
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیــر جهت اطاع عموم آگهــی می گردد. موضــوع فعالیت: ارائه 
خدماتی از جمله واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی، راه اندازی 
کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 
آزمایشگاهی، مواد مصرفی آزمایشــگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 
راه اندازی آزمایشــگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 
شرکت مفید باشــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه ادن 
- پــاک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 
ریال نقــدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 
آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 
سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 
5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 
آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت نامحدود 
خانم الهام آرام به شــماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حــق امضاء: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت 
با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ 1397/07/25 به شماره ثبت 

532795 به شناسه ملی 14007895980 

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

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

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

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

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/4/19 و 
مورخ   1714/02/03/02/1/516/4857/96/865794 شماره  مجوز 
1396/9/7 پلیــس اطاعــات و امنیت عمومی فاتــب- معاونت 
اطاعات تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب 
سود و زیان موسسه مربوط به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
-آقای ســیدمحمدتقی پورچواهریان به شماره ملی 0450949923 
و آقای احمد مقاره عابد به شــماره ملــی 12853112449 و آقای 
عزت اله پیری به شماره ملی 0380843791 و آقای احمد افشاری بقا 
به شماره ملی 0032854927 و آقای سیدتقی حسینی به شماره ملی 
4322611710 و آقای ابوالقاسم یمینی به شماره ملی 4284146440 
و آقای مســعود یزدانی به شــماره ملی 1652972315 همگی به 
عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

-آقای مرتضی سلطانی بخش به شماره ملی 0043566881 و آقای 
محمدرضا سروری به شــماره ملی 0793221188 به عنوان عضو 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. -آقای 
موسی زمردکار به شماره ملی 3874289648 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای بدرالمعالی موسوی میرکا به شماره ملی 0044122349 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. -کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضــای دو نفر از اعضای اصلی 
هیئــت مدیره)مدیرعامل و خزانه دار، رئیس یــا نایب رئیس هیئت 
مدیره و خزانه دار( به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. -روزنامه 

کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره)س( به شماره ثبت 10936 
و شناسه ملی 10100437151

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/8/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد 
مهدی پور به شــماره ملی 0020139934 به ســمت رئیس 
هیئت مدیــره و آقــای مهــرداد مهدی پور به شــماره ملی 
0013296655 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره 
و خانــم فرزانه مهدی پور به شــماره ملی 0067801390 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند آقای محمدرضا آزاده به شماره ملی 0012768456 
به سمت بازرس اصلی و خانم ونوس السادات کشاورز به شماره 
ملی 3392687502 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب شــدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال 96 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران)310678(

آگهی تغییرات شرکت پوشش گستران روی 
سهامی خاص به شماره ثبت 485279 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/8/1 و شناسه ملی 14005519404
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، یوسف آباد، خیابان 
ســیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان چهل و سوم، پاک 2، طبقه دوم، 
واحد غربی کدپســتی 1434913466 تغییــر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)310677(

آگهی تغییرات شرکت اعتمادگستر ستاره ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 524394 

و شناسه ملی 14007485673 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

- محســن کریمی )کــد ملــی 4500263829( - محمدجواد 
شــریفی )4539818244( و جواد حاجی میرزایی قمی کد ملی 
)0381811395( به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310674(

آگهی تغییرات شرکت مهدامید آرین 
سهامی خاص به شماره ثبت 349754 

و شناسه ملی 10103924207 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شهرزاد جلی به شماره 
ملی 0071076931 به عنــوان بازرس اصلی و آزاده یحیی نژاد به 
شماره ملی 2063012598 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان 

منتهی به سال 1396 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310682(

آگهی تغییرات شرکت تروند طب 
سهامی خاص به شماره ثبت 357306 

و شناسه ملی 10104028665 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/8/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
عیدمحمد حکیمی به شماره ملی 6529937404 به عنوان 

مدیر تصفیه به مدت دو سال تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310676(

آگهی تغییرات شرکت
 منحله آب معدنی آمولو سهامی خاص

 به شماره ثبت 14956 
و شناسه ملی 10760256439

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/1/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان 
ســال مالی منتهی به 95/12/29 تصویب شد. آقای سهراب تقی پور 
آهنگر با کد ملی 2060701163 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن 
اســدی 2992534080 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310683(

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات 
مهندسی پرآور پارس سهامی خاص به شماره ثبت 

93240 و شناسه ملی 10101373495 

 

شــرکت آب و فاضاب شــیراز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشــرده( خرید 3950 شــاخه لولــه و جداره کویلر ســرخودپلی اتیلن و 270 عــدد کویلر در 
ســایزهای مختلف به شماره 200971032000038 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
 مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/9/19 می باشد.
موضوع: خرید 3950 شاخه لوله دو جداره کویلر سرخود پلی اتیلن و 270 عدد کویلر در سایزهای مختلف.

1- محل اجرا: شهر شیراز               2- مدت اجرا: 3 )سه( ماه شمسی 
3- محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده: سامانه ستاد 

)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(      4- برآورد اولیه: اعام نمی گردد.
5- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: 97/9/19

6- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی:  از ساعت 11 صبح مورخ 97/09/19
7- تاریخ نهائی فروش اســناد مناقصه و اســناد ارزیابی کیفی: تا ســاعت 16 

بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 97/09/25
8- تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط 

مناقصه گر: ساعت 15 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 97/10/10 
9- تاریخ بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/11

10- به مدارکی که فاقد امضاء مشروط مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این 
آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- مناقصــه به صورت یک  مرحلــه ای با ارزیابی کیفی برگزار و اعتبــار آن از محل اعتبار 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( می باشد اعتبار طرح از محل اعتبارات عمرانی 

می باشد. پرداخت از طریق اسناد خزانه اسامی و سررسید دوساله )تیرماه 1399( می باشد.
12- قیمت اسناد: 500/000 ریال.

13- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 915/000/000 ریال می باشد.
14- نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: مطابق آیین نامه تضمیــن معامات دولتی 

123402/ ت 50659 ه  )واریز وجه نقد ضمانت نامه بانکی(
15- این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می شود.

16- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مندرج شده است.
  ،www.abfa-shiraz.com وب ســایت جهت اطاعات بیشــتر آگهــی ارزیابی کیفــی *

www.setadiran.ir  ،http://iets.mporg.ir ،http://www.nww.ir می باشد.
با توجه به اباغیه ســازمان صنعت، معدن و تجارت به شــماره 41/33345 مورخ 93/10/30 در 
خصوص الزام به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، مناقصات مربوط به معامات 
بــا اعتبار منابع عمرانی، معامات مندرج در آیین نامه فعالیت ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت، 
منحصرا در بستر سامانه ســتاد انجام خواهد پذیرفت. لذا ضروری است، در سامانه ستاد به آدرس 
www.setadiran.ir نیز عضویت داشته و پیشنهاد خود را از طریق این سامانه اعام نمایند.
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934-021 دفتر 
ثبت نام: 85193768 و 88969737 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها، در سایت سامانه 

ستاد www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفیل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

شرکت آب و فاضاب شیراز

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(

 یک مرحله ای به شماره 
200971032000038 مورخ 97/9/16
نوبت اول

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضاب شیراز

سال هفتادو هفتم   شماره 22070   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 19 آذر 1397   2 ربیع الثانی 1440    10 دسامبر 2018

به مناسبت سالروز تاسیس 
شورای عالی انقاب فرهنگی 
سکوت رادیویی

در قرارگاه مرکزی 
فرهنگ
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يادداشت روز

هرکه بی روزی است
روزش دیر شد 

خبر ویژه

روحانی 2 میلیون رای هم ندارد
ائتاف اصاح طلبان، ازدواج ناموفق بود

صفحه2 صفحه2

1700 بازداشتی فقط در فرانسه

شورش جمهوریت علیه اشرافیت در فرانسه
لیبرال های وطنی عزا گرفتند

بلژیک، هلند، مجارستان، ایتالیا و... هم ناآرام شدند

دانشگاه میزبان رئیسی، جلیلی، قالیباف و ضرغامی

از حفظ برجام با جیب ملت تا دار رئیسی
بی اطاعی شهردار از خط 7 مترو و عاقبت دل بستن به آمریکا

افزایش
 220 درصدی 
بارش ها
 در مقایسه با پارسال

۴

امیر قطر و پادشاه عمان
در نشست شورای 
همکاری خلیج فارس 
شرکت نکردند
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* شورش علیه اشــرافیت لیبرالی از فرانسه به سرعت به سایر 
کشــورهای اروپایی مثل بلژیک، هلند و مجارستان رسیده و در 

حال گسترش است.
 * در فرانسه دولت لیبرال ماکرون با کاستن از فشارهای اقتصادی 
بر مردم کاما در مقابل خواسته های معترضان عقب نشسته و این 
درحالی است که لیبرال های وطنی عزا گرفته و این عقب نشینی 

را پیروزی پوپولیسم بر لیبرالیسم می نامند.
* روزنامه اشــرافی کارگزاران از عقب نشــینی ماکرون مقابل 
معترضان، برای رئیس جمهور فرانســه مرثیه سرایی کرده و تیتر 

زده: »پیروزی پوپولیسم بر لیبرالیسم/ ماکرون عقب  نشست«.
* در فرانسه دانشجویان، دانش آموزان، کامیون داران، کشاورزان 
و حتی نیروهای پلیس  به جنبش اعتراضی جلیقه زردها پیوسته  

و وعده اعتصاب ها و اعتراض های بعدی را داده اند. 
* خبرگزاری فرانســه: امانوئل ماکرون با امواج فزاینده خشم 
مردمی روبه رو شده است. خشمی که ریشه آن را باید در گسترش 

نابرابری و کاهش عدالت اقتصادی در فرانسه جست وجو کرد.
* فیگارو: آنچه در فرانســه روی داده اتفاقی گذرا نیست، بلکه 
جنبشی است که از اعماق برمی خیزد و تمام کشور را درمی نوردد. 
* لیبراسیون از دولت فرانســه به عنوان »کشتی بی ناخدا« یاد 
کرده و نوشته: »اعتراضات جاری در فرانسه علیه فقر با همدردی 

و همبستگی مردم این کشور روبه رو شده است.«
* ریچارد هاس: اروپا به سرعت پایداری خود را از دست می دهد.

* وزارت کشور فرانســه: نیروهای امنیتی این کشور در جریان 
مقابله با اعتراضات و تظاهرات ضد دولتی روز )شــنبه( در نقاط 
مختلف این کشــور، 1723 نفر از تظاهرکنندگان جلیقه زرد را 

بازداشت کرده اند.
* به گفته وزارت کشور فرانسه در جریان تظاهرات شنبه 118 نفر 
زخمی شده اند که از این تعداد 71 نفر در پاریس بودند.    صفحه آخر

* واشنگتن پست خبر داد؛ همکاری سایبری اسرائیل 
و عربستان برای شناسایی و قتل مخالفان آل سعود.

* لیبرمن: ننگ شکســت اسرائیل از حماس با هیچ 
چیز پاک نمی شود.

 * انصــاراه یمن: بــرای صلح به مذاکــره آمده ایم 
نه تسلیم شدن.

* گزارش بلومبرگ از بی توجهی کره شمالی به درخواست 
مقام های آمریکایی برای دیدار.                 صفحه آخر

با انتشار تصاویر ویژه از نظامیان اسرائیلی

پیام حزب اه لبنان به رژیم صهیونیستی
از رگ گردن به شما نزدیک تریم

* دویچه وله از پولشویی 30 میلیارد یورویی در بازار 
مسکن آلمان خبر داد.

* بازگشت بی ســروصدای دولت روحانی به پروژه 
انتقال آب دولت قبل.

* براساس سیاست جدید بانک مرکزی سقف تراکنش 
برای هر کد ملی روزانه 100 میلیون تومان است.

* سازمان صنایع کوچک: 11 هزار واحد صنعتی با 
کمترین ظرفیت ممکن فعالیت می کنند.   صفحه۴

علی رغم همراهی کامل کره با تحریم های ضدایرانی 

کره جنوبی: بازار ایران را هر طور شده 
برای خودمان حفظ می کنیم!
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با حضور رئیس سازمان
 بسیج مستضعفین 
۴ طرح 
فناورانه بسیج 
رونمایی شد

سخنگوی قوه قضائیه:

اگر مسئولی حرفی بزند که موجب تشویش اذهان شود
 برای ارائه مدرک احضار می شود

* سعید جلیلی : این حماقت ترامپ بود که دوباره پا در مسیر نافرجام تحریم ها گذاشت. مسیری که اوباما 
به صراحت گفت در شرایطی توافق هسته ای انجام شد که رژیم تحریم های آمریکا در حال فروپاشی بود.

* حجت ااســام و المســلمین رئیسی: آستان قدس دو سال است که مالیات می دهد، مالیات را از یقه 
سفیدها بگیرید. 

* محمد باقر قالیباف: آمدید گفتید خط 7 متروی تهران نا امن است و تعطیلش کردید، در حالی که اصا 
نمی دانستید خط 7 از کجا به کجاست.

* عزت اه ضرغامی: وضعیت اقتصادی امروز معلول دل بستن به وعده های آمریکاست.           صفحه3

* محســنی اژه ای: هر کس از جمله مسئولین اگر 
حرفی بزند و نســبت خافی را به کسی بدهد که 
موجب تشویش اذهان شود، توسط دادستانی برای 
اخذ مستندات دعوت می شود و اگر مدرکی نداشته 

باشد، موضوع به طریق دیگری پیگیری می شود.
* فردی که مدتی در تیم هسته ای حضور داشت و 
محکوم شد یکی از موارد اتهامی اش این بود که با 
یک شرکت انگلیسی- آمریکایی قرارداد بسته بود 
و به آن شــرکت اعام کرده بود که پول را در یک 
کشور دیگر به حسابی با نام دیگری واریز کنند، در 

واقع معنای پولشویی همین است.

* حکم اعدام »حمید باقری درمنی« که به استناد 
ماده 4 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختاس و کاهبرداری در دادگاه بدوی صادر شده 

بود در دیوان عالی کشور تایید شد.
* »ســید ابوالفضل میرعلی«، رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج از جنبه 
کیفری به 15 سال حبس و توقیف اموال محکوم شد.

* اســامی تعداد دیگری از محکومین پرونده های 
فســاد مالی که احکام آنها قطعی شــده از سوی 
سخنگوی دستگاه قضا اعام شد.         صفحه11



اخبار كشور
صفحه 2

 دوشنبه    ۱۹ آذر ۱۳۹۷
2 ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۷۰

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* پشــت صحنه حادثه تروریستی چابهار سفاکان ســعودی و اماراتی قرار دارند. 
عرضم این اســت که چــرا دولتمردان ما به ویژه دســتگاه وزارت خارجه در برابر 
عربستان و امارات منفعل عمل می کنند. باید کاری کرد که آنها تاوان جنایت های 

خود را بپردازند.
0918---5411
* غربی ها تا زمانی که دنباله روی تحریم های ظالمانه آمریکا باشــند نباید انتظار 
داشــته باشند اقتصاد رو به بحران آنها ترمیم شود. آمریکا با اعمال تحریم ها سعی 
دارد این کشــورها را مطیع خود نگه دارد و تا وقتی این مطیع بودن ادامه داشــته 

باشد وضع همین خواهد بود.
021---9866

* رسانه های وابسته به دولت گویا میل زیادی به القای توهمات به جامعه را دارند و 
نمی خواهند واقعیات را به مردم بگویند، نه تنها درباره برجام بلکه حتی درباره طوفانی 
که در فرانسه توسط مردم به جان آمده از نظام سرمایه داری غربی به راه افتاده است...
021---2811

* نشریات زنجیره ای و حامی دولت وابستگی خود به سرمایه داری خودکامه غرب 
را در نحوه برخورد با اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه اثبات کردند. بایکوت چنین 

خبر مهمی جز از بزک کنندگان برجام از کس دیگری برنمی آمد.
0919---3767
* مدعیان حقوق بشر در اروپا با تسلیحات جنگی وارد خیابان ها شده اند و آرایش 

جنگی بر علیه مردمی گرفته اند که تنها، خواستار اجرای عدالت هستند!
0919---2298
* توتال فرانسه و برخی دیگر از شرکت های غربی خسارت زیادی به اقتصاد کشور 
زدند اما خسارتی که خودروسازان در طی این چند سال به اقتصاد کشور، سامت 
جامعــه و از بین بردن اعتماد به تولیدات داخلی و... مرتکب شــدند نباید نادیده 
گرفته شــود. امیدوارم هرچه زودتر مدیران انقابــی و جهادی جایگزین مدیران 

ناکارآمد فعلی شوند.
021---3152

* صنعت هوا و فضا را نیمه تعطیل کردند تا کدخدای ادعایی را راضی کنند ولی 
رژیم کودک کش آل سعود ماهواره به فضا فرستاد. اگر ما به مسیر رشد علمی ادامه 
می دادیم امروز ده ها ماهواره به فضا فرســتاده بودیم و آماده استفاده از ثمرات آن 

در بخش های مختلف علمی و اقتصادی می شدیم.
کشمیری
* رئیس جمهور محترم! اتکا به بیگانه از بزرگ ترین اشتباهات تاریخی دولت شماست! 
شما که به این امر واقفید چرا پس از خروج شیطان بزرگ از برجام، به شیطانک های 

اروپایی دل خوش کرده اید؟!
0915---7215
* لطفاً رئیس جمهور و رئیس مجلس به مردم آدرس غلط ندهند. نظام ســلطه با 
تغییر دولتمردان خود تغییر پیدا نخواهد کرد ظلم، غارت و عدم تعهد به معیارهای 
انســانی در نظام استکبار جهانی ذاتی است. فرقی بین ترامپ و اوباما وجود ندارد. 

فقط روش های آنها متفاوت است.
علیمردانی
* کیهان در یادداشــت روز مورخ 97/9/17 تیتر کرده که آقای روحانی چگونه بر 
ترامپ پیروز خواهد شــد. با شناختی که از آقای رئیس جمهور و همکارانش دارم 
عرض می کنم پیروز شدن این آقایان بر ترامپ پیشکش فقط وضع کشور را خراب تر 

از آن که تا به حال کرده اند نکنند.
0912---2770
* قیمت همه اجناس در کشــور دو یا سه برابر شده چرا باید تاوان تامین کسری 
بودجه از طریق افزایش نرخ دار را مردم بپردازند؟ این چه طرز اداره کشور است 

که خیلی راحت دست در جیب مردم می کنند و پاسخگو نیز نیستند؟
محمدی
*  علی رغم کاهش قیمت دار به نصف قیمت چند ماه گذشــته، متاسفانه نه تنها 
شاهد کاهش قیمت اجناس در بازار نیستیم که بعضا هر روز شاهد افزایش قیمت ها 
هم هســتیم! جریمه کارساز نیست همانند سلطان های سکه و ارز باید چند نفر از 
برندهای معروف که علی رغم جریمه یا وزن اجناس را کاهش می دهند و یا به همان 

قیمت افزایش یافته می فروشند بازداشت، محاکمه و مجازات شوند.
0210--- 0915 و 2805--- 0916
* رژیم آل سعود وابسته به صهیونیسم با کمک اربابانش روز جمعه )97/9/16( دو 
ماهواره به فضا فرستاد که با موفقیت در مدار قرار گرفت! جمهوری اسامی نیز قبل 
از دولت مدعی تدبیر از این توانایی برخوردار شده بود ولی دولت امید به کدخدا 6 

سال است که برای رضایت او فعالیت فضایی را تعطیل کرده است!
گروسی
* سلبریتی بازی نوع دیگری از فرصت طلبی مدعیان اصاح طلبی است که با ایجاد 

انگیزه کسب شهرت در افراد دارای ضعف شخصیت دنبال می شود!
0916---1375
* دولــت در این چند ماه اعام می کرد همه چیز به جای خودش برمی گردد ولی 
دیدیم که قیمت خودروها را تا 50 درصد افزایش داده می گوید افزایش غیرقانونی 

نیست! تا مدیران اشرافی در قدرت هستند مشکلی حل نخواهد شد.
داوودی

* با چهل سال سابقه کار به خاطر اجحاف تنها 18 سال دارای سابقه بیمه هستم 
و اان که 64 سال سن دارم حقوق بازنشستگی ام 680 هزار تومان است! مثل من 
هزاران نفر هستند که صدایشان هم به جایی نمی رسد. با 20 درصد افزایش حقوق 
مشکل من حل می شود؟! دولت و مجلس تدبیری برای این گونه بازنشستگان بکند.
0905---1307

* از آقای نوبخت بخواهید که وعده های غیرعملی ندهند و مردم را چشــم انتظار 
نگذارند. سال گذشته قرار بود سود سهام عدالت و یارانه را با هم پرداخت کنند در 
شــب عیدفطر با تاخیر 7 ماهه پرداخت کردند! 20 درصد افزایش حقوق کارگران 
را ســال قبل اعام کردند که شــد پلکانی و فقط 8 درصد به حقوق ما اضافه شد! 
دو ماه پیش اعام شــده بود ســهام عدالت نفری 175 هزار به حساب افراد واریز 
می شــود که هیچ خبری نیست! راستی حقوق نجومی بگیران با 20 درصد افزایش 

به چند ده میلیون می رسد؟!
0911---8834

* اخیرا آقای نوبخت چندین بار از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان ســخن 
گفت. گیرم که حقوق کارمندان طبق تورم 40 درصد هم اضافه شد! ما که کارمند 
نیستیم چه باید بکنیم؟! کارگران و عشایر و پابرهنه ها و کسانی که به سختی قادر 
به تهیه نان هســتند با این تورم، گرانی، بیکاری و... چه کنند؟ مگر چند درصد از 

جمعیت 80 میلیونی کارمند دولتند؟!
سید محسن رضایی

* مساوی بودن حقوق دو نفر بازنشسته 60 ساله که یکی با 30 سال سابقه و دیگری 
با 20 ســال بازنشسته شده اند عادانه نیست! مسئوان تامین اجتماعی ان شاءاه 

که به این بینات واقفند!
0912---4332

* مدیرعامل مترو گفته برچسب هایی از احادیث و روایات ائمه معصومین)ع( در داخل 
واگن های قطار نصب خواهد شد. عرض می کنیم ایشان جلوی اجرای کنسرت های 
مبتذل و ترویج دهنده فساد در بعضی از ایستگاه های مترو را بگیرد نصب احادیث 

امامان معصوم باشد برای مراحل بعد.
سوری

* فرزند جانباز شــیمیایی جنگ تحمیلی هستم که در آزمون علمی دادگستری 
پذیرفته شــدم، ولی در مصاحبه به دلیل نامعلومی رد شدم! آیا نظارت بر این نحو 
گزینش ها می شــود؟! آیا واقعا گزینش ها و مصاحبه ها بر ســبیل حق قرار دارند؟! 
تحمل این رفتارها وقتی ســخت تر می شــود که برخی می گویند شما از سهمیه 

جانبازان و ایثارگران بهره مندید!
شبانی داورانی - اصفهان

* متاســفانه در منطقه طاب حوالی مفتح و علیمردانی مشهد بیش از 50 مرکز 
قلیان کشــی فعالیت می کنند که شایسته است مسئوان امر به طور غیرمحسوس 
در بعدازظهرها از نزدیک اوضاع را مشاهده و بررسی کنند. چرا برخی از مردم این 

مراکز را مراکز فساد می نامند.
جالی - مشهد

* مهماندار پرواز ]...[ تاریخ 97/9/16 مشــهد - تهران به خانم جوانی که با بچه 
شیرخوارش تقاضا داشت صندلی وی از وسط 2 مرد نامحرم به کنار خانم ها جابجا 
شــود نه تنها کمکی نکرد بلکه اصرار داشت که آن خانم باید درمیان همان 2 مرد 

باقی بماند! گویا این اصرار براساس دستورالعمل بود.
0915---8115

* وضعیت سرویس های بهداشتی در اماکن عمومی و پمپ بنزین های استان گلستان 
اسف بار است. با توجه به ثروتمند بودن این استان مشکل به کم کاری و عدم احساس 

مسئولیت مسئولین استان برمی گردد.
0903---2057

روحانی 2 میلیون رای هم ندارد
ائتاف اصاح طلبان، ازدواج ناموفق بود
صادق زیباکام می گوید روحانی امروز 2 میلیون رای هم ندارد. 

وی در گفت وگو با روزنامه آرمان و در پاسخ این سوال که »به نظر می رسد اگر به 
عقب برگردیم اصاح طلبان از همراهی و حمایت از حسن روحانی در سال 96 رضایت 
کامل ندارند و احســاس می کنند انتظاراتی که از دولت دوازدهم داشته اند برآورده 
نشده اســت. این دیدگاه چه تاثیری در چشم انداز آینده جریان اصاحات خواهد 
داشت؟ گفت: این دیدگاه در بین برخی اصاح طلبان وجود دارد. حتی برخی گمان 
می کنند سر اصاح طلبان در حمایت از حسن روحانی کاه رفته است. با این وجود 
بنده اسم این را کاه گذاشتن نمی گذارم. به نظر من پیوند اصاح طلبان با حسن 
روحانی ناموفق بوده است. در شرایط کنونی اصاح طلبان به نقطه ای رسیده اند که 
احساس می کنند نباید در انتخابات از حسن روحانی حمایت می کردند. این درحالی 
است که هزینه ناکامی های دولت روحانی درنهایت به نام اصاح طلبان تمام خواهد 
شد. شرایط اصاح طلبان و حسن روحانی مانند ازدواج بوده است. اصاح طلبان به 
امید اینکه قرار است با زندگی مشترک با حسن روحانی به خوشبختی دست پیدا 
کنند وارد زندگی مشترک با او شدند. با این وجود این ازدواج به دایلی ناموفق از 
آب درآمده است. اتفاقا زمان زیادی نیز طول نکشید که به این نتیجه رسیدند که 

این پیوند نمی تواند سبب خوشبختی آنها شود.
»چرا این ائتاف یا به قول شــما ازدواج ناموفق بوده است؟ مشکل کجا بود؟« 
زیباکام در پاسخ این پرسش هم گفت: در این مسئله که محبوبیت آقای روحانی 
طی 18 ماه گذشته دچار سقوط آزاد شده هیچ  شک و تردیدی وجود ندارد. بدون 
شــک اگر امروز یعنی در آذرماه سال 1397 دوباره انتخابات ریاست جمهوری 29 
اردیبهشــت سال 96 برگزار شود بنده بعید می دانم آقای روحانی حتی 2 میلیون 
رای داشــته باشد. شاید آقای روحانی و حلقه نزدیک ایشان به شکل دیگری فکر 
کنند و گمان کنند که چنین اتفاقی نمی افتاد. با این وجود واقعیت این اســت که 
محبوبیت آقای روحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سقوط تندی کرده است.
وی همچنین مدعی شــد: روحانی سرمایه اجتماعی نداشته که نگران ازبین 
رفتن آن شــود و بدون شــک 20 میلیون از 24 میلیــون رای روحانی متعلق به 

اصاح طلبان است.
آدرس گمراه کننده حزب اشرافی

درباره فتنه و سیاب نقدینگی
روزنامه حزب اشــرافی  کارگزاران، اعتراضات دی مــاه 96 را به فتنه نقدینگی 

نسبت داد.
روزنامه سازندگی نوشت: سخنان رئیس جمهور روحانی درباره پرداخت 33 هزار 
میلیارد تومان از بیت المال به مال باختگان موسسات مالی غیرمجاز بار دیگر پرونده 

نقش آنها در اعتراضات دی ماه 96 را باز کرد.
این روزنامه از قول سعید لیاز نوشت: رقم مذکور اگر ضرب در ضریب فزاینده 

پولی 7 تا 7/5 شود، 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.
این نقدینگی تا همین جا هم تورم ایجاد کرده است. تورمی که باعث شد بانک ها 
بدهی صدها هزار میلیاردتومانی خود را پاک کنند. زیان های انباشته بانک ها به این 
ترتیب از بین رفت. چرا که اماک آنها دو برابر شد و ذخیره ارزی شان به یکباره با 
رشــد زیادی همراه شد. این میزان رشد و از بین رفتن زیان های انباشت شده، به 

صورت کاذب صورت گرفته است.
ایــن روزنامه توضیح نداده که اوا چرا موسســات مالی غیرمجاز، به مدت 4 
سال در دولت روحانی، بدون ضابطه و نظارت فعالیت کرده و فربه شده اند. ثانیا اگر 
پرداخت 33 هزار میلیارد تومان، مالباختگان این صندوق ها، تورم زا بوده، به طریق 
اولــی افزایش هزار هزار میلیــارد تومانی نقدینگی )از 470 هزار میلیارد به 1470 
هزار میلیارد تومان( چه تاثیر مهم و اساســی در ایجاد تورم داشته و چرا در دولت 
یازدهم و دوازدهم این میزان از نقدینگی خلق شده است. سؤال سوم این که چند 
درصد بانک ها و موسسات مالی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و احزاب  همسو 
با دولت مربوط می شــود؟! چهارم اینکه سیاست های دولت و سوءمدیریت آن چه 
نقشی در رها کردن و گسترش موج نقدینگی داشت و واگذاری رانتی ارز و سکه و 

خودرو، چه تاثیری بر سیل نقدینگی گذاشت؟
رئیس و نایب رئیس شورای شهر 

و مسئله مهم »ران مرغ را چه کسی می خورد؟«!
جلســه دیروز شورای شــهر تهران، با طعنه های متقابل رئیس و نایب رئیس 

شورا همراه شد.
گزارش ها حاکی اســت دقایقی از جلسه دیروز شورا، به َکل َکل میان محسن 

هاشمی و ابراهیم امینی گذشت. 
امینی در این جلســه خطاب به محسن هاشمی رفســنجانی رئیس شورای 
شهر تهران گفت: متاسفانه شما اهمیتی به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران 

نمی دهید.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون نسبت به عدم توجه جنابعالی به کمیسیون 

و موضوعاتی که در این کمیسیون مطرح می شود مطلع هستند.

