدايى هم اگر سخنان منتقدان را مى خواند مى فهميد كه هيچ كس به وجود پولشويى در ايران ايرادى 
نگرفته بلكه ايراد آنجا بود كه ايشــان عده اى را )مخالفان CFT ( را به پولشــويى متهم كرد و منتقدان تمام 

حرفشان اين بود كه ايشان بايد براى حرفش سند ارائه كند. آيا فهميدن اين حرف اين اندازه مشكل است؟!
افزایش قیمت 90 درصدی قیمت مسکن و بی عملی دولت

روزنامه همدلى در گزارشى نوشت: »بر اساس تازه ترين گزارش بانك مركزى از بازار مسكن تهران در آبان 
1۳۹۷، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع واحد مسكونى در شهر تهران به ۹ ميليون و 1۸0 هزار 
تومان رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹1/5 درصد افزايش نشان مى دهد. همچنين تعداد معامات 
انجام شده طى اين ماه ۶۹00 فقره بود كه نسبت به آبان ماه سال گذشته كاهش 5۳/۶ درصدى و نسبت به 

ماه گذشته نيز كاهش ۲۶/۷ درصدى را نشان مى دهد.«
افزايش سرســام آور قيمت مسكن در ســال هاى اخير يكى از نتايج كارنامه بسيار ضعيف آخوندى، وزير 

مستعفى راه و شهرسازى است.
زمانى كه آخوندى در تابســتان ۹۲ متصدى وزارت راه و شهرســازى شد، قيمت هر مترمربع مسكن در 
تهران حدود ۳/۸ ميليون تومان بود. در آن مقطع به علت آنكه حدود يك ميليون واحد از ســاختمان هاى 
مسكن مهر كه در دولت دهم كليد زده و ساخته شده بود، به مرحله تحويل رسيده بود، از فشار تقاضا بر بازار 

به شدت كاسته شد. 
بيش از يك ميليون واحد مسكن مهر نيز با ۷0 درصد پيشرفت به دولت يازدهم تحويل داده شد؛ اما دولت 
يازدهم اعتقادى به مسكن مهر نداشت و پيشرفت اين طرح با حداقل سرعت جلو رفت و با وجود وعده هاى 
مكرر و عليرغم ســپرى شدن بيش از 5 سال،هنوز تعداد بسيار زيادى از مردم واحدهاى مسكن مهر خود را 

تحويل نگرفته اند.
گفتنى است در دوره وزارت آخوندى، وزير مستعفى راه و شهرسازى، توليد مسكن به پايين ترين سطح سه 

دهه اخير سقوط كرد و كسادى در صنايع مرتبط با مسكن به اوج خود رسيد و صدها هزار نفر بيكار شدند.
متاسفانه دولت هيچ برنامه اى در حوزه مسكن ندارد.

این وام تنها کفاف خرید یخچال را می دهد!
»روزنامه آفتاب يزد« در گزارشى به بى تدبيرى ها در موضوع تسهيل ازدواج پرداخته و نوشت وام ازدواج 

تنها كفاف خريد يخچال را مى دهد.
در اين گزارش آمده است: »افزايش سن ازدواج شايد به خودى خود يك معضل اجتماعى به شمار بيايد 
اما عواملى موجب اين رخداد مى شوند كه شايد در نگاه اول تاثير بسزايى در شكل گيرى اين معضل اجتماعى 
نداشته باشند اما وقتى كمى ريزبينانه موضوع را مورد كاوش قرار دهيد متوجه مى شويد كه چه عواملى دست 
به دست هم داده و اين معضل را رقم زده اند؛ پاى درددل جوانان كه بنشينيم اولين موضوعى كه باعث مى شود 
آن ها  از ازدواج پا پس بكشند، افزايش قيمت و گرانى است؛ جوانان معتقدند كه براى شروع يك زندگى با در نظر 
گرفتن مراسم ازدواج، حتى اگر همه چيز در حد معمولى برگزار شود نياز به مبلغ باايى هزينه است و حتى فكر 
كردن به اين موضوع هم باعث مى شود كه عطاى ازدواج را به لقايش ببخشند و زندگى مجردى را برگزينند!«

اين گزارش مى افزايد : »در اين بين براى رفع اين مشكل ساز و كارى تحت عنوان وام ازدواج در نظر گرفته 
شده اما جالب است بدانيد كه با اينكه بر قيمت اجناس، مسكن و همه اقام اوليه مربوط به يك زندگى ساده 

روز به روز افزوده مى شود اما وام ازدواج همچنان بر پاشنه 15 ميليونى خود باقى است!«
در بخش ديگرى از اين گزارش به روند نجومى گرانى ها در سال هاى جارى پرداخته شده و آمده است : 
»همه ساله يكى از موارد جذاب براى زوجين جوان در بودجه هاى پيشنهادى دولت، تعيين ميزان تسهيات 
قرض الحسنه ازدواج است، به طورى كه وقتى دو سال پيش تسهيات ازدواج از سه ميليون تومان براى هر 
يك از زوجين به 10 ميليون تومان افزايش پيدا كرد موجى از شور و نشاط در بين جوانان دم بخت پديد آمد! 
پس از آن هم كه وام ازدواج به 15 ميليون تومان رسيد جوانان بيشترى ترغيب به زندگى مشترک و گرفتن 
وام ازدواج شــدند اما در ســال ها ى اخير، وقتى پاى قيمت ها ى نجومى به ميان آمد و ارزش ريال متزلزل شد 
اين جذابيت جاى خود را به نگرانى داد؛ نگرانى از اينكه چه بايد كرد؟ در سال جارى با روند صعودى قيمت ها ، 
خيلى از جوانان معتقدند كه 15 ميليون تومان دردى از آن ها  دوا نمى كند و به پروسه ها ى ادارى اش نمى ارزد!«
درباره اين گزارش نكات متعددى را مى توان گوشزد كرد از انكار توام با توهين دولتى ها كه هر گونه مشكل 
اقتصادى كه قابل ذكر و توجه باشد را منكر مى شوند تا حمايت زنجيره اى ها از دولتى كه وضع را به اين روز 
درآورده است ولى نكته جالب اينجا است كه روزنامه هايى از باا رفتن سن ازدواج گايه مى كنند كه ميدان دار 

تصويب طرح هايى شده اند كه به باا رفتن اين عدد نظر دارد!
كيهان ۶ آذر ســال جارى در گزارشــى به اين مسئله پرداخته و نوشت: »حدود دو سال است كه يك تيم 
هماهنگ، متشكل از چند نماينده مجلس شوراى اسامى )عضو فراكسيون زنان مجلس(، چند فعال اجتماعى 
در جمعيت امام على)ع( به همراه فردى كه در كشور انگليس براى سياست گذارى اجتماعى آموزش ديده است 
با حمايت نهادهاى بين المللى مثل يونيسف و صرف هزينه هاى سرسام آور براى برگزارى همايش، نشست، ساخت 
فيلم سينمائى و توليدات انبوه رسانه اى حول محور »ممنوعيت قانونى ازدواج در سنين پايين« فعاليت مى كنند. 
در ابتداى اين فعاليت هدف ممنوعيت ازدواج دختران در ســنين زير 1۸ ســال بود اما پس از مخالفت مركز 
پژوهش هاى مجلس، يك فوريت طرحى با عنوان »اصاح ماده 1041 قانون مدنى« و با موضوع ممنوعيت ازدواج 
دختران زير 1۶ سال و پسران زير 1۸ سال در صحن علنى تصويب شده و براى بررسى به كميسيون حقوقى و 
قضايى مجلس ارجاع شده است. به موجب اين طرح حدود ۲0 درصد از ازدواج هاى هر سال در كشور با چالش 
محدوديت يا ممنوعيت مواجه خواهد شد. شايد جالب باشد بدانيد كه طرح ممنوعيت ازدواج در سنين پايين، 
صرفاً يك تصميم ملى و نتيجه فعاليت دو ساله چند نفر در مجامع سياست گذارى كشور نيست؛ بلكه تكميل يك 
پازل قديمى در يك افق بلندمدت براى تغيير ساختارهاى اجتماعى در كشورِ درحال توسعه اى نظير ايران است.«

مجلسی که به تحصن ختم شد موفق بود!
روزنامه همدلى در مطلبى نوشت: »در اسفند 1۳۷۸ با انتخابات مجلس ششم شوراى اسامى،مجلسى متولد 

شد كه بى شك درخشان ترين مجلس پس از انقاب بود و به باور بسيارى هنوز بهترين است.«
اين روزنامه زنجيره اى، مدعى شده است كه مجلس ششم درخشان ترين مجلس پس از انقاب است. در اين 
خصوص بايد گفت، در دولت اصاحات هر وقت دولت، مردم را به خاطر سوء مديريت اقتصادى و دهن كجى 
به معيشت، شاكى مى كرد، پادوهاى دولت در مجلس اصاح طلب ششم بافاصله به عمليات انتحارى و انفجار 

بمب هاى دودزا براى منحرف كردن اذهان عمومى دست مى زدند.
چندين نفر از نمايندگان اصاح طلب مجلس ششــم در سال هاى بعد از كشور متوارى شده و به خدمت 

دشمن درآمدند.
نمايندگان مجلس ششم در نهايت به تحصن و اعتصاب دست زدند اما با بى محلى مطلق همان مردمى رو 

به رو شدند كه معيشت شان را تحقير مى كردند و لشكر قابلمه به دست جناح مقابل مى خواندند!
مجلس ششم به عنوان مجلس اصاح طلبان بدترين دوره در تاريخ مجالس شوراى اسامى است. مجلس 
ششم در حوزه نظارت نسبت به دولت ضعيف ترين كارنامه را داشت و به خاطر سياست بازى و افراطى گرى، 
در قبال عملكردهاى اقتصادى و نفتى دولت كامًا منفعل بود. اين مجلس به عنوان مجلس اصاحات بدترين 

كارنامه را به خاطر آلودگى به مفاسد اقتصادى كسانى چون شهرام جزايرى برجاى گذاشت.
ســال 1۳۸1، برخى نمايندگان مجلس ششم تمام فعاليت هاى قانونى مربوط به حوزه نمايندگى را رها 
كرده و سرگرم بازى هاى سياسى شده بودند. براى اين شيطنت سياسى هم حاضر بودند شرايط عادى كشور 
را بحرانى معرفى كنند و با استدال اينكه خطر حمله آمريكا به ايران نزديك است )!( تمام اصول انقاب را به 

قتلگاه بفرستند و با نامه تعارف جام زهر جاى پايى براى آمريكايى ها در كشور باز كنند.

اریجانی در  دیدار با مقام چینی گفت: 
اگر آمریکا تخلف کند و سایر کشورهای 
عضو اقدامی نکنند، برجام فایده ای برای 
ایران نخواهد داشت از این رو نقش چین، 
روسیه و کشورهای اروپایی در حفظ پیمان 

هسته ای بسیار مهم ارزیابی می شود.
بــه گزارش خبرگــزارى خانه ملت، على 
اريجانى رئيس مجلس شوراى اسامى عصر 
پنجشــنبه، 15 آذرماه با چن زو نايب رئيس 
 مجلس ملى جمهــورى خلق چين كه براى 
حضور در دومين كنفرانس رؤســاى مجالس 
۶ كشور آســيايى براى مقابله با تروريسم به 
ايران سفر كرده است، ديدار و گفت و گو كرد. 
اريجانى در اين ديدار با اشــاره به نقش مهم 
چين در شــرايط پيچيــده كنونى منطقه و 

بين الملل گفت: خوشبختانه روابط ايران و چين 
در سطح باايى قرار دارد و رايزنى هاى سياسى 
دو كشور در سطوح مختلف نشان دهنده عمق 

روابط است.
رئيس  مجلس شوراى اسامى در ادامه با 
تأكيد بر ضرورت حفظ برجام از ســوى ساير 
كشورهاى عضو گروه 1+5 بعد از خروج آمريكا 
از برجام، اظهار كرد: اگر آمريكا تخلف كند و 
ساير كشــورهاى عضو اقدامى نكنند، برجام 
فايده اى براى ايران نخواهد داشــت از اين رو 
نقش شما، روسيه و كشورهاى اروپايى در حفظ 

پيمان هسته اى بسيار مهم ارزيابى مى شود.
اريجانى در ادامه تصريح كرد: همكارى هاى 
۶ كشور ايران، چين، پاكستان، تركيه، روسيه و 
افغانستان در مقابله با تروريسم بسيار مهم است 

به ويژه اينكه آمريكا طى سال گذشته اقدام به 
انتقال تعداد زيادى از داعشى ها به افغانستان 
كرده كه مى تواند مجددا همان دردســرى را 
كه در عراق و سوريه به وجود آورد در مناطق 

ديگرى از آسيا به وجود بياورد.
چن زو نايب رئيس  مجلس ملى جمهورى 
خلق چين ضمن اباغ سام رئيس كنگره ملى 
خلق چين و تشــكر از پذيرايى گرم جمهورى 
اســامى و با اشاره به نقش رياست مجلس در 
سياستگذارى در حوزه هاى مختلف، گفت: حفظ 
ثبات و تقويــت همكارى هاى تجارى در حوزه 
عملياتى مهم بوده و اميدواريم با تاش كشورها، 
كنفرانس مجالس ۶ كشور با موفقيت برگزار شود.

نايب رئيس  مجلس ملــى چين در ادامه 
ســفرهاى دوجانبه ميان ايــران و چين را در 

ارتقاى سطح روابط مثمر ثمر دانست و افزود: 
عليرغم وضعيت خاص منطقه اى و بين المللى، 
هدف چيــن برقرارى روابط درازمدت با ايران 
اســت و اميدواريم با همكارى با طرف ايرانى 
همكارى ها در حوزه منطقه اى و بين المللى را 

افزايش دهيم.
وى در ادامــه ضمن ابــراز حمايت چين 
از توافق هســته اى، بيان داشــت: چين براى 
حفظ برجام تاش كــرده چرا كه ايران طى 
سال ها بزرگ ترين شريك تجارى چين بوده 
و تفاهم نامه هاى همــكارى زيادى ميان دو 
كشور وجود دارد. چين در پروژه هاى عمرانى 
مختلفى در ايران حضور دارد و قطعا مشــكل 
همكارى هاى بانكى را كه دغدغه ايران است 

پيگيرى خواهيم كرد.

اریجانی در دیدار با نایب رئیس  مجلس ملی چین مطرح کرد

افزایش رویکرد تجاری ایران به چین
 بعد از خروج آمریکا از برجام

دوازدهمین  در  اسامی  موتلفه  حزب 
مجمع عمومی خود، با صدور بیانیه ای تاکید 
کرد: دفاع از برجام درحالی که دشمن به 
هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و بر 
دامنه تحریم ها و تهدیدها می افزاید، وهن 

ملت ایران است.
به گزارش روابط عمومى حزب موتلفه اسامى 
در بخشى از اين بيانيه دوازده بندى تصريح شده 
است: »با خروج آمريكا از برجام تمام رشته هاى 
گفت وگو و رابطه بين دو كشور قطع شده است. 
محال است روزى برسد كه دوباره ايران و آمريكا 
بر سر يك ميز مذاكره بنشينند. دولت بايد بپذيرد 
برجام مرده است و اميدى هم به اروپا براى احياى 
آن نيســت. دفاع از برجام درحالى كه دشمن به 
هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده و بر دامنه 
تحريم ها و تهديدهايش مى افزايد، وهن ملت ايران 
است. رئيس جمهور و وزارت خارجه بايد به شروط 
مجلس در امر مقابل به مثل عمل كند و صنعت 

هسته اى كشور را از مهلكه برجام نجات دهد.
در اين بيانيه آمده است: »وزارت خارجه بايد 

در آستانه چهل سالگى انقاب تحليل درستى از 
تحوات جهان غرب و ظهور قدرت هاى جديد، 
انزواى آمريــكا و ظرفيت هاى عظيم انقابى در 
منطقه و جهان داشته باشد و سياست خارجى 
كشــور را بر اساس نگاه به شرق و تحكيم روابط 

راهبردى با روســيه، چين و هند در دستور كار 
روزانه خود قرار دهد.«

حزب موتلفه اسامى در بيانيه خود همچنين 
آورده است: »حضور اصاح طلبان با رويكرد خروج 
از حاكميت، امنيت ملى و سامت كاركردهاى 

دســتگاه هاى دولتى را به خطر انداخته اســت 
بنابراين دولت بايد فكرى براى اين آسيب بكند و 
اهالى فتنه را از دستگاه هاى اجرايى اخراج نمايد.«

در اين بيانيه با اشاره به اينكه كنوانسيون هاى 
جهانــى بهانه اى براى نفوذ و اثرگذارى نبرد نرم 
دشمن هستند؛ تاكيد شــده است »دولت بايد 
نســبت به اين معاهدات دقت كند و مسيرهاى 
قانونــى فرآيند تصويب را بگذراند و خودســر و 
يك سويه از سوى مردم متعهد به اين معاهدات 

نشود«.
حزب موتلفه اسامى در بيانيه خود با تاكيد 
بر اينكه شرايط ويژه اقتصادى كشور به ويژه در 
حوزه گرانى و تورم و ركود در محضر مردم فعاان 
اقتصادى و اقتصاددانان وهن دولت است، افزوده 
است: »سفره هاى مردم گواهى به سوء مديريت 
اقتصادى دولت مى دهد و ادامه اين وضع به كاهش 
سرمايه اجتماعى دولت منجر خواهد شد. دولت 
بايد هرچه زودتر به مسير قانونى برگشته و وفق 
بودجه، برنامه و اسناد باادستى عملكرد خود را 

اصاح كند.«

بیانیه پایانی مجمع عمومی حزب موتلفه اسامی:

دولت باید بپذیرد برجام مرده است

انجام  ادامه  آستان قدس رضوی در 
رســالت معرفت افزایی خــود، این بار 
به ســراغ دانشــگاه ها رفته است تا با 
دانشجویان  برای حضور  بسترســازی 
از اقصی نقاط ایران اســامی در مشهد 
مقدس، این کانشهر را به پایگاه معرفت 

و اندیشه کشور تبدیل کند.
مجتمع دانشجويى امام رضا)ع( كه به همت 
موسسه جوانان آستان قدس رضوى در زمينى 
به مساحت 5 هزار مترمربع و با ظرفيت اسكان 
400 نفر احداث شده، صبح جمعه همزمان با 
روز دانشجو با حضور حجت ااسام و المسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى، توليت آستان قدس رضوى 
افتتاح شد. پذيرايى و اسكان دانشجويان، ايجاد 
فضاهاى تعاملى همچون كافه كتاب با كاربرى 
گعده هاى كتاب محور، پاتوق انديشه با كاربرى 
برگزارى كرسى  هاى آزاد انديشى و مناظرات 
دانشجويى از جمله كاركردهاى اين مجموعه 

فرهنگى دانشجويى است.
توليت آستان قدس رضوى در آيين افتتاح 
اين مجتمع دانشــجويى به برنامه ريزى هاى 
آستان قدس رضوى براى توسعه طرح »خدمت، 
خادم و مخدوم«  اشــاره كرد و ابراز داشــت: 

معتقديم خدمت به آســتان مقدس رضوى 
منحصر به ديوارهاى اين حرم نيست و خادم و 
مخدوم هم فقط در اين فضاى نورانى نيستند، 
بلكــه اين فضاى خدمت مى تواند گســترش 
پيدا كند كه از نمادهاى بســيار ارزشــمند، 
خدمت فرهنگى و علمى است. حجت ااسام 
و المسلمين رئيسى بيان داشت: خدمت، تنها 
خدمت به نيازمندان و مستمندان نيست، بلكه 

خدمت در جهت معرفت افزايى، بصيرت افزايى 
و شناخت سيره رضوى هم ارزشمند است.

عضــو مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
خاطرنشــان كرد: هر ســال بيش از 10 هزار 
مجموعه اردويى به مشهد مقدس سفر مى كنند 
كه بايد براى آنها برنامه ريزى صورت گيرد تا در 
كنار زيارت از فرصت به وجود آمده براى تعالى 

فكر، انديشه و معرفت افزايى استفاده شود.