رئیس شــورای شهر نیز با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی امینی گفت: 
شــما اگر حضور فعالی در هیئت رئیسه شورای شهر داشته باشید، چنین مواردی 
پیش نمی آید. این در حالیست که شما حضور مرتبی در هیئت رئیسه ندارید و در 

پایان جلسه در هنگام ران مرغ خوردن پیدایتان می شود.
امینی که نسبت به این صحبت هاشمی ناراحت شده بود، گفت:  من هیچ وقت 

از غذای هیئت رئیسه استفاده نمی کنم و غذای خود را از منزل می آورم.
در ادامه نیز صحبت هایی میان هاشمی و امینی رد و بدل شد که هاشمی خطاب 

به امینی گفت: امیدوارم در آینده حضور موثری در هیئت رئیسه داشته باشید.
واشنگتن: فشار ترامپ

ایران را مقاوم تر می کند نه منفعل تر
یک روزنامه آمریکایی تصریح کرد سیاست فشار علیه ایران، به اهتمام بیشتر 
ایران برای گسترش نفوذ منطقه ای منتهی خواهد شد و نه نشستن پای میز مذاکره.

واشنگتن پست نوشت: این ایده که آمریکا با عدم انجام تعهدات برجامی، ایران 
را پای میز مذاکره بازگرداند صرفا یک توهم و خیال است. به نظر می رسد ترامپ 
به اشتباه فکر می کرد که تحریم ها ابزاری شبه جادویی و چندمنظوره هستند: هم 
ایران را مجبور به توافق هســته ای بهتر خواهند کرد و هم ســبب می شوند تا آن 
کشور محدودیت ها بر برنامه موشکی خود و بازرسی نامحدود بازرسان را بپذیرد. 
همچنین از نظر او تحریم ها باعث می شــدند تا ایران مجبور شود به حمایت خود 
از گروه های منطقه ای پایان دهد و حتی ممکن اســت کاری کند که مردم ایران 
به دلیل فشار ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی به خیابان ها ریخته و کلیت نظام 
سیاســی ایران ســقوط کند. این ها تفکرات فانتزی و خیالی دولت ترامپ درباره 

تاثیرگذاری تحریم ها بوده اند.
»مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دوازده پیش شرط را برای مذاکره با ایران اعام 
کرد؛ از برنامه  هســته ای گرفته تا لزوم اصاح سیاست داخلی ایران تا حضور ایران 
در منطقه اما اهداف آمریکا را اعام نکرد. او در ماه آگوست گفت که هدف سیاست 
آمریکا تغییر رفتار دولت ایران اســت و در ماه اکتبر در مصاحبه ای گفت که ایران 
مثل یک کشــور عادی رفتار نمی کند. حرف های او به همان اندازه مبهم است که 
مشخص نیست دولت ترامپ می خواهد چگونه به این موارد دست یابد. در ماه مه 
ترامپ گفت که می خواهد فعالیت های تهدیدآمیز ایران در خاورمیانه را متوقف کند 
و پمپئو نیز گفت که جلوی نفوذ بیشتر ایران را می گیرد. تمام این واژگان یعنی به 
انزوا کشاندن، مهار، جلوگیری از نفوذ و مسدود کردن یعنی مقاومت دربرابر گسترش 
بیشتر حضور ایران. با این حال، تصمیم برای خروج از برجام درواقع، پیشرفت در 
مســائل غیرهسته ای را نیز دشوارتر ساخته است. دولت ترامپ اخیرا آزمایش های 
موشکی ایران را محکوم کرده اما هیچ کاری نتوانسته فراتر از تحریم های غیرموثر 

برای بازداشتن ایران از انجام آن آزمایش ها انجام دهد.«
اکنون با شعارهای داغی ازسوی دولت ترامپ مواجه هستیم که عملی نمی شوند 
و همین موجب بی نظمی بیشتر می شود. بدتر از همه آن که ترامپ و پمپئو همه 
تخم مرغ های خود را در سبد عربستان قرار دادند و امید بیهوده ای به این داشتند 
که ســعود ی ها جایگزین آمریکا در مهار ایران شــوند. واقعیت آن است که اکنون 
وضعیت یمن به گونه ای شده که پایان دادن به جنگ در آن کشور یک اولویت است. 
سخنان ترامپ علیه ایران تنها آن کشور را به نفوذ بیشتر در منطقه تشویق می کند.

وظیفه دولت، کاهش تورم است
نه افزایش بی فایده حقوق

یک روزنامه حامی دولت، ادعای افزایش حقوق بدون مهار تورم را غلط و موجب 
خسارت بیشتر به مردم دانست.

روزنامه جمهوری اســامی در یادداشــتی نوشــت: هفته گذشته تعدادی از 
مسئولین اجرایی و تقنینی وعده افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و کارگران 

و بازنشستگان را دادند.
روشن است که این افراد با حسن نیت و با هدف کاستن از آام روحی مردمی 
که زیر فشار گرانی ها قرار دارند چنین وعده هایی را به زبان می آورند، اما متاسفانه 
یــا از عواقــب و عوارض این وعده ها غافلند و یا خود را به غفلت می زنند. در هر دو 
صورت باید به این مسئولین هشدار داده شود که بار دیگر مرتکب اشتباه نشوند و 

شرایط اقتصادی کشور را بحرانی تر نکنند.
اولین عارضه اعام 20 درصد افزایش حقوق در حالی که هنوز سه ماه و نیم به 
شروع سال آینده مالی باقی مانده این است که از هم اکنون تاش های سودجویانه 
افراد فرصت طلب برای غارت جیب های مردم در سال آینده از طریق منطبق ساختن 
قیمت ها با میزان افزایش حقوق اقشار حقوق بگیر آغاز می شود و مجالی برای مردم 

جهت حل حتی بخشی از مشکات زندگی باقی نمی ماند.
آیا مســئوان اجرایی به ویژه مدیران اقتصادی کشور نمی دانند که هر قدر بر 

حقوق اقشار حقوق بگیر اضافه شود، به همان میزان و حتی بیشتر از آن به قیمت 
کااها و از جمله مایحتاج عمومی مردم افزوده خواهد شــد و باز هم قدرت خرید 

مردم کمتر از قیمت ها خواهد بود؟!
دوم آنکه میزان گرانی عارض شده از نوسانات ارز در سال جاری بسیار بیشتر از 
20 درصد است. با توجه به این واقعیت، حضرات مسئولین با این افزایش 20 درصدی 
چگونه می خواهند مشکل معیشت مردم را حل کنند؟ این عدم تناسب فعا مربوط به 
گرانی های امسال است و چون قطعا عناصر گران کننده قیمت ها برای سال آینده نیز 
برنامه دارند، این درصد در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش 20 درصدی 

حقوق چگونه می تواند این تفاوت را جبران کند و این فاصله زیاد را از بین ببرد؟
سوم آنکه کارخانجات و کارگاه هایی که با توجه به شرایط اقتصادی غیرمتعادل 
امکان افزایش درآمد ندارند و ناچار هستند با درآمد ثابتی که دارند و حتی علیرغم 
کاهــش درآمدها، حقوق کارگران و کارمندان خود را بدهند، مقدار افزایش حقوق 

سال آینده را از کجا تامین کنند؟
و چهارم آنکه از مسئولین اجرایی و تقنینی انتظار می رود به جای افزایش میزان 
حقوق ها، راهی برای مهار تورم و جلوگیری از گرانفروشــی ها پیدا کنند. این روش 
غلط که دولتمردان همواره شاهد باا رفتن هزینه ها باشند و برای جبران آن متوسل 
به افزایش حقوق ها شوند، نوعی پاک کردن صورت مسئله یا شاید بهتر است گفته 
شــود تجویز قرص مسکن به بیماری است که دچار بیماری مزمن و صعب العاج 
است. توسل به بسته حمایتی که اخیرا دولت به آن روی آورده نیز از همین قبیل 
است. در شرایطی که گرانی ها اقشار پایین دست را گرفتار بدهی های میلیونی کرده، 

دویست هزار تومان چه دردی را از آنها دوا می کند؟
فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است

!CFT و FATF اما زنده باد ...
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: فســاد اصلی اقتصادی ناشــی از ساختار 

دولت است.
به گزارش مهر، لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد و اتاق بازرگانی، گفت: 
تجارت می توانســت راه خود را برود و اخاق هم به راه خود ولی مبارزه با فســاد 
ماقات اقتصاد و اخاق است. در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم بهترین 
فضا برای یک کسب و کار خوب رقابت است و همه می توانند در یک رقابت سالم 
عادانه کار کنند. دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشــد می تواند 
منجر به برهم خوردن رقابت شود. حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد. 
آنگاه در چنین فضایی نمی توان احساس امنیت کرد و بنگاه دار آینده را برای خود 

قابل پیش بینی نمی داند.
وی تصریح کرد: یک بنگاه دار تمام ریســک های ایجاد یک  بنگاه را می پذیرد 
ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش بینی پذیر نیست. بنابراین حتی 
اگر با بهترین زیرساخت نیز پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او 
دریافت خواهد کرد همه هزینه ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را 

از او سلب خواهد کرد.
جنیدی ادامه داد: محیط کســب و کار حــرف اول را در یک رقابت اقتصادی 
ســالم می زند. این در شرایطی اســت که فساد در بخش خصوصی هم به درجات 

مختلف وجود دارد.
وی افزود: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است. چرا که دولت محیط 
کسب و کار و مجوزها را به وجود می آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، 

منتسب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: در این میان دولت گام هایی 
برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می تواند به کمال برسد. پس 
ما هدف را بر این گذاشته ایم که فساد کان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده ها، 

مناقصه ها و امتیازدادن ها حذف کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: دو قانون مقابله با تأمین 
مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از اصاحات آن به صورت کامل انجام 
شده و دیگری در حال اصاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان یافته 
بین المللی و تأمین مالی تروریسم می تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول 
به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای 

رقابت صحیح است را صورت دهیم.
بخشــی از اظهارات خانم جنیدی خبر و بخشی آرزو و تحلیل است. اگر خبر 
ایشان درست باشد که »فساد اصاح اقتصادی ناشی از ساختار دولت است«، نمی توان 
از این خبر درســت، نتیجه گرفت که باید درباره FATF و CFT از این قبیل به 
دشــمنانی که خود رکورددار پولشویی و فساد و جرایم مالی سازمان یافته هستند، 

تعهدات یکطرفه بدهیم و دیکته های آنها را به اجرا بگذاریم.
چاره کار این است که دولت پس از 5 سال، یک عذرخواهی رسمی از مردم و 
صاحب نظران و نظام بکند و به جای پنهانکاری و محرمانه کردن رویکرد خود به ویژه 
در قراردادها و تعهدات خارجی و دادن رانت و انحصار به برخی دستگاه های وابسته، 
به شفافیت و مکانیسم شفافیت ساز در حوزه معامات، مالیات، قراردادها، سوخت و... 
تن دهد و ضمناً مدیران متخلف و بسترساز فساد را برای محاکمه به دستگاه قضایی 

بسپارد؛ نه اینکه با قبیله گرایی، مانع از رسیدگی قضایی شود.

گفت و شنود

جسد!
گفت: در خبر ها آمده که دولت هلند ورود اجساد مردگان 

از آمریکا را متوقف کرده است!
گفتم: مگر جسد وارد می کردند ؟! برای چه ؟

گفت : برای کالبد شکافی در دانشکده های پزشکی .
گفتم : چرا ورود آنها را متوقف کرده ؟ هلند و آمریکا 

که با هم خاله و خواهر زاده هستند !
گفــت : دولت هلند می گوید جســدها آلوده به ویروس و 

میکروب بوده اند !
گفتــم : یارو به دوســتش می گفت، تــو در تمام 
 ســلول های من جای داری، دیروز رفتم دکتر گفت؛ 

انگل داری !

حسین شریعتمداری

1- یادداشــت پیش روی، نگاهی متفاوت و از دریچه ای دیگر به طوفانی 
است که یک ماه پیش از فرانسه علیه حاکمیت  اشرافی آغاز شده و همه روزه 
شدت و شتاب بیشتری گرفته است، تا آنجا که این روزها دامنه آن به چند 
کشور اروپایی دیگر هم رسیده است و هم اکنون، بلژیک، هلند، مجارستان 
 و ایتالیا نیز با شورش های مشابهی از سوی مردم این کشورها روبرو هستند. 
دو هفته بعد از آغاز شورش ها در فرانسه که علی رغم سرکوب وحشیانه پلیس 
و ارتش این کشور کماکان با شدت بیشتر ادامه یافته بود، ماکرون، رئیس جمهور 
فرانســه توضیح داد که اجرای قانون افزایش قیمت سوخت را برای 3 ماه به 
تاخیر  انداخته است و چند روز بعد از لغو دائمی آن خبر داد ولی جلیقه زردها 
)نامی که مردم برای حرکت اعتراضی خود برگزیده اند( اعام کردند که افزایش 
قیمت سوخت فقط بهانه و جرقه حرکت آنان بوده است و به شورش خود تا 
فروپاشی حاکمیت کان سرمایه داران بر کشورشان ادامه خواهند داد. تاکنون 
بیش از 4 هزار نفر در حمات سرکوبگرانه پلیس و ارتش مجروح شده اند و 
وزارت کشور فرانسه تعداد بازداشت شدگان را بیش از 1700 نفر اعام کرده 
اســت. روز شنبه، دولت فرانسه رسما اعام کرد که 90 هزار نفر از نیروهای 
پلیس و ارتش را برای مقابله با شورش جلیقه زردها به صحنه آورده است ولی 

طوفان همچنان با سرعت و شتاب در حال وزیدن است.
2- این چند نمونه از اظهار نظر مقامات و رسانه های غربی را که فقط  اندکی 

از بسیارهاست، مرور کنید؛
 »ریچارد هــاوس«، رئیس شــورای روابط خارجــی آمریکا می گوید 
»اروپا به سرعت در حال تبدیل شدن از پایدارترین منطقه جهان به منطقه ای 
است که هرچه باشد، دیگر پایدار نیست« هاوس می نویسد »پاریس در آتش 
است، در آلمان پایان عصر آنگا مرکل فرا رسیده، ایتالیا در حال بازی خطرناک 
 با اتحادیه اروپاست، انگلیس با برگزیت دست و پنجه نرم می کند. این همه 

به معنای تکرار تاریخ و تغییر آن است«. 
گفتنی است ریچارد هاوس در مدیریت فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نقش 
برجسته ای داشت. او بعد از حماسه 9 دی که طومار فتنه گران را در هم پیچید، 
شعار »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است« را زود هنگام نامیده و با 
تاسف گفته بود »دوستان ما در ایران خیلی زود به سوی هدف اصلی رفتند«! 
 »ماتئو ســالوینی« معاون نخست وزیر و وزیر کشــور ایتالیا می گوید 
»اروپا به سمت غرق شدن پیش می رود، به جلیقه زردها در فرانسه نگاه کنید! 
بحران مالی در آلمان قدرتمند را ببینید با ظهور این بحران ها چگونه می توان 

به آینده اروپا امیدوار بود«!
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس از »احتمال فروپاشی دولت بلژیک« 

ابراز نگرانی کرد و بحران فرانسه را غیر قابل کنترل تعریف کرد.
روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت »آنچه در فرانسه روي داده اتفاقي گذرا 
نیست، بلکه جنبشي است که از اعماق برمي خیزد و تمام کشور را در مي نوردد.«

روزنامه لیبراسیون، دیگر روزنامه فرانسوی نیز می نویسد »اعتراضات 
جاري در فرانسه علیه فقر با همدردي و همبستگي مردم این کشور روبه رو 
شده است، هر چند این جنبش هنوز از سازمان و رهبري روشن براي شرکت 
در مذاکره با قدرت برخوردار نیست. بسیاري این جنبش را مخدوش، مبهم و 
بدون سر مي دانند که با همان سرعتي که اوج گرفته ممکن است فرو بنشیند 

اما هستند کساني که نسبت به گسترش آن هشدار مي دهند.«
و ده ها نمونه دیگر از این دســت که برخی از آنها در گزارش های کیهان 

آمده است و نیازی به تکرار نیست.
3- چهل سال است که آمریکا و اروپا، براندازی جمهوری اسامی ایران را 
به عنوان یک خط استراتژیک دنبال می کنند و به نوشته  اندیشکده آمریکایی 
»هری تیج« این خط استراتژیک با تغییر دولت ها در آمریکا و کشورهای مطرح 
اروپایی تغییر نمی کند. دشمن طی چهل سال گذشته هیچ فرصتی را برای 

مقابله با ایران اسامی از دست نداده است. 
 هنوز چند روزی از پیروزی انقاب نگذشته بود که غائله های تجزیه طلبانه 
با عناوینی نظیر ســتم مضاعف به خلق ُکرد! خلق عرب! خلق ترکمن! خلق 
تُرک! و... شــکل گرفت. ده ها گروه تروریستی که به قول حضرت امام مانند 
قــارچ از زمین روئیده بودند به میدان آمدند، تحریم های اقتصادی، ماجرای 
طبس، حمات گســترده تروریستی به گونه ای که ظرف 2 ماه، رئیس دیوان 
عالی کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر، ده ها نماینده مجلس، چند وزیر، ده ها 
 مسئول و... به شهادت رسیدند ولی آب از آب تکان نخورد. جنگ سفارتخانه ها، 
جنگ تحمیلی که در آن همه قدرت های ریز و درشت در دنیای بلوک بندی شده 
آن روزها، با تمامی تجهیزات و ماشین های جنگی و سیاسی و تبلیغاتی خود به 
حمایت از صدام وارد کارزار شده بودند،  تانک های لئو پارد آلمانی، چیفتن های 
انگلیسی، موشک های اگزوسه و جنگنده های میراژ و سوپراتاندارد فرانسوی، 
هواپیماهای میگ و موشک های اسکادبی شوروی سابق، بمب های شیمیایی 
آلمانی و انگلیسی، موشک های سایدبایندر و هواپیماهای آواکس آمریکایی، 
دارهای سعودی و کویتی و اماراتی، بمباران مناطق مسکونی، موشک پرانی 
به شــهرها، جنگ نفتکش ها، حمله به هواپیمای مسافربری که در کریدور 
تجاری پرواز می کرد. فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 که در آن همه دشمنان 
تابلو دار و بی تابلوی خارجی و داخلی به صحنه آمده بودند، چالش هسته ای، 

تحریم های سنگین اقتصادی و...
کوچکترین توطئه هایی که به صحنه آورده بودند می توانست قدرتمند ترین 
نظام های حکومتی را سرنگون کند. چرا نکرد؟ تا آنجا که هفته نامه آمریکایی 
 ویکلی استاندارد نوشت »تمامی رؤســای جمهور آمریکا، از کارتر تا اوباما 
)هنوز ترامپ رئیس جمهور نشده بود( در یک نقطه با امام خمینی   اتفاق نظر 

دارند و آن، اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«.  
4- راه دور نرویم! طی همین دو سه سال اخیر، آمریکا و اروپا چه قشقرقی 
بر سر فعالیت هسته ای کشــورمان به راه  انداختند -که متاسفانه از برخی 
مسئوان زهر چشم گرفته و امتیاز های بزرگی هم دریافت کردند!-  غربی ها 
با ادعای نقض حقوق بشر در ایران چه جیغ های بنفشی کشیدند! دی ماه سال 
گذشته، در حالی که عده ای در ایران با موج سواری روی برخی از مطالبات مردم 
دست به آشوب زده بودند، همین دولت های اروپایی، مخصوصا دولت فرانسه 
چه هیاهویی به راه  انداخته بود. »ژان-ایو لو دریان« وزیر خارجه فرانسه به 
قول خودش از »تعداد زیاد بازداشت شــدگان« ابراز نگرانی کرد و حتی سفر 
خود به ایران را لغو کرده و گفت »حق اعتراِض آزادانه یکی از حقوق بنیادین 

است.« ولی امروز...! 
5- هنگامی که خداوند تبارک و تعالی موسی و هارون علیهما السام را به 
مصاف فرعونیان فرستاد خطاب به آن دو فرمود »  اْذَهَبا إِلَی ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغی، 
به ســوی فرعون بروید که سرکشی کرده است« و چون بیم آنان را در انجام 
 آن رسالت سنگین دید، اطمینانشان داد که »اَتخافا اِنَّنی َمَعُکما اَسَمُع و اَری ، 

بیم به دل راه ندهید، چرا که من با شما هستم، می بینم و می شنوم«.   
 از امام راحلمان به خاطر دارم که وقتی یکی از مسئوان درباره انجام کاری 
ابراز نگرانی توأم با ناتوانی کرد، خطاب به ایشان فرمودند »کسانی که از انجام 
کارهای بزرگ احساس ضعف می کنند به این علت است که خود را در انجام آن 
تنها می بینند و حال آنکه در این میان فقط وسیله اند و خدای متعال ضامن و 
انجام دهنده واقعی کارهایی است که برای او انجام می پذیرد«   )نقل به مضمون(. 
بر این اساس بود که حضرت امام)ره(می فرمود »انقاب اسامی کشتی نوح 
است که خدایش کشتیبان و پشتیبان است« آیا تاکنون اینگونه نبوده است؟ 
چرا امام راحل ما در اوج اقتدار بلوک کمونیستی شوروی سابق خطاب به 
گورباچف می فرمود »از این پس کمونیسم را باید در موزه هاي تاریخ سیاسي 
جهان جستجو کرد« و یا »این قرن، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است« 
و... کدامیک از پیش بینی های خمینی کبیر تحقق نیافته است؟ و کدامیک را 

از پیش خود گفته است؟!
راستی، حضرت آقا نگاه به کدام افق داشتند که 7 سال قبل، شرایط امروز 
اروپا را پیش بینی کرده بودند؟ نه به »احتمال« بلکه به »حتم و قطع«... بخوانید؛
 »فقط این نیست که در کشورهای شمال آفریقا و منطقه غرب آسیا که 
امروز ما در آنجا قرار داریم حرکات بیداری ای به وجود آمده باشد. این حرکت 
بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد که همین ملت های 
اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که آنها را یکسره تسلیم 
سیاست های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند 

کرد. این قیام حتمی است.«.
به قول مرحوم سهراب سپهری »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید 

دید«
خدای مهربان را شکر و سپاس فراوان که به مردم این مرز و بوم و بسیاری 
دیگر از ملت های به انقاب پیوسته، اجازه حضور در این دوران را عنایت فرموده 

است. به قول مای رومی؛
 هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد             هرکه بی روزی است روزش دیر شد 

  و آخر دعوانا أَِن الَْحْمُد ِلِ َرِبّ الْعالَِمین.  

هركه بی روزی است
روزش دیر شد

یادداشت روز

گزارش  آلمانی  روزنامه  یک 
داد که برلیــن و پاریس درباره 
ایران  برای  ویژه  مالی  سازوکار 
به توافق رســیدند و به زودی 
کشور   9 نهاد،  این  راه اندازی  با 
این  می پیوندند.  آن  به  اروپایی 
در حالی است که با گذشت بیش 
از 7 ماه اتاف وقت و پشت هم 
که  مالی  سازوکار  اروپا،  اندازی 
حتی زمان آغــاز به کار آن نیز 
مشخص نشده است، قرار نیست 
ســازوکار فروش نفت ایران را 
پوشــش دهد و تنها به تجارت 
محصوات  و  غیرضرور  کااهای 
باایی  حساسیت  از  که  غذایی 
برخــوردار نیســتند، محدود 

می شود.
روزنامه آلمانی »ویرتشافتزووخه« 
در گزارشی نوشت: اتحادیه اروپا برای 
حفظ کانال هــای مالی با ایران یک 
ســازوکار مالی ویژه طراحی کرده و 
آلمان و فرانسه در این باره به توافق 

رسیده اند.
به نوشته این روزنامه به نقل از 
دیپلمات های اروپایی، براساس توافق 
برلین و پاریس، سازوکار مالی ویژه 
برای حفظ روابــط تجاری اتحادیه 
اروپــا با ایران به صــورت نهادی در 
فرانسه مستقر شــده و یک آلمانی 
ریاست آن را برعهده خواهد داشت.

براســاس این گزارش، 9 کشور 
اروپایــی از جمله ایتالیا، اســپانیا، 

اتریش و اتحاد سیاســی- اقتصادی 
بنلوکس شامل بلژیک، لوکزامبورگ 
و هلنــد تمایل به پیوســتن به این 

نهاد را دارند.
روزنامه  پیشتر  ایرنا،  به گزارش 
اســتریت ژورنال گزارش داده  وال 
بود که این نهاد اروپایی از یک نظام 
پرداخت های  تسهیل  برای  اعتباری 
مربوط به تبادات کاا میان ایران و 
اروپا استفاده می کند؛ به شکلی که 
نیاز به تراکنش مالــی با بانک های 

اروپایی نباشد.
به نوشته وال استریت ژورنال به 
نقل از دیپلمات ها، این نهاد از سوی 
آلمان و فرانسه تامین مالی می شود 
و به صورت مســتقیم تحت مالکیت 
دولت های اروپایی مشــارکت کننده 
احتمالی  تحریم هــای  از  تا  اســت 

واشنگتن مصون بماند.
در روزهای گذشــته رویترز در 
گزارشــی نوشــته بود: در شرایطی 
که فرانســه و آلمان ممکن است به 
صورت مشترک مسئولیت سازوکاری 
که قرار است مبادات مالی با ایران 
را تســهیل کند به عهده بگیرند، اما 
شــمار اندکی معتقدند که این ساز 
و کار فروش نفت ایران را پوشــش 

خواهد داد.
رویتــرز در ادامه نوشــته بود: 
میزبانی مشترک آلمان - فرانسه از 
ایــن کانال مالی یک اقدام تاکتیکی 
از ســوی این دو کشور برای گردهم 

آوردن قدرتشــان اســت تا به این 
ترتیب از عدم تمایل نهادهای اروپایی 
برای میزبانی این ســازوکار به دلیل 
ترس از تحریم های ضدایرانی آمریکا، 

کاسته شود.
در ادامه گزارش رویترز به نقل 
از این دیپلمات ها آمده بود علیرغم 
این تاش ها، تهدیدهای آمریکا مبنی 
بــر اینکه مجازات های این کشــور 
علیه کسانی که تحریم های ایران را 
نقض کنند بسیار سخت خواهد بود، 
به نظر می رســد ابعاد این سازوکار 
جدیــد تنها بــه تجــارت کااهای 
غیرضرور و محصوات غذایی که از 
حساسیت باایی برخوردار نیستند، 

محدود شود.
اروپا در حالی مدعی تاش برای 
حفظ برجام با ابزار ویژه مالی جدید 
بود که دیپلمات هــای این اتحادیه 
فاش کردند هیچ یک از کشــورهای 
اروپایی حاضر نیســتند میزبان مقر 

این سازوکار جدید مالی باشند.
در مجموع اکنون و با گذشــت 
بیش از 7 ماه اتاف وقت و پشــت 
هم اندازی اروپا، ســازوکار مالی که 
حتی زمان آغاز به کار آن نیز مشخص 
نشــده است، قرار نیســت سازوکار 
فروش نفت ایران را پوشــش دهد و 
تنها به تجارت کااهای غیرضرور و 
محصوات غذایی که از حساســیت 
محدود  نیســتند،  برخوردار  باایی 

می شود.

وقت کشی اروپا ادامه دارد
توافق آلمان و فرانسه درباره كانال مالی با ایران

اروپا خرید نفت را پوشش نمی دهد!

»مرکز پیشــرفت آمریکا« 
اذعان می کند که ایران با پیام 
وحدت  امپریالیسم ســتیزی، 
آرمان  از  دفــاع  و  اســامی 
خاورمیانه  ملت های  فلسطین، 

را مجذوب خود کرده است.
»مرکــز پیشــرفت آمریکا« از 
شناخته شــده  ندیشــکده های  ا
اخیراً طی گزارشــی  آمریکایــی، 
مفصل تحت عنــوان »روایت های 
کهنه، مردم خسته « به قلم »سارا 
علوی« کارشناس دیپلماسی عمومی 
جهان عرب و دانشــجوی دکترای 
مطالعــات خاورمیانه در دانشــگاه 
»جانز هاپکینز« به موضوع قدرت 
نرم و دیپلماســی عمومی ایران در 
منطقه به عنــوان یکی از ابزارهای 
قدرتمنــد اِعمال نفــوذ جمهوری 

اسامی،. پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده 
اســت: ایران از دیپلماسی عمومی 
به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی 
اقداماتش در جهت شکل گیری به 
متغیرهای منطقه ای در خاورمیانه 
اســتفاده می کند. این کشــور که 
دیپلماسی عمومی را برای افزایش 
نفــوذ خــود در منطقــه، حیاتی 
می داند، بر طیفی از روایت هایی اتکا 
دارد که به مذاق احساسات عمومی 
در جهان عرب خــوش می آید، از 
جمله مقابله با امپریالیسم، مذهب 
و آرمان فلســطین، و این روایت ها 
را از طریــق پخــش برنامه هــای 
رسانه ای و هم چنین نفوذ فرهنگی 
و مذهبی ]در کشــورهای منطقه[ 
موفقیتی  هر  می دهد.  گســترش 
کــه جمهــوری اســامی در این 
عرصه به دســت می آورد، نه تنها 
به مزایای ذاتی ایران مانند قرابت 
جغرافیایی، مذهبی و تاریخی، بلکه 
به ســرمایه گذاری این کشور روی  
اشتباهات سیاستی بازیگران دیگر 
در منطقه، تاریخ طوانی استفاده 
تهران از دیپلماســی عمومی برای 
پیگیری منافعــش، و خأ قدرت 
نرمــی برمی گردد کــه در غیاب 
دولت های عربی و آمریکا به وجود 
آمده، و ایران در آن عمًا بی رقیب 

به فعالیت می پردازد.

بخشی از فعالیت های جنگ 
نرمی ایران در خاورمیانه

از فعالیت های  علوی بخشــی 
جنــگ نرمی ایران را نیز تشــریح 
ایران،  عمومی  دیپلماسی  می کند: 
عاوه بــر یــک اســتراتژی جامع 
پیام رسانی که از برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی، روزنامه، وب ســایت و 
رســانه های اجتماعی برای تقویت 
روایت های این کشــور اســتفاده 
می کنــد، شــامل کنفرانس هــا و 
برنامه های تبادل آموزشی، فرهنگی 
و مذهبــی می شــود. فعالیت های 
تحت  اسامی،  رسانه ای جمهوری 
مدیریت صدا و سیمای ایران اداره 
می شــوند؛ نهادی که نــه تنها بر 
بلکه هم چنین  داخلــی،  پیام های 
بر محتوای خارجی رسانه های این 
کشــور نیز نظارت می کند. صدا و 
سیمای ایران، شبکه های رسانه ای 
عرب زبانــی را اداره می کند که از 
جمله آنها شبکه »الکوثر«، با تمرکز 
روی برنامه های مذهبی و فرهنگی، و 
شبکه خبری »العالم« )شبکه خبری 
24 ســاعته ای برای رقابت با دیگر 
شبکه های مشــابه مانند الجزیره و 
العربیه( اســت. هدف این شبکه ها 
ترویج ایدئولــوژی دولتی ]ایران[، 
و مهم تــر از آن، »خنثی ســازی« 
]تبلیغات و[ لفاظی هایی است که 
جمهوری اســامی را هــدف قرار 
داده اند.همچنین دیپلماسی عمومی 
ایران، عاوه بر رسانه های تلویزیونی 
و اجتماعی، به دیــدار حضوری با 
ملت هــای عرب به منظــور ایجاد 

ارتباط با آنها نیز متکی است. 
سارا علوی در بخش دیگری از 
گزارش خود، امپریالیسم ســتیزی، 
وحدت اسامی و آرمان فلسطین را 
برمی شمارد  روایت هایی  مهم ترین 
که ایران با توسل به آنها کشورهای 

مختلف را به خود جذب می کند. 
ضعف دیپلماسی عمومی 

عربی-آمریکایی مقابل ایران
وی همچنیــن در توضیــح 
ضعف دیپلماسی عمومی عربی-

آمریکایی مقابل ایران می نویسد: 
دولت هــای مهم عربــی، اقدامی 
در زمینه دیپلماســی عمومی در 

عرصه های اصلــی رقابت با ایران 
انجام نداده انــد و عمدتاً منابع و 
اقدامات دیپلماسی عمومی خود 
را بــه افکار عمومــی در آمریکا 
معطــوف کرده انــد. تصویر آنها 
در نظر ایــن ملت ها، بر اثر نقش 
بی ثبات کننده شان در درگیری های 
سراســر خاورمیانه، از جمله در 
یمن، پیام های تبعیض آمیز و اغلب 
فرقه گرایانه شــان مخدوش شده 
است. از ســوی دیگر دیپلماسی 
عمومی واشینگتن در منطقه نیز 
با موانعی مواجه اســت. گسترش 
فعالیت های دیپلماسی عمومی در 
خاورمیانه، به دلیل سیاست های 
منفور آمریکا در منطقه و تضعیف 
کلی نفوذ واشــینگتن در جهان 
همواره یک چالش بوده که اکنون 
با ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 
تشدید هم شده است اگرچه دولت 
ترامپ مقابله بــا ایران را یکی از 
اولویت هــای منطقه ای خود قرار 
داده، امــا به نظــر نمی آید هیچ 
تاشی برای تدوین یک استراتژی 
دیپلماسی عمومی به عنوان مکمل 
یا ایجاد یک ضدروایت آمریکایی 
کرده باشــد که مستقیماً با نفوذ 
ایران در عرصه های کلیدی نفوذ 
در میان کشورهای عربی رقابت 
این اختــال نفوذ بیش تر  کند. 
ناشــی از فقدان استراتژی واضح 
آمریکا خاورمیانه و کاهش رویکرد 
مبتنــی بر ارزش به دیپلماســی 

است.
پیشنهادات به واشنگتن 

برای مقابله با دیپلماسی عمومی ایران
پیشــرفت  مرکز  اندیشــکده 
آمریــکا در انتهای گزارش خود به 
دولت این کشــور توصیه می کند 
که برای مقابله با جنگ نرم ایران 
در خاورمیانه از جمله »تعیین یک 
معاونــت وزیر تمام وقــت در امور 
دیپلماسی عمومی و روابط عمومی 
برای نظارت بر تمام ارتباطات آمریکا 
با ملت های خارجی«، »ایجاد یک 
تیم میان نهادی به عنوان بخشــی 
از »گــروه اقدام ایــران« با تمرکز 
بــر رقابت با دیپلماســی عمومی 
ایــران در خاورمیانــه و مقابله با 

روایت های ضدآمریکایی«، » ایجاد 
یک فراروایت آمریکایی با محوریت 
منافع دوجانبــه آمریکایی-عربی، 
از جملــه آموزش و پرورش، رونق 
اقتصادی، احترام به حقوق بشر و 
ارزش های مشترِک کثرت گرایی«، 
با  ایران  با ضداطاعــات  »مبارزه 
اطاعات حقیقت محور« و »تأکید 
و تقویت حمایت اخاقی و مالی از 
عامان دیپلماسی عمومی آمریکا 

در جهان عرب را انجام دهد.

اندیشکده آمریکایی اذعان کرد

دست برتر دیپلماسی عمومی ایران
مقابل آمریکا در غرب آسیا



اخبار كشور

شهبازی، فعال سیاسی:
امیرحسین فردی و »کیهان بچه ها« 

آینده ساز بودند
یک فعال رسانه ای، مرحوم امیرحسین فردی و نشریه »کیهان بچه ها« را 

مصداق بارز استراتژیست معرفی کرد. 
محمدصادق شهبازی، فعال سیاسی و رسانه ای در فضای مجازی نوشت: 
اصوا به کسانی استراتژیست می گویند که حرف های قلمبه سلمبه می زنند. 
ولی استراتژیســت بیش از همه کسی اســت که آینده را می بیند و تصویر 
درســتی از آینده ترســیم می کند. وقتی افراد تصویر درستی از آینده دارند 
چارچــوب ذهنی و اولویت ها و گرایش ها و بینش هایشــان در این چارچوب 

تنظیم می شود و در این چارچوب حرکت می کنند.
وی افــزود: برخــاف تصورات معمول، امیرحســین فــردی و کیهان 
بچه هایــش بیــش از همه کارهایی از این دســت می کردنــد. زمانی که نه 
کانون تفکری بود، نه اندیشــکده ای، نه سند چشــم اندازی و نه تصویری از 
پیشرفت و آینده ایران، در دهه شصت و ابتدای دهه هفتاد.)کیهان بچه ها( 
از ایران 20 سال بعد و 30 سال بعد تصویر می داد. چیزهایی که اان خیلی 
معمولی اســت ولی آن موقع آرزو بود. مثا راه افتادن مترو تهران، برگزاری 
المپیادهای جهانی در تهران و اصفهان و...، رشد علمی ایران، تبدیل ایران به 
یکی از قطب های سامت و پزشکی در دنیا و کنار اینها چیزهایی از گذشته 
ایران مثل کارهای علمی ابن سینا نشان می داد که مسیر را شدنی بنمایاند.
فردی برای نسل سوم انقاب آینده سازی می کرد. تصویر روشن امیدوارانه ای 
در فضــای ناامیدی مــی داد. در اوج تهاجم فرهنگــی، او تهاجم می کرد، نه 

دفاع منفعانه.
فراخوان طنزپردازی 

برای تیتر »امضای کری تضمین است«!
همزمان با دومین سالروز انتشار تیتر »امضای کری تضمین است« ستاد 

گرامیداشت این روز برای نام گذاری این واقعه فراخوان داد.
این ســتاد که زیرمجموعه باشگاه طنز انقاب اسامی آغاز به کار کرده 
اســت در این فراخوان از آحاد ملت شــریف ایران خواســته است تا عنوان 
مناســبی را برای نامگذاری روز اول دی که ســالگرد انتشار این تیتر است، 

پیشنهاد دهند.
در این فراخوان آمده اســت: »اکنون، در آســتانه دومین سالروز انتشار 
تیتــر تاریخی و ماندگار روزنامه وزین شــرق قرار داریــم. تیتری که تاریخ 
روزنامه نــگاری، روشــنفکری، حقــوق و روابــط بین الملــل، تجربه گرایی، 
مادی گری، غرب زدگی و غرب پرســتی را به قبل و بعد از خود تقسیم کرد. 
روا نیست که این داشته بزرگ جریان شبه روشنفکری و نماد هویتی جامعه 
غــرب زدگان ایرانی را فراموش کرده و آن را پــاس نداریم. لذا از آحاد ملت 
شریف ایران که در این سال ها با گوشت و پوست خود درک کرده اند »امضای 
کری تضمین است« دعوت می شــود با توجه به لزوم ثبت این روز تاریخی 
در تقویم و حافظه ایرانیان، اســامی پیشــنهادی خود را برای نامگذاری این 
روز بزرگ و خجســته اعام کنند.شماره پیامک »30004550« و همچنین 
آی دیnatanzym@ در  همه پیام رسان های داخلی  آماده دریافت نام های 

پیشنهادی شماست.«
روز ملــی هوش، روز ملی برد-برد، روز ملی ظرافت، روز ملی خارج، روز 
ملی کدخدا، روز ملی خواب، روز ملی آب و صابون، روز ملی آفتاب تابان، روز 
ملی کلید، روز ملی تعامل، روز ملی حقوقدان، روز ملی چرخ، روز ملی ِکری، 
روز ملی کری و کوری، روز ملی حراج و روز ملی ســازش از جمله نام  هایی 

است که تا کنون برای نامگذاری این روز پیشنهاد شده است.
گفتنی اســت، روزنامه شرق در تاریخ اول دی ماه 1395 تیتر »امضای 
کری تضمین اســت« را در پاســخ به منتقدانی که احتمال خروج آمریکا از 

برجام را متذکر می شدند، در صفحه اول خود منتشر کرده بود.
تأثیر یک مقام دولتی در حذف فیلم علی ماقلی پور

از جشنواره حقیقت!
فیلمی که برخی حقایق را درباره گروهک نهضت آزادی و مهندس بازرگان 
فاش می کند، با اظهارات یک مقام دولتی از جشنواره سینماحقیقت حذف شد!
فیلم مســتند »راه طی شــده« با حضور علی ماقلی پــور کارگردان و 
محمدامین نوروزی تهیه کننده فیلم در خانه مهر رضا نمایش داده شد و هدف 

نقد و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشســت کارگردان مســتند »راه طی شــده« با موضوع 
اندیشــه های مهندس بازرگان گفت: من در نوجوانی با به شــهادت رسیدن 
دوســت پدرم، شهید بهادرنژاد توســط منافقین مواجه شدم. دوست پدرم از 
کوچه رد می شــد که با میله گردن او را ســوراخ کردند و شــهید شد و این 
تصویــر برای من عذاب آور بــود. در ادامه به واســطه فیلم هایی که  دیدم و 
کتاب هایی کــه خواندم به تحقیقاتم ادامه دادم و به این نتیجه رســیدم که 
ســازمان مجاهدین)منافقین( از دل نضت آزادی بیرون آمده است. این برایم 
خیلی عجیب بود که چطور می شــود از جریانی که مشی لیبرال دارد جریال 

رادیکال به وجود   آید.
در ادامه نشست امین نوروزی تهیه کننده »راه طی شده« گفت: در فضای 
فرهنگی کشور تعریفی که از مهندس بازرگان تا به امروز ارائه شده اغلب او را 
فردی لیبرال و طرفدار صلح می دانند و می گویند او پدر معنوی اصاحات است 
پس طبیعی است وقتی تحقیقات جدی تر و عمیق تر می شود و نقاط ابهام طرح 

می شود با واکنش هایی مواجه می شویم.
وی دربــاره راه نیافتــن »راه طی شــده« بــه دوازدهمین جشــنواره 
»ســینماحقیقت« توضیح داد: جشــنواره »ســینماحقیقت« برای من زیاد 
موضوعیت ندارد و از قبل می دانســتم این فیلم وارد جشــنواره نخواهد شد 
مخصوصا اینکه قبل از رونمایی »راه طی شــده«، آقای حســام الدین آشــنا 
موضع گیری هایی در مورد فیلم داشــتند. برای ما طبیعی بود که در قبال این 

رویکرد نو عده ای موضع بگیرند، ما را تخریب کنند.
تیزر نهمین جشنواره عمار 

در »تورقوزآباد« ساخته می شود
بر اساس اعام دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، تیزر نهمین دوره این 

رویداد در روستای تورقوزآباد تهران ساخته می شود.
بنابرین گزارش، نتانیاهو پیش تر در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد خود در جدیدترین ادعاهای مضحک اش علیه کشورمان مدعی شده بود 

که ایران در یک روستای جنوب تهران به نام »تورقوزآباد«، انبار هسته ای دارد.
نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در دی ماه سال جاری در تهران و 

شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.
نامزد دریافت جایزه ادبی آمریکا 

به سرقت ادبی متهم شد
»ایلی اوتول« شــاعر آمریکایی و نامزد دریافت جایزه ادبی »پوشکارت« از 

سوی چند نویسنده و شاعر به سرقت ادبی متهم شد.
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، آثار این شاعر آمریکایی در پی اتهام 

وارده به وی، از روی سایت های اینترنتی برداشته شد.
اوتول که به خاطر شعر »تفنگ فلزی« نامزد دریافت جایزه پوشکارت بود، از 
سوی »ریچل مک کیبینز« دیگر شاعر آمریکایی به سرقت سطرهایی از شعرش 
برای استفاده در شعر تفنگ فلزی متهم شد.پس از مطرح شدن این اتهام به این 
شاعر آمریکایی از سوی مک کیبینز، شاعران دیگر مسئله کپی شدن آثارشان 
در اشــعار اوتول را مطرح کردند.»وندا دگلین« ادعا کرده که اوتول سطرهایی از 
شــعر او را قرض گرفته است. »کریستینا استودارد«، »برنا توهی« و »هیو مین 

انگوین« نیز از سرقت آثار خود از سوی اوتول خبر داده اند.
در این میان، چند مجله ادبی شــامل »رایزینگ فونیکس ریویو«، »بارن«، 
»پکیولیارز« و »بانی کرو« از حذف اشعار اوتول از روی سایت های اینترنتی شان 
خبر دادند. »ریتم اند بونز پرس« ناشر اوتول با صدور بیانیه ای اعام کرد که انتشار 

اولین مجموعه از اشعار وی را لغو کرده است.

صفحه 3
 دوشنبه    ۱۹ آذر ۱3۹۷

۲ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۷۰

با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
4 طرح فناورانه بسیج رونمایی شد

در نمایشــگاه علمی و پژوهشی بسیجیان جدیدترین 
دستاوردهای اقشار بسیج از جمله 4 طرح فناورانه رو نمایی 

شد.
نمایشگاه دانش و پژوهش اقشار بسیج روز گذشته با حضور سردار 
غامحسین غیب پرور رئیس  سازمان بسیج مستضعفین، سردار علی 
فضلی فرمانده دانشگاه افســری امام حسین)ع(، سردار زاده کمند 
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و امیر باقری معاون 

آموزش و پژوهش ستاد کل افتتاح شد.
این نمایشــگاه شامل 35 غرفه از طرح ها و دستاوردهای علمی 
بســیج است که برای مرحله تجاری سازی آماده و ارائه می شوند. از 
جمله دستاوردهای به نمایش درآمده در این مراسم، 4 طرح جدید 

فناورانه بسیجیان بود.
این طرح ها عبارتند از طراحی پهپاد بدون سکان vtcu133 که 
در آن برخاف سایر پهپادها که برای هدایت آنها از سکان ها و سطوح 
کنترلی استفاده می شود،. هدایت و جهت گیری پهپاد با استفاده از 
تغییر زاویه در خروجی موتورها صورت می گیرد. این پهپاد می تواند 

در ماموریت های شناسایی و رزمی کاربرد داشته باشد. 
محصول دیگر، تولید ماده شــیمیایی نیترات باریم است که در 
صنایع نظامی و آتش نشانی کاربرد داشته که تا پیش از این وارداتی 

بوده که محققان بسیجی موفق به تولید آن شده اند.
محصول سوم، تولید فرآورده گیاهی بامبو بدست محققان جوان 
بسیجی استان گیان بود. این محصول یک منبع غذایی فرایودمند 
ارگانیک است که حا وی 17 نوع آنزیم و 10 عنصر سودمند معدنی 
است. دیگر دستاورد جدیدی که در این نمایشگاه رونمایی شد، کتاب 

کاربرد پاسما در صنعت هوافضای بود.
به گزارش فارس این کتاب به حمایت مرکز پاسما و لیزر سازمان 
بسیج علمی پژوهشی و توسط مهدی رحیمی و پوریا رضاپور تدوین 

شده است.
پیکرهای مطهر ۷۲ شهید 

به وطن منتقل می شود
رئیس  قرارگاه کمیته جســت وجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مســلح گفت: پیکرهای 72 شــهید تازه تفحص 
شده دفاع مقدس فردا از مرز شلمچه به خاک وطن منتقل 

می شوند. 
حسین عشقی، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:  پیکرهای این 
شهدا اخیرا در مناطق عملیاتی زبیدات، شلمچه و کتیبان از سوی 

گروه های تفحص در خاک عراق شناسایی شدند.
وی گفت: این شهدا در عملیات های رمضان، کربای پنج و تک 

دشمن در اواخر جنگ تحمیلی به شهادت رسیده اند.
وی افزود: آیین استقبال از پیکرهای تازه تفحص شده شهدای 
هشت سال دفاع مقدس توسط بسیج اهل سنت گجین بندرعباس 
و با حضور عشــایر و اهالی شهرستان های آبادان و خرمشهر در مرز 

شلمچه برگزار می شود.
رئیس  قرارگاه کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مســلح اظهار داشت: پس از آیین اســتقبال از پیکر شهدا در مرز 
خرمشهر، پیکرهای این شهدا به اهواز منتقل و مراسم شبی با شهدا 
در جوار پیکرهای این شهدا در معراج شهدای اهواز برگزار می شود.
تشییع پیکر یکی از شهدای حادثه تروریستی چابهار 

در یاسوج

پیکر مطهر یکی از شهدای حادثه تروریستی چابهار با حضور 
اقشار مختلف مردم و مسئوان در زادگاهش یاسوج، مرکز استان 

کهگیلویه و بویراحمد تشییع شد.
به گزارش ایســنا، ســرتیپ محســن فتحی زاده، جانشــین معاون 
هماهنگ کننده نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران گفت: استکبار جهانی 

با همه توان به دنبال ضربه زدن به نظام اسامی ما بوده است.
وی بیان کرد: قطعا عقبه این مزدوران و تروریستی ها را دنبال خواهیم 
کرد و به دســتگاه قضایی خواهیم سپرد.مراسم تشییع شهید ستوان دوم 
»داریوش رنجبر«، که در چابهار استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع 
شهادت رسیده بود با حضور پرشور و گسترده اقشار مردم و مسئوان از جلوی 
ساختمان شماره دو ستاد فرماندهی انتظامی استان)یگان ویژه( پایین تر از 

میدان امام حسین)ع( به سمت میدان هفتم تیر شهر یاسوج تشییع شد.
پیکر مطهر این شهید پس از اقامه نماز در میدان هفتم تیر یاسوج برای 

خاکسپاری به گلزار شهدای این شهر انتقال یافت و به خاک سپرده شد.
گفتنی اســت که شهید ســتوان دوم »داریوش رنجبر« متولد 74 و 
دانش آموخته دانشگاه علوم انتظامی و اهل روستای »کهون« منطقه جلیل 
از توابع شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد بود که حدود 
ســاعت 10 صبح روز پنجشنبه، 15آذرماه در حادثه تروریستی شهرستان 

چابهار استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: آمریکا و اســرائیل با اساس 
 اســام دشمنند چرا که اسام و ســنت را خار راه خود

 و مانع چپاولگری شان می دانند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

تجلی خداجویی در هنگام هاکت در دریا
 او )خدا( کســی اســت که شــما را در خشــکی و دریا 
سیر می دهد، زمانی که در کشتی ها قرار می گیرید، و آنها 
با بادهای موافق آنان را )به سوی مقصد( حرکت می دهند، 
و خوشــحال می شــوند، ناگهان طوفان شدیدی می وزد، و 
امواج از هر ســو به ســراغ آنها می آیــد، و گمان می کنند 
هاک خواهند شــد، در آن هنگام خــدا را از روی اخاص 
می خوانند که: اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی، حتماً 

از سپاسگزاران خواهیم بود.«
یونس- ۲۲

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ 
از دانشــجویان که پرسیده بود  به سؤال یکی 
»فکر می کنید اگر رئیس جمهور می شدید، وضع 
کشــور بهتر از این بود؟« خاطرنشان کرد: خدا 
رحم کرد که من رئیس جمهور نشــدم که دار 5 

هزار تومان شود!
حجت ااسام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی عصر 
روز گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 
1۶ آذر را روز مبــارزه با اســتبداد داخلی و اســتعمار 
خارجی برشــمرد و گفت: ماهیت جنبش دانشجویی 

عدالتخواهی است.
وی با  اشاره به اینکه اصاح گری همواره در نگاه جنبش 
دانشجویی اســت و اگر نقصی ببیند همواره از در نقادی 
در می آید، اظهار داشت: این خصلت دانشجویان است که 

اگر نقصی ببینند، برنتابند و عکس العمل داشته باشند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
مســئوان بدانند اگر ما یک جا کوتاه بیاییم، دشــمن 
دســت بر نمی دارد و عقب نشــینی نمی کنــد، ما باید 
یک کنشگر فعال باشــیم. تولیت آستان قدس رضوی 
در پاســخ به سؤال یکی از دانشجویان که پرسیده بود 
»فکر می کنید اگر رئیس جمهور می شدید، وضع کشور 
بهتر از این بود؟« خاطرنشــان کرد: خدا رحم کرد که 

من رئیس جمهور نشدم که دار 5 هزار تومان شود!
به گزارش فارس، حجت ااسام والمسلمین رئیسی 
با بیان اینکه ما دانشجوی سیاسی را کسی می دانیم که 
جامعه را بشناسد و وظیفه خود را در قبال آن ایفا کند، 
گفت: ما شهدا را به عنوان روشنفکر واقعی می شناسیم 

نه کسانی که کشور را به سمت وابستگی می برند.
وی اظهار داشــت: آستان قدس دو سال است که 
مالیات می دهد، مالیات را از یقه ســفیدها بگیرید؛ اگر 
ما بودیم تولید مســکن را متوقف نمی کردیم و سامانه 

هوشمند بنزین نیز تعطیل نمی شد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاسخ به 
سؤال دیگری، بیان داشت: آقای قالیباف نمی خواست 
کاندیدا شــود و گفت که آمادگی دارم به شــما کمک 
کنم، اما من گفتم مانع حضور هیچکس نخواهم شــد. 
آقای جلیلی هم گفت اگر شما بیایید، من دیگر نمی آیم.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: آقای قالیباف 
اظهار داشــت پس مــن کاندیدا می شــوم و بعد نگاه 
می کنیم به سنجش آرا و بعد نظرسنجی مناظره سوم، 

طبق وعده شــان کنار رفتند. البته من به هیچکس از 
کاندیداها نگفتم که شما نیایید. 

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاسخ به 
سؤال دیگری درباره اطاعش از مشکات مردم، گفت: 
من در سمت های قضایی با مردم ارتباط داشتم و همین 
اان هم در کســوت خادمی حضرت رضا)ع( در میان 
مردم هستم و از مشکات مطلعم. این مشکات راه حل 
دارد، هرجا مدیر ایقی بوده مشکات کاهش یافته است 
و با وجود آنکه برای پول و بودجه نقش قائلم، اما نقش 

مدیریت را 70 درصد می دانم.
حجت ااسام والمسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه 
در عرض دو ســال رقبات وقفی ما 10 برابر شده است، 
افزود: باغات، شش های شهر هستند؛ برج سازی کاری 
ندارد، ما باغ ها را به جای برج ســازی به مجموعه هایی 
قابل استفاده برای بانوان تبدیل کردیم. باغی در غرب 
تهران داریم که مجوز 50 طبقه هم به آن می دادند اما 
من جلوی قطع درختان ۶00 ســاله را گرفتم و آن را 

تبدیل به مجموعه تفریحی می کردم.
وی تصریــح کرد: آیا این درســت اســت که همه 
خطوط امنیتی نظام شکســته شود که رای عده ای را 
جذب کنند؟ چرا با این کار خواستند رای ضدانقاب را 
بگیرند؟ تفاوت من با رقیبم این است که ما به استقال 
کشور معتقدیم اما او آب خوردن را هم به بیگانه متصل 
می کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما 
معتقدیم باید با همه دنیا ارتباط داشــت، اما چرا باید 
پای کنوانســیونی را امضا کنیم که خود بانیان، آن را 

امضا نکرده اند؟
تولیت آستان قدس رضوی در پاسخ به سؤالی درباره 
جمنا بیان داشــت: جمنا یک تشــکلی از عاقه مندان 
انقاب بود با هدف انســجام این گروه ها، البته کارشان 
 اشکااتی داشت، اوا دایره شمولیت آن کوچک بود و 
جوان گرایی آنها هم کم بود. حجت ااسام والمسلمین 
رئیســی با تاکید بر اینکه جمنــا باید یک بازنگری به 
کارهایــش بکند، ادامه داد: آمدن من به میدان نتیجه 
جمنا نبود و تا اســفند 95 هم تصمیم نداشتم کاندیدا 
شــوم، اما دعوت جریانات مرا به تکلیف وا داشت، اان 
هــم اگر برگردم به آن روز همــان تصمیم را می گیرم 
امروز هیــچ فعالیت انتخاباتی ندارم. چرا که مســئله 
امروز ما انتخابات نیست، بلکه گفتمان امام و رهبری و 

کارآمدی نظام است .

رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی:

خدا رحم كرد من رئیس جمهور نشدم 
كه دار 5 هزار تومان شود!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
داان و قاچاقچی هــا و چهاردرصدی ها که درآمد 
هنگفتی دارند، فرار مالیاتی می کنند، گفت: این در 
حالی است که از یک مغازه دار خرد، از یک دانشجویی 

که ناگزیر از فافل فروشی است، مالیات می گیرید.
به گزارش تسنیم محمد باقر قالیباف عصر روز گذشته در 
مراسم روز دانشجو که به همت انجمن اسامی دانشجویان 
مستقل دانشگاه تهران در تاار شیخ انصاری دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد، با طرح این پرسش که 
ریشه اصلی این چالش اقتصادی در کجاست؟ تصریح کرد: 
آیا نداشتن سرمایه و درآمد در این چالش دخیل است؟ آیا 
تحریم ریشــه این چالش اقتصادی است؟ آیا رویکردهای 
عزتمندانه و مبارزه با زیاده خواهی های دشمنان این ملت و 
انقاب و گام در مسیر و راه اسام سیاسی امام)ره( گذاشتن 
باعث این چالش اقتصادی شده است؟ آیا تنبلی و سستی 
مــردم باعث این رکود و این چالش اقتصادی شــده و آنها 
نیامدند پای کار و کمک نکردند؟ من می گویم هرگز! نه تنها 
اینها باعث چالش نشدند که اینها نقاط قوت و افتخارآفرین 
ما برای حل مشکات اقتصادی است، پس مشکل کجاست؟
وی ادامه داد: مشــکل آنجایی اســت کــه ذهن ها و 
چشم های بعضی از مسئوان به جای تمرکز بر این فرصت ها 
و داشته ها، به بیرون از مرزها خیره است و با ضعف مدیریت 
و اشباع ناکارآمدی، فرصت را برای فرصت طلبان که همیشه 
به دنبال مکیدن خون این ملت و به یغما بردن داشته های 
مادی و معنوی این ملت بودند، فراهم کرده است. فرصت را 
به قاچاقچیان، داان، رانت خواران و به کسانی که در حقیقت 
خائن به این سرزمین و این ملت  هستند و در یک کام به 

چهار درصدی ها معروف هستند، داده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی 
تخریب های نادرست در این مدت، افزود: آمدید گفتید خط 
7 متروی تهران ناامن است و تعطیلش کردید، در حالی که 
اصا نمی دانســتید خط 7 از کجا به کجاست و در برنامه 
تلویزیونی وقتی مجری پرسید،  اشتباه گفتید، حاا نه تنها 
آن بخش از خط تعطیل شــده را به موقع برای استفاده در 
دسترس مردم قرار ندادید، بلکه ادامه این خط هم که بیش 
از 95درصد آن انجام شــده بود، تمام نکردید، خب چرا آن 
5 درصد باقیمانده را انجام نمی دهید؟ قالیباف با طرح چند 
ســؤال درباره پروژه های در آســتانه افتتاح شهر تهران که 
شــهریور 9۶ تحویل مدیران جدید پایتخت شده بود، اما 
هنوز به بهره برداری نرســیدند، اظهار داشت: باغ پرندگان 
را چرا افتتاح نمی کنیــد؟ آنجا که دیگر اصا کاری غیر از 

رهاسازی پرندگان باقی نمانده بود. با قالیباف مشکل دارید، 
چرا پرندگان را در قفس نگه داشــته اید؟ خط ۶ مترو را که 
بیش از 85 درصد پیشرفت داشت و باید تا پایان سال 9۶ 
تمام می شد چرا تمام نمی کنید؟ موزه مشاهیر را که افتخار 
این شهر اســت چرا افتتاح نمی کنید؟ وی با درخواست از 
دانشجویان که به این نکته دقت بیشتری داشته باشند، ادامه 
داد: می گویید قانون هدفمندکردن یارانه ها را نمی توانیم اجرا 
کنیم و افراد برخوردار را از فهرست گیرندگان یارانه حذف 
کنیم، چون نمی خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم. در 
همه کشورهای غربی، آیا کسی هست که اطاعات حسابش 
در دست دولت نباشد و دولت اجازه نداشته باشد بداند که این 
حساب چقدر است و پول از کجا واردش می شود و برای چه 
مصارفی خرج می شود؟ آیا اصا یک شهروند غربی می تواند 
بدون اعام دلیل روشن، حسابش را از جایی به جایی منتقل 
کنــد؟ پس چرا مردم را گول می زنید و می گویید ما نگران 
حریم شخصی شما هستیم، اگر نگران حریم شخصی مردم 
هستید،  دخالت به امورات شخصی آنها نکنید. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه به جای اینکه به سفره 
خالی مردم فکر کنید و به آن بپردازید، ورود به اســتادیوم 
و برگزاری کنســرت و... موضوع اول حرف های شماســت، 
گفت: البته ما هم با آزادی های اجتماعی موافقیم. در همین 
حوزه برگزاری مراسم جشن و کنسرت، مگر در تهران و در 
پارک ها هر شــب بیش از 300 برنامه برگزار نمی شد؟ چرا 
تعطیلش کردید؟ ما مخالف شــادی مردم هستیم یا شما؟ 
شادی را که گرفته اید هیچ، سرمایه شان را هم یک شبه به 

نصف تقلیل دادید.
قالیباف بــا تأکید بر اینکه در حوزه مالیات، افرادی که 
بیشترین درآمد را دارند، کمترین مالیات را پرداخت  می کنند 
و شاید بعضا اصا مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: این در 
حالی اســت که از یک مغازه دار خرد، از یک دانشجویی که 
ناگزیر از فافل فروشــی است، مالیات می گیرید. وی افزود: 
نزدیک به 50 درصد مأموران مالیات متمرکز بر این قشــر 
محروم که درآمد حداقلی دارند، هستند تا از این درآمد ناچیز 
آنها مالیات بگیرند و البته این نهایتا می شود 5 درصد درآمد 
مالیاتی! داان و قاچاقچی ها و چهاردرصدی ها که درآمد 
هنگفتی دارند، فرار مالیاتی می کنند که اگر فقط از چند ده 
نفر آنها به درستی مالیات گرفته شود،  به اندازه چند صد هزار 
نفــر از این طبقه محروم درآمد مالیاتی ایجاد می کند. این 
یکی از نمادهای مشخص  اشباع ناکارآمدی، استفاده نکردن 
از مدیریت نسل چهارم و ابزار روز و سیطره چهاردرصدی ها 

بر مجموعه مدیریتی کشور است.