اعطاى نشان »جوان رضوى« براى نخستين 
بــار به ۶ نخبه ايرانى از ديگر برنامه هاى آيين 
افتتاح مجتمع دانشجويى امام رضا)ع( بود كه 
همزمان با روز دانشــجو انجام گرفت. مجيد 
خوانسارى مدير راه اندازى مجتمع غنى سازى 
فــردو، صــادق خواجه احســنى مدير گروه 
مخابرات فضايى و زمينى ماهواره دانشجويى 
دانشگاه شريف، صبا كرم مسئول گروه جهاد 
پزشــكى قرارگاه جهادى امام رضا)ع(، سيد 
محمدباقر سيدين دارنده مدال طاى المپياد 
فيزيك كشور، نفيسه رنگرززاده قهرمان كشور 
در 5دوره مســابقات ورزشى، وحيد شورابى 
فعال تشكل هاى دانشجويى و مشاور مسئول 
ســازمان بسيج دانشجويى كشــور 5 جوانان 
 نخبه اى بودند كه نشان »جوان رضوى« به آنها

 اهدا شد.
همچنين در اين برنامه از بهجت قاسمى 
همســر شهيد هســته اى دكتر شــهريارى، 
فرشــته روح افزا همسر شــهيد دكتر احمد 
حاتمــى عضــو هيئت علمى پژوهشــكده و 
ســامانه هاى حمل ونقل فضايى و دكتر رضا 
 روستا آزاد رئيس سابق دانشگاه صنعتى شريف

 تجليل شد.

با حضور تولیت آستان قدس رضوی

مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( با هدف رشد معنویت در دانشگاه ها افتتاح شد

دادســتان کل کشــور با بیان اینکه 
نفوذی ها در بخش های مختلف اقتصاد کشور 
تاش می کنند که ضربه اقتصادی دشمن را 
کاری کنند، از وزارت اطاعات خواست تا 

دستگاه های اقتصادی را رصد کند.
به گــزارش روابط عمومى دادســتانى كل 
كشور، حجت ااسام جعفر منتظرى در نشست 
بررســى مشــكات و چالش ها در رسيدگى به 
پرونده هاى جرايم اقتصادى، با اشاره به وضعيت 
امروز كشور گفت: ما در يك جنگ جدى دشمن 
قرار گرفته ايم، جنگى كه هم اقتصاد كشور را و 
هم ارزش هاى دينى و انقابى و هم امنيت ما را 

در حوزه هاى مختلف هدف گيرى كرده است.
منتظرى با اشاره به اينكه ميليارد ها دار به 
ميدان آورده اند تا هزينه كنند و در اين جنگ ما 
را به شكست بكشانند، افزود: دشمنان همه مكر 
و حيله، نيرنگ و توطئه هاى خودشان را به ميدان 
آوردند و عقل و منطق و وظيفه شرعى و ملى ما 
اقتضا مى كند كه همه دست اندر كاران بخش هاى 
مختلــف اجرايى، تقنينى، قضايى و اطاعاتى و 
امنيتى با همه توان به ميدان بيايند و همانگونه 
كه در هشت سال دفاع مقدس براى دفاع از ايران 
اسامى سر از پا نمى شناختند، به همين ترتيب 

وارد ميدان جنگ اقتصادى شوند. 
برخی مراکز و مسئولین احساس جدی در 

مبارزه با توطئه های دشمن را ندارند
وى با اشــاره به اينكه متاسفانه در برخى از 
مراكز و دستگاه ها انسان مى بيند كه مسئولين 
اين احســاس جدى را در مبارزه با توطئه هاى 
دشمن ندارند، اظهارداشت: جاسوسانى كه آمريكا، 
رژيم صهيونيستى و عوامل منطقه اى آنها قطعا در 
بخش هاى مختلف كشور و دستگاه هاى گوناگون 
جاسازى كرده اند، دو كار را انجام مى دهند، اول 
اينكه عواملى هســتند كه جاسوِس انتقال خبر 
هستند و تخليه اطاعاتى مى كنند و ديگر اينكه 
بســتر موردنظر دشــمن را فراهم مى كنند؛ به 
گونه اى كه جاسوس در يك دستگاهى راه پيدا 
مى كند و به نحوى عمل مى كند كه دشمن بتواند 

به اهداف خود برسد.
اين مســئول عالى قضايى با تاكيد بر اينكه 
بخش هاى مختلف، بايد جاسوسى را جدى بگيرند؛ 
چرا كه دشمن در اين زمينه سرمايه گذارى كرده 
است، خطاب به دادستان ها گفت: دادستان ها بايد 
در اين زمينه فعال باشند و با دستگاه هاى امنيتى 
و اطاعاتى همكارى هاى ازم را بكنند؛ چرا كه 
امروز خطر جاسوسى يك خطر بسيار جدى است 

كه نظام ما را هدف قرار داده است. 

ابزار اطاعاتی در اختیار قوه قضائیه نیست
منتظرى در رابطه با نحوه برخورد با افرادى 
كه مجرم اقتصادى هستند يا مجرمانى كه بستر 
نيل به اهداف دشمن را فراهم مى كنند و يا كسانى 
كه به دنبال منافع و رســيدن به آاف و علوف، 
ايــن خيانت ها را مى كنند، گفت: ابزار اطاعاتى 
در اختيار وزارت اطاعات اســت و انتظار ما اين 
است كه در اين زمينه با جديت و برنامه ريزى كار 
كنند. مجموعه اطاعاتى كه ما داريم اين است 
كه دشــمن در اين زمينه به سرعت، به شدت و 
با برنامه ريزى كار مى كند؛ لذا جزو وظايف جدى 
وزارت اطاعات، اطاعات سپاه و نيروى انتظامى 
اســت كه رصد كنند، اين ها را زمين گير كرده و 
نگذارند اين خائنين به كشور، نظام و ملت بخواهند 

دانسته يا ندانسته اهداف دشمن را پياده كنند.
دادستان كل كشور افزود: ابزار اطاعاتى در 
اختيار قوه قضائيه نيســت. قوه قضائيه وظايفى 
تعريف شده براساس قانون اساسى و قوانين عادى 
دارد، منتها حتما بايد از نيروى انتظامى، اطاعات 
سپاه و وزارت اطاعات اين حمايت و پشتيبانى 
را بكنند تا آنها بتوانند با اتكا به دستگاه قضايى 

كار هاى خودشان را انجام دهند.
منتظــرى از وزارت اطاعات خواســت تا 

دستگاه هاى اقتصادى را رصد كند.
 وى ادامه داد: براســاس اطاعاتى كه داريم 
نفوذى ها در بخش هاى مختلف اقتصاد كشــور 
تــاش مى كنند كه ضربه اقتصادى دشــمن را 
كارى كنند و نبايــد بگذاريم كه اين ها بتوانند 

اهداف خودشان را محقق سازند. 
دادستان كل كشور با اشاره به نكاتى كه در اين 
پرونده هاى اقتصادى بايد مورد توجه قرار گيرد، 
گفت: بايد همه تاش كنيم كه مراكز توليدى و 
صنعتى به هيچ وجه در اين مرحله از تاريخ كشور 
معطل و تعطيل نشود. هرچه توان داريم بايد براى 
همكارى با مراكز توليدى و صنعتى بگذاريم و اگر 
تخلف هم دارند بايد ضمن رسيدگى به تخلفات 
از تعطيل شدن كارخانه يا بيكار شدن كارگران 

جلوگيرى شود. 
راه های تحقق جرم را ببندیم

دادستان كل كشور با بيان اينكه بايد زمينه 
تحقق جرم را با بســتن راه هايى كه امكان وقوع 
جرم در آن وجود دارد، ببنديم، گفت: پيشگيرى 
بايد متناســب با وضعيت جرم باشــد، يكى از 
مهم ترين راه هاى پيشگيرى، شفافيت اطاعات 
است. همچنين بايد سامانه ها را به درستى تعريف 
و با يكديگر مرتبط كنيم. در حوزه قاچاق كاا و 
ارز بيش از يك سال است كه بيان كرده ايم اين 

كار را جدى بگيريد، به طورى كه سامانه هاى ثبت، 
ورود و خروج كاا شفاف شود. متاسفانه به خاطر 
غفلت و سهل انگارى و بى توجهى، عده اى از سامانه 

ثبت سفارش سوءِاستفاده كردند. 
منتظرى با بيان اينكه پيشگيرى به معناى 
واقعى، يك مســئوليت و وظيفه فراقوه اى است 
تصريح كرد: اولين دستگاهِ مسئول پيشگيرى، 
وزارت اطاعات است و بايد با ابزارى كه در اختيار 
دارد مانع وقوع جرِم اختاس، پولشويى، دزدى و 
رشوه در ادارات شود. قوه قضائيه ابزار اطاعاتى در 
اختيار ندارد؛ بنابراين مكرر گفته ايم كه پيشگيرى 
يك مسئوليت فراقوه اى است و همه دستگاه ها 

بايد به ميدان بيايند.
معاون اول قــوه قضائیه: آیین نامه موارد 

استجازه از مقام معظم رهبری اباغ شد
معــاون اول قوه قضائيه هم در نشســت 
دادستان ها با موضوع بررسى مشكات و چالش ها 
در رسيدگى به پرونده هاى جرايم اقتصادى گفت: 
با توجه به مشــكات و موانعى كه در مبارزه با 
مفاسد اقتصادى وجود داشت، از سوى رياست 
محترم قــوه قضائيه طى نامه اى از مقام معظم 
رهبرى مواردى را درخواســت نمودند و مقام 
معظــم رهبرى با ماحظه اى آن موارد را تاييد 
كردند و پيش بينى شــد آيين نامه اى براى اين 
كار تنظيم شود كه اين آيين نامه در ۳5 بند و ۸ 