قالیباف در دانشگاه تهران:
گفتند خط 7 مترو نا امن است اما نمی دانستند کجاست!

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: به دلیل 
انتخاب های غلط در پنج سال گذشته، کشور امروز 
دچار عقب ماندگی شده و بسیاری از مردم خواهان 
این هســتند تا زندگی شان به شرایط سال ۹2 باز 
گردد، چرا که وضعیت اقتصادی امروز کشــور به 
دلیل دل بستن به وعده های دروغین آمریکا است.
عــزت اه ضرغامی کــه به دعوت انجمن اســامی 
دانشــجویان دانشگاه یزد در مراســمی به مناسبت روز 
دانشــجو در جمع دانشــجویان حضور یافت، بســیاری 
 از مشــکات امــروز را نتیجــه انتخاب هــای غلط در 
پنج سال اخیر دانست و اظهار داشت: به دلیل انتخاب های 
غلط در پنج سال گذشته، کشور امروز دچار عقب ماندگی 
شده و بسیاری از مردم خواهان این هستند تا زندگی شان 
به شرایط ســال 92 باز گردد، چرا که وضعیت اقتصادی 
امروز کشــور به دلیل دل بســتن به وعده های دروغین 

آمریکا است.
به گــزارش خبرگزاری دانشــجو، وی با  اشــاره به 
سانســور های صداوسیما، بیان داشــت: در ابتدای دوره 
ریاست رویه متفاوتی را در پیش گرفتیم و با خلق پدیده  
روتوسکوپی در ویرایش فیلم ها و سریال های خارجی به 
جای حذف و یا سانســور بسیاری از صحنه ها با روتوش 
کردن، آنها را در قالب ضوابط صداوسیما برای پخش در 
شبکه های ملی آماده می کردیم. اگر فیلم سازانی که فیلم 
آنها روتوسکوپی شده به تماشای فیلم اصاح شده بنشینند، 

قطعا متوجه ویرایش های انجام شده نخواهند شد.
عضو شــورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال 
یکی از دانشجویان در خصوص حضور مسئوان در توییتر 
خاطرنشان کرد: در زمان حال دشمنان ما از همه جوانب 
در حال جنگیدن با ما هســتند و علیــه انقاب و نظام 
اسامی در حال برنامه ریزی هستند تا بتوانند در کشور 
خلل وارد کنند و توییتر نیز یکی از فضا هایی اســت که 

بیشتر جنبه فکری دارد.
ضرغامی حضــور نیرو های انقابی بــرای مقابله با 
جریانات تخریب کننده در توییتر را خواستار شد و افزود: به 
دلیل فیلتر بودن شبکه اجتماعی توییتر ظاهر آن با قانون 
مخالف اســت و حضور مسئولین را در این فضا می توان 
نوعی تعارض عنوان کرد ولــی امروز نیز باید نیرو هایی 

برای مقابله با عوامل تخریب کننده دشمن در این شبکه 
اجتماعی به فعالیت انقابی بپردازند.

وی به دیدار خود با موسوی پس از انتخابات سال 88 
و در شب 25 خرداد 88 هنگام شکل گیری آشوب های 
خیابانی  اشاره کرد و گفت: در آن دیدار از موسوی دعوت 
شد تا در برنامه گفت وگوی تلویزیونی حاضر شود و نکات 
خود را مطرح کنــد و با صحبت های خود باعث آرام تر 
شدن شرایط کشور شود و حتی پیشنهاد برنامه ضبطی 
را دادیم، اما موســوی قبول نکرد و خواستار صحبت با 
مــردم به طور زنده و بدون حضور مجری شــد که این 

برای ما میسر نبود.
عضو شــورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: در 
دیداری که با موســوی داشــتم، به او گفتم رأی خوبی 
آورده و اگــر با دشــمنان و بیگانــگان مرزبندی کند و 
تحت تأثیر فضاســازی های آنها و جو به وجود آمده قرار 
نگیرد، می تواند جریان سیاسی خوبی به راه بیندازد و با 
برنامه ریزی و هدف گذاری در انتخابات بعدی موفق شود، 
اما متأسفانه رویه دیگری پیش گرفته شد که برای کشور، 
انقاب و مردم دردسرساز شد و هزینه ها و لطمه های آن 
اتفاقات که موجب امیدواری دشمنان شد، هنوز هم باقی 
اســت. ضرغامی دیدارش با مقامات و شخصیت ها و نشر 
در فضای مجازی را تبلیغات برای انتخابات آینده ندانست 
و با تکذیب این موضوع، ادامه داد: نیرو های انقابی یا در 
صحنه و وســط میدان حاضر هستند و مجاهدانه تاش 
می کنند یا در زمانی که به اصطاح نیمکت نشین هستند، 
خود را آماده نگه می دارند، تا هم به موقع در صحنه مورد 

نیاز حاضر شوند و هم کارآمد باشند.
برای شرکت در انتخابات برنامه ندارم

وی تاش خود را در این مدت در مسیر تبیین انقاب 
اســامی و چالش های پیش روی نظام و روشــنگری و 
تقویت جبهه انقاب دانســت و افزود: اینکه کسی تصور 
کند، فردی با چند دیدار و با عکس گرفتن با هنرمندان 
و... می تواند رئیس جمهور شــود، یا خیلی ســاده اندیش 
است یا ریاســت جمهوری را دستکم گرفته است. عضو 
شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد که برنامه ای برای 
حضور در انتخابات آینده ندارد و آنچه در این مورد مطرح 

می شود، بی اساس است.

ضرغامی در دانشگاه یزد:
وضعیت اقتصادی امروز معلول دل بستن به وعده های آمریکاست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه، 
این همان تفکر نظام سلطه است که می گوید برجام باید 
حفظ شــود به شرطی که فقط ملت ایران هزینه آن را 
بدهد، گفت: حفظ برجام با جیب ملت ایران خوابی است 

که تعبیر نخواهد شد.
به گزارش رجا نیوز سعید جلیلی عصر روز گذشته در مراسم 
گرامیداشت روز دانشجو که در تاار فردوسی دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: سقوط اخاقی و سیاسی آمریکا 
در ســال 1332 برای ملت ما روشــن شد نه در سال 1397. 
کسانی که به سقوط اخاقی و سیاسی آمریکا تازه پی برده اند 
۶5 سال از دانشجو و دانشگاه و ملت عقب هستند. نباید ملتی 
هزینه های گزاف بدهد تا کســانی که ۶5 سال از فهم واقعیت 
سقوط سیاســی و اخاقی آمریکا عقب مانده اند، در سال 97 
بفهمند نمی توان به آمریکا اعتماد کرد و عقب مانده تر کسانی 
که هنوز هم به این فهم نرسیده اند و باز هم در یک دور باطل 
نسخه های ابطال شده قبل را تجویز می کنند. کسانی که واقع 
بینی را نه برای دیدن واقعیت ها بلکه برای کنار زدن آرمان ها 
علم می کنند، و سپس به جای دیدن واقعیت ها شعارهای موهوم 

و رمانتیک سر می دهند.
 وی ادامه داد: این ها حتی به رئالیسم مورد ادعای خودشان 
هم پایبند نیستند. رئالیست ها حداقل دنبال حفظ و ارتقاء منابع 
قدرت هســتند نه به تاراج و یغما دادن آنها. کدام رئالیســت 
می گوید ۶5 ســال واقعیت تاریخی را به کنار بگذارید و حتی 

واقعیت همین امروز را هم نادیده بگیرید؟
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام یادآور شد: اگر 30 
سال قبل مارکسیسم به پایان خود رسید و زوال و ناکارآمدی 
آن برای جهان روشن شد، امروز ناقوس زوال لیبرالیسم به صدا 
درآمده است و حتی مدعیان آن هم حرفی برای دفاع ندارند. 
کسانی که دم از پایان تاریخ و غلبه لیبرال دموکراسی می زدند، 
فهمیده اند طناب پوسیده نظام سلطه و تفکر لیبرالیسم قابل 
دفاع و عرضه نیســتند. نمودهای امروز لیبرال دموکراسی در 
جهان رژیم آمریکا و رژیم صهیونیســتی است و امروز افتخار 
دولت های لیبرال دموکرات آن است که مستبدترین های منطقه 

ما متحدین آنها هستند.
 جلیلی اظهار داشت: این حرف وزیر خارجه اسبق آلمان 
اســت که می گوید حاکمیت غرب به زودی به تاریخ خواهد 
پیوست. اوست که می گوید اتحاد ژئوپلتیک غرب از هم گسیخته 
است. او می گوید ترامپ نمود واگرایی غرب است نه دلیل آن اما 
فرایند این گسست را به شدت تسریع می کند. آنها فهمیده اند 
نظام سلطه ای که مبتنی بر زور و منطق استکبار باشد، حاصل 
آن به جز وحشیگری، چپاول، زورگویی و قانون جنگل نیست.
وی گفت: 8 سال مقاومت ملت ما در برابر تحریم های ثانویه 
آمریکا هم برای همیشــه ناکارآمدی گزینه تحریم ها را به آنها 

اثبات خواهد کرد. این حماقت ترامپ بود که دوباره پا در مسیر 
نافرجام تحریم ها گذاشت. مسیری که اوباما به صراحت گفت در 
شرایطی توافق هسته ای انجام شد که رژیم تحریم های آمریکا در 
حال فروپاشی بود. در سال های 90-92 آمریکا به دنبال به صفر 
رساندن فروش نفت ایران بود و در مقطع کوتاهی به ۶00/000 
بشکه هم رســاند ولی نیمه اول سال 92 در اوج تحریم ها به 
گواهی آمار رســمی، فروش نفت ایران نه تنها صفر نشد بلکه 
سیر صعودی خود را پیدا کرد. بلکه به گواهی آمار به تناسب 
1 تا 1/5 میلیون بشکه رسید و می توانست این سیر صعودی 
ادامه پیدا کند. در اوج تحریم ها در سال 91 حداقل 17 دکل 
نفتی و 19 فاز در پارس جنوبی بطور همزمان مشغول کار بودند. 
دستپاچگی دولت وقت آمریکا از ترس فروپاشی رژیم تحریم ها 
بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ناکارآمدی 
جریان غرب گرا در ایران، خاطرنشان کرد: متأسفانه در زمانی 
که تحریم ها رو به زوال بود، صحبت هایی از بزرگ نمایی و تأثیر 
تحریم ها شد؛ از آب خوردن تا خطر صفر شدن فروش نفت که 
دشمن به طمع افتاد. جلیلی افزود: آمریکا نه آن زمان توانست 
مانع فروش نفت ایران شــود و امروز هم هیچ غلطی نمی تواند 
بکند و اگر در داخل برخی اشتباهات تکرار نشود، سر ترامپ در 

مسیر بن بست تحریم ها به سنگ خواهد خورد.
وی با  اشاره به اقدامات خصمانه اروپا، اظهار داشت: ملت ما 
رفتارهای خصمانه انگلیس و فرانسه را در شورای امنیت علیه 
توان دفاعی کشور می بیند. دولت انگلیس باید جواب دهد چرا 
علیرغم انجام تعهدات ایران در برجام با فروش 900 تن کیک 
زرد به ایران مخالفت می کند؟ عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: فهرســتی از حداقل 100 شــرکت و بانک بزرگ 
اروپایی وجود دارد که 100 درصد ســهام آنها دولتی است. اگر 
اراده دولت های اروپایی حفظ برجام است، چرا این شرکت ها و 
بانک ها را ملزم به مراودات بانکی و اقتصادی و خرید نفت از ایران 
نمی کنند. می گویند چون تحریم می شوند. چرا فقط باید ایران 
تحریم شود؟ این همان تفکر نظام سلطه است که می گوید برجام 
باید حفظ شود به شرطی که فقط ملت ایران هزینه آن را بدهد.
 جلیلی تاکید کرد: این پیام ملت ما به دولت های اروپایی 
است. ملت ما با اقتدار از تحریم ها عبور خواهد کرد اما این آزمون 
مجددی برای شماست. اعتماد سازی جاده یک طرفه نیست. 
ملت ما امروز همانطور بــه اینکه امضاء دولتمردان آمریکایی 
تضمین باشــد می خندند، این پیام را بــه دولتمردان اروپایی 
می دهد »حفظ برجام با جیب ملت ایران« خوابی اســت که 
تعبیر نخواهد شد. وی گفت: آنها می بینند فریاد حق طلبی و 
آزادی خواهی 1۶ آذر 1332 نه تنها خاموش نشد بلکه با انقاب 
اسامی ریشه گرفت و امروز به درختی تنومند و40 ساله تبدیل 
شده است که »توتی اکلها کل حین باذن ربها« » هر زمان میوه 

خود را به اذن پروردگارش می دهد« )ابراهیمـ  25(

جلیلی در دانشگاه تهران:

خواب حفظ برجام با جیب ملت ایران 
تعبیر نخواهد شد



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
دو شنبه           ۱۹ آذر ۱۳۹۷

۲ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۷۰ 

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/780/000سکه تمام طرح جدید

1/900/000نیم سکه
1/110/000ربع سکه

650/000گرمی
342/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
11/454دار
13/225یورو
14/669پوند

2/280لیر ترکیه
3/147درهم امارات

در شرایطی که کره جنوبی واردات نفت از 
ایران را قطع کرده، یکی از مسئوان این کشور 
را هرطور  ایران  بازارهای  صراحتا اعام کرده 

شده حفظ خواهیم کرد!
سه شنبه هفته گذشته طی گزارشی در روزنامه 
کیهان به همراهی کره جنوبی با تحریم های آمریکا 
علیه ایران  اشــاره کردیم و نوشــتیم با وجود اینکه 
کره جنوبی واردات نفت از ایران را قطع کرده است، 
بازار های پرسود کشورمان مانند گوشی همراه، لوازم 
خانگی و... را همچنان در اختیار این کشور قرار دارد. 
با ایــن حال، شــواهد موجود نشــان می دهد 
کره جنوبی با وجود همراهی تنگاتنگی که با آمریکا 
در تحریم خرید نفت ایران داشــته، حاضر نیســت 
بازارهای خود را در ایران از دســت بدهد. به عبارت 
دیگر کره ای ها همچنان خواستار در اختیار داشتن 
بازارهای ما علیرغم قطع واردات نفت از ایران هستند. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کانگ سونگ 
چون، معاون وزیر بازرگانی کره جنوبی چندی پیش 
در  نشستی با مدیران پاایشگاه ها، خودروسازی ها 
و شــرکت های ساختمانی فعال در بازار ایران اظهار 
داشــت: تا حد امکان باید مانع از تاثیر منفی باای 
دور جدید تحریم ها بر اقتصاد کره جنوبی و کســب 
و کار شرکت های کشورمان شــویم، ایران نیازمند 
محصوات کره است و ما بازار این کشور را هر طور 
که شده حفظ می کنیم.البته این گستاخی مسئول 
کــره ای در حالی رخ داده کــه دولت ایران در قبال 
همراهی کره جنوبی با تحریم های ضدایرانی آمریکا، 
کاما منفعانه عمل کرده و تاکنون شاهد هیچ اقدام 

متقابلی با کره جنوبی نبوده ایم. 
در همین زمینه، محمد طحان پور، رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی کشــور درخصوص تبعیت کره جنوبی 
از تحریم هــای آمریکا علیه ایران با توجه به حضور 

محصوات کره ای در بازار ایران بیان کرد: به طور کلی 
همه کشورها  تابع سیاست های آمریکا هستند و از 
خودشان آنچنان اختیاری ندارند اما چشم بادامی ها 

در تاشند تا بازارهای ایران را از دست ندهند.
وی افــزود: در حال حاضر 70 درصد بازار لوازم 
خانگی مونتاژ نیست و حاصل تولید داخل است. کره  
به دلیل نداشتن کارخانه در  منطقه در حال تاش 
اســت تا راهی پیدا کند که مبادات تجاری با ایران 
انجام شود؛ کره جنوبی نمی خواهد  بازار جوان و پر 

مصرف ایران را از دست بدهد.
همچنین عبدا... رضیان، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسامی گفت: کشور کره جنوبی 
و شرکت های  سامسونگ و ال جی به طور کلی در 
اختیار آمریکا هستند. در جلسه ای که با مدیرعامل 
شــرکت سامسونگ داشــتیم، این مقام مسئول به 
صراحت اعام کرد که نمی توانند برخاف تصمیمات 

کشــور آمریکا کاری را انجام دهند و مجبور هستند 
مطابق دستورالعمل های دولت ترامپ حرکت کنند.
وی افزود: متاسفانه این کشورها وابسته و تحت سلطه 
آمریکا هســتند. دایل مختلفی هم در این مذاکره 
دوجانبه مطرح کردند، از جمله اینکه آمریکا، امنیت 
آنها را تامین می کند و 120 هزار سرباز آمریکایی در 
کشــور آنها مستقر است. به عبارتی باید اذعان کرد 
که کشور و شرکت های کره ای  تمام قد در خدمت 

آمریکا هستند.
در این جهت، حســین سروســتانی کارشناس 
اقتصادی اظهار داشت: به دلیل تحریم های ظالمانه 
اعمال شده علیه ایران در چند وقت اخیر شرکت های 
خارجــی در حال جــوان دادن در بازارهای ایران  
هســتند، بعضی از نمایندگان داخلی خیلی راحت 
به  شــرکت های ال جی و سامسونگ کره جنوبی  
باج می دهند تا لوازم خانگی و مواد اولیه  وارد کنند.

علی رغم همراهی کامل کره با تحریم های ضدایرانی 

کره جنوبی: بازار ایران را 
هرطور شده برای خودمان حفظ می کنیم!

محدودیت جدید تراکنش های بانکی در هر 24 ساعت برای 
هر شماره ملی از روز شنبه اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، بانک مرکــزی در اقدامی جدید، 
محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرد. همتی 
قبًا در گفت و گوی تلویزیونی اعام کرده بود که برنامه جدید بانک 
مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره 

ملی است.
در همین رابطه یک مقام بانک مرکزی خبر داد که این سیاست 

بانک مرکزی از روز شنبه رسماً عملیاتی شده است.
بر اساس این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا 
شده و ظاهرا تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، 
هر شماره ملی می تواند در طول یک روز )24 ساعت( نهایت تا 100 

میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
همچنین هر کارت بانکی در نهایت می تواند تا 50 میلیون تومان 

تراکنش بانکی در طی 24 ساعت داشته باشد.
گفتنی اســت، یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشــنامه 
محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج 
 psp  کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت های

و نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت می کنند.
یکی از اقدامــات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب 
کاهــش قیمت ارز و تاطم های ارزی شــد، بخشــنامه اصاح مبلغ 

تراکنش های بانکی بود که در هفته های گذشته اباغ و اجرا شد.
مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می تواند 
روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه های کارت خوان داشته باشد؛ اعمال 
این محدودیت موجب شــد تا سفته بازان و دال های خارج نشین که 
در کشورهای همسایه با کارت خوان بانک های داخلی اقدام به خرید 

و فروش ارز در مبالغ باا می کردند، به مشکل بخورند.
بعد از اعمال این محدودیت ها، دال ها دســت به کار شدند تا با 
افتتاح حساب در بانک های متعدد از طریق کارت بانک های مختلف 
خریدهــای ارزی خود را انجام دهند. گزارش های موثق حاکی از آن 
است که دال هایی که قبًا در یکی یا دو بانک حساب فعال داشتند، 
در بیش از 10 بانک حساب باز کردند تا با کارت های مختلف خریدهای 

50 میلیونی را انجام دهند.
اما با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی که از هفته جاری عملیاتی 
شده است، رسماً دست این گروه از دال ها در پوست گردو مانده و دیگر 
نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.
در ایامی که محدودیت های تراکنش های کارتی در کشور اعمال 
شده گروهی دست به نقد شده اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه 
تاش می کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به سمت معامات 
پایاپای هدایت کند؟ ادعای این گروه آن اســت که اگر فردی معامله 
کان داشــته باشــد مثًا اگر بخواهد ملک معامله کند، به مشکل بر 
می خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معامات ملکی و کان همیشه 
طرفین از چک های معتبر بانکی استفاده می کنند. در سایر معامات 

نیز ساتنا و پایا می تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
به نظر می رسد که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از 
کشور شده است، چرا که خرید ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، 
کانادا و... همه از طریق کارتهای بانکی انجام می شــد که اآن دست 

این گروه بسته شده است.

بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی
سقف تراکنش برای هرکد ملی 
روزانه ۱۰۰ میلیون تومان است

پایگاه خبــری دویچه وله اعام کرد طبق 
برآوردهای سازمان شفافیت بین المللی، در سال 
2017 حدود 30 میلیارد یورو در بخش مسکن 

پولشویی صورت گرفته است. 
به گزارش پایگاه خبری دویچه وله فارسی، پیدا 
کــردن یک آپارتمان و یا خانــه اجاره ای به ویژه در 
شهرهای بزرگی چون برلین، مونیخ و هامبورگ بسیار 
دشوار شده اســت. خرید خانه با درآمدی که مردم 
عادی دارند به رغم افت بهره بانکی تقریبا غیرممکن 
شــده، زیرا بهای خانه ها به ویژه در دو سال گذشته 

به بااترین سطح خود رسیده است. 
یافته های جدید در بازار مســکن آلمان هشدار 
دهنده اســت. این بازار نقاط ضعف بسیاری دارد و 
به طور فزاینده ای برای پولشــویی امکان پذیر شده 
اســت. طبق تحقیقات جدید ســازمان »شفافیت 
بین المللی« که درخصوص پولشــویی و فساد مالی 
افشاگری می کند، سرمایه های خارجی هنگفتی وارد 

بازار مسکن آلمان شده که منبع آن مشخص نیست. 
طبق برآوردی که این سازمان معتبر بین المللی کرده 
حجم این ســرمایه تنها در ســال 2017 حدود 30 

میلیارد یورو بوده است. 
تحقیقــات در ایتالیا هم نشــان داده که مافیا، 
مبلغ هنگفتی پول از طریق تجارت کوکائین، خرید 
و فــروش اماک و مســتغات به دســت آورده اند. 
ســازمان شفافیت بین المللی برآورد می کند که 15 
تا 30 درصد از ایــن پول کثیف اکنون در اماک و 

مستغات سرمایه گذاری شده است. 
در اواسط ماه اکتبرسال جاری، کریستوف شولته 
رئیس »ســازمان بین المللی مبارزه با پولشویی« در 
برابر افزایش فعالیت هــای جنایی در بخش اماک 
و مستغات هشــدار داد و ادا مولر، »رئیس سازمان 
شفافیت بین الملل« هم هشدار داده است که پولشویی 
به بزرگ ترین مشــکل امور مسکن در آلمان تبدیل 
شده است. به باور او قوانین موجود آلمان پاسخگوی 

این مشکل نیست.
فابیو د ماسی، کارشناس امور مالی حزب چپ های 
آلمان می گوید که آمار واقعی پولشویی در بازار مسکن 

بااتر از آن است که اعام می شود.
در چند روز گذشته پلیس آلمان و ایتالیا مراکزی 
را بازرسی کردند که حدس زده می شد فعالیت های 
مشکوک داشــته اند. پلیس آلمان در این اقدام 47 
نفر مظنــون را بازداشــت کرد؛ اخیــرا 70 خانه و 
مســتغات یک خانواده بزرگ عرب ســاکن برلین 

مصادره شده است. 
سازمان شــفافیت بین المللی درخواست کرده 
ثبت اماک در آلمان به صورت علنی انجام گیرد و 
در اختیار عموم گذاشــته شود تا صاحبان مسکن و 

مستغات مشخص گردند.
گفتنی است، چندی پیش هاوارد بیل کینسون، 
کارمند ســابق دانســک  بانک دانمارک )به عنوان 
بزرگ تریــن بانک این کشــور( در برابر پارلمان این 

کشور نسبت به وقوع یک پولشویی عظیم و بلندمدت 
در این بانک شهادت داد. 

وی که پیش تر مدیر مبادات این بانک دانمارکی 
در حوزه دریای بالتیک بود، اعام کرد که در مبادات 
مشــکوک انجام شده بین سال های 2007 تا 2014 
مجموعاً 200 میلیارد یورو معادل 227 میلیارد دار 

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

استفاده شده است. 
گفتنی است، کشورهایی مانند دانمارک، آلمان 
و ایتالیا که پولشویی باایی در این کشورها رخ داده، 
هر سه عضو گروه ویژه اقدام مالی )FATF( هستند 
و وجود چنین ارقام باای پولشویی دراین کشورها، 
حاکــی از ناکارآمدی این گروه ویژه در زمینه مقابله 

با پولشویی می باشد.

FATF نمونه ای دیگر از پولشویی در کشورهای عضو

دویچه وله: پولشویی 30 میلیارد یورویی در بازار مسکن آلمان رخ داده است

این روزها مجبور  دولت حســن روحانی 
شده پس از چندین سال حمله به دولت قبل، 
طرح های آن دولت را یک به یک دوباره احیا 

کند. 
به گزارش خبرنگار ما، در راستای بازگشت بی سر 
و صدای طرح های دولت های نهم و دهم، چندی پیش 
طرح کارت سوخت احیا شد و حاا طرح انتقال آب 

از دریای خزر.
بر همین اساس ایسنا گزارش داد: با وجود این که 
اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان 
با تاخیر طوانی مدت روبرو شد، اما رئیس جمهوری 
در آخرین ســخنان خود از حل مشــکات موجود 
برای اجرای این طرح خبر داد. طرح انتقال آب خزر 

به استان سمنان در کارگروه بررسی تأمین آب این 
استان در ســال 1384 به تصویب رسید و از سوی 
هیئت دولت در ســال 1389 به وزارت نیرو، اباغ و 
در سال 1391، به شرکت توسعه منابع آب و نیروی 

ایران به عنوان مجری سپرده شد.
این طرح که با هدف نمک زدایی و تصفیه 200 
میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال 
آن به شهرهای فات مرکزی در استان سمنان، برای 
مصرف  شرب و صنعت طراحی شد، طی این سال ها 
با محدودیت عدم اخذ مجوز از سوی سازمان محیط 
زیست روبرو شده بود که همین مسئله نیز اجرای این 
طرح را به تاخیر انداخت، تا اینکه اخیرا رئیس جمهور 
در سفر استانی خود به استان سمنان اعام کرد که 

از نظر دولت مشــکات انتقال آب از شمال ایران به 
استان  سمنان برطرف و کارهای مطالعاتی مربوطه 
نیز انجام شده و اگر سرمایه  گذاری بخواهد برای انتقال 
آب از شــمال به مرکز کشور از جمله سمنان اقدام 
کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات ازم را در 

اختیار او قرار دهد.
همچنین ایرج حیدریان -  مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان سمنان - در این باره اعام کرد که 
تدوین و نهایی شدن سند توسعه آب استان سمنان 
عاملی شد که طرح های انتقال بین حوزه ای آب در 
استان، از جمله انتقال آب دریای خزر توجیه پذیری 
داشته باشد. اقداماتی که در راستای سند توسعه آب 
استان انجام و منجر به این شد که سند آمایش آب 

محور نیز تهیه و تدوین شود و این پشتوانه محکمی 
برای انتقال آب دریای خزر است.

گفتنی اســت، طرح انتقال آب خزر به اســتان 
ســمنان از طرح های دولت های نهم و دهم بود که 
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و به دست 
معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست و در 
راستای نفی همه فعالیت های دولت سال های 84 تا 
92 کنار گذاشته شــد. این در حالی است که فقط 
هشــت درصد از منابع آبی کشور در خانه ها مصرف 
می شــود و با توجه به اینکه جمعیت استان سمنان 
حدود700 هزار نفر بوده و از یک درصد جمعیت کل 
کشــور کمتر است، آب مورد نیاز این استان، میزان 

قابل توجهی نمی شود. 

پس از احیای کارت سوخت رخ داد

بازگشت بی سر و صدای دولت روحانی به پروژه انتقال آب دولت قبل

معاون برنامه ریزی ســازمان صنایع کوچک با بیان اینکه 
فرق چندانی بین کارخانه تولیدی فعال با کمترین مقدار تولید 
و کارخانه تعطیل نیســت، اعام کرد 11 هزار واحد صنعتی با 

کمترین ظرفیت ممکن تولید می کنند. 
محمدعلی عزیزمحمدی در یک گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه 
تفــاوت چندانی بین کارخانه تولیدی فعال با کمترین مقدار تولید و 
کارخانجات راکد و تعطیل شده نیست اظهار داشت: بازگشت حدود 
هــزار و 300 واحد صنعتی به چرخه تولید واحد هایی بوده اند که در 

شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی قرار داشتند.
وی بــا بیان اینکه حدود 11 هزار واحد تولیدی کمترین ظرفیت 
تولید را دارند یا نیمه تعطیل هستند، افزود: احیای واحدهای غیر فعال 

به صرفه تر از ایجاد واحد جدید است.
معاون برنامه ریزی ســازمان صنایع کوچــک ادامه داد: راه اندازی 
و نوســازی واحد های صنعتی به دو مقوله سخت افزاری و نرم افزاری 

مرتبط است.
به گفتــه عزیزمحمــدی، در 36 مرکز خدمات کســب و کار و 
فناوری مشــاوران و کلینیک هایی مسقر شده اند و واحد های تولیدی 
 با گرفتن مشاوره، به روز شوند تا واحد تولیدی به چرخه فعال تولید

 بازگردد.
وی اضافــه کرد: بیش از 19 هزار نفر پس از راه اندازی واحدهای 

تولیدی به شغل خود در واحدهای فعال شده بازگشته اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  معاون برنامه ریزی سازمان صنایع 
کوچک از بسته حمایتی وزارت صمت خبر داد و گفت: بر اساس ماده 
شش برنامه توســعه باید درصدی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده 

بابت بازسازی شهرک های صنعتی بازگرداننده شود.
وی افزود: تاکنون این بخش متعلق به بازسازی شهرک های صنعتی 

بازگرداننده نشده است.
در ادامه این برنامه، سجاد هاشمی رئیس  شهرک صنعتی عباس آباد 
در ارتباط تلفنی به اصاح قوانین اشاره کرد و گفت: از وقتی که وزارت 
صنایع و بخش صنایع کوچک ادغام شد، بخش صنایع کوچک به شدت 

آسیب پذیر شده است.
وی با بیان اینکه صنایع کوچک آسیب پذیر هستند، افزود: برخی 
قوانین مانند مالیات برارزش افزوده، بخش صنایع کوچک را به نابودی 

می کشاند.
نماینده تام ااختیار شهرک عباس آباد حفظ بخش صنایع کوچک 
را بهترین پدافند در شرایط کنونی اعام کرد و افزود: مالیات بر ارزش 
افزوده یکی از موارد اصاح قوانین است که باید از مصرف کننده نهایی 

گرفته شود.
هاشــمی 23 درصد حق بیمه تامین اجتماعی و بهره 18 درصد 
 وام بانکــی بــرای واحدهای تولیدی را از مشــکات صنایع کوچک

 اعام کرد.

 سازمان صنایع کوچک: 
۱۱ هزار واحد صنعتی با کمترین ظرفیت ممکن  

فعالیت می کنند

قیمت بازارقیمت کارخانه نوع خودروردیف
22.492.00038.300.000پراید 1111
22.709.00035.000.000پراید 2131
23.400.00034.700.000پراید 3151
74.952.000129.000.000چانگان 4
30.389.00044.500.000تیبا 52
54.361.900114.500.000پژو 207 اتوماتیک6
32.944.60054.700.000پژو 7405
8SLX 35.105.90060.500.000پژو
34.745.20056.500.000پژو 405 دوگانه سوز9
40.595.70070.500.000پژو پارس10

11 TU5 پژو پارس
42.481.00079.500.000کاس 13 

20636.286.00061.000.000 تیپ 122
20641.942.00071.500.000 تیپ 135

14 8 V 206 پژو
42.763.10072.500.000صندوقدار

سمند ال ایکس 15
)LX(33.535.40057.000.000

16EF7 34.338.20059.500.000سمند
42.241.10072.000.000پارس دوگانه سوز17
46.989.40081.500.000دنا18
53.265.800107.500.000دنا پاس19
53.923.400113.000.000تندر پاس اتوماتیک20
215S 98.640.000173.000.000هایما
113.062.000206.000.000سراتو با آپشن22
30H50.000.00097.000.000 کراس23
27.570.00039.800.000تیبا24
42.664.00081.500.000پارس 5TU کاس 2515
267S 104.313.000205.000.000هایما
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مدیرعامــل فواد مبارکه گفت: چشــم انداز فواد مبارکه 
دستیابی کامل به تکنولوژی ساخت و بهره برداری صنعت فواد 

است.
بــه گزارش خبرنگار کیهان از اصفهان، مهندس عظیمیان در دیدار 
با مدیرکل دفتر سیاســت گذاری وزارت علوم و رئیس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان بر اهمیت بیش از پیش علم و دانش در صنعت و اقتصاد 
تاکید کرد و گفت: شرکت فواد مبارکه قصد دارد با توسعه اکوسیستم 
نوآوری و ایجاد مرکز نوآوری و شتاب دهنده، از استارت آپ ها و شرکت های 
دانش  بنیان حمایت کند و با مشــارکت در سرمایه گذاری خطرپذیر، به 
توسعه توانمندی فناورانه آنها کمک کند تا از این طریق امکان دستیابی 
به فناوری صنعت فواد مهیا شــود و در این راســتا از شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان دعوت به همکاری می کند.
در این دیدار دکتر مهدی کشمیری مدیرکل دفتر سیاست گذاری و 
برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به وجود 
بیش از 5000 واحد فناور در 43 پارک علم و فناوری در سطح کشور و 
510 واحد فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خواستار 

توسعه همکاری ها با صنعت فواد کشور و شرکت فواد مبارکه شد.
در ادامــه، دکتر مهدی ابطحی رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهــان و رئیس پژوهشــکده فواد با اشــاره به دســتاوردهای مهم 
همکاری های گذشته و حال حاضر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با 
شرکت فواد مبارکه اعام کرد: بیش از 40 درصد واحدهای فناور مستقر 
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سابقه همکاری با فواد مبارکه را 
دارند و فواد مبارکه بازار مهم و اصلی عرضه توانمندی های پژوهشی و 
فناورانه آنهاست. وی همچنین آمادگی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
را برای مشارکت در طراحی و ایفای نقش در اکوسیستم نوآوری فواد 

مبارکه اعام کرد.

مدیرعامل فواد مبارکه اصفهان
چشم انداز فواد مبارکه

 دستیابی کامل به تکنولوژی صنعت فواد است

کارشناس بازار گاز گفت: صادرات گاز به مشتریان در شکل 
خرده فروشی، موجب وابستگی بیشتر مشتریان به ایران خواهد 

شد.
 محمد ایمانی در گفت و گو با خبرگزاری فارس درباره صادرات گاز به 
شکل خرده فروشی اظهار داشت: خرده فروشی گاز یکی از کارهایی است 
که کشورهای بزرگ صادرکننده این نوع انرژی در کنار صادرات عمده آن 
انجام می دهند تا کشورهای دیگر را هر چه بیشتر به گاز خود وابسته کنند.
وی ادامه داد: در قراردادی که ایران برای صادرات گاز به عمان امضا 
کرده، موضوع خرده فروشــی ذکر شده تا کار شبکه گذاری و صادرات به 
مشــتریان خرد نیز انجام شود. این کار می تواند درباره عراق هم صورت 
بگیرد و ظاهرا با افزایش صادرات گاز به این کشور می توان از این فرصت 
استفاده کرد.بر اساس این گزارش، یکی از مهم ترین قراردادهای صادرات 
گاز ایران در طول سالیان گذشته قرارداد مربوط به عراق است که شامل دو 
بخش بغداد و بصره می شود. در دو قرارداد میان ایران و عراق مقرر شده 
تا صادرات گاز در سال نخست، روزانه حدود شش میلیون مترمکعب، در 
سال دوم حدود 14 میلیون مترمکعب و در سال سوم تا پایان قرارداد به 

سقف 30 تا 35 میلیون مترمکعب برسد.
میانگیــن صادرات گاز به بغــداد روزانه 8/5 تا 9 میلیون مترمکعب 
گاز بوده و حتی تا 18 میلیون متر مکعب در روز نیز رسیده است. آغاز 
صادرات گاز ایران به بصره، پس از طی مراحل ساخت خطوط انتقال در 
عراق در مرحله حل و فصل مسائلی میان پیمانکار بخش داخل عراق و 
کارفرما )وزارت برق عراق( اســت، در بخش داخل ایران آمادگی کامل، 
چه از لحاظ تأسیســات و ایســتگاه ها و خطوط و چه از لحاظ گاز مورد 
نیاز اعام شده است. البته حمیدرضا عراقی، مدیرعامل پیشین شرکت 
ملی گاز، برقراری صادرات گاز به بصره را در گرو پرداخت هزینه از سوی 

عراق اعام کرده بود.
صادرات گاز به بصره نیز در قالب فاز دوم صادرات گاز به عراق تعریف 
شده که از پایانه شلمچه و با بهره مندی از ظرفیت خط ششم سراسری 
ایران، انجام خواهد شد. قرار است با اضافه شدن بصره به مقاصد صادراتی 
گاز ایران، میزان صادرات روزانه گاز ایران به حدود 60 میلیون مترمکعب 
افزایش یابد.آمریکا ماه گذشــته 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.
گفتنی است از روز شنبه، شرکت ملی گاز ایران اعام کرد صادرات 
گاز ایران به عراق از مســیر نفت  شــهر به بغداد که به دلیل زلزله اخیر 
استان کرمانشاه و آسیب دیدگی در خط ششم سراسری متوقف شده بود، 

از سر گرفته شده است.

یک کارشناس:
خرده فروشی گاز وابستگی مشتریان

 به ایران را بیشتر خواهد کرد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بزرگ،  انباشته خودروسازان  زیان  به  با اشاره 
اظهار کرد: بنگاه داری خودروسازان یک نوع 

هزینه کردن از جیب مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، سخنگوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: به نظر می رســد در شرایط فعلی 
خودروسازان باید براساس قیمت تمام شده، افزایش 
قیمتی داشته باشند، اما بخشی از قیمت تمام شده 
را هزینه های َســربار خودروسازان تشکیل می دهد. 
جای سؤال است که خودروسازان چرا حاضر نیستند 

هزینه های َسربارشان را کاهش دهند.
سعید باستانی تصریح کرد: زیان انباشته ایران 
خودرو حدود 8 هزار میلیارد و این زیان برای سایپا 
حدود 10 هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر 
مردم حدود یک میلیون تومان بابت سهام اضافه ای 

که خودروسازان نگه داشته اند، هزینه می کنند.
وی با اشاره به اینکه ایران خودرو تا اردیبهشت 
99 پیش فروش انجام داده است، افزود: بنگاه داری 
خودروســازان یک نوع هزینه کردن از جیب مردم 

است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ســایپا حدود 
یــازده هــزار و ایران خودرو هم 13 هزار پرســنل 
مــازاد دارد. همچنین ســایپا حدود هــزار و صد و 
هشــتاد نفر و ایران خودرو یک هزارو پانصدوچهل 
 نفر عضــو هیئــت مدیــره شــرکت های جانبی

 دارند.
باستانی ادامه داد: این دو شرکت ساانه حدود 
هزار و صد میلیارد تومان حقوق به پرســنل مازاد 
پرداخت می کنند. ایران خودرو سال قبل حدود پنج 
هزار و هشتصد میلیارد تومان سود بانکی پرداخت 
کرده و می توان این عوامل را موثر بر افزایش قیمت 

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:

بنگاه داری خودروسازان هزینه کردن از جیب مردم است

اعام کرد.
نماینده خودروســازان در این رابطه پاسخ داد: 
تعداد اعضاء هیئت مدیره مطرح شده از سوی آقای 

باستانی 100 درصد اشتباه است.
حسن قره ئی در مورد تعداد پرسنل هم تصریح 
کرد: خودروسازان در راســتای حمایت از اشتغال، 

پرسنل خود را اخراج نکرده است.
وی گفــت: نارضایتــی و دلخــوری مــردم از 
خودروســازان غیرقابل انکار است. در چندماه اخیر 
تولیدات خودروسازان به نصف رسیده و اگر افزایش 
قیمت خودروها اعمال نشــود تولید بازهم کاهش 
می یابد، گویا خوشبختانه افزایش قیمت ها در حال 

اعمال است.
نماینــده خودروســازان اظهار کرد: پیشــنهاد 
خودروسازان این است که خودرو 5 درصد کمتر از 
حاشــیه بازار نرخ گذاری شود. اگر این اتفاق نیافتد 

قیمت خودروهــا در بازار با نوســان دائمی همراه 
خواهد بود.

قره ئی گفت: قیمت بازار موهوم نیست؛ ظرفیت 
خودروسازان حدود 2 برابر تقاضای بازار است. به این 
ترتیب خودروســازها می توانند باای تقاضا، عرضه 

کنند و محصواتشان را اقساطی بفروشند.
وی با اشــاره به اینکه »قیمت خودرو می بایست 
تا تابستان 97 افزایش می یافت«، افزود: اینکه چند 
درصد از خودرو، خارجــی و چند درصد آن ایرانی 

است تاثیری در قیمت ندارد.
یک کارشناس صنعت خودرو هم در ارتباط تلفنی 
با این برنامه تأکید کرد: وقتی از حاشــیه بازار حرف 
می زنیم باید رقابت و عرضه هم وجود داشته باشد؛ 

حال این رقابت در کجا نمود دارد؟!
علی علیلو افزود: به بهانه حمایت از تولید داخل، 
واردات خودرو وجود ندارد، اما چند شــرکت داخلی 

واقعا با هم رقابت می کنند؟
وی بــا بیان اینکه »ایران خودرو و ســایپا هیچ 
پوشش رقابتی ندارند« ادامه داد: تا امشب به بهانه 
تحریم، عرضه ای صــورت نمی گرفت اما به یکباره 
تحریم حل شــد و عرضه انجام گرفت! تحریم تمام 

شد؟
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: امسال 
حدود 3 مرتبه افزایش قیمت انجام گرفت، افزایش 
قیمت های اخیر و حاشیه های بازار توسط خودروساز 

کارگردانی می شود.
گفتنی است اواخر هفته گذشته ایران خودرو در 
اقدامی خودسرانه قیمت برخی محصواتش را بیش 

از 50 درصد افزایش داد.
خودروســازان تا پنجشنبه شــب مدعی بودند 
پس از تحریمها و گرانی ارز با مشــکل تأمین قطعه 
مواجه هستند و بنابراین زمان تحویل سفارشها را به 
چندین ماه بعد حواله می کردند، اما پس از افزایش 
قیمتها زمان تحویل برخی خودروهایشــان را 15 

روزه اعام کردند!
معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که در این فاصله 
کوتــاه، قطعات تأمین شــد و خودروها دوهفته ای 

تحویل میشوند.
شایان ذکر است که ظاهرا رئیس جمهور و وزیر 
صنعت مانعی برای افزایش قیمت خودرو نمی بینند 
و در حقیقت خودروسازان با این چراغ سبز قیمتها 

را افزایش می دهند.
پیش از این سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع 
مجلس شــورای اسامی از مسئوان وزارت صنعت 
نقــل کرده بود که رئیس جمهــور با افزایش قیمت 
خودرو مخالف کرده اســت، اما وزیر صنعت با انکار 
این موضوع اعام کرد: رئیس جمهور با افزایش قیمت 

خودرو مخالفت نکرده است.

وزیر نیرو گفت: میانگین بارش تا 1۶ آذر در 
کل کشور ۸۵ میلی متر بوده که در مقایسه با 

سال گذشته 220 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اردکانیان 
در برنامه نگاه با بیان اینکه ســال آبی از ابتدای مهر 
آغاز و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد اظهار کرد: 

میزان بارش ها در مقایسه با میانگین دراز مدت کشور 
که 45 میلی متر بوده 85 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: البته سازمان هواشناسی در عین حال 
که پاییز خوبــی را از نظر بارش ها پیش بینی کرده 

است، اما اعام کرده زمستان پربارش نخواهد بود.
وزیر نیــرو ادامه داد: در هر حــوزه آبریزی اگر 

خشکسالی شود خاک مقدار زیادی از رطوبت خود را 
از دست می دهد و اگر بارش در سال های بعد مناسب 
باشــد تا مدتی آب قابل توجهی تولید می شود زیرا 

مقدار زیادی آب جذب خاک می شود.
اردکانیان گفت: امیدوارم بارشها به صورت برف 
باشد اما وزارت نیرو سال آبی 98-97 را متناسب با 

ســال گذشته در نظر گرفته است تا غافلگیری برای 
ما ایجاد نشود.

وی عنوان کرد: از مردم برای همکاری در مصرف 
آب و برق قدردانی می کنیم و تابستان ممتازی از نظر 
مصرف داشتیم.وزیر نیرو افزود: ورودی آب سدها تا 

کنون دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.

وزیر نیرو اعام کرد

افزایش ۲۲0 درصدی بارش ها در مقایسه با پارسال



گزارش روز
صفحه ۵

 د وشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ 
۲ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۰

افقی:
1- اثری فارســی از پیر هرات خواجه عبداه 
انصــاری- میــوه وارداتی 2- از نشــانه های 
ترس شــدید یا افت فشــار خــون 3- ماده 
کشنده- سازمان فضایی آمریکا- چروک- ضد 
هیچ 4- فیلســوف خردگرای آلمانی- گردش 
دســته جمعی 5- نوعــی طــاق- فیلمی از 
رسول ماقلی پور- سبزی خودروی کوهپایه ها 
6- پدیده فرانســوی- بنگاه نشــریاتی- ورقه 
پاســتیکی یا مقوایی 7- هم محل شمیرانی- 
آویخته و وابسته- پیامبر 8- صوت تعجب زنانه- 
اشاره با چشم و ابرو- سطوت و جبروت- طمع 
9- ابزار- عدد دوست داشــتنی- خراب کننده 
دندان هــا 10- نام دیگر ماه- فرومایه- رمزینه 
کااهای صنعتی 11- نوازنده دایره زنگی- اسم 
مصدر ریسیدن- خواهر مهین 12- چراغی در 
خودروها- ظرف برشــتن 13- بانگ نهیب- 
بازسازی فرش- شکوه و جال- بااپوشی بلند 
14- برای جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل 
طرح آن به وزارت نفت ارائه شده است 15- نامی 

برای زنان- کتابی از زنده یاد علی شریعتی.

عمودی:
1- خط قرمز همسایگی- معاشرت- شوخی 
و مزاح 2- مادر یا مادربزرگ- هنر افراد 
هوچی 3- کلمه شرط نما- عریان- تانک 
درهم شکسته- تلمبه خون 4- مکان- 
فیلمی از خسرو شکیبایی- بر جواهرات 

شماره 11287 جدو    ل

نشسته و قیمت آن را باا می برند 5- از 
رنگ ها  از  لرستان- ســرازیری-  توابع 
6- شعر و سرود- طرف راست- دوستی 
7- اولین، یکمین- روســتایی در مسیر 
کرج به چالوس- بوی ماندگی 8- پسوند 
شباهت- پرداختی از بانک ها- انفرادی- 
اندیشه 9- ضمیر چهارم- بخشی از پا- 
نااستوار در عقیده 10- تکرارش بی قانونی 
لنگ  تیمور  نمو- پسر  و  می شود- رشد 
11- جســم و بدن- پزشک- نامی دیگر 
12- ســم خطرناک- ضایعات رنده کاری 
چوب- آب بند 13- شکوه گر جدایی ها- 
پول رایج در چین- یار مشهدی- خیابان 
14- تعدادش ســال به سال بیشتر شده 
و موسســات مالی ما را به ورشکستگی 
سوق می دهد- بخشش 15- اثر ماندگار- 
مخالفت کردن، ناسازگاری- شهر فاسفه 

باستان.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/23 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی رضایی به شماره 

ملی 0041094697 به سمت رئیس هیئت مدیره و 

محمدرضا رضایی به شماره ملی 0043671527 به 

سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهرداد رضایی 

به کد ملی 0061780251 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 

عقود اسامی با امضاء مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران یراق 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰6۵۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۰۹6 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1397/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم زهرا 
مجاهد کعبه به شــماره ملی 387164501 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم فاطمه جعفری به شماره ملی 0076554341 
به  عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای میر امیررضا طباطبایی ماهر به شــماره ملی 
0062403291 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
خانم مژگان میرزائی به شماره ملی 0450342719 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه شفیع به شماره ملی 
0872490815 به ســمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته برات و 
قراردادها و عقود اسامی با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت 

معتبر باشد.

آگهی تغییرات شرکت زیست بام سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵8۲۱۹ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲8۳۵۵6 

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

قرمزی چشــم، خارش چشــم، سردرد، 
و  بدخلقی  تیک های عصبــی،  ســرگیجه، 
بهانه گیری، پرخاشــگری، درد مفاصل، افت 
تحصیلــی، انزواطلبی، کندی ذهــن و... از 
مهم ترین آسیب ها و معایب استفاده بیش از 
حد از فضای مجــازی و بازی های رایانه ای در 

کودکان و نوجوانان است.
افرادی که بیش از حد بازی های رایانه ای انجام 
می دهند یا بیشتر وقت خود را در فضای مجازی به 
گشت و گذار و جست وجوهای اینترنتی می گذرانند 
به بیماری های متعدد جسمی و روحی مبتا می شوند 

و سامتی خود را به خطر می اندازند.
کودکانــی که زمان زیــادی را صرف بازی های 
کامپیوتری و ویدئویی می کنند و به عبارت دیگر دچار 
نوعی اعتیاد به بازی های رایانه ای شده اند بیشتر از 
دیگر کودکان به بیماری های روحی و جسمی مبتا 
می شوند و رفتار پرخاشگرانه، عصبی و غیرطبیعی 

از خود نشان می دهند.
زمان مناسب برای بازی های رایانه ای

بســیاری از پزشکان، متخصصان و کارشناسان 
معتقدند کودکان زیر 5 سال بهتر است با بازی های 
رایانه ای آشنا نشوند و با بازی های قابل لمس واقعی 
مانند لگو، خانه ســازی، پازل و... سرگرم شوند تا از 
آســیب ها و مضرات بازی های رایانه ای دور بمانند 
تا زمانی که قدرت تشــخیص بازی های باکیفیت و 

مناســب را پیدا کنند و وقت خود را برای بازی های 
مضر و نامناسب هدر ندهند.

»سیما ملتجی« کارشــناس مسائل اجتماعی 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان به مضرات برخی از 
بازی های رایانه ای اشاره می کند و می گوید: »برخی 
از این بازی ها غالبا اکشــنی و هیجانی هستند و در 
آنها کشــتن، تخریب، تیراندازی، مرگ و نیســتی 
فراوان وجود دارد و به جای انگیزه و تاش و تحرک 
به کودکان هیجان های کاذب و منفی و اســترس و 
نگرانی وارد می کند و آنها را از رشــد و بالندگی دور 

می سازد«. 
وی اضافه می کند: »کــودکان در برخی از این 
بازی ها آنچنان جذب کامپیوتر می شوند که گذشت 
زمان را فراموش می کنند، این در حالی است که در 
این مدت طوانی، به صفحه نمایش خیره شــده اند 
و ساعت ها پشت میز نشسته اند بدون اینکه تحرکی 
داشــته باشند و از پشــت میز برخاسته باشند، به 
همین دلیل پس از مدتی خســتگی، درد مفاصل، 
مشکات بینایی، اختاات عصبی، تیک های عصبی 
مانند ناخن جویدن، پلک زدن های متوالی، حرکات 
غیرعادی دست یا پا به سراغشان می آید و آنها را با 

خطرات جدی مواجه می سازد.«
به گفته این کارشــناس، اســتفاده غیرمجاز و 
بیــش از حد از فضای مجازی به تدریج در کودکان 
و نوجوانان نوعی اعتیاد ایجاد می کند و ترک کردن 

مزایا و معایب بازی های رایانه ای برای کودکان و نوجوانان

 فریده شریفیغرق شدن در گرداب فضای مجازی به چه قیمتی؟!

* یک کارشناس مسائل اجتماعی: بهترین سن استفاده از فضای 
مجازی و بازی های رایانه ای سنین 7 یا 8 سالگی است و هر نوع بازی 
هم مناسب کودکان و نوجوانان نیست و باید بازی هایی مورد استفاده 

قرار گیرد که در آنها رشد و تحرک، بالندگی و سازندگی ایجاد کند و 
زمینه ساز پیشرفت فکری و علمی آنها باشد.

 بخش پایانی

این عادت هم با مشکات خاص خود مواجه است که 
ضرورت توجه عمیق و کافی والدین به این بازی ها 

را نشان می دهد.
وی خاطرنشان می کند: »بهترین زمان استفاده 
از فضای مجازی و بازی های رایانه ای برای کودکان و 
نوجوانان سنین 7 یا 8 سالگی به بعد است آن هم با 
نظارت والدین، چرا که در این ایام می توان به فرزندان 
آموزش داد و یادآوری کرد که هر نوع بازی رایانه ای 
مناسب نیست و نباید استفاده شود. بلکه بازی هایی 

باید به کار گرفته و اســتفاده شود که رشد، تحرک، 
بالندگی و ســازندگی را در کودکان افزایش دهد و 
زمینه ساز پیشرفت و ترقی فکری و علمی آنها باشد.«
عوارض جسمی، اعتیاد به بازی های کامپیوتری 
شــامل کبودی زیر چشم، ســفتی عضات شانه، 
کم خوابی، میگرن، ســردردهای شــدید، کمردرد، 
اختاات غذا خوردن و بهداشــت ضعیف شخصی 
است و عوارض روحی و روانی غرق شدن در فضای 
مجازی، انزاوطلبی، افسردگی، یأس و درماندگی است.