تبصره در هفته گذشته اباغ شد. 
حجت ااسام غامحسين محسنى اژه اى 
افزود: آيين نامه مذكور و اســتجازه مقام معظم 
رهبرى به دســتگاه هاى ذى ربط و روساى كل 
دادگســترى ها اباغ شد و فعا مبنا استجازه و 
آيين نامه آن است كه ازم ااجرا است و بايد طبق 
آن عمل شود، در مورد هر چيزى كه در آيين نامه 
مصرح نبود، طبق قوانين و مقررات عمل مى شود.
وجود فقط 2۰ وکیل مربوط به ماده 4۸ 

در تهران صحت ندارد
اژه اى ادامــه داد: درخصــوص پرونده هاى 
موضوع اســتجازه در دادسرا و دادگاه از وكاى 
ماده 4۸ استفاده مى شود و در همه استان ها وكا 
به اندازه كافى معرفى شده اند و هيچ مشكلى از 
اين جهت وجود ندارد.اينكه گفته شده در تهران 
فقــط ۲0 وكيل مربوط به ماده 4۸ وجود دارد، 
صحت ندارد و اين در مرحله اول بوده و بعدا در 
چند نوبت اضافه شده اند و اگر ازم باشد باز هم 

اضافه خواهند شد.
وى بيان داشت: زمان تشكيل پرونده ماک 
نيست و هر پرونده اى كه مشمول اذن و آيين نامه 
باشد و تاكنون در دادگاه بدوى حكم صادر نشده 

باشد را شامل مى شود، اگر پرونده اى مشمول اين 
اذن مقام معظم رهبــرى بوده و بعد از اذن در 
دادگاه هاى ديگر رسيدگى شده، حكم آن قابل 

نقض و ارجاع به شعب ويژه مى باشد.
همراهی محتکران و گرانفروشان با دشمن
معاون اول قوه قضائيه يادآورشــد: در اين 
شرايط كه دشمن مى خواهد براى ضربه زدن به 
نظام از فشار به مردم و عمليات روانى استفاده 
كند، افرادى كه دست به اقدامات مجرمانه اى از 
قبيل احتكار، گرانفروشى و قاچاق مى زنند، بايد 
بدانند كه به دشمن كمك مى كنند، فشار بيشتر 
به مردم تحميل مى نمايند، مردم را نســبت به 
آينده نا اميد مى كنند و فشار بر اقتصاد و معيشت 
مردم مى آورند و چه بسا نتيجه عمل آنها ضربه 
به نظام خواهد بود ولو اينكه چنين قصد و نيتى 

نداشته باشند.
اژه اى افزود: در قانون مبارزه با اخالگران در 
نظام اقتصادى كشــور آمده است كه اگر كسى 
به قصد مقابله يا ضربه زدن به نظام و يا علم به 
نتيجه داشته باشــد، مجازاتش اعدام است، در 
مورد اول و دوم معموا نمى توانيم احراز كنيم؛ 
اما علم داشــتن به نتيجه، كار مشكلى نيست. 
چطور نمى تواند به اين توجه كند؟ لذا در مرحله 
تحقيقات بايد به اين نكته توجه داشت كه متهم 

علم به نتيجه داشته است يا خير.
اشتباه در آمار

 گوشی های تلفن همراه توقیفی
وى خاطرنشان كرد: در آيين نامه پيش بينى 
شــده است كه كاايى كه توقيف شده باشد را 
بايد ســريع تعيين تكليف كرد و مخصوصا اگر 
مربوط به توليد و نيازمندى هاى عمومى مردم 
است، چون به توليد و  اشتغال و نيازمندى هاى 
مــردم نبايد ضربه و خللى وارد شــود و اگر در 
مورد خاصى ابهام و ايرادى هست بايد راه حلى 

پيدا شود.
معاون اول قوه قضائيه به بيان يك مصداق 
پرداخت و گفت: يك بخشــى از گوشى تلفن 
همراه در تهران توقيف شده است؛ و چيزى حدود 
صدو بيست، سى هزار اســت؛ ولى در مجموع 
وزارت صنعت عنــوان مى كند حدود هفتصد 
هزار گوشــى بوده است كه البته بنده گفتم ما 
از هفتصد هزار خبر نداريم و اين مقدار توقيف 
نكرده ايم و به هر دليلى اين ها امروز، چون مورد 
نياز مردم اســت و ممكن است در قيمت بازار 
تاثيرگذار باشد، بايد دست به دست هم دهيم 
كه اگر جايى مطلبى روشن نيست، آن را روشن 

كنيم و تكليف را مشخص  نماييم.

هشدار درباره فعالیت عوامل نفوذی دشمن

دادستان  كل كشور: وزارت اطاعات دستگاه های اقتصادی را رصد كند

بقيه از صفحه۲
کیهان با  اشاره به اظهارات پی در پی مقامات آمریکایی که ضمن 
تحقیر مردم شریف کشورمان، هدف از تحریم ها را به زانو درآوردن 
دولت و ملت ایران اعام کرده بودنــد، اظهارات جناب صالحی را 
نسنجیده ارزیابی کرده و پرسیده بود؛ آمریکا از اظهارات ایشان چه 

پیامی دریافت می کند؟! 
آیا غیر از این است که نتیجه می گیرد، تحریم ها توانسته است 
ایران اسامی و مردم آن را از پای درآورد! و آیا اظهارات جناب صالحی 
برای آمریکایی ها این پیام مشخص را ندارد که برای به تسلیم کشاندن 

کامل ایران بایستی بر شدت تحریم ها بیفزایند؟! 
گفتنی اســت در نکته کیهان به چند نمونه زیر از قول مقامات 

آمریکایی  اشاره شده بود؛
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا: »بعد از خروج ما از برجام، 
مشکات در ایران باا گرفته است، مردم نمی توانند نان بخرند، آنها 

مجبورند با ما مذاکره کنند«!
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا: »تهران زیر 
فشار سنگینی قرار دارد. ما آن قدر فشار بر ایران را ادامه می دهیم تا 

صدای خرد شدن استخوان هایشان شنیده شود«!
جان بولتون )در اظهاراتی دیگر(: »مردم ایران باید رنج و سختی 

تحریم ها را احساس کنند و ما به زودی شاهد آن خواهیم بود«!
مایک پمپئو، وزیر امور خارجــه آمریکا: »اگر ایران می خواهد 
مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند. اکنون ایران باید 

تصمیم بگیرد که آیا می خواهد مردمش غذا بخورند، یا نه«!
کیهان در ادامه با اســتناد به نمونه های روشنی از بی تدبیری 
دولت در عرصه اقتصادی کشور، خطاب به آقای صالحی نوشته بود؛ 
»حقوق ماهیانه 3 هزار داری جنابعالی را دولت محترم با بی تدبیری 
و رها کردن عرصه اقتصادی کشور، به 7۰۰ دار تبدیل کرده است نه 
تحریم ها؟! و همین با را به گونه ای دیگر و البته به مراتب شدید تر به 
مردم مظلوم این دیار تحمیل کرده است! آیا در این معادله! که بهتر 
است آن را »نامعادله« بنامیم، هیچ مجهولی می بینید؟! انصاف نیست 
که دشمن از اظهارات نسنجیده شما گرای افزایش فشار و تحریم ها 

را دریافت کند!
 سازمان انرژی اتمی در عوض پاسخ به نکته مستند کیهان، به 
چند رهنمود اخاقی  اشــاره کرده است که در صحت آن تردیدی 
نیســت ولی به موضوع مورد بحث ربطی ندارد! از جمله، به نقل از 

خواجه شیراز آورده است؛ 
وفا کنیم و مامت کشیم و خوش باشیم 

که در طریقت ما کافری است رنجیدن!
در این خصوص با توجه به رویه دولت محترم در مقابل انتقادها که 
بعید است از نگاه ریاست محترم سازمان انرژی اتمی دور مانده باشد! 

این بیت از خواجه شیراز، را پاسخی مناسب می دانیم:
من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف 

تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد!

جوابیه سازمان انرژی اتمی و پاسخ کیهان 

عملیات ساخت کارخانه تراکتورسازی و کمباین با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در دامغان آغاز شد.

به گزارش ايرنا، فرماندار دامغان با بيان اينكه عمليات ساخت كارخانه تراكتور و 
كمباين سازى در منطقه ويژه اقتصادى در زمينى به مساحت ۶0 هزار متر مربع آغاز 

شد گفت كه اين مجتمع توليدى در گام اول 150  اشتغال ايجاد مى كند. 
على اصغر مجد اضافه كرد: اين كارخانه ظرفيت توليد پنج هزار دســتگاه انواع 

تراكتور باغى، زراعى، ادوات كشاورزى و كمباين در سال را دارد. 
وى تصريح كرد: ساخت اين كارخانه با اعتبارى بالغ بر هزار ميليارد ريال انجام 

مى شود.
فرماندار دامغان گفت: عمليات ساخت اين كارخانه با مشاركت شركت هاى اروپايى 

و آسيايى انجام مى شود.
با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری

افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان
همچنين ساختمان دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه دامغان با حضور حسينعلى 

اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهورى به بهره بردارى رسيد.
رئيس  دانشــگاه دامغان گفت: مجموع مساحت اين دانشكده 4۲ هزار متر مربع 
اســت كه در گام اول ۹ هزار متر مربع در دســتور ساخت قرار گرفت هم اكنون پنج 

هزار و ۲00 متر آن بهره بردارى شده است.
افتتاح ساختمان گمرک دامغان 

همچنين ساختمان گمرک دامغان با حضور رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و 
تجارت، به بهره بردارى رسيد.

گمرک دامغان در گام اول در زمينى به مســاحت ۲50 متر مربع و با اعتبار ۲ 
ميليارد و 500 ميليون ريال، در نزديكى منطقه ويژه اقتصادى احداث شده است. 

با راه اندازى گمرک در اين شهرستان، كار صادرات و واردات محصوات به ويژه 
پسته و خشكبار با سرعت بيشترى انجام خواهد شد. 