غرق در مرداب مجازی
اســتفاده از فضای مجازی و بازی های رایانه ای 
اثرات مثبت زیادی دارد اما به دلیل ناآگاهی و عدم 
آموزش برخی از افراد از اســتفاده صحیح و مناسب 
فضای مجازی، بسیاری از متخصصان و کارشناسان 
معایــب و آثار منفی آن را زیــر ذره بین قرار داده و 

نسبت به آن هشدار جدی می دهند.
این کارشناسان می گویند نقش مثبت بازی های 
رایانه ای بر سامت یادگیری اهداف اجتماعی را نباید 
نادیده گرفت اما برخــی از افراد به ویژه کودکان و 
نوجوانان آنچنان شیفته بازی های رایانه ای می شوند 
و جذب فضــای مجازی می گردند که امکان بیرون 
آوردن آنها از این گرداب وجود ندارد یا به ســختی 

امکان پذیر است.
یک دانشجوی رشته اقتصاد که در دانشگاه علوم 
و تحقیقات)دانشگاه آزاد اسامی( درس می خواند به 

گزارشگر کیهان می گوید: »نه تنها برخی از کودکان 
و نوجوانان بلکه بســیاری از دانشجویان نیز آنچنان 
در فضای مجازی غرق می شوند که از دنیای اطراف 
خود بی خبر می شــوند. به طــور مثال من هرگاه با 
تاکسی به دانشگاه می آیم تمام مسافران سرشان در 
گوشی تلفن همراه خودشان است و اصا به بیرون 
یا اطرافیان توجه ندارند، وقتی به دانشگاه می رسم و 
با اتوبوس دانشگاه به سمت دانشکده خودمان می روم 
می بینم از 30 یا 40 نفر دانشجو به جرأت می توان 

گفت که تمامی آنها به جز تعداد کمی سرشــان در 
گوشی تلفنشان است و یا بازی می کنند، یا در فضای 
مجازی جست وجو و گشت و گذار می کنند، عده ای 
هم مشغول چت کردن و گفت وگو با دوستان خود 
هستند. به عبارت بهتر می توانم بگویم همه غرق در 

فضای مجازی و اینترنت هستند.«
این دانشــجو اضافه می کند: »حتی سر کاس 
وقتی استاد درس می  دهد عده ای مشغول گوشی های 
خود هستند و یا متوجه نگاه های سرزنش آمیز استاد 
نمی شوند و یا خودشان را به بیراهه می زنند در حالی 
که کاس درس حرمتی دارد و باید احترام استاد و 

کاس درس رعایت شود.«
وی همچنین می گویــد: »اتفاقا به تجربه ثابت 
شده دانشجویانی که اینگونه خود را غرق در فضای 
مجازی و گوشی تلفن همراه خود می کنند و با این 
و آن چت می کنند و در شبکه های اجتماعی پرسه 
می زنند غالبا افراد تنهایی هستند که هیچ دوستی 
ندارند و احســاس تنهایی و افسردگی می کنند چرا 

که لذت سخن گفتن مستقیم با دوستان، معاشرت 
اجتماعی و رفت و آمدهای صحیح و مناسب بسیار 

بیشتر از فضای مجازی و دوستان مجازی است!«
سیما ملتجی کارشناس اجتماعی در این زمینه 
می گوید: »تحقیقات نشان می دهد افرادی که بیش 
از حد خودشان را درگیر فضای مجازی و اینترنتی 
کرده اند همیشه نگرانتر و افسرده تر از انسان های دیگر 
هستند و این مسئله در کودکان نگران کننده تر است، 
چرا که آنان بیشتر در معرض رفتارهای خشونت بار 

اجتماعی قرار می گیرند.«
زمان بندی مناسب

 برای استفاده از فضای مجازی
خداونــد در قرآن کریم بــه مؤمنان می فرماید: 
»واعدوا لهم ما استطعتم من قوه )آیه 60 سوره انفال( 
در مقابل دشمن هرچه می توانید ابزار و امکانات آماده 
کنید. در حال حاضر دشــمن از ابزار فضای مجازی 
و تبلیغات در این حوزه مجازی برای نفوذ و سیطره 
فرهنگی بر جامعه ما استفاده می کند و ما هم باید از 
این فضا برای تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف اسامی 
استفاده کنیم. اما استفاده از فضای مجازی شرایط، 
زمان بندی و ویژگی های مخصوص به خود را دارد که 

باید در نظر گرفته شود به خصوص برای کودکان و 
نوجوانان که روح لطیف و تأثیرپذیری دارند و زودتر 

تحت تاثیر قرار می گیرند.
»محمدرضا واضح کرداری« کارشناس کامپیوتر 
در این زمینه می گوید: »امروزه چگونگی استفاده از 
اینترنت و فضای مجازی تبدیل به یکی از دغدغه های 
مهم خانواده های ایرانی شده است، این مسئله نه تنها 
برای فرزندان بلکه بــرای والدین هم چالش برانگیز 
است چرا که برخی از والدین خودشان آنچنان در این 
فضای مجازی غرق می شوند که نمی توانند فرزندان 
خود را به درســتی هدایت کنند. در حالی که ایجاد 
فضای امن و سالم برای خانواده ها باید یکی از وظایف 

مهم مسئولین و دولتمردان باشد.«
وی اضافه می کند: »مسئولین باید به خانواده ها 
آموزش دهند که چه وقت از اینترنت استفاده کنند 
و زمان بندی مناسبی برای این منظور تهیه و تنظیم 
نمایند و این طور نباشــد کــه فرزندان هر وقت که 
بخواهند از اینترنت استفاده کنند و محدودیتی در 
این زمینه نداشته باشند. البته در این میان رسالت 
صدا و سیما و رسانه های گروهی بسیار خطیر است و 
باید فرهنگ سازی کنند و این مسئله را به خانواده ها 

آموزش دهند.«
این کارشناس خاطرنشان می کند: »در شرایط 
کنونی که دسترســی به همه شبکه های اجتماعی 
میسر نیســت و برخی از فیلترشکن و سایر ابزارها 

برای دســت پیدا کردن به شبکه هایی نظیر تلگرام، 
واتســاپ و... اســتفاده می کنند والدین باید مراقب 
باشند و دسترسی فرزندان به شبکه های اجتماعی 
را در کنترل خود داشته باشند. فضای کنترل شده 
و امن و ســالم این امکان را بــه والدین می دهد تا 
بدون نگرانــی کودکان خود را در بهره مندی از این 

فضا آزاد بگذارند.«
وی همچنین می گویــد: »والدین وظیفه دارند 
که مدت زمان اســتفاده کودکان از فضای مجازی و 
اینترنت را مدیریت کرده و به آنان آموزش دهند که 
چگونه می توانند وارد این فضا شده و مطالب موردنیاز 
و مناســب سن خود را دریافت کنند. قرار گذاشتن 
اینترنت 24 ساعته در اختیار کودکان اقدامی نادرست 

است و باید والدین به این معضل توجه کنند.
کنترل و فرهنگ سازی

کامپیوتر، اینترنت و فضای مجازی این روزها تبدیل 
به بخش تفکیک ناپذیر زندگی انسان ها شده است، مهم 
این است که خانواده ها، کاربران و افراد مختلف بدانند 
چگونه می توانند از این تکنولوژی در جهت رسیدن به 
رشد و تکامل استفاده کنند و از جنبه های انحرافی و 

مضرات این خدمات ارتباطی دور بمانند.

»خســرو کردمیهن« معاون نظارت و ارزشیابی 
بنیاد ملــی بازی های رایانه ای در این باره می گوید: 
»بهترین شکل کنترل بر بازی های غیرمجاز رایانه ای 
فرهنگ سازی و آموزش دادن به مردم است چرا که 
والدین و خانواده ها بهترین مرجع برای آموزش دادن 
فرزندانشــان از آســیب ها و خطرات فضای مجازی 
است، وقتی که اطاعات کامل باشد طبیعتا والدین 
بازی هایی را انتخاب می کنند و در اختیار فرزندانشان 
قرار می دهند که مشکلی برای آنان ایجاد نکند و حتی 

نقاط مثبت شان را تقویت کند.«
وی اضافه می کند: »طبیعتا این کار ســخت و 
مشکلی است که در هر فروشگاه یک ناظر بگذاریم تا 
بر انتخاب بازی ها کنترل و نظارت داشته باشد اما اگر 
خود مردم به طور مستقیم نظارت کنند و بازی های 
غیرمجاز توســط مردم و مخاطبان انتخاب نشود به 

صورت خودکار بازارش از بین می رود.«
معاون نظارت و ارزشــیابی بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای مهم ترین نهاد برای فرهنگ سازی را صدا و 
سیما عنوان می کند و می گوید: »بهترین گزینه برای 
فرهنگ سازی صدا و سیما است اما با وجود مشکاتی 
که وجود داشته به اشکال مختلف و در طول سال های 
گذشته، تاش بر این بود که مسئله کنترل بازی های 
رایانه ای و استفاده از فضای مجازی در حد معقول و 
قابل قبول در بین آحاد مردم جا بیفتد و قشر زیادی 

از مخاطبان در این زمینه فرهنگ سازی شوند.«

بدون نقطه کور

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی
6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی
1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی
1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها
ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطاع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت 
گیتی گستر لیو به شناسه ملی 10320760004 به نمایندگی 
آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی 1263269095 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره، شــرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی 
10320762667 به نمایندگی آقای ابراهیم جانی به شماره ملی 
0071872809 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق 
گنجینه ایرانیان به شناسه ملی 10320247637 به نمایندگی 
آقای منصور رضایی به شماره ملی 0055533213 به عنوان 
عضو هیئت مدیره، شــرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه 

ملی 10320787812 به نمایندگی آقای ابراهیم قاســمی به 
شــماره ملی 0420967540 به عنــوان عضو هیئت مدیره و 
شرکت بنیان سرمایه تسنیم به شناسه ملی 10320848898 
به نمایندگی خانم نفیسه دروکی به شماره ملی 0493404384 
بــه عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از قبیل: چک، برات، قراردادها و... با امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شــرکت و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت 
و ســایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲8۰۳۰۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت 
امنا مــورخ 1395/9/24 و 
مجوز ســازمان هواپیمایی 
کشوری به شماره 55036 
مجوز  و   95/11/3 مــورخ 
ســازمان حــج و زیارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 و مجوز اداره کل 
گردشگری استان تهران به 
شــماره 952/126/9409 
مورخ 95/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نام موسسه 
به فرهنگی خدمات مسافرت 
هوایی گردشگری و زیارتی 
ثامن اائمــه تغییر یافت و 
اساسنامه اصاح شد.  ماده 
ماده 2 اساســنامه به شرح 
ذیل اصاح گردید: فعالیت 
در زمینه اخذ روادید، تنظیم 
و انجام مسافرت های گروهی 
داخلــی و خارجی، ذخیره 
هرگونــه خدمات  و  مکان 
گردشگری با رعایت قوانین 
و مقررات ســازمان میراث 
دســتی  صنایع  فرهنگی، 
)هرگونــه  گردشــگری  و 
تغییرات در خصوص سهام 
شرکا، مدیران، مکان فعالیت 
و تاســیس شــعبه باید با 
کل  اداره  موافقت  کســب 
صنایع  فرهنگــی،  میراث 
دستی و گردشگری استان 

تهران صورت پذیرد.(

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوائی و زیارتی 
ثامن اائمه موسسه 
غیرتجاری به شماره 
ثبت ۱6۵6۹ و شناسه 
ملی ۱۰۲6۰۱۳۵۷۲۵ 

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 



 امضای معاهده صلح در تاار آیینه کاخ ورسای در نزدیکی پاریس 
که در آن انگلیس، فرانسه و آمریکا به تقسیم سرزمین ها و دیگر 

غنایم میان خود پرداختند تا نظم جهانی دلخواه را پایه گذاری کنند.

پاورقی
Research@kayhan.ir

نامه وزیر دادگستری به هیئت وزیران 
حکایت از استیصال دولتمردان ایران در 

قبال جنایات سربازان و افسران ارتش های 
متفقین و عدم محاکمه و مجازات آنها 

به دلیل قوانین شبه کاپیتواسیون 
دوران اشغال دارد.

گزارش وزیر کشــور وقت مــورخ ۱۳۲۱/۵/۳۱: عده 
کثیری از اتباع دولت شاهنشاهی بر اثر عدم مراقبت 
و بی مبااتی رانندگان روسی و انگلیسی زیر اتومبیل 
رفته، فوت و یا آنکه سخت مجروح و ناقص شده اند.

برادر ۲۳ ساله ام را با گلوله کشتند
قاتل برادر شــاکی سند زیر نامشــخص است. شاکی خود از 
مامورین شــهربانی است و به مجلس شــورای ملی پناه برده. او 
می گویــد که برادرش با اتومبیــل متفقین برخورد کرده و فوت 
کرده ولی نشانی از چگونگی فوتش ندارد. در تیتر سند آمده که 
برادر او را با گلوله کشته اند. این احتمال قریب تری هست که در 

درگیری ها و تصادفات پاسخ بهتر و بیشتری می گیرد!

آمریکایی عامل اصلی جرائم واقع شده
سند:

... به تاریخ 1321/12/24
شماره 9615ح/43834

ریاست هیئت وزیران
در موضوع جرائمی که افراد نیروهای بیگانه در موقع ورود به 
ایران مرتکب شــده اند، پرونده های مختلفی تشکیل شده است. 

راجع به اشــخاصی که در اثر تصادم اتومبیل نیروی انگلیســی و 
شــوروی فوت شــده اند، از ابتدا وزارت دادگستری روی زمینه 
قرارداد با وزارت امورخارجه مکاتبات زیادی کرده که بایســتی 
نیروی بیگانه، افراد خود را تســلیم محاکم ایران بنماید و عقیده 
وزارت دادگســتری مبتنی بر موارد پیمان اتحاد بین سه دولت 
است که در قسمت اخیر فصل چهارم آن پیش بینی قراردادهای 
دیگری در زمینه مصونیت های قوای دول متحده در ایران در آن 
به عمل آمده... و راجع به نیروی آمریکا چون قراردادی اصوا در 
بین نیست، نســبت به جرائم مرتکبه از طرف آنها بیشتر اشکال 
تولید می شود و چون همه روزه از این قبیل وقایع به مقدار زیاد 
روی می دهد، تغافل و اهمال در آن ابدا جایز نیست و باید هرچه 
زودتر تکلیف قطعی نســبت به این قبیل جرائم معین شــود و 
بنابراین استدعای مخصوص دارد که در این باب توجه فرموده و 
 دستور صریحی صادر فرمایند تا تکلیف وزارت دادگستری معلوم 

باشد.
وزیر دادگستری

علی اصغر حکمت166
اسنادی که در پی می آید تنها بخش ناچیزی از انبوه اسناد و 
مدارک مبنی بر جنایات ارتش های  اشغالگر متفقین در تصادف 
با عابران پیاده و زیر گرفتن اتباع ایرانی است که توسط مقامات 
رسمی رژیم شاه گزارش شده و ورای عریضه ها و شکایات مردمی 
اســت. اولین آنها، سندی اســت که تقریبا یک نوع جمع بندی 
توســط کفیل شهربانی کل کشور از میزان کشته و مجروح های 
تصادفات یک ماه اتومبیل های ارتش های  اشغالگر متفقین در ایران 

به شمار می رود:
رانندگان متفقین، عامل کشته 

و مجروح شدن ۲6 عابر در ۱9 روز 
سند:

وزارت کشور 
شهربانی کل کشور

تاریخ 23/4/26
شماره 568/22101

وزارت کشور
طبق گزارش اداره رانندگی از اول لغایت ماه جاری به وسیله 
رانندگان نیروی شوروی و آمریکا و همچنین رانندگان ارتش ایران، 
11 فقره تصادف رخ داده که منجر به فوت 9 نفر و جراحت 17 
نفر شده و به موجب تشخیص کارشناسان فنی اداره مزبور بیشتر 
این تصادفات بر اثر بی مبااتی در ســریع رانندن و یا در نتیجه 

استعمال نوشابه بوده...
کفیل شهربانی کل کشور 

پاسیار سیف167

آیت اه جنتی در اســفند 
امــام )ره(  طــرف   از   1358
به  عضویت  شــورای  نگهبان  
قانون  اساســی  درآمــد و به  
همراه  آیت اه ربانی شیرازی ، 
شهید آیت اه دکتر  بهشتی  
سیداحمد  حجت ااســام  و 
خمینی ، در تهیــه  و تنظیم  
نگهبان   آیین نامه ی  شــورای  

قانون  اساسی  نقش  داشت .
آیت اه جنتی ســپس  به  
امامت  جمعه  ی اهواز منصوب  
شــد و مــدت  کوتاهــی  هم  
در این  ســمت  در کرمانشاه  
خدمــت  کرد. مدتــی  بعد از 
طــرف  امام )ره( بــه  عضویت  
شورای  عالی  تبلیغات  اسامی  
از  ش   1368ه  در  درآمــد. 
طرف  امام  به  ریاست  سازمان  
تبلیغات  اسامی  منصوب  شد 
و تا 1371 در آن  سمت  بود. 
ایشان از سال 1367 به  دبیری  
شورای  نگهبان  منصوب شدند  
و هم اکنون نیز این ســمت 
را عهده دار می باشند. شوراي  
نگهبان  از نهادهاي  مهم  انقاب  
فلســفه ی وجودی  است  که  
آن جلوگیــری از توطئه هایي  
مانند دوره مشروطیت است. 
این  نهاد همواره  مورد هجمة  
دشــمنان  انقاب  قرار داشته  
و عملکرد شــجاعانه و بدون 

مماشات آیت اه جنتی در برابر 
ضدانقاب و منحرفان از نظام، 
سیل تخریب ها علیه ایشان را 
افزایش داده است. برخي  دیگر 
از فعالیت ها و مسئولیت هاي  
آیت اه  جنتی پس  از انقاب  

به  شرح  زیر است :
1ـ نمایندگي  امام  و رهبري  
در اتحادیة  انجمن هاي  اسامي  

دانش  آموزان 

2ـ امامــت  جمعة  موقت  
قم  و تهران 

شــوراي   در  عضویت   3ـ 
پشتیباني  جنگ 

4ـ نمایندگــي  مجلــس  
خبــرگان  در دورة  اول  و دوم  
از اســتان  خوزســتان  و در 
دورة  ســوم  از اســتان  تهران  
و عضویــت  در هیأت  تحقیق  

مجلس  خبرگان 
5 ـ عضویــت  در مجمع  

تشخیص  مصلحت  نظام 
6 ـ عضویــت  در هیــأت  
مؤسس  جامعة  الزهراـ  سام  اه  
 علیهــا ـ با حکم  امــام  )ره (
7 ـ عضویت  در شوراي  عالي  
انقاب  فرهنگي  با حکم  رهبري 

8 ـ عضویت  در شــوراي  
عالي  تبلیغات  خارجي  با حکم  

رهبري 
9ـ  مسوؤلیت  ستاد احیاي  

امر به  معروف  و نهي  از منکر
10ـ عضویت  در کمیسیون  
صدا و ســیما به  عنوان  نائب  

رئیس 
11ـ نمایندگي  مقام  معظم  

به   کمک  رســاني   در  رهبري  
مردم  بوسني  و هرزگوین 

مجلــس  ریاســت  12ـ 
خبرگان رهبری در دوره پنجم. 

فعالیت هاي  علمي  
و فرهنگي 

همانگونه که در ابتدا اشاره 
از  شــد، آیت اه جنتی پس 
پایــان دروس خــارج فقه و 
اصول، تدریس در حوزه علمیه 

قم را شروع کردند. ایشان در 
این خصوص گفته است:

»پس از اینکه دوران خارج، 
فقه و اصول را گذراندم دیگر 
در درسها شرکت نمی کردم و 
به نظرم می آمد آن مقدار وقتی 
که صرف می شد درسها دیگر 
بازده برای من نداشــت بدین 
جهت بیشتر وقتم را به بحث 
و مطالعه می گذراندم و بعد هم 

مشغول تدریس شدم.«
بزرگانی  ایشــان در کنار 
مانند شــهید آیت اه ســید 
محمد بهشتی، شهید آیت اه 
علــی قدوســی و آیــت اه 
محمدتقی مصباح در تأسیس 
و راه انــدازی مدرســه علمیه 
حقانی در قم نقش مهمی بر 

عهده داشتند: 
»همیشه دلم می خواست 
کــه کارها بصــورت منظم و 
برنامه ریزی شده اداره بشود. با 
دعوتی که جناب آقای بهشتی 
کردند به مدرسه حقانی رفتم و 
شروع به تدریس کردم. مدرسه 
پس از یک دوران 14 ساله که 

در تمام این مدت من هم در 
آن فعالیت می کردم، موفق شد 
که یک طاب نخبه و ممتازی 
را تربیت بکند و من نمونه هائی 
در این مدرســه دیدم که در 
جاهــای دیگر کمتــر دیدم. 
به هرحــال من در حدود 14 
سال در این مدرسه با برادران 
عزیزمان همکاری داشــتم و 
عمده کار من در این مدرسه 

بود. قســمتی را در تدریس و 
قسمتی را در مدیریت مدرسه 
با شــهید قدوســی همکاری 

می کردیم«
این مدرســه پویــا و نو، 
تأثیــر به ســزایی در تربیت 
انقابی داشــت و هر  طّاب 
این  تربیت یافتگان  از  کــدام 
مدرســه با برکت، در مبارزه 
علیه دیکتاتوری رژیم پهلوی 
پیــروزی  بــرای  تــاش  و 
انقاب اسامی و شکل گیری 
جمهوری اســامی در ایران 

نقش به سزایی داشتند.
از محضر  زیــادی  طّاب 
درس اســاتید این مدرســه 
فیــض برده انــد کــه برخی 
از آنــان بــه فیض شــهادت 
رسیده اند که شهیدان ذبیح اه 
کرمی، محّمد شــهاب، ناصر 
بنی جمالی، محســن حاجی 
جعفــری،  عبــداه میثمی،  
مصطفی ردانی پور، سّید حسن 
شاهچراغی و  حسن مهدوی 

همدانی از آن جمله اند.
بســیاری از کســانی که 
اکنون در دســتگاه قضائی و 
اجرایی کشــور فعالیت دارند 
شاگردان این مدرسه بوده اند. 
از آیــت  اه جنتي  تاکنون 
برخی  آثار علمي  و فرهنگي  به 
یادگار مانده است که عبارتند 

از: 
ترجمه  اثبات الهداة 
ترجمه ایقاظ الهجعة 
ترجمه تحف العقول 

ترجمه الزواج فی ااسام 
به نام ازدواج در اسام 

ترجمه اثنا عشریه  به نام 
نصایح 

ترجمه المواعظ العددیه
و  م هــا  پیا مقــاات، 

مقدمه نگاری های فراوان 
مقاله هایی که  از  برخــی 
توســط ایشــان بــه نگارش 
درآمده اســت در »مجموعه 
سخنرانی هایی پیرامون وایت 
فقیه« چاپ جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم آمده است.

نگهبــان قـــانون
بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اه جنتی از ابه ای اسناد ساواک

  آیت اه جنتی در کنار بزرگانی مانند شهید آیت اه سید محمد 
بهشتی، شهید آیت اه علی قدوسی و آیت اه محمدتقی مصباح 

در تأسیس و راه اندازی مدرسه علمیه حقانی در قم نقش مهمی
 بر عهده داشتند.

عملکرد شجاعانه و بدون مماشات آیت اه جنتی در 
برابر ضدانقاب و منحرفان از نظام، سیل تخریب ها 

علیه ایشان را افزایش داده است. 

و ناقص شــده اند و قطع نظر از اینکه در بین این مقتولین فقط 
بــه ورثه عده معدودی از آنها مبلغ مختصری به عنوان خون بها 
داده شــده، خون بقیه کا به هدر رفته اســت و به طوری که از 
نامه های وزارت امور خارجه مســتفاد می شود علت این است که 
از طرف ســفارتخانه های مربوطه نسبت به رانندگان غیر نظامی 
که مرتکب این قبیل جنایات می شــوند، اقدامی در تعقیب آنها 
به عمل نمی آید و... مستدعی است برای آنکه تا درجه ای از این 

قتل نفوس بی جهت جلوگیری به عمل آمده باشد، مقرر فرمایند 
اقدامی شود که در آتیه برای مرتکبین جنایت، اعم از نظامی و یا 
غیر نظامی جریمه زیاد و کیفر شــدیدی قائل شوند، شاید بدین 
وســیله رانندگان اتومبیل ها بیشــتر رعایت مقررات رانندگی را 
نموده و اینگونه موجبات پریشانی و بدبختی خانواده های ایرانی 
را فراهــم ننمایند و نتیجه تصمیم متخذه در این باب را هم امر 

به اباغ فرمایند.
وزیر کشور 

باقر کاظمی165
نامه چندماه بعد وزیر دادگســتری به هیئت وزیران حکایت 
از استیصال دولتمردان ایران در قبال جنایات سربازان و افسران 
ارتش های متفقین و عدم محاکمه و مجازات آنها به دلیل قوانین 
شبه کاپیتواســیون دوران اشغال دارد. علی اصغر حکمت، وزیر 

دادگستری وقت خطاب به هیئت وزیران چنین می نویسد:

جنایـات بی مکافـات
۳۴    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

سند:
ریاست معظم مجلس شورای ملی

با کمال عجز معروض می دارد ، تقریبا بیست روز قبل ، برادرم 
مصطفی بهرامی 23 ساله در سه فرسنگی زنجان به اتومبیل های 
متفقین برخورد نموده ، در گذشته است. از قرار اطاع رسیده است 
تقصیر متوجه شوفر اتومبیل محمد جالی بود. که اخویم روی آن 
بود. تمنای عاجزانه دارم امر فرمایند به موضوع رسیدگی شود. 

سرپاسبان سوم بهرامی-19/ 5 / 1323
زیر گرفتن شهروندان ایرانی توسط اتومبیل های متفقین

اسنادی از استان خراسان، همچنین از شاهرود، قزوین، گیان، 
کرمانشــاه و حتی آذربایجان موجود اســت که در آنها مشاهده 
می شــود زمانی که قوای نظامی متفقین وارد مملکت شدند، هر 
شهروند ایرانی که مقابل خودشان می دیدند را با ماشین های نظامی 
که ســوار برآنها بودند، زیر می گرفتند. اگر این شهروندان ایرانی 
شــانس داشتند، تنها اعضای بدنشان قطع  می شد که تصاویر و 
اســناد مختلفی هم از این موارد در دسترس است اما متاسفانه 
بسیار از آن افراد در دم جان می سپردند. اگر لطمات این آسیب ها 
بررسی شود، مشاهده می گردد عمده کسانی که در این حوادث به 
قتل رسیدند، خودشان سرپرست خانواده بوده یا چندین خانواده 
را سرپرســتی می کردند و به غیر از آن هم یک آمار مفصلی به 
عنوان درماندگان و کسانی که احتیاج به کمک داشتند به آمارهای 
عاجزین دولت اضافه شد. نامه وزیر کشور به نخست وزیر وقت در 

ممانعــت از حضور یافتــن ایران م
در کنفرانــس صلــح و شــنیده 
اپوشانی  از  بخشــی  شــدن ســخنش 
قدرت های  همــه  که  بــود  بزرگ  قحطی 
  بزرگ مشــتاقانه در آن شــرکت جستند.

ورسای و آغاز اپوشانی

بریتانیــا مانع از آن شــد که 
هیأت ایرانــی در کنفرانس صلح 
شــرکت کند و یا دادخواســتی طرح کند. 
همچنین روشن اســت ایاات متحده هیچ 
تاش واقعی بــرای یــاری دادن به ایران 
بــرای شــرکت در این کنفرانــس نکرد. 

 بریتانیا مایل است ایرانیان برای ب
کمک و یاری تنها رو به سوی او داشته 
انگلیس  باشند. حقیقت آن است که سفیر 
برجسته  بازرگان  یک  شاهرخ،  کیخسرو  به 
زرتشــتی، گفته است بریتانیا تنها کشوری 
ایران کمک می کند. به  دارد  است که واقعاً 

ب

ایرانیان رو در روی نسل کشی  و تنگنای سیاسی و مالی برای کمک 
به آمریکا رو کردند. ساثرد در گزارشی با تاریخ 1918 می  نویسد: 

به طور کلی ظاهراً ایرانیان همواره بهترین احساس را نسبت به ایاات 
متحده داشته اند؛ اما هنگامی که کشورمان به عنوان یکی از هم پیمانان 
روسیه و بریتانیا وارد جنگ شد، به خاطر نفرت ایرانیان از این دو کشور، 
این احســاس پدید آمد که با پیوســتن ایاات متحده به این دو، تا حد 
زیادی جایگاه و اعتبار پیشــین خود را نزد ایرانیان از دســت داد. البته 
این گرایش از سوی تبلیغات چی های دشمن فراهم آمده بود و به شکلی 
زیرکانه و پنهانی در میان برخی از دمکرات های تندرو ایرانی احســاس 
نزدیک به ناخرسندی واقعی در حال شکل گیری بود. خوشبختانه توطئه 
ناکام ماند و این احساس دوامی پیدا نکرد و من باور دارم که هم اکنون 
دیگر هیچ احساســی از ناخرسندی واقعی نسبت به ایاات متحده نزد 
هیچ یک از مقام ها یا سیاستمداران برجسته ایرانی وجود ندارد. در واقع 
احساسی که در حال شکل گیری است، حکایت از تقویت نگاهی دارد که 
ایاات متحده را تنها قدرتی می داند که می تواند ایران را کمک کند تا در 
کنفرانس صلح حضور داشته باشد و این چیزی است که ایرانیان به عنوان 
تنها امید خود برای جبران تمام یا بخشی از خساراتی می دانند که در اثر 
تهاجم قدرت های متخاصم به کشورشان وارد گردید ... به درستی می  توان 
گفت که تنها اندیشه غالب در میان تمام میهن پرستان ایران که نگران 
دولت و کشور خود هستند، آن است که شاید بتوانند روابط دوستانه با 
تمام قدرت های   متخاصم را حفظ کرده و جایگاهی در کنفرانس بزرگ 

صلح به دســت آورند و این امر دســت کم با بهره از نفوذ ایاات متحده 
امکان پذیر اســت. بیشتر ایرانیان احساس می کنند که روسیه و بریتانیا 
با حضور آنها در کنفرانس صلح مخالفت خواهند کرد و چنانچه کنترل 
انگلیسی ها بر کابینه فعلی در تهران دوام یابد، احتمااً از بیان خواسته های 

  حقیقی دولت ایران در این باب ممانعت خواهد شد.
در نوامبر 1918، یک هیأت آمریکایی برای امدادرسانی در امر قحطی 
وارد ایران شــده بود و وایت نحوه اســتقبال از آنها را در ایران این گونه 

توصیف می  کند: 

ایرانیان از تمام طبقات احساســات بسیار دوستانه خود را نسبت به 
ایاات متحده و آمریکایی ها با خوشــامدگویی بسیار پرشور و صمیمانه 
خرد و کان به هیأت آمریکایی امدادرسانی به ایران به ریاست دکتر اچ. 
پی. جادسون، رئیس دانشگاه شیکاگو که در اول نوامبر وارد تهران شد، 
به مهیج ترین شــکل نشان دادند. همه در ادای احترام از یکدیگر پیشی 
می گرفتند. اعضای هیأت طی اقامت یک ماهه خود بارها با اعلی حضرت 
دیدار کردند. نخســتین ضیافت شــامی که تاکنون برای خارجی ها در 
ســاختمان مجلس برگزار شده است، به افتخار اعضای هیأت و از سوی 
نمایندگان تهران انجام گرفت. اتاق بازرگانی و بســیاری از سازمان ها و 
افراد دیگر به بهترین شکل پذیرایی کردند. در خودجوش بودن پذیرایی 

در آنها نمی توان تردید کرد.
وایت می  افزاید: 

همان طور که در گزارش سه ماه قبل ذکر شد، ایرانیان به خاطر نفرت 
دیرینه خود نسبت به روسیه و خصومت تازه ایجاد شده خود نسبت به 

بریتانیا، عاقه چندانی به متفقین در دوران جنگ نداشتند. 
امــا درباره آمریکا، اوضاع فرق می  کرد. وایــت درباره روابط ایران و 

آمریکا می  نویسد: 
ایران اعتماد بسیاری به ایاات متحده دارد و به آن به عنوان پشتیبان 
و یاری دهنــده در کنفرانــس صلح می نگرد. بــرای آن که موضع ایران 
برای دولت و ملت آمریکا روشــن  تر گردد، تصمیم گرفته شد هیأتی به 
سرپرستی مؤتمن الملک به ایاات متحده اعزام گردد. هماهنگی دقیق 
درباره این هیأت هنوز انجام نگرفته اســت لکن امید می  رود که بتواند 

به زودی آغاز گردد. 
هیأت ویژه هرگز اعزام نشــد. دایــل آن در گزارش بعدی وایت به 

این شکل آمده است: 
اکنون به نظر می رسد که تقریباً به یقین می توان گفت که این سفارت 
بریتانیا بوده است که مانع اعزام هیأت ایرانی مورد اشاره در گزارش سه 
ماه قبلی به ایاات متحده شده است. این سفارتخانه نمی خواسته است 
در این باره تبلیغاتی در آمریکا و احساسات به نفع ایران تحریک بشود 
و قضیه ایران بیش از پیش بر همه در آنجا روشن گردد. ظاهراً بریتانیا 
مایل است ایرانیان برای کمک و یاری تنها رو به سوی او داشته باشند. 