مجد اضافه كرد: شهرستان دامغان يكى از قطب هاى توليد پسته كشور و جهان 
اســت كه پســته آن از لحاظ كيفيت، تنوع ارقام و ميزان توليد در جهان به خوبى 

شناخته مى شود. 
با پايان فصل پسته در سال جارى، زمينه صادرات هزار تن پسته دامغان به ارزش 

11 ميليون دار فراهم شده است.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت
عملیات ساخت مجتمع تراکتورسازی

 در دامغان آغاز شد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دل بستن به آمریکای رو به افول را 
ساده لوحی دانست و گفت: دلبستگی برخی مسئوان به آمریکا مهم ترین 

منشأ مشکات اقتصادی کشور است.
ابوالفضل حسن بيگى عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با 
بيان اينكه افول آمريكا شعار نيست بلكه يك واقعيت انكار ناپذير است، گفت: در سال 
1۳۶۷ زمانى كه شوروى در حال فروپاشى بود گروهى از نمايندگان مجلس عاقمند 
به شــوروى با فرافكنى و ايجاد جنگ روانى ســعى در القاى اين مطلب داشتند كه 
وضعيت كنونى شوروى يك سياست داخلى است و ربطى به فروپاشى اين كشور ندارد.

حسن بيگى افزود: بر اساس همين باور بود كه دايل بى  پايه  و اساسى را مطرح 
مى كردند و مى گفتند، شــوروى، كشورهاى ضعيف را از خود جدا مى كند و به يك 
قدرت جهانى تبديل مى شود؛ اما طولى نكشيد كه پيش بينى حضرت امام خمينى)ره( 
درباره شوروى محقق شد و نشان داد كه كام امام خمينى)ره( درباره شرايط آينده 

شوروى صادق بود.
وى در ادامه با  اشاره به فرمايش رهبرى مبنى بر اينكه آمريكا در حال افول است، 
اظهار داشت: پيش بينى رهبر معظم انقاب درباره افول آمريكا همانند پيش بينى حضرت 

امام يك تحليل حقيقى و عقانى است كه به زودى محقق خواهد شد.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس با يادآورى فروپاشى شوروى، گفت: ما تجربه 
مجلس ســوم و ماجراى شــوروى را داريم آن كسانى كه دل به شوروى بسته بودند 
به چشــم خود ديدند كه حكم خدا جارى شــد و حكومت ظالم از بين رفت، امروز 
كســانى كه آمريكا را قبله خود مى دانند بايد ساده لوحى را كنار بگذارند و نگاه خود 

را از آمريكا فرو ببندند.
به گزارش رســا، حسن بيگى خاطرنشــان كرد: دلبستگى برخى از مسئوان يا 
عناصر سياسى اقتصادى به آمريكا مهم ترين منشأ مشكات اقتصادى كشور است، اگر 
بعد از تجربه برجام مسئوان و دولتمردان به سرعت به سراغ دنيا مى رفتند تحقيقا 
امروز آمريكا نمى توانست اين فشارها را اعمال كند. مسئوان فرصت سوزى كردند و 
مسيرى را رفتند كه نتيجه آن فشارها و تحريم هاى مضاعف براى كشور بود، بنده از 
دولتمردان و مسئوان محترم مى خواهم كه اين دندان كرم خورده را دور بيندازند و 

از آمريكا دل بكنند.

حسن بیگی:
دلبستگی برخی مسئوان به آمریکا 

مهم ترین منشأ مشکات اقتصادی کشور است



ابطال نتایج انتخابات کابل
به دلیل »تقلب گسترده«

سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های 
انتخاباتی افغانستان نتیجه انتخابات پارلمانی در 
وایت کابل را به خاطر آنچه که تخلفات گسترده 

خوانده، باطل اعام کرد.
»علیرضا روحانــی« گفت: در انتخابات پارلمانی 
کابل، مشکات جدی وجود داشته و )این مشکات( 
عمومیــت و عادانــه بودن انتخابات را خدشــه دار 

کرده اســت.به گزارش ایسنا، روحانی افزود، با توجه 
به تخلفات گســترده ای که در انتخابــات پارلمانی 
وایت کابل صــورت گرفته، نتیجه انتخابات در این 
وایت، باطل است.تا زمان برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری)پنج ماه دیگر(، عاوه بر کابل، در دو وایت 
دیگر از مجموع 32 وایت افغانستان نیز باید انتخابات 

پارلمانی برگزار شود.

روسیه با هدف مقابله با آمریکا
به کمک ونزوئا شتافت

خنثی سازی  هدف  با  روسیه  رئیس جمهور 
فشــارهای آمریکا علیه ونزوئا، به » نیکاس 
مادورو« قول حمایت های همه جانبه تسلیحاتی، 

مالی، سیاسی و اقتصادی را داد. 
»وادیمیر پوتین« در جریان دیدار با رئیس جمهور 
ونزوئا در مســکو، اعام کرد روســیه همکاری های 
نظامی، اقتصادی و سیاسی خود با ونزوئا را گسترش 

می دهــد. این اقدامات »وادیمیــر پوتین« با هدف 
خنثی ســازی فشارهای جاری واشنگتن بر کاراکاس 
صورت می گیرد. رئیس جمهور ونزوئا نیزدر تویتتر، از 
امضای قراردادهای چند میلیارد داری میان دو کشور 
خبر داد.به گزارش ایســنا، مادورو ارزش قراردادهای 
امضا شــده در حوزه اقتصــادی را فقط بیش از پنج 

میلیارد دار ذکر کرد.
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اعتراضات  آســتانه  در  فرانسه  نخست وزیر 
برنامه ریزی شده جلیقه زردها برای امروز)شنبه( 
اظهار داشت، 89 هزار نیروی امنیتی در سراسر این 
کشور مستقر خواهند شد.ماکرون هم با مشاهده 
اعتراض ها طرح ریاضتی که جرقه شــورش های 

فرانسه را زد، به طور کامل لغو کرد.
امروز شــنبه قرار اســت جنبش ضد سرمایه داری 
جلیقه زردها بار دیگر به خیابان ها بیایند. هفته گذشته 
و بعد از شــورش های روز شنبه که خبرگزاری ها آن را 
با شــورش های دانشجویی 1968 فرانسه مقایسه کرده 
بود، دولت ماکرون که  نگران شــده بود، ابتدا اعام کرد 
قانون افزایش مالیات بر سوخت را برای سه ماه به حالت 
تعلیق درآورده است. با این امید که جلیقه زردها کوتاه 
بیایند. اما آنها اعام کردند اعتراض ها ادامه پیدا خواهد 
کرد چون خواسته هایشــان فراتر از این حرف هاســت. 
در ادامه رئیس جمهور فرانســه دوباره عقب نشینی کرد 
و رســما برنامه افزایش مالیات بر ســوخت را لغو کرد. 
یکــی از مقامــات کاخ الیزه دراین باره بــه خبرگزاری 
آسوشیتدپرس گفته: »امانوئل ماکرون، تصمیم گرفت تا 
برنامه افزایش مالیات بر سوخت خود را رها کند. ادوارد 
فیلیپ، نخســت وزیر نیز به قانونگذاران فرانسوی  گفت 
افزایش مالیات بر سوخت در حال حاضر از بودجه سال 
2۰19 میادی خارج شده است: »رئیس جمهوری تصمیم 
گرفت به جای تعلیق این طرح آن را کاما حذف کند.« 
اما علی رغم این عقب نشینی دوباره، جلیقه  زردها اعام 
کردند، روز شــنبه)امروز( پرده دیگری از این اعتراضات 
را به نمایش خواهند گذاشــت و یکی از رهبران جلیقه 
زردها از آنها خواســت که در شرایط ضعف دولت برای 
پیشــبرد دیگر درخواســت های خود از جمله افزایش 
حداقل دستمزد استفاده کنند و به خیابان ها بیایند. روز 
چهارشنبه هم چنین بزرگترین اتحادیه کشاورزان فرانسه 
اعام کرد: »در چند روز آتی اعتراضات ضد دولتی را به 

امروز جلیقه  زردها به خیابان ها برمی گردند

فرانسه، آرامش قبل از طوفان
صف آرایی 89 هزار نظامی مقابل معترضان

دنبال درخواست اتحادیه های کامیون داران و حمل ونقل 
برای برگزاری یک اعتصاب، آغاز خواهند کرد.«

فرانسه پادگان نظامی شد
اما در شرایطی که معترضان حاضر به عقب نشینی 
نشــده اند، دولت فرانسه از ترس تکرار شنبه سیاه هفته 
گذشته اعام کرد هزاران پلیس و نیروهای امنیتی را در 
سراسر کشور مستقر خواهد کرد. نخست وزیر فرانسه در 
همین زمینه گفت: »ما با افرادی مواجه هســتیم که نه 
برای اعتراض، بلکه برای تخریب به خیابان ها می آیند و 
نمی خواهیم دســت آنان را برای این کار باز بگذاریم.« 
او اعام کرد فردا)امروز شــنبه( 89 هزار نیروی امنیتی 
در سراســر فرانسه مستقر خواهند شد که 8۰۰۰ تن از 
آنهــا در پاریس انجام وظیفه خواهند کرد و خودروهای 
زره پوش نیز در این شــهر به خیابان هــا خواهند آمد.

پیش از این اعام شــده بود 65 هزار نیروی امنیتی در 
تظاهرات حاضر خواهند شد. فیلیپ این را هم گفت که 
حدود 1۰ خودروی زره پوش متعلق به ژاندارمری نیز در 
این تظاهرات به کار گرفته خواهد شد. خبرگزری رویترز 
نیز گزارش داده از ســال 2۰۰5 تاکنون این نخســتین 

بار اســت که چنین خودروهایی در جریان تظاهرات در 
خیابان های پاریس حاضر خواهند شد. از سوی دیگر روز 
پنج شــنبه برخی منابع خبری  گزارش دادند که شاهد 
حرکت نیروهای ارتش فرانسه به سوی این شهر بوده اند. 
فعاان فضای مجازی تصاویری منتشر کرده اند که حرکت 
خودروهای ارتش فرانسه به سوی پاریس را نشان می دهد. 