حقیقت آن است که ســفیر انگلیس به کیخسرو شاهرخ، یک بازرگان 
برجســته زرتشتی، گفته است بریتانیا تنها کشوری است که واقعاً دارد 
به ایران کمک می کند و اظهار داشــته اســت که وی باید در هر داد و 
ســتدی که در خارج انجام می دهد، این امر را به یاد داشــته باشد و از 
هر کاری که مغایر منابع بریتانیا باشد خودداری ورزد. درست در همان 
زمان امکانات سفر از وی سلب شد؛ ظاهراً تنها به این خاطر که سفارت 
بریتانیا گمان می کرد بناست او به دایل سیاسی به آمریکا برود یا دست 
کم این مأموریت را داشــته باشــد که از آنجا یک مستشــار مالی برای 

دولت ایران بیاورد. 
ساثرد درباره اصاحات مالی آمریکایی و استخدام یک مستشار مالی 

آمریکایی، می  نویسد: 
در این رابطه شایسته ذکر است که بسیاری از مقام های   ایرانی که من 
با آنها گفتگو کرده  ام بر لزوم اصاح جامع نظام مالی ایران در تمام شعب 
آن تأکید ورزیده اند   و از این که آقای شوستر نتوانست کار خود را پس 
از آغاز به انجام برساند، اظهار تأسف کرده اند. برنامه فعلی ایرانیان، اکنون 
این است که شرایط را برای تصدی کار از سوی مستشاران مالی آمریکایی 
فراهم کنند و بنده از سوی برخی از اعضای کابینه فعلی مستقیماً آگاهی 
یافتم که وزرا انتظار دارند این کار بســیار زود انجام گیرد. آنها احساس 
می کنند با از میدان به در شــدن روســیه، دیگر مانعی در کار نیست و 
ماجرای شوســتر تکرار نخواهد شــد. با توجه به نگاه مالکانه و صاحب 
اختیارگونه سفارت انگلیس در تهران نسبت به دولت ایران، من معتقدم 
که انگلیسی ها   با مستشاران مالی آمریکا و اصواً غیر بریتانیا مخالفند. 

ساثرد از مشاهدات خود این گونه می  نویسد: 
به نظر می  رسد نخستین گام برای بازسازی ایران، ساماندهی دوباره 
و تصفیه نظام مالی آن است و همانطور که پیشتر نیز گفته شد، شمار 
قابل توجهی از مقام های اهل فن در تهران که وطن خواه تر هســتند، به 

جد مشغول بررسی موضوع هستند. 
او درباره شوستر می  افزاید: 

از آقای شوســتر، مستشار مالی آمریکایی که در ایران بود، به خوبی 
و با عاقه یاد می شــود و  او باعث شده است بسیاری از ایرانیان احترام 
بسیار زیادی برای توانایی آمریکایی ها قائل باشند. از سوی دیگر می گویند 
بختیاری ها که در عرصه سیاسی تهران با نفوذ هستند، دچار نفرت مدام 
نســبت به تمام آمریکایی ها شده اند؛ زیرا آقای شوستر آمریکایی بساط 
مورد عاقه آنان را که همان حق حســاب گرفتن و به طور کلی چپاول 

دولت و ملت بود، تقریباً از میان برداشت. 
وایت نیز به موضوع مشاوران مالی آمریکایی پرداخته است: 

از زمان پایان جنگ، درباره احیای ایران بیشــتر فکر می شــود و به 
نظر می رســد همه ناخودآگاه برای دریافت کمک و استفاده از مشاوران 
و کارشناســان فنی برای یاری رساندن به بازسازی کشور رو به آمریکا 
کرده اند. روابط ایاات متحده با ایران همواره دوستانه ترین شکل را داشته و 
به دور از منفعت طلبی بوده است؛ از این رو آمریکا وجهه فوق العاده ای نزد 
ایرانیان دارد. به نظر می رسد که همه مشتاقند باز هم روابط صمیمانه تری 

با ایاات متحده پایه ریزی شود و من در جلسه ای که با حضور بازرگانان 
برجســته تهران، چندی پیش در بازار برگزار شــد دریافتم که تصمیم 

گرفته اند تاش کنند روابط تجاری خود را با آمریکا گسترش دهند.
بااخره با کمک آمریکا، ایران امیدوار شــد جایگاهی در کنفرانس 
صلح یافته و برای جبران خســارات وارد شــده در دوران جنگ اقدامی 

صورت گیرد: 
اکنون بــا پایان جنگ، ایران می  خواهد تا حد امکان از پیمان صلح 
برای خود سهمی ببرد. به این منظور در ماه نوامبر جلسه ای با حضور تمام 
وزیران سابق به ریاست رئیس الوزراء تشکیل و بر سر هشت اولویت یادشده 
توافق شد. هیأت اعزامی برای کنفرانس صلح از سوی شاه انتخاب شد و به 
سرعت در 17 دسامبر برای به دست آوردن این خواسته ها اعزام گردید. 
ایران معتقد است حتی در صورت نیافتن اجازه حضور سایر کشورهای 
بی طرف، این کشور حق دارد در کنفرانس صلح حضور داشته باشد؛ زیرا 
این کشــور در جریان جنگ از ســوی ارتش های بیگانه گوناگون که به 

قلمرو آن یورش برده اند، آســیب فراوان دیده است. ارتش های  روسیه و 
عثمانی در پیش روی ها و عقب نشــینی های متعدد خود در خاک ایران 
خسارت بســیاری وارد کرده اند و ایران اکنون خواهان جبران خسارات 
وارده و دریافت تضمین هایی است مبنی بر این که دیگر در آینده چنین 

اتفاقاتی رخ نخواهد داد.
کاماً روشن است که ممانعت از حضور یافتن ایران در کنفرانس صلح 
و شــنیده شدن سخنش بخشی از اپوشانی قحطی بزرگ بود که همه 

قدرت های   بزرگ مشتاقانه در آن شرکت جستند.
ممانعت از طرح دادخواست ایران در ورسای

در کنفرانــس صلــح ورســای، مشــاورالممالک، وزیــر خارجه، و 
میرزاحسین خان عاء، وزیر سابق فاحت و محمدعلی فروغی ذکاءالملک، 
وزیر ســابق عدلیه، هیأت ایران را سرپرستی می کردند. فرانسیس وایت 
در بحث درباره برنامه این مأموریت اظهار نگرانی زیادی کرده است زیرا 
مشــاورالممالک و عاء هر دو به شــدت ضدانگلیس بودند و در نظر او، 
درگیری با انگلیســی ها   در ورسای ناگزیر و به زیان ایران بود. وایت در 

پایان تلگرام طوانی و بسیار جالب خود این گونه می  آورد: 
ایران طی چند ســال گذشته از همسایگان خود لطمه بسیار دیده 

اســت و اکنون تنها بخت این کشــور برای دوباره روی پا ایستادن فرا 
رسیده است. برای این کار به هر حال این کشور باید از حمایت خارجی، 
مثاً متفقین، بهره مند باشد. بنابراین با نظر به موضع سرد دولت فرانسه 
در پذیرفتن هیأتی ایرانی در کنفرانس صلح و گزارش نامطلوب ارســال 
 شده به این دولت از ســوی وزیرمختار فرانسه درباره مشاورالممالک و 
این واقعیت که مارلینگ در کنفرانس مسائل ایران در لندن حضور دارد 
و وی از حسین خان ]عاء[ متنفر است و به همین نسبت حسین خان 
نیــز از او، و ]مارلینگ[ بی تردید گزارشــی نامطلوب از وی ارائه خواهد 
کرد، گمان می کنم که انتخاب هیأتی با این ترکیب حکایت از بداقبالی 
ایران دارد. به هر حال هم اکنون کار انجام شــده اســت و من اطمینان 
دارم که برای هیأت های آمریکایی این امکان وجود دارد که به پیشبرد 
خواســته های آنها کمک کرده و ایشان را برای حل وفصل رضایتمندانه 

مسئله ایران راهنمایی کنند.
معلوم شد آن چه او گمان می  کرد، نادرست بوده است. این که چه 
کسی در هیأت حضور می  داشت، هیچ تفاوتی ایجاد نمی  کرد. بریتانیا مانع 
از آن شد که هیأت ایرانی در کنفرانس صلح شرکت کند و یا دادخواستی 
طرح کند. همچنین روشن است ایاات متحده هیچ تاش واقعی برای 
یــاری دادن به ایران برای شــرکت در این کنفرانس نکرد. در آغاز کار، 
انگلیســی ها   رئیس جمهور وودرو ویلسون را قانع کردند هیأت ایرانی را 
نپذیرد. لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس، در نامه  ای به ســفیر آمریکا در 

11 سپتامبر 1919 می  نویسد: 

چندی پیش که در پاریس بودم ســرهنگ هــاوس را خواندم تا 
خصوصــاً وی را در جریان مذاکراتی کــه درگیرش بودم قرار دهم و 
از او خواســتم به رئیس جمهور ویلســون اطاع دهد که وی باید در 
دیدگاهش نســبت به هیأت ایرانی در پاریس و این که دعاوی ایشان 
باید در کنفرانس صلح مطرح شود، راهنمایی گردد. این که سرهنگ 
هاوس این مأموریت را انجام داده مشــخص است، زیرا بعداً در لندن 
به من اطاع داد که این کار را انجام داده و رئیس جمهور را از آن چه 

من گفتم مطلع کرده است.

از راست محمدعلی فروغی و حسین عاء دو تن از اعضای هیئت 
اعزامی ایران در پاریس که به مذاکرات صلح در ورسای 

راه داده نشدند.

بخشی از فهرست ایرانیانی که به دست قوای اشغالگر )اکثرا انگلیسی( به قتل رسیده اند. 
این فهرست در سال ۱۳۲۲ توسط وزارت دادگستری وقت تهیه شد
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کرج- خبرنگار کیهان:
عضو شورای اسامی شــهر کرج گفت: 
تخلفات ســاختمانی در کرج به نسبت سایر 

کانشهرهای کشور بیشتر است.
سارا دشــتگرد با انتقاد از مبالغ غیرکارشناسی 
جرایم کمیســیون ماده صد رسیدگی به تخلفات 
ســاختمانی در کرج گفت: در سایر کانشهرهای 
کشــور از جمله همدان مبالــغ جرایم ماده صد به 
میزانی است که سازندگان به هیچ وجه رغبتی برای 
تخطی از پروانه ســاختمانی نشان نمی دهند و در 
نتیجه شهرســازی و معماری روی روال استاندارد 

خود پیش می رود.
وی افــزود: اما عکس این قضیه در کرج صادق 
اســت و مبالغ غیرکارشناسی و پایین جرایم ماده 
صد موجب شده تا اکثر سازندگان مشتاق به تخلف 
ساختمانی باشند که البته نتیجه این شهرفروشی و 
تراکم فروشی و پدید آمدن درآمدهای ناپایدار چیزی 
جز فقر سرانه های خدماتی و بروز مشکات جدید 

برای شهروندان و البته مدیریت شهری نیست.
رئیس مرکــز پژوهش و مطالعــات راهبردی 
شورای اســامی شهر کرج اظهار کرد: در بسیاری 
موارد کمیسیون های تخصصی به جای آنکه مانع از 
شهرفروشی شوند اما آرای غیرواقعی صادر می کنند 

و منافع عمومی نادیده گرفته می شود.
وی بیان کرد: مشــخص نیست چگونه با زیر پا 
گذاشتن اصول و مبانی شهرسازی و معماری به بهای 

ناچیز به شهرفروشی روی آورده ایم.

اردبیل در آبیاری مدرن
 رتبه آخر استان های کشور را دارد

 نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی 
گفت: اســتان اردبیل در اجرای طرح های آبیاری مدرن بین 

استان ها رتبه آخر را دارد.
رضا کریمی افزود: دولت مکلف است تا پایان برنامه ششم توسعه 
طرح های آبیاری نوین را به حد مطلوب برساند و تاکنون هم 26 هزار 

هکتار از اراضی کشور تحت پوشش این آبیاری قرار گرفته است.
وی گفت: در استان اردبیل مطالعات طرح آبیاری نوین در سطح 

20 هزار هکتار به اتمام رسیده و امید است به مرحله اجرا برسد.
کریمی اظهار داشت: طبق برنامه ساانه 500 هزار هکتار اراضی 

کشاورزی کشور آبیاری مدرن می شود.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: دولت مکلف 
است ساانه مصرف 11 میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی 
را کاهش دهد و با توجه به روند کم آب باید تمام مشکات پیش رو 
در اجرای طرح های مهم تجهیز اراضی به ســامانه های نوین آبیاری 
بارانی از میان برداشته شود و با بهره گیری از امکانات موجود اراضی 

مستعد به آبیاری مدرن تجهیز شوند.
او یکــی از راهکارهای مهــم در اجرای طرح های مهم و کلیدی 
آبیاری بارانی را استفاده از ایده ها و خاقیت ها و روش کار استان های 
موفق دانست و گفت: اجرای طرح های مهم آب و خاک در استان ها 
باید با جدیت و همت مضاعف مسئوان پیگیری شود و با توجه به 
اینکه فصل کار در برخی استان ها محدود است فاز مطالعاتی طرح ها 

در زمان کمتر و دقت بیشتر به پایان برسد.
کریمی درباره واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: روند واگذاری 
این شــرکت اشتباه بود و نمایندگان هم با پیگیری های ازم جلوی 

این واگذاری را گرفتند.
وی بیان کرد: واگذاری کشــت و صنعت مغان براساس اصل 44 
قانون اساســی قانونی است ولی روند واگذاری باید شرایط مطلوبی 

را طی کند.

کارگران و کارکنان شهرداری آبژدان اندیکا 
حدود 9ماه حقوق نگرفته اند.

شهردار آبژدان اندیکا ضمن تایید این خبر اظهار 
داشت: از زمان مصوبه مجلس و تقسیم ارزش افزوده 
براساس جمعیت شــهرها، برخی از شهرداری های 
کوچک از جمله آبژدان با کاهش چشــمگیر اعتبار 

ارزش افزوده مواجه شده اند.
شهرام ورناصری افزود: تاکنون بیش از 20 بار با 
مسئوان مربوطه برای حل این مشکل نامه نگاری 
شده و پیگیری های زیادی نیز از طریق استانداری 

خوزستان در حال انجام است..
وی ادامه داد: شهرداری آبژدان 55 نفر نیرو دارد 
که ماهانه حدود 300 میلیون ریال برای بیمه این 
کارکنان پرداخت می شود در صورتی که مبلغ ارزش 

افزوده دریافتی ماهانه ما، کمتر از این مبلغ است.
شــهردار آبژدان با  اشــاره بــه بدهی های این 
شهرداری افزود: حدود 35میلیارد ریال بدهی ازدوره 
گذشته روی دوش این شهرداری باقی مانده و باعث 
شده تا مشکاتی برای این شهرداری به ارث برسد.

وی گفت: از زمان تصــدی بنده پیگیری های 
زیادی برای پرداخت مطالبات کارکنان انجام شده 

اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.
شهر آبژدان یکی از شهرهای شهرستان اندیکا 
محسوب می شود که در بخش آبژدان قرار دارد، این 
بخش با جمعیتی بیش از 23هزار نفر از بخش های 

تابعه شهرستان اندیکا محسوب می شود.
اندیکا با ســه بخش مرکزی، چلو و آبژدان در 

شمال شرق خوزستان قرار دارد.

صومعه سرا- خبرنگار کیهان:
دانش آموزان صومعه ســرا در راســتای 
حفاظت از محیط زیســت، زباله های حاشیه 
یکی از محورهای مواصاتی این شهرستان را 

جمع آوری کردند.
30 نفر از دانش آموزان 2 مدرسه »واقعه دشت« 
و »امام حسین)ع(« صومعه سرا در راستای حفاظت 
از محیط زیست، زیر نظر هیئت ورزش های روستایی 
و بومــی محلی و با همکاری فرمانــداری و ادارات 
محیط زیســت و ورزش و جوانان این شهرســتان، 
زباله های حاشــیه جاده »صومعه سرا- لولمان« را 

جمع آوری کردند.
گفتی اســت فرماندار صومعه سرا و رئیس اداره 
محیط زیست این شهرستان به همراه شورا و دهیار 
روستای »واقعه دشت« صومعه سرا در امر جمع آوری 

زباله با دانش آموزان مشارکت داشتند.

امام جمعه بندپی شرقی بابل منزل مسکونی 
خود را به مکانی برای تولیدات کشاورزی و طیور 

تبدیل کرده است. 
وی قســمت کوچک از باغچه حیاط را به کشت 
ســبزی و صیفی جات از جملــه کاهو اختصاص داده 
است که عاوه  بر اینکه جوا ب گوی نیاز خانواده است 

به بازار هفتگی نیز عرضه می شود.
حجت ااسام محمد پوررمضان همچنین قسمتی 
از حیاط منزل خود را به کشــت درخت لیمو، انگور، 
کیوی و نارنگی اختصاص داده است و با وجود اینکه قد 
درختان لیمو و نارنگی به 40 سانتی متر هم نمی رسد 

ولی محصول می آورد.
پوررمضان در پاســخ به تولیدکنندگانی که اعام 
می کنند برای تولید متضرر می شــوند، گفت: به دلیل 
استفاده از ســموم و کودها هزینه های تولید افزایش 
می یابد ولی من موفق شدم محصوات ارگانیک تولید 

کنم و از سموم هم استفاده نمی کنم.
وی اعتقــاد دارد دیگر زمانه  اداره کردن ســنتی 
زمین ها گذشته است و قدیم ها زمین را به حال خود 
رها می کردند ولی اان دیگر شرایط تغییر کرده است.

امام جمعه بند پی شــرقی بابل حتی 40 متر از 
فضای انتهای حیاط را به پرورش مرغ اختصاص داده 
کــه ماهانه تولید تخم مرغ آن بیــش از یک میلیون 
تومان است در چنین شــرایطی که همه روستاییان 
بــرای خرید مرغ و تخم مرغ به شــهر می روند وی نه 
تنها هزینه خانواده بلکه موفق به فروش این محصوات 

هم شده است.
پور رمضان در کنار پرورش مرغ، موفق به پرورش، 

فروش و تخم گذاری بلدرچین نیز شده است.
وی باوجود فضای کم توانسته درآمد خوبی کسب 
کندو می گوید که اگر فضا بیشتر بود به طورحتم درآمدم 

چندبرابر بود.

کاهش میزان اهدای خون در فصل سرما 
سبب شــده سازمان انتقال خون سیستان و 
بلوچستان با توجه به نیاز ویژه به خون با کمبود 
مواجه شود و کمبود خون در این استان به مرز 

خطر برسد.
 میزان مشــارکت مردمی برای اهدای خون در 
دیگر فصول سال نیز در این استان نسبت به میانگین 
کشوری کمتر اســت و 30 درصد نیاز سیستان و 
بلوچستان به فرآورده های خونی از دیگر استان های 

کشور تامین می شود.
از جمله دایلی که مردم در فصل سرما کمتر به 
اهدای خون تمایل پیدا می کنند می توان به استفاده 
نکردن از مایعات و به دنبال آن ضعف عمومی بدن 
اشاره کرد که تمایل مردم به اهدای خون را در این 
ماه کاهش می دهد و موجب می شود مشکاتی در 

کاهش ذخایر خونی به وجود آید.
رئیس سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان 
اظهار داشت: با شروع ماه فصل سرما اهدای خون 
در استان بیش از 8 درصد کاهش پیدا کرده است 

البته زلزله اخیر کرمانشاه هم به این وضعیت دامن 
زده چرا که 30 درصد نیاز اســتان از طریق دیگر 
اســتان ها تامین می شد اما حاا خون های اهدایی 
دیگر اســتان ها برای زلزله زدگان ارسال می شود و 
بــا توجه به اینکه در این ماه میزان اهدای خون در 
دیگر مناطق نیــز کاهش می یابد از این نظر نیز با 

محدودیت مواجه هستیم.
»سهیا خسروی« عنوان کرد: با توجه به کاهش 
ذخایر خون در این مدت برای ذخیره سازی مناسب 
خون و فرآورده های خونی تاش می کنیم و از مردم 
تقاضا داریم تا اهدای خون خود را به زمان های خاص 
موکول نکنند و در دیگر روزهای سال هم یاری رسان 
ما باشند چرا که این استان بیشترین نیاز خونی را 

نسبت به سایر استان ها دارد.
وی با بیان این که بیش از 3 هزار و 200  بیمار 
تااسمی در استان وجود دارد، تصریح کرد: عاوه 
بر این بیماران که نیاز خونی آنها در ماه ثابت است، 
هزار بیمار هموفیلی، هزار بیمار دیالیزی و پیوندی 
بسیاری در بیمارستان ها روزانه نیازمند خون هستند.

بیمارستان 160 تختخوابی پارس آباد 
آماده افتتاح شد

 رئیس  دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اردبیل گفت: 
بیمارستان 160 تختخوابی شهدای پارس آباد مغان که تاکنون 
حدود 680 میلیارد ریال اعتبار صرف ساخت و خرید تجهیزات 

آن شده، به زودی افتتاح می شود.
قدرت اخوان اکبــری افزود: با بهره برداری از این بیمارســتان 

مشکات درمانی منطقه مغان برطرف خواهد شد.
وی اظهار داشت: کار ساخت این بیمارستان با 12 هزار متر مربع 
زیربنا تمام شده و از سوی پیمانکار به صورت موقت تحویل دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل شده و پس از رفع برخی نواقصات ساختمانی در 
آینده نزدیک تجهیزات پزشکی و درمانی آن نصب و راه اندازی می شود.

او بیان کرد: برای خرید اقام و تجهیزات پزشکی ازم برای این 
بیمارستان 220 میلیارد ریال هزینه شده است. 

اخوان اکبری ادامه داد: با هدف تکمیل و نوســازی ناوگان امداد 
و فوریت های پزشــکی پارس آباد یک دستگاه آمبوانس بنز مجهز 
به تجهیزات پیشــرفته پزشکی با اعتبار 12 میلیارد ریال به شبکه 

بهداشت و درمان این شهرستان اختصاص داده شد.
پارس آباد مغان به عنوان دومین شهرســتان پرجمعیت استان 
در کناره های رودخانه مرزی ارس )آراز( و 230 کیلومتری شــمال 

اردبیل واقع است.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
بوشهر گفت: بارش های خوب پاییزی امسال 

منجر به احیای تااب حله این استان شد.
 فرهاد قلی نژاد در حاشیه بازدید از تااب حله 
بوشهر افزود: با بارندگی های خوبی که در هفته های 
اخیر در استان بوشهر انجام شد بار دیگر تااب حله 
که به علت خشکسالی در معرض نابودی قرار گرفته 

بود به دریا متصل و حیاتی دوباره یافت. 
وی بیان کرد: احیای تااب حله فرصتی برای 
عاقه مندان به طبیعت و پرنده نگاران فراهم ساخته 

تا از زیبایی های این طبیعت اســتفاده کرده و از 
نزدیک شاهد طبیعت خاص این منطقه باشند. 

قلــی نژاد اظهار داشــت: احیــای تااب حله 
در نتیجــه انجام اقدام های حفاظتــی بوده که با 
بارندگی های اخیر پاییزی این تااب آبگیری و به 

احیای کامل رسیده است. 
وی بیان کرد: کارکنان پاسگاه محیط بانی حله 
با هدف ایجاد محیط امن برای پرندگان به صورت 

مستمر در حال گشت زنی هستند. 
قلی نژاد ادامه داد: منطقه حفاظت شــده حله 

پناهگاه مناســب و امن برای پرنــدگان مهاجر و 
زمســتان گذران همچون مرغابی، غاز، پرستوی 

دریایی و غیره است. 
تااب حله، از ســال 1342 بــه علت انحراف 
رودخانه حله و 2شاخه شدن آن در شرق روستای 
ُکِره بند، تشکیل شده و بخشی از منطقه حفاظت 

شده حله است. 
این منطقه به وســعت 44 هزار و 783 هکتار 
سال 1355 به عنوان منطقه حفاظت شده مصوب 

شد.

ساخت 3 بندر صیادی جدید
 در خوزستان

مدیرکل شیات خوزستان گفت: با بهره برداری از سه بندر 
صیادی بحرکان هندیجان، ابوخضیر شادگان و بندر صیادی 
آبادان بیش از 40 درصد مشکات تخلیه و بارگیری صیادان 

استان حل می شود.
نبی اه خون میرزایی با  اشاره به اهمیت بنادر صیادی در استان 
اظهار کرد: ساخت سه بندر صیادی در خوزستان از جمله پروژه های 
ملی محســوب می شــوند که سازمان شیات کشــور تامین کننده 
اعتبارات این پروژه ها اســت و در این راســتا باید اقدامات با سرعت 

بیشتری انجام گیرند.
وی افزود: بنادر صیادی بحرکان هندیجان، ابوخضیر شــادگان 
و بندر صیادی آبادان، ســه بندری هستند که روند ساخت آنها در 

حال انجام است.
وی گفت: مبلغ مورد نیاز برای تکمیل این سه پروژه 50میلیارد 

تومان برآورد شده است.

 وزیر جهادکشاورزی گفت: طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری در یک و نیم 
میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی 

کشور اجرایی می شود.
محمود حجتی در حاشیه افتتاح طرح های 
کشاورزی ســمنان در گفت و گو با خبرنگاران 
ابراز داشت: هفت هزار میلیارد ریال معادل 22 
میلیون دار امســال از محل صندوق توسعه 
ملی برای آبخیزداری و آبخوان داری در کشور 

تخصیص داده شد.
وی اظهار داشت: این منابع مالی به منظور 
افزایش تغذیه سفره های زیرزمینی و مقابله با 
خشکســالی ها، کنترل عوامل فرسایش آبی و 
افزایش پوشش گیاهی مراتع کشور اختصاص 

یافته است.
وی ذخیره ســازی و نفــوذ آب بــه منابع 
زیرزمینــی تا 520 متر مکعب در هر هکتار و 
افزایش علوفه تا 120 کیلوگرم در ســال را از 

وزیر جهاد کشاورزی:

طرح های آبخیزداری در 1/5 میلیون هکتار اراضی کشور 
اجرا می شود

شهرکرد - خبرنگار کیهان:
اســتاندار چهارمحال و بختیاری یکی از 
این استان را  مهم ترین مشکات روستاهای 
کمبود منابع آبی عنوان کرد و خواستار رفع 
مشکل تامین آب روســتاها ازسوی وزارت 

نیرو شد.
اقبال عباســی در نشســت با عباس ســروش 
معــاون آب و آبفای وزارت نیرو با اشــاره به وقوع 
خشکسالی های یک دهه اخیر و مشکل تامین آب 
در چهارمحال و بختیاری افزود: اگرچه کمبود آب، 
حوزه های مختلف استان را تحت تاثیر خود قرار داده 
اســت اما چالش تامین آب روستایی از بزرگ ترین 

معضات استان است.
وی بــا بیان اینکه 60 روســتای چهارمحال و 
بختیاری با تانکر آبرسانی می شود، تصریح کرد: این 
درحالی است که این استان سرچشمه 2 رودخانه 
زاینده رود و کارون اســت و آب مصرفی استان های 

همجوار خود را تامین می کند.
عباسی عنوان داشت: انتظار می رود وزارت نیرو 
با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی آبرسانی به 
روستاهای دارای مشکل آب را برعهده بگیرد تا این 

معضل بزرگ برطرف شود.
استاندار از معاون آب و آبفای وزارت نیرو برای 
آشنایی بیشــتر با مســائل حوضه آب این استان 
دعوت کرد تا به مناطق شــهری و روســتایی این 

استان سفر کند.
وی اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری 
سرچشــمه 2 رودخانه کارون و زاینــده رود و نیز 
بخشــی از رودخانه دز است اما بیش از 90 درصد 
آب مصرفی در این استان از محل آب های زیرزمینی 

تامین می شود.
عباسی ادامه داد: تغییرات اقلیمی، تغییر بارش ها 
از برف به باران و درپی آن خشکسالی های 10 ساله 
سبب شــده تا منابع آب چهارمحال و بختیاری با 
کاهش شدید مواجه شود و این موضوع تامین آب 
بســیاری از شهرها و روستاهای استان را با چالش 

روبرو کرده است.

اهواز- خبرنگار کیهان: 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اهواز گفت: مقرر است یک 
خط دیگر از طرح آبرسانی غدیر از سد کرخه که در اطراف 
اهواز اســت برای تامین آب این شهر در نظر گرفته شود که 
در حال رایزنی با مسئولین هستیم و با اتمام امکان سنجی 

این خط انتخاب و اعام می شود.
چند روزی است که آبی که از درون لوله های شبکه آب اهواز به 
درون خانه ها می آید کدر است و همین امر نارضایتی و مشکاتی را 

برای مردم سطح شهر به دنبال داشته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب اهواز در گفت وگو با کیهان گفت: 
بر اثر بارندگی های اخیر قسمتی از کانال پایکول به عنوان منبع اصلی 
تامیــن آب اهواز از طرح غدیر ریزش کرده و نیاز به تعمیرات دارد؛ 
به همین دلیل ناچار شــدیم منبع عمده آب آشامیدنی کنونی را به 
رودخانه کارون منتقل کنیم که کدورت آن در اثر بارندگی های اخیر 

به شدت باا رفته است.
فردوس کریمی  بیان کرد: 10 درصد از آب اهواز از طرح آب حیات 
شوشتر و مابقی از طرح غدیر و کارون تامین می شد که اکنون سهم 

غدیر را نیز از کارون به صورت خام برداشت می کنیم.
وی در خصــوص قطع آب در برخی مناطق اهواز نیز بیان کرد: 
بارندگی های اخیر باعث باا رفتن بیش از حد مجاز کدورت رودخانه 
کارون )گل و ای( شده که این ذرات رسی و بسیار چسبنده هستند 
و تصفیه آب از مواد شیمیایی را با سختی همراه می کنند از این رو 
برای بهبود کیفیت آب مجبور به افزایش زمان ماند آب در تصفیه خانه 
و در نتیجه کنترل تولید آب شدیم. به همین خاطر در برخی نقاط 

شاهد افت فشار آب هستیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اهواز بــا بیان اینکه در حال 
حاضر کانال پایکول نیاز به تعمیرات دارد و نیروها مشغول تعمیرات 
و بازسازی کانال هســتند که متعاقبا نتیجه تعمیرات اطاع رسانی 
می شود بیان داشت: با تعمیر کانال پایکول که عمده آب شهر اهواز 
را تامین می کند دوباره کیفیت آب و میزان تولید آب به حالت قبل 

برمی گردد  و مشکل کاما برطرف می شود.