پاریس تعطیل می شود
جدای از استقرار هزاران نیروی امنیتی، پلیس و ارتش 
در خیابان های پاریس گزارش ها حاکی است مسئوان از 
ترس آشوب ها دستور تعطیلی ده ها موزه، مکان توریستی 
و رســتوران از جملــه برج ایفل و موزه لــوور را در روز 
شنبه صادر کرده اند. پلیس فرانسه به مغازه داران منطقه 
»شانزلیزه« نیز توصیه کرده روز شنبه مغازه های خود را 
باز نکنند. نخست وزیر فرانسه گفته کشور برای حفظ نظم 
هرکاری که در توان دارد، انجام می دهد. 6 مسابقه فوتبال 
نیز لغو شــده اند. مقامات پاریس همچنین درخواســت 
کرده اند که هر چیز قابل پرتاب در 15 منطقه این شــهر 
از ســطح خیابان جمع آوری شود. نگرانی هایی از حضور 
گروه های راست افراطی، هرج ومرج طلب ها و گروه های 

ضد کاپیتالیســم نیز در این تظاهرات وجود دارد.دولت 
فرانســه همچنین در نظر دارد نیروهایی را که مسئول 
گشــت زنی های ضدتروریستی هســتند به حفاظت از 

ساختمان های عمومی بگمارد.
حمایت ۷۲ درصدی مردم از جلیقه زردها

اعتراضات جلیقه  زردها در هفته های گذشته موجی از 
ناآرامی، خشونت و تخریب را در شهرهای مختلف به ویژه 
پاریس به همراه داشت.تاکنون در این اعتراضات 4 نفر 
کشته شده و نزدیک به 4 هزار نفر نیز زخمی یا دستگیر 
شده اند. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ۷2 درصد از 
شــهروندان فرانسوی از اعتراضات جلیقه  زردها حمایت 
می کنند. طبق یک نظرسنجی دیگر ۷8 درصد فرانسوی ها 
موافقت دولت با تعلیق یک ساله افزایش بهای سوخت را 
ناکافی دانسته و معتقدند که هزینه های زندگی افزایش 
خواهد داشت. از سوی دیگر با شدت گرفتن اعتراضات 
به سیاســت های اقتصادی دولت، نماینــدگان احزاب 
سوسیالیست، کمونیست و نیز نمایندگان حزب »فرانسه 
تسلیم ناپذیر« خواستار استیضاح دولت فرانسه شده اند. 
این ســه حزب، اصلی ترین احزاب سیاسی اپوزیسیون 
فرانسه از جناح چپ هســتند.بر اساس قوانین فرانسه 
درخواست رای عدم اعتماد به دولت باید در کمتر از 48 
ساعت بعد از ثبت، برای رأی گیری به صحن پارلمان آورده 
شود. شهردار پاریس نیز خسارات ناشی از این اعتراضات را 
که از چند هفته پیش آغاز شده، بین سه تا چهار میلیون 
یورو برآورد کرده است. به گفته وی اعتراضات خیابانی 
فرانسه را تقریبا در وضعیت اضطرار اقتصادی قرار داده 
است.فدراســیون حرفه ای آنیا نیز از »پیامدهای منفی 
و برگشــت ناپذیر« اعتراضات اخیر بر اشتغال در فرانسه 
ابراز نگرانی کرده و خاطر نشــان ساخته در این مقطع 
زمانی که به جشــن های پایان ســال نزدیک می شویم، 
بیم آن می رود که اعتراضات و آشوبها میلیاردها یورو به 

شرکتها ضرر بزند. 

آنطور که »واشــنگتن پســت« نوشــته، 
رئیس جمهور آمریکا حتی پیش از رســیدن به 
گاو  ریاست جمهوری مشغول دوشیدن  کرسی 
شیرده خود یعنی ســعودی بوده. این روزنامه 
آمریکایی نوشــته ترامــپ در جریان کمپین 
انتخاباتی خود کمک مالــی قابل توجهی را از 

سعودی ها دریافت کرده است. 
»دونالد ترامپ« از زمانی که به ریاست جمهوری 
آمریکا رسیده موفق شده میلیاردها دار از سعودی ها 
اخاذی کند.وی خود صراحتا ولیعهد ســعودی را»گاو 
شــیرده« خوانده و حتی گفته، پس از دوشیدنش آن 
را ذبح خواهد کرد. ترامپ در ســفر خرداد 96 خود به 
عربستان موفق به انعقاد قرارداد 4۷۰ میلیارد داری با 
ریاض شد که 11۰ میلیارد دار آن نظامی بود! اما گویا 
این داستان به دوران قبل از ریاست جمهوری ترامپ 
نیز بر می گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسناد تازه 
منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست نشان می دهد 
که عربستان در جریان تصویب قانون »اجرای عدالت 
در برابر حامیان تروریسم« موسوم به »جاستا« در سال 
2۰16 به شدت در حال ابی گری و پرداخت رشوه برای 
جلوگیری از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان 

آمریکا بوده است.
قانون »جاستا« که عربستان به شدت با آن مخالف 
است، به قربانیان حمات 11 سپتامبر اجازه می دهد 
علیه دولت های دیگر اقامه دعوی کنند و در این صورت 
عربستان دستکم به دلیل نقش اتباعش در حادثه 11 
سپتامبر می تواند از سوی قربانیان 11 سپتامبر مورد 
بازخواست قرار گیرد و برهمین اساس مقامات ریاض 
به شدت نسبت به تصویب این قانون در کنگره آمریکا 

نگران بودند و در زمان بررســی آن در 
کنگره آمریکا بیشترین تاش خود را 
برای جلوگیری از تصویب این قانون به 
کار گرفتند، هرچند در نهایت جاستا 

تصویب شد.
در این گزارش گفته شده عربستان 
با هدف دســتیابی به هدف خود برای 
جلوگیــری از تصویب قانون جاســتا، 
اقدام به اســتخدام گروه های ابی در 
واشــنگتن کرد و ایــن ابی ها برای 
جلوگیــری از تصویب قانون جاســتا، 

ده ها فرمانده نظامی پرنفوذ و بازنشســته آمریکایی را 
با ســفرهای متعدد به واشنگتن آوردند که با رایزنی و 
ابی با نمایندگان کنگره از تصویب جاستا جلوگیری 
شود. نکته قابل توجه در گزارش واشنگتن پست، نقش 
ترامپ در این ابی گری است. در همین ارتباط گفته 
شده ابی گران سعودی با هدف اسکان کهنه سربازان 
و نظامیان بانفوذ آمریکایی در واشــنگتن، اتاق هایی را 
در هتل ترامپ برای یک ماه رزرو کردند و هتل ترامپ 
محل نشست های کهنه سربازان با هدف اعمال فشار بر 
کنگره علیه قانون جاســتا بود، اما این یک ماه به سه 
ماه به درازا کشــید و ابی های سعودی نیز برای جلب 
نظر مالک هتل، یعنی دونالد ترامپ، بهای 5۰۰ شب 

را برای هر نفر پرداخت کردند!
از سوی دیگر این اسناد نشان می دهند میانگین نرخ 
هر شــب اقامت در هتل لوکس ترامپ ۷68 دار بوده 
است و سعودی ها برای هر کهنه نظامی آمریکایی مبلغی 
نزدیک 384 هزار دار را پرداخت کرده اند. از سوی دیگر 
پرداخت رشوه بزرگ ابی های سعودی به هتل ترامپ 

همزمان با دوره ای بوده که ترامپ فعالیت های انتخاباتی 
خود برای ریاست جمهوری را دنبال می کرده و به گفته 
واشنگتن پست حال ترامپ متهم به دریافت کمک های 
خارجی غیرمتعارف در حین کمپین انتخاباتی خود در 

سال 2۰16 است.
طرح سنا علیه عربستان

با وجود رشــوه های سنگینی که ســعودی ها به 
شــخصیت های نظامی و سیاســی آمریکا می دهند، 
همیشــه نتیجه مطلوب نمی گیرنــد و برخی از این 
چهره های سیاسی همچنان به فشارها علیه سعودی ها 
ادامه داده اند. در حالی که برخی نمایندگان مســتقل 
کنگره آمریکا همچنان معتقدند »محمد بن سلمان« 
عامل اصلی قتل جمال خاشــقجی اســت اما دونالد 
ترامپ همچنان از بن ســلمان حمایت می کند. با این 
حال گروهــی از نمایندگان ســنای آمریکا به دنبال 
اقدامات تنبیهی علیه بن ســلمان هستند. به گزارش 
ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از باب کورکر، 
سناتور جمهوری خواه این کشور و رئیس کمیته روابط 
خارجه مجلس سنای آمریکا اعام کرده، مجلس سنا در 

حال بررسی سه گزینه در واکنش به پرونده خاشقجی 
است که از جمله آنها تصویب طرحی برای محکومیت 
محمد بن ســلمان، پیش نویس قانــون تعلیق فروش 
ساح به عربستان و طرح کاهش کمک های آمریکا به 
جنگ یمن به رهبری عربستان هستند. طبق گزارش 
آسوشیتدپرس، پیش بینی می شود مجلس سنای آمریکا 
هفته جاری طرحی درباره یمن را تصویب کند. پیش 
از این نیز سنا به پیشبرد قطعنامه تعلیق فروش ساح 
به عربســتان در جنگ یمــن رای مثبت داده بود. در 
صورتی که سنا بتواند علیه عربستان مصوبه ای داشته 
باشــد رئیس جمهور آمریکا می تواند آن را وتو کند اما 
کنگره آمریکا هم با رای دو ســوم خود به هر مصوبه 

می تواند وتوی رئیس جمهور را بی اثر کند. 
احتمال اخراج سفیر عربستان در آمریکا

از سوی دیگر »خالد بن سلمان«، سفیر عربستان 
در آمریکا و برادر »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی 
چهارشــنبه هفته گذشــته برای اولین بار بعد از ترور 
»جمال خاشقجی«، وارد واشنگتن شد. برخی رسانه ها 
از دســت داشتن خالد بن ســلمان در قتل خاشقجی 
نیز خبــر داده بودند. در همین حــال »باب کورکر« 
رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا از »خالد 
بن سلمان« در واشنگتن انتقاد کرد و گفت بحث هایی 
برای اخراج این شــاهزاده سعودی در جریان است. به 
نوشته خبرنگار شبکه »سی. ان. ان«، کورکر که در مورد 
جلسه سناتورها با »جینا هاسپل« رئیس آژانس مرکزی 
اطاعات آمریکا )سیا( در مورد قتل »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار منتقد عربستانی صحبت می کرد، خالد بن 
ســلمان را فردی با »اعتبار صفــر« توصیف کرد و از 

احتمال اخراج وی از آمریکا خبر داد.

سرویس خارجی -
در حالی که نماینده آمریکا در سازمان ملل برای 
تصویب قطعنامه پیشنهادی اش علیه حماس حتی 
به تهدید کشورها متوسل شده بود، مجمع عمومی 
سازمان ملل این قطعنامه را رد کرد. رد این قطعنامه 
شکست بزرگی برای آمریکا محسوب می شود به 
نحوی که اکثر تحلیلگران از آن به عنوان ســیلی 
محکم به دهان ترامپ و پیروزی برای فلســطین 

نام بردند.
پنج شنبه شب )به وقت نیویورک( قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا علیه جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( در 
مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شد و نتیجه 
رأی گیری به این ترتیب اعام شد: 8۷ رأی مثبت، 5۷ رأی 
منفی و 33 رأی ممتنع. از آنجا که برای تصویب قطعنامه 
به دو ســوم آرا نیاز بود، این قطعنامه رد شــد و آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در تصویب آن ناکام ماندند. تمامی 28 
کشور عضو اتحادیه اروپا از قطعنامه آمریکا حمایت کردند 
و هیچ کشــور عربی نیز حاضر به دادن رای مثبت به این 
قطعنامه نشــد. این قطعنامه قصد داشت شلیک موشک  
توسط جنبش حماس به سوی سرزمین های اشغالی در 
ماه نوامبر)آبان( را محکوم کند، بدون اینکه به تجاوزات و 
حمات مکرر رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها اشاره ای 
کند. در این ماه، پس از آنکه رژیم صهیونیســتی توافق 
آتش بس با حماس را با ترور یکی از فرماندهان گردان های 
قسام نقض کرد، حماس اقدام به شلیک موشک به سوی 

شهرک های صهیونیستی کرد.

قطعنامه ضد فلسطینی آمریکا در سازمان ملل رای نیاورد         نماینده اسرائیل: شرم بر شما باد!

به گزارش خبرگزاری قدس ، »نیکی هیلی« نماینده 
آمریکا هفته گذشته پیش نویس این قطعنامه  را به مجمع 
عمومی ســازمان ملل ارائه کرده بود که با محکوم کردن 
مقاومت مردم فلسطین و متهم کردن حماس به تروریسم، 
به دنبال تشدید فشار بر فلسطینی ها بود. وی در روزهای 
اخیر بارها جامعه بین الملل را به دو بخش حامی تروریسم 
و مخالف تروریسم تقسیم کرده و گفته بود کسانی که از 
این قطعنامه حمایت نکنند، نشــان می دهند که »حامی 
تروریسم« هستند. هیلی نه تنها قبل از رای گیری کشورها 
را تهدیــد کرده بود کــه آن را رد نکنند بلکه پس از رد 

آن هم اعام کرد این اقدام برای این کشــورها »تبعات« 
خواهد داشت. 

نکته جالب در این رای گیری موضع عربستان بود که 
با وجود اعام مخالفت با این قطعنامه، از حماس خواست 

شلیک راکت به سمت مناطق اشغالی را متوقف کند!
واکنش ها

این شکست آنقدر برای صهیونیست ها سنگین تمام 
شــد که »دنی دانــون« نماینده رژیم صهیونیســتی در 
نشستی، به توهین به اعضای سازمان ملل متحد روی آورد. 
وی در سخنرانی اش، با عصبانیت خطاب به کشورهایی که 

به این قطعنامــه رأی منفی داده اند، گفت: »باید از خود 
شرمسار باشید. رأی امروز رنگ واقعی شما را نشان داد.«

پــس از رد این قطعنامه، ایرلند پیش نویس قطعنامه 
دیگــری را ارائه کرد که در آن بر لزوم پایان اشــغالگری 
و شهرک ســازی توسط صهیونیست ها تأکید شده است. 
پیش نویس قطعنامه ایرلند و بولیوی با 156 رای موافق و 
12 رای ممتنع و تنها 6 رای مخالف تصویب شد تا شمار 
قطعنامه های ضد اسرائیلی تصویب شده در مجمع عمومی 

سازمان ملل طی سه هفته اخیر به 16 قطعنامه برسد.
نماینده ایران در ســخنرانی خود در مجمع عمومی 
تاکید کرد که اسرائیل نوارغزه را به زندانی بزرگ تبدیل 
کرده و آخرین جنایتش قتل عام 26۰ فلسطینی در جریان 

راهپیمایی های مسالمت آمیز بازگشت بوده است.
وی افزود، پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا، در 
حمایت از رژیم صهیونیستی است و نه تنها حماس بلکه 
کل ملت فلسطین را هدف قرار داده و ایران به شدت با آن 
مخالف است. در نهایت پس از ناکامی آمریکا در تصویب 
قطعنامــه علیه حماس ، گروه های مختلف فلســطینی 
واکنش هایی نشــان داده و از ایران تقدیر و تشکر کردند. 
»اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت 
که وجدان جهانی طرح آمریکا علیه حماس و مقاومت مردم 
فلسطین را خنثی کرد.»سامی ابوزهری« از رهبران حماس 
نیز تاکید کرد: شکســت آمریکا در تصویب این قطعنامه، 
سیلی دیگری به دولت آمریکا محسوب می شود و بار دیگر 
مشروعیت مقاومت را به اثبات می رساند. وی این رخداد را 
به منزله پشتیبانی جهان از ملت و مسئله فلسطین دانست.

گروه های یمنی در حالی در سوئد در حال برگزاری مذاکرات 
صلح هستند که همزمان ائتاف سعودی حمات خود به مناطق 
مختلف یمن را تشدید کرده است. انصاراه هم در پاسخ به این 

حمات، مواضع سعودی ها را درهم می کوبد. 
دور جدیــد )دور چهارم( مذاکرات صلح یمن از پنجشــنبه هفته 
گذشــته با حضور طرف های یمنی در شــهر استکهلم پایتخت سوئد 
آغاز شــده و قرار است به مدت یک هفته ادامه داشته باشد. »مارتین 
گریفیتس« نماینده سازمان ملل در یمن در مورد این دور از گفت و گوها 
گفته: »این مذاکرات به منزله از ســرگیری روند سیاسی پس از یک 
وقفه دو ساله است، ما در اینجا تصمیم جدی برای رسیدن به راه حل 
سیاســی درباره یمن داریم... »توافق مبادله اســرا  و زندانیان بین دو 
طرف منازعه در یمن امضا شد؛ آژانس های امدادرسان زنگ خطر را در 
یمن به صدا درآوردند، برای رسیدن به راه هایی برای مسائل و کاهش 

خشونت تاش می کنیم.« 
شبکه »العالم« نیز در مورد این دور از مذاکرات اعام کرده»هیئت 
ملی یمنی در جلســات نشست روز اول بر اتخاذ اقدامات ازم جهت 
ایجاد اعتماد به عنوان اولویت اول تاکید دارند و منابع بین المللی نیز 
اعام کرده اند که ایجاد اعتماد اولویت اصلی در نشســت صلح خواهد 
بود، پس از آن پیشــنهاد نظارت بین المللی بر بنــدر الحدیده مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت و گریفیتس نیز پیشتر تاکید کرده درصورت 
موافقت طرف های یمنی سازمان ملل آمادگی نظارت بر بندر الحدیده را 
دارد.« خبرنگار شبکه العالم همچنین تاکید کرد »در ساعات اولیه آغاز 
مذاکرات صلح یمن فضای مثبت ارزیابی شد اما با مخالفت ائتاف ضد 
یمن با برقراری آتش بس در زمان برگزاری مذاکرات به منظور فراهم 
شدن فضای مورد نیاز جهت ایجاد اعتماد و رسیدن به راهکاری سیاسی، 
ایــن فضا کمی تغییر یافت. در همین حال  وزارت دفاع دولت نجات 
ملی یمن اعام کرد دشمن از رایزنی های سیاسی سوء استفاده می کند 
و به هیچ آتش بسی پایبند نیست و عملیات نظامی خود را در برخی 
جبهه ها تشدید می کند.« همزمان با مذاکرات در سوئد ائتاف سعودی 

در برخی جبهه هاحمات خود به مردم یمن را تشدید کرده است!
محمد عبدالســام رئیس هیئت مذاکره کننده انصاراه هم تاکید 
کرده مسائل مطروحه در این چند روز مذاکره، لزوماً به راه حلی برای 
پایان درگیری ها نخواهد انجامید و احتمااً درباره مسائل کلی به توافق 
برسیم و در خصوص برخی مسائل مانند بازگشایی فرودگاه ها، آزادی 
اســیران، تشکیل کمیته اقتصادی و بانک مرکزی و همچنین کاهش 
تنش آفرینی توافق کنیم. عبدالســام بدون اشاره به جزئیات بیشتر، 
گفت، شــاید یک یا دو ماه دیگر در یک کشــور عربی نشست برگزار 
کنیم تا جزئیات عناوین مورد بحث در استکهلم مورد بررسی قرار گیرد.
از ســوی دیگر، یک منبع در دولت مستعفی منصور هادی، اعام 
کرد در این دور از مذاکرات، شــش موضــوع مورد اختاف روی میز 
است. نخست: آزادی اسرا و زندانیان هر دو طرف و دوم: تسهیل ورود 
کمک های انســانی به متضررین در تمامی مناطق کشور. اما سومین 
موضوع، که پیچیده تر به نظر می رســد، در ارتباط با اوضاع نظامی در 
شهر »الحدیده« ) غرب یمن(، و عقب نشینی انصاراه از بندر این شهر 
اســت. این منبع توضیحات بیشتری در این باره نداده است. این منبع 
افزود، چهارمین موضوع عقب نشینی انصاراه از محاصره شهر »تعز« 
)جنوب غرب یمن( است. به گفته منبع مذکور، پنجمین محور مذاکرات 
ســوئد در ارتباط با بانک مرکزی است که بین دو طرف تقسیم شده، 
یــک بخش آن در صنعا، تحت کنترل انصاراه قرار دارد و بخش دوم 
آن در عدن، پایتخت خودخوانده دولت مستعفی عبد ربه منصور هادی. 
ششمین موضوعی که روی میز مذاکرات سوئد است، ازسرگیری پروازها 
در فرودگاه بین المللی صنعا است که ائتاف متجاوز سعودی، آن را از 

سال 2۰16 به محاصره خود درآورده است.

گزارش کیهان از آخرین وضعیت جنگ یمن
و مذاکرات استکهلم

به دنبال تصمیــم قطر برای خروج از اوپک، خبرگزاری 
بلومبرگ آمریکا تاکید کرد بعید نمی داند قطر از شــورای 
همکاری خلیج فارس هم خارج شود. برخی معتقدند، ترامپ 

به دنبال فروپاشی اوپک است.
اعام خروج قطر از اوپک بسیار غیر منتظره بود و همین مسئله 
باعث افزایش قیمت نفت شــد. خبرگزاری بلومبرگ معتقد است 
این اقدام دوحه تنها یک شروع برای خروج قطر از شورای همکاری 
خلیج فارس خواهد بود، موضوعی که برای عربستان حیثیتی می شود 
و آن را به چالش می کشاند. به گزارش ایسنا، در گزارش بلومبرگ 
آمده: »توجیهات قطر برای خروج از سازمان اوپک بعد از عضویت 
5۷ ساله در آن زمینه ساز توجیه خروج احتمالی این کشور از شورای 

همکاری خلیج فارس است.«
به گفتــه وزیر انرژی قطر این کشــور تا ژانویه ســال 2۰19 
از ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( خارج می شود. 
نویسنده بلومبرگ معتقد است، این وضعیت نیز در شورای همکاری 
خلیج فارس اتفاق می افتد چراکه سعودی ها و امارات عامان اصلی 

محاصره قطر هستند.
طبــق این گزارش، در ســایه عدم توانایی شــورای همکاری 
خلیج فارس در حل اختافــات، قطر احتماا این تصور را دارد که 
ادامه عضویتش در شورا هیچ فایده ای ندارد...خروج از اوپک که یک 
بلوک قدرتمند با تاثیرگذاری قوی بر امور جهانی است قطر را کمتر 
به زحمت می اندازد زیرا تولیدکننده ثانویه نفت )برعکس گاز( است 
و تاثیــر اندکی در تصمیم گیری های آن دارد در حالی که خروج از 
شــورای همکاری خلیج فارس یک بلوک غیرفعال با تاثیر اندک در 

امور منطقه  است دوحه را بیشتر به دردسر می اندازد.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: ممکن اســت دائما 
سعودی ها و اماراتی ها تاش کنند قطر را از شورای همکاری بیرون 
بیندازنــد اما این امر نیاز به متقاعد کردن کویت، بحرین، عمان به 
عنوان سه عضو این بلوک دارد در حالی که بحرین از رویکرد عربستان 
در اکثر موارد تبعیت می کند اما کویت و عمان از باج خواهی سعودی 
عصبانی هستند و در قبال محاصره قطر همچنان بی طرف مانده اند. 
طبق این گزارش، کویتی ها تاکید کرده اند، آنها تمایل به تاش برای 
حل اختافات شــورای همکاری خلیج فارس در اجاس آتی سران 
شــورا در ریاض دارند. بلومبرگ تاکید کرد، البته هر تاشی برای 
اخراج قطر هرگز به مذاق واشنگتن خوش نخواهد آمد، به طوریکه 

آمریکا وحدت عربی را برای مقابله با ایران مهم می داند.

بلومبرگ:
قطر بعد از اوپک احتماا

از شورای همکاری خلیج فارس هم خارج می شود
سرویس خارجی-

یک روزنامه فرامنطقه ای با  اشــاره به ماجرای وحشــت 
صهیونیســت ها از کشف تونل در شــمال فلسطین اشغالی، 
نوشت، دبیرکل حزب اه لبنان راست می گوید که اسرائیل از 

خانه عنکبوت هم سست تر است.
»رای الیوم« طی یادداشتی به قلم »سفیان الشوا« نوشت : اسرائیل 
اگــر به لبنان حمله کند در های جهنم را به روی خود بازخواهد کرد، 
چون در معرض حمات موشــک های حزب اه و حماس قرار خواهد 
گرفت و این وضعیت گفته »ســید حسن نصراه« را ثابت می کند که 

اعام کرده بود، اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست  تر است.
این تحلیلگر با  اشاره به ماجراجویی اخیر صهیونیست ها در کشف 
تونل های حزب اه افزود، اســرائیل اعام کرده تعدادی تونل  کشــف 
کرده که جوانان حزب اه از داخل مرزهای لبنان به طول 2۰۰ و عمق 
25 متر حفر کرد و تا 4۰ متر وارد خاک اســرائیل )فلسطین  اشغالی( 
شده بودند. این تونل ها از شهرهای مرزی جنوب لبنان، از جمله »بنت 

جبیل« و »کفر کا« حفر شده اند.
به گزارش صداوســیما، منابع صهیونیســتی اعام کردند که این 
تونل ها تهاجمی هســتند و در واقع، عملیات حفر آنها از سال 2۰13 
آغاز شده بود. ساکنان شهرک های یهودی نشین در مجاورت مرزهای 
لبنان نیز بارها به سران رژیم صهیونیستی اعام می کرده اند که شب ها 
صدای حفاری را می شــنوند! اما فرماندهان ارتش صهیونیســتی این 
ادعای شهرک نشــینان را نمی پذیرفت و اصرار و تأکید داشت که این 
شهرک نشینان دچار توهم هستند. در زمان تهاجم نظامی صهیونیست ها 
به لبنان در سال 2۰۰6 حزب اه از تونل ها برای حمله استفاده می کرد 
و همین عامل مهمی برای شکست اسرائیل بوده است. جنبش حماس 
نیز حفر تونل های زیرزمینی در مجاورت مرزهای غزه با جنوب فلسطین 
 اشــغالی را با راهنمایی شــهید »عماد مغنیه« از فرماندهان نیروهای 
حزب اه لبنان آغاز کرد. شهید مغنیه فن آوری حفر تونل ها را در اختیار 
جنبش حماس قرار داد. خاک غزه ماســه ای بوده و حفر تونل  در این 
منطقه آسان است و این مسئله بیشترین تاثیر را در پیروزی 48 ساعته 
مقاومت فلسطین مقابل تجاوز اخیر ارتش صهیونیستی داشته است. 
برای اولین بار در تاریخ درگیر ی های رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها 
اسرائیل تنها ظرف 48 ساعت سر خم کرد و تسلیم آتش بس شد. جنگ 
قبلی رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه، 51 روز طول کشیده بود. 

با اشاره به تونل های بزرگ مرزی
رای الیوم: سیدحسن نصراه درست می گفت

اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست تراست

واشنگتن با هدف ایجاد دردسر برای دولت دمشق و در چارچوب 
سیاست های جاه طلبانه خود در منطقه، یک نیروی محلی 40 هزار 
نفری در شــرق سوریه تشکیل داده و فرماندهی این نیروها را به 

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( سپرده است!
ژنرال »جوزف دانفورد« رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، 
رســما از تشکیل یک ارتش 35 تا 4۰هزار نفری متشکل از شبه نظامیان 

کرد و عرب در شرق سوریه خبر داده است.
ژنــرال دانفورد درباره ایــن اقدام مغایر با قوانین و کنوانســیون های 
بین المللی اینگونه توضیح داده: »براســاس برآورد ما، باید 35 تا 4۰ هزار 
نیروی محلی آموزش دیده و مجهز شــوند، تا ثبات برقرار شود. ما حدود 

2۰ درصد در آموزش این نیروها، پیش رفته ایم.«
همان طور که از اظهارات دانفورد، قابل اســتنتاج اســت، آمریکا این 
اقدامات ضدسوری را به بهانه مبارزه با داعش انجام می دهد، این در حالی 
است که عناصر داعش در شرق سوریه، تحت حمایت مستقیم تفنگداران 

آمریکایی قرار دارند.
ایــن ژنرال آمریکایی در ادامه، برای توجیه حضور بلندمدت نیروهای 
کشورش در سوریه، مدعی شد: »با توجه به )فرآیند( ایجاد ثبات، ما هنوز 

راه زیادی را پیش رو داریم.«
رئیس ســتاد مشترک آمریکا بدون ارائه آمار دقیقی از تعداد نیروهای 
ویژه آمریکایی حاضر در شــرق سوریه، اعام کرد که واشنگتن برنامه ای 

برای خارج کردن آنها از سوریه ندارد.
دانفورد در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا نظامیان آمریکایی قرار است 
برای مدت نامعلومی در سوریه بمانند، گفت: آنها به این زودی ها )سوریه( 

را ترک نمی کنند.
کشف  ساح های آمریکایی

نیروهای ارتش ســوریه در ادامه پاکسازی مناطق آزادشده در جنوب 
این کشــور، از جمله استان مرزی قنیطره، مقادیر زیادی ساح و مهمات 

آمریکایی و اسرائیلی کشف کردند.
به گزارش فارس، ســاح ها، مهمات و کااهای کشــف شــده شامل 
موشک های ضد زره، گلوله های 23 و 14 میلیمتری، دستگاه های ارتباطی، 

دارو، لوازم پزشکی و انواع غذاها می شود.
طی روزهای گذشته نیز نیروهای ارتش سوریه مقادیر زیادی ساح و 
مهمات متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی را در مناطق آزادشده جنوب 

سوریه کشف کرده اند.

توطئه های آمریکا علیه دمشق ادامه دارد
تشکیل نیروی 40 هزار نفری

 در شرق سوریه توسط پنتاگون!

واشنگتن پست فاش کرد

ترامپ قبل از رئیس جمهور شدن هم آل سعود را می دوشید