اصفهان - خبرنگار کیهان:
شرکت فواد مبارکه و مجتمع فواد سبا 
اصفهان از ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان ماه 
1397 با تولید 5 میلیون و 340 هزار تن فواد 
خام 12/7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، داشته است.
مدیرعامــل فــواد مبارکه گفــت: در 8 ماه 
ســال 1397 کارکنان شــرکت فــواد مبارکه با 
رکوردشکنی های پی درپی موفق شدند با 5 درصد 
رشــد نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 میلیون و 

500 هزار تن فواد خام تولید کنند.
حمیدرضا عظیمیان با اشاره به رشد 86 درصدی 
تولید در مجتمع فواد ســبا گفــت: در بازه زمانی 
مذکور تاشــگران این مجتمع 839 هزار تن فواد 

خام تولید کردند.
وی در ادامه افزود: در شــرکت فواد هرمزگان 
نیز از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 976 هزار 
تن فواد خام در این شــرکت تولید شد که رشد 7 

درصدی داشت.
مدیرعامل فواد مبارکه افزود: از این دستاورد 
ارزشمند در هشت ماهه منتهی به آبان سال جاری 
4 میلیــون و 564 هزار تن ورق گرم در گروه فواد 
مبارکه تولید شــده است و از این میزان سهم خط 
نــورد گرم فواد مبارکه 3 میلیون و 779 هزار تن 
و سهم مجتمع فواد سبا 785 هزار تن بوده است.
وی گفت: برنامه گروه فواد مبارکه در ســال 
1397 تولیــد 9 میلیــون و 400 هــزار تن فواد 

خام است.

رئیس خانه کشاورز استان همدان:
جلسات اقتصاد مقاومتی استان همدان 

در حد ارائه گزارش است
همدان- خبرنگار کیهان:

رئیس خانه کشاورز اســتان همدان ضمن ابراز گایه از 
عدم ارتباط موثر بین بخش خصوصی و دولتی گفت: جلسات 
اقتصاد مقاومتی در حد رفع تکلیف و ارائه گزارش عملکرد 
معمول تشکیل می شــود و برنامه و موضوع خاصی در خور 
عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح نمی شود، اما در زمان ارائه آمار 
بر مقام معظم رهبری منت می گذارند که سیاست های اباغی 

ایشان در ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
ابوالقاســم سوزنچی در ســتاد اقتصاد مقاومتی استان همدان 
اظهار کرد: متاسفانه علی رغم همه آمار و ارقامی که از سوی مدیران 
دســتگاه ها ارائه  می شــود بخش خصوصی در همدان مورد توجه 
نیســت به طوری که افراد اثرگذار در بخش های خصوصی از جمله 
بنده که عضو چند تشکل خصوصی کشاورزی و اقتصادی هستم تنها 
2 مرتبه طی ســال جاری برای حضور در جلسات اقتصاد مقاومتی 

دعوت شده ام.
ســید سعید شاهرخی استاندار همدان نیز اظهار کرد: تاش ما 
در این جلســات، تحقق سیاست های اصولی دولت است و به دلیل 
محدودیت  منابع، هیچ اغماضی با مدیر کم کار یا ناموفق بر سر منافع 

مردم و کشور نداریم. 
وی توجه به سرمایه گذاران بخش خصوصی را  پاشنه آشیل توسعه 
اســتان توصیف کرد و افزود: باید در واگذاری پروژه ها و طرح های 
اقتصادی به بخش خصوصی حرکت جدی صورت گیرد زیرا دولت 

تصدی گری را کنار گذاشته و تنها در سیاست گذاری حضور دارد.
اســتاندار همدان همچنین با اشاره به عدم توفیق 47 دستگاه 
اجرایی و 27 شــهرداری در جذب اســناد خزانه عنوان کرد: جذب 
نشدن 53 میلیارد تومان از اعتبارات خزانه برای استان نگران کننده 
است بنابراین طی یک هفته آتی دستگاه هایی که تاکنون در جذب 
اســناد خزانه تعلل کرده اند باید اقدام جدی صورت دهند وگرنه از 

سوی استانداری مشمول کارت زرد خواهند شد. 

ساری- خبرنگار کیهان:
50 میلیون دار خاویار پرورشی در هشت 

ماه امسال از مازندران صادر شد.
محمدزاده مدیرکل شیات مازندران با بیان 
اینکه محصوات خاویاری اســتان هم اکنون به 
بیش از 20 کشــور صادر می شود، گفت: ارزش 
صادرات خاویار پرورشی استان در 8 ماه امسال 
به 50 میلیون دار رســید که بیشتر از سه برابر 

مدت مشابه پارسال است.
وی افزود: بــرای تکثیر ماهیان خاویاری نیز 
مرکز تکثیر و پرورش خاویار در ساری و جویبار 
فعالیت گسترده ای دارند تا جایی که مرکز جویبار 
به عنوان یکی از بزرگ ترین مزرعه های پرورش 

ماهیان خاویاری جهان معرفی شد.
محمدزاده با بیــان اینکه 18 مزرعه پرورش 
ماهیان خاویاری در مازندران فعال است، گفت: 
ظرفیت این مرکز ساانه بیش از 2 هزار تن گوشت 

خاویار و 30 تن خاویار است.
شــیخ تبار معاون صید و بنادر صیادی اداره 
شیات مازندران نیز گفت: طرح پرورش ماهیان 
خاویاری در قفس و پرورش ماهیان خاویاری در 
سواحل دریای خزر با سرمایه  گذاری بیش از پنج 

میلیارد تومانی در حال افزایش است.
وی پرورش ماهیان خاویاری با سرمایه گذاری 
500 میلیون تا چهار میلیارد تومان را سرمایه گذاری 

متوسط در حوزه شیات معرفی کرد.

مزایای اجرای عملیات آبخیزداری در کشــور 
عنوان کرد.

حجتی تصریح کرد: نقشه راه برای اجرای 

طرح های آبخیزداری ترسیم شده است و ابهامی 
وجود ندارد.

به گفته وی اجرای طرح ها همگام و سازگار 

با محیط زیست و متناسب با اقلیم نقش مهمی 
در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: مشارکت مردم، 
بسیج و امکانات استانی ظرفیت خوبی برای حل 
مشکات و حفظ عرصه های منابع طبیعی است.

وی پدیده ریزگردها را از عواقب آسیب به 
عرصه های منابــع طبیعی مطرح و بر افزایش 
مشارکت مردمی به منظور حفظ مراتع تاکید 

کرد.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: زمانی 70 
درصد تعلیف دام سبک در مراتع و منابع طبیعی 
انجام می شــد در حالی که امروز وابستگی دام 
سبک و ســنگین به عرصه های منابع طبیعی 

کم شده است.
وی اضافــه کرد: دو طــرح بیابان زدایی و 
آبخیزداری از طرح های مهم اقتصاد مقاومتی اند 
که به منظور پوشش گیاهی و حفاظت از خاک 

در دستور کار قرار گرفته اند.

رشد 12 درصدی تولید فواد خام
 در فواد مبارکه اصفهان

امام جمعه ای که منزل خود را
 زمین کشاورزی کرد

استاندار چهارمحال و بختیاری 
خواستار رفع مشکل آب 

روستاها شد

افزایش سه برابری 
صادرات خاویار مازندران

 به 20 کشور جهان

باران تااب حله بوشهر را زنده کرد

کمبود خون در سیستان و بلوچستان
 به مرز خطر رسیده است

تخلفات ساختمانی
 در کرج بیشتر از

 سایر کانشهرها است

دانش آموزان گیانی 
زباله های مسافران را 

جمع آوری کردند

کارکنان شهرداری
 آبژدان اندیکا

9 ماه حقوق نگرفته اند

خردسال ترین خّیر کشور
 یک ویلچر به بیمارستان اهدا کرد

دبیر اجرایی مجمع خیران ســامت بوکان گفت: »ویانا 
قهرمانی« خردســال ترین خّیر ایرانی در بخش سامت به 
بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان یک دستگاه ویلچر 

هدیه کرد. 
رشــید ایلخانی زاده افزود: ویانا که پدر و مادر بوکانی دارد و در 
تهران زندگی می کند، با کادوی جشن تولد خود که چهار میلیون و 
200 هزار ریال بود، ویلچر خریداری کرد و در اختیار بخش اورژانس 

بیمارستان شهید قلی پور بوکان قرار داد.
دختــر خّیر بوکانی افزود: در روز تولد چهار ســالگیم و با پول 

کادوهایم یک ویلچر برای بیمارستان خریدم.
ویانا قهرمانی ادامه داد: خیلی خوشــحالم که بتوانم به زنان و 
کودکان مریض که در بیمارســتان بستری هستند کمک کنم و با 

هدیه ای کوچک بخشی از رنج های آنان را التیام ببخشم.
این کودک خردسال سال گذشته نیز تمامی عروسک های خود 

را به کودکان زلزله زده سرپل ذهاب اهدا کرده بود.
این کودک در مجمع سامت بوکان به عنوان کوچک ترین خیر 
کشوری توسط مسئوان کشوری و استانی مورد تجلیل قرار گرفت.

مجمع خیران سامت از زمان شروع فعالیت خود تاکنون بیش 
از 10 میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان بوکان کمک کرده اند. 

مدیرعامل شرکت دانش بنیان ماشین سازی اراک گفت: 
هشت دستگاه مکنده غات با همکاری شرکت آلمانی نایرو 

در ماشین سازی اراک ساخته شد. 
»جعفر صفری« افزود: کاربری جرثقیل مکنده غات در تخلیه 
بار از کشــتی است و در گام نخست هشت دستگاه از این تجهیزات 
تخصصی به مدت یک ســال در ماشین سازی اراک ساخته و برای 

نصب به بندر چابهار ارسال شد. 
وی ادامه داد: ظرفیت این هشــت دستگاه بیش از 600 تن در 
ساعت است که اکنون شش دستگاه از هشت دستگاه مکنده غات 
در بندر شــهید بهشتی چابهار نصب شده و دو دستگاه دیگر نیز در 

حال انتقال و نصب است. 
مدیرعامل شــرکت ماشین سازی اراک بیان کرد: این شرکت با 
مشارکت نایرو در قراردادی به ارزش 17 میلیون یورو کار طراحی و 
ساخت هشت دستگاه جرثقیل مکنده غات را برعهده  دارد و با کسب 
دانش فنی ساخت این تجهیزات، ایران را از ورود آن بی نیاز شده است. 
وی ادامه داد: پیمانکار اصلی قرارداد ساخت جرثقیل مکنده غات 
شرکت نایرو آلمان است و تولید این تجهیزات تخصصی پس از بازدید 
مسئوان این شرکت آلمانی از خطوط تولید و حوزه فنی مهندسی 

ماشین سازی اراک به این شرکت واگذار شده است. 
صفری یادآوری کرد: با عملکرد مناسب این شرکت در ساخت و 
نصب این محصول، شش دستگاه دیگر از مکنده های مذکور با لحاظ 
نمودن مشارکت بیش از 51 درصد در حال واگذاری به ماشین سازی 

اراک است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اهواز خبر داد
مشکل آب اهواز برطرف می شود

تولید دستگاه »مکنده غات« 
در اراک

با حضور وزیر نیرو صورت گرفت
آغاز عملیات احداث کارخانه 

ذوب فواد شاهرود
عملیات اجرایی کارخانه ذوب فواد شــاهرود، روز سه 
شنبه، با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، در قالب برنامه های 

کاروان تدبیر و امید به استان سمنان آغاز شد. 
عملیات اجرایی کارخانه فواد شــاهرود با حضور وزیر نیرو در 
حالی آغاز شــد که تولید 300هزار تن فواد در سال در این واحد 

تولیدی پیش بینی شده است.
فرماندار شاهرود در حاشیه ســفر وزیر نیرو به شاهرود، افزود:  
این کارخانه در زمینی به مســاحت 11 هکتار در شهرک صنعتی 

شاهرود ساخته می شود.
محمد کرم محمدی با بیان اینکه این کارخانه قرار است ساانه 
150هزار تن نورد مقاطع فوادی و 150هزار تن شمش فواد تولید 
کند، تصریح کرد: با راه اندازی این واحد که با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی انجام می شود، برای 190 تن به طور مستقیم و 800 تن 

به طور غیرمستقیم شغل ایجاد می شود.
بــه گزارش ایرنا، کارخانه ذوب فــواد با دو بخش ذوب و نورد 

احداث می شود.
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نماینده بارز سینمای لس آنجلسی!
نماینده مشــخص این آثار، دقیقا فیلمی اســت که 
اســمش، رسمش را فاش می کند؛ »لس آنجلس تهران« 
تمام شاخص های آثاری شبیه به موسیقی لس آنجلسی 

را داراست.
مهمتریــن ویژگی فیلم هایی که در این دســته قرار 
می گیرند، بی داستانی است. نویسندگان یا فیلمسازهایی 
می توانند داســتان تعریف کنند که جهان بینی، هویت و 
سبک زندگی خاصی دارند، در غیر این صورت در تعریف 
داستان و حتی نوشتن یک قصه ساده و کوتاه نیز ناتوان 
می مانند. بنابراین، آثار آن ها مجموعه ای از موقعیت های 
پرت و پا و بی سر و ته به اضافه در هم لولویدن چند آدم 
حیف نان و بیان دیالوگ های چرند و بی وزن و آهنگ است. 
درست مانند فیلم جدید تینا پاکروان- اگر بتوان نام فیلم 
بر آن گذاشت- که از ابتدا تا انتها، درباره همراهی آدم هایی 
است که نه روابط مشخصی دارند، نه دلیل رفتارهایشان 
معلوم می شــود و نه نتیجه کارهایشان. در ابتدای فیلم 
می بینیم که یک خانواده مقیم لس آنجلس از بدحال شدن 
مادر بزرگ ساکن تهران خود خبردار می شوند و به همین 
دلیل هم یکی از پسرهای خود را راهی می کنند تا نزدیک 
او باشد. اما مشخص نمی شود که چرا لس آنجلس و مثا 
چرا اس وگاس یا واشنگتن نه؟ چرا تهران انتخاب شده 
و مثا کرج یا اراک نه؟ چرا این پسر راهی ایران می شود 
و مادرش نمی آید؟ بعد از آن هم که دیگر از خانواده اهل 
لس آنجلس هیچ خبری نمی شــود! اما شگفت انگیزتر از 
همه وقتی اســت که پسر به ایران می آید و مقصدش به 
طور اتفاقی با یکی از همسفرانش )بهروز(، یکی از آب در 
می آید. چون مادر بزرگ و خدمتکارش مشغول تماشای 
فیلم هستند، مجبور می شوند از دیوار باا بروند و این گونه 
خود را به آن ها برسانند و موجب ترس و هراس پیرزن ها 
شوند. اما عجیب اســت که مادر بزرگ وقتی نوه خود را 

 چند روزی از رسانه ای شدن مراودات محرمانه، 
خارج از عرف و غیر عزتمندانه برخی مدیران اداره 
کل هنرهای نمایشی با سفارت فرانسه نگذشته بود 
که مدیر امور بین الملل آن اداره، به نیت تکذیب 
و تشکیک با یکی از رسانه ها گفت وگوی مفصلی 
انجــام داد. گفت وگویی که بیــش از آنکه حکم 
تکذیب داشــته باشد مهر تأییدی بود بر هر آنچه 
درخصوص مراودات پنهانی سفیر و عوامل سفارت 
فرانسه با مدیران وقت مرکز و مجموعه تئاتر شهر 

شبنم حسنی
»تاریخ و سینما« عنوان برنامه ای است که با تمرکز بر فیلم های ضدایرانی سینمای غرب ساخته 
شده؛ این برنامه تاش دارد تا نشان دهد که چگونه سینمای غرب با نگاهی ضدایرانی اذهان عمومی 

جهان را تحت تاثیر قرار می دهند.
برنامه »تاریخ و سینما« با حضور خسرو معتضد فیلم های ضدایرانی را که با رویکرد ایران هراسی 
در سینمای جهان ساخته شده اند از منظر تاریخی بررسی و نقد می کند و با استناد به اسناد تاریخی 

و آنچه حقیقتا درباره ایران وجود دارد پرده از  اشکاات و  اشتباهات این قبیل آثار برمی دارد.
نکته مهم این است که اغلب فیلم هایی که با رویکرد ایران هراسی در سطح دنیا ساخته می شوند 
هر نوع اطاعات  اشتباه تاریخی، اعتقادی و از همه مهم تر فرهنگی را به بیننده القا می کنند. خسرو 
معتضد با واکاوی و تحلیل این نوع فیلم ها در برنامه »تاریخ و سینما«  اشتباهات غرض ورزانه سینمای 

جهان نسبت به ایران و تاریخ آن را رو می کند.
توضیحات و نقدهایی که در این برنامه مطرح می شود، می تواند موجب افزایش سطح سواد رسانه ای 
مخاطب شود و او را وادارد که در کنار سرگرمی، درباره کلک های رسانه ای آثار غربی نیز تأمل نماید. 
هر چند که استفاده از چند کارشناس، به جای یک نفر، می توانست به مباحث این برنامه تنوع ببخشد، 
به ویژه اینکه در این دوران کارشناسان و اساتید تاریخی فراوانی، در زمینه تحریف تاریخ در رسانه ها 
و منابع مختلف کار می کنند. ترکیب نظرات آنها در این برنامه، عاوه بر غنی تر ساختن محتوای آن، 

باعث بااتر رفتن جذابیت نیز می شد. 
فصل اول این مجموعه برنامه در 15 قســمت تهیه شده است و تاکنون آثاری همچون »300«، 
»بدون دخترم هرگز« و »ثریا« و... مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. این برنامه قصد دارد در فصل های 

دیگری نیز ادامه پیدا کند و در آینده به سراغ فیلم هایی با رویکرد تاریخی و اسام هراسی برود.
این برنامه همراه با توضیحاتی که از ســوی کارشــناس تاریخی برنامــه ارائه می کند به تحلیل 
فیلم های انتخاب شــده می پردازد و صحنه هایی از آنها را نمایش می دهد که با توضیحات تاریخ نگار 
برنامه انطباق دارند و او از مواردی شامل یک واقعه تاریخی یا اعتقادی، طرز پوشش و ظاهر و حتی 

نشانه ها و لوکیشن هایی که هیچگونه تطابق صحیح تاریخی با ایران و ایرانیان ندارند انتقاد می کند.
گفتنی است، برنامه »تاریخ و سینما« به تهیه کنندگی و کارگردانی ایزد مهرآفرین شنبه ها ساعت 

22 و 30 دقیقه از شبکه آی فیلم روی آنتن می رود.

»تاریخ و سینما« دروغ های هالیوودی 
علیه ایران را برما می کند

چگونه خبرهای جعلی را 
در شبکه های اجتماعی تشخیص دهیم؟

تصویرروز-
ترامپ در هجدهم ژانویه ســال گذشته برندگان جایزه  ای به نام خبرهای جعلی )Fake News( را − که 
بارها درباره اش توئیت کرده بود − اعام کرد و از طریق رســانه  مورد عاقه اش توییتر به 10 رســانه نشان 

افتخار »فیک نیوز« را اعطا نمود!
نشریه انگلیسی »تلگراف« با درج این خبر می نویسد:

»به هر حال، فریبکاری و دروغ از همان آغاز پیدایش اینترنت با آن همراه بوده اســت اما فقط در دو 
ســال گذشته است که عرصه های سازمان یافته و سیستماتیک برای تولید اخبار دروغ، ظهور یافته است. 
پیدایش رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم خودش یک عامل اصلی در این زمینه بود. شبکه هایی همچون 
فیســبوک باعث شدند، حباب  فیلترها )filter bubble( پدید آیند، یعنی به افراد فقط چیزهایی نشان داده 
 شود که مورد نظر یا پسند مدیران شبکه است و آن چیزهایی که نمی پسندند و یا مخالف نظرشان است 
از کاربران پنهان بماند. »حباب  فیلتر« اصطاحاً به شکلی از فیلتر شدن محتوا گفته می شود که معمواً 
در شبکه های اجتماعی روی می دهد. سازوکار این نوع فیلتر شدن به این صورت است که اجازه نمی دهد 
دیدگاه های مخالف دیدگاه حاکم به ما برسد بلکه باعث می شود ما در حصار اندیشه ها و دیدگاه های مشابه 

گرفتار شویم.
شواهد امر نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و... با این 
هدف ساخته شده اند که اطاعات جعلی منتشر کنند. اما دایره  گسترش خبرهای جعلی وابسته است به 
اینکه بتواند به  شکل ویروسی انتشار یابد و این اغلب بیش از آنکه به راست بودن خبر بستگی داشته باشد 
به احساسات و واکنش های عاطفی بستگی دارد. بر طبق آمارهای خوِد فیسبوک و توییتر )دو میلیارد کاربر 
در فیسبوک و 330 میلیون کاربر در توییتر( و ساعت هایی که در هر هفته در این شبکه  های اجتماعی صرف 
شده است، باید گفت بسیاری از کاربران با خبرهای دروغین و کمپین های اطاعات جعلی تماس یافته اند.

بر طبق پژوهشــی که دانشگاه استنفورد انجام داده، وبسایت هایی که خبرهای جعلی یا »فیک نیوز« 
تولید کرده اند در طول انتخابات آمریکا 15۹ میلیون بازدید داشته اند و دیگر پژوهش ها نشان داده اند که 
خبرهایی که در طول انتخابات بیش از همه همرسانی شده یا بازنشر شده اند، دروغ و جعلی بوده اند. درباره  
نقش »فیک نیوز« در انگلســتان در زمان انتخابات هم شــواهدی در دست است که در هر دو روبات های 

اینترنتی به کار رفته است.
شناســایی »فیک نیوز« آسان نیست، پژوهشــی که در دانشگاه استنفورد در سال گذشته انجام شده 
نشان می دهد که کاربران شبکه های اجتماعی اغلب در فرق میان محتوای جعلی و محتوای معتبر ناتوان 
بوده و ناشــیانه عمل می کنند. این پژوهش فهرســتی از ترفندها برای شناسایِی خبر های جعلی یا »فیک 

نیوز« ارائه داده که در زیر به آنها  اشاره می کنیم:

1- به ســرخط  خبرها با دیده  شک بنگرید: ســرخط خبرهای جعلی اغلب جالب هستند و با حروف 
بزرگ و عامت تعجب می آیند. اگر سرخط خبر باورناپذیر باشد این احتمال هست که خبر جعلی باشد.

2- منبع خبر را نگاه کنید: مطمئن شوید که خبر از منبعی معتبر و مستقل به دست شما می رسد. اگر 
خبر از وب سایتی به دست شما رسیده که برایتان آشنا نیست درباره  آن وب سایت اطاعات کسب کنید. 
)وب ســایت های وابسته به دولت ها و حکومت ها و نهادهای حکومتی مثل رسانه های زنجیره ای »بی 
بی سی« )رسانه سلطنتی بریتانیا(، »VOA« یا تلویزیون صدای آمریکا )وابسته به وزارت امورخارجه آمریکا(، 
»ایران اینترنشنال« )وابسته به آل سعود(، شبکه رسانه ای »من و تو« )وابسته به بهاییان بریتانیا(، »دویچه 
وله« یا رادیو صدای آلمان )وابســته به دولت آلمان(، »یورو نیوز« )وابســته به اتحادیه اروپا(، »رادیو ملی 
 NED وابسته به دولت فرانسه(، »رادیو زمانه« )وابسته به سرویس اطاعاتی هلند و موسسه( rfi فرانسه« یا
از زیرمجموعه های ســازمان CIA(، »گویا نیوز« )وابســته به آژانس مرکزی اطاعات آمریکا(، »آمد نیوز« 
)وابســته به موســاد سرویس اطاعاتی اسرائیل( و... بیشــتر این اخبار جعلی و یا »فیک نیوز« را به طور 

هماهنگ تولید می کنند(
۴- به فرمت های نامتعارف توجه کنید: بسیاری از خبرهای جعلی در خود خطاهای امایی و گرامری 

دارند و فرمت ظاهریشان هم غیرعادی است.
5- به عکس ها توجه کنید: گزارش های خبرِی جعلی اغلب با عکس ها یا ویدئوهای دســتکاری  شــده 
همراه هستند. گاهی عکس مورد نظر معتبر است اما در جایی غیر از پیش زمینه  خودش به کار رفته است. 

می توانید عکس را در اینترنت جست وجو کنید تا دریابید از کجا آمده است.
۶- به تاریخ ها توجه کنید: گزارش های خبرِی جعلی ممکن اســت زمان بندی هایی داشــته باشند که 

بی معنا باشد یا ممکن است در آنها، زمان رخدادها تغییر داده شده باشد.
۷- شواهد را چک کنید: منابعی که در آنها نام نویسنده آمده است را بررسی کنید. نبود هیچ منبعی 

یا بی نام بودن نویسنده می تواند نشانه  جعلی بودِن خبر باشد.
۸- به دیگر گزارش ها هم توجه کنید: اینکه هیچ منبع دیگری آن خبر را گزارش نکرده است می تواند 

نشانه  جعلی بودن خبر باشد.
۹- آیا خبر طنز است؟: گاهی دشوار است میان خبر جعلی و مطلب فکاهی تمایز بگذاریم. بررسی کنید 

که آیا منبع خبر به مطالب طنز معروف است و آیا جزئیات خبر و آهنگ خبر نشان از طنز بودن دارد.
10-  برخی خبرها عمداً دروغ هستند: با نگاهی انتقادی درباره  خبرهایی که می خوانید، بیندیشید و 

فقط آنهایی را همرسانی )بازنشر( کنید که می دانید موثق هستند.
در پایان باید گفت بد نیســت درباره  هر خبری کمی شــّکاک باشــیم و از خود بپرسیم: آیا این واقعاً 

اتفاق افتاده است؟

دیروز فرانسه، امروز آلمان
در بخش بین الملل اداره کل هنرهای 

نمایشی چه خبر است؟
محمد حمیدی

بیان شده بود. اما نکته اصلی و قابل  تأمل، عبارتی 
بود که سعید اسدی - رئیس  مجموعه تئاتر شهر 
و مدیر امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی 
کشور- در حمایت از همکاران خود و برای سرپوش 
گذاشــتن بر ماجرا مطرح کرد و دست بر قضا! به 
تیتر آن گفت وگو نیز بدل شد، و آن عبارت »هیچ 
مسئله پنهانی نداریم« بود. مصاحبه ای طوانی که 
هدف آن ذکر این مطلب بود که در امور بین الملل 
هیچ مســئله پنهانی وجود نداشته و همه  مسائل 
بــا رعایت قوانین صورت پذیرفته و می پذیرد. در 
نتیجه هر آنچه درخصوص مراودات پنهانی برخی 
سفارتخانه ها با مدیران وقت مرکز هنرهای نمایشی 
به وجود آمده تخیل نگارنده و مشکل شخصی بوده 
اســت؛ اما امروز که حدود هشت ماه از انتشار آن 
گفت وگو می گذرد تنها کافی اســت به خروجی 

اخباری که از بخش بین الملل اداره کل هنرهای 
نمایشــی در خبرگزاری ها و رسانه ها منتشرشده 
نگاهی انداخت تا متوجه عدم صداقت در گفتار و 
کام این مدیر شوید. آری تعداد اخبار بین الملل 
از انگشتان یکدست هم کمتر است و این در حالی 
است که حدود سه ماه دیگر به بزرگ ترین رویداد 
تئاتری کشــور زمان باقی مانده و این شائبه که یا 
هیچ اقدامی در حوزه بین الملل رخ نداده و یا اگر 
رخ داده دور از چشم رســانه ها و به نوعی پنهانی 

بوده اســت مطرح می شود؛ اما گزاره اول که هیچ 
اقدامی رخ نداده بســیار بعید و دور از ذهن است 
زیرا اخبار و اطاعات غیررســمی اما موثق حاکی 
از برگزاری جلسات و مذاکراتی در این حوزه است 
که به نوعی گزاره دوم یعنی عدم رسانه ای کردن و 
به نوعی پنهان کاری موجود در این بخش را بیش 

 از پیش قوت می دهد.
امــا اجازه دهید برای بیان بهتر و شــفاف تر 
شــدن موضوع به جمله ای که »یوستوس کمپر« 
رایزن فرهنگی ســفارت آلمان در جلسه 21 تیر 
۹۷ با مدیرکل هنرهای نمایشــی، دبیر جشنواره 
تئاتر فجر و مدیر بین الملل اداره کل، آن هم بدون 
رعایت پروتکل وزارت امور خارجه و بدون حضور 
نماینده آن وزارت خانه برگزار شد اشاره  کنم. این 
رایــزن به ظاهر فرهنگی جمله تحکم آمیزی را در 

محضر سه تن از مدیران ارشد تئاتری کشور بیان 
می کند؛ »کمپر« خطاب به مدیران تئاتری کشور 
می گوید: »تا سه هفته آینده پیشنهاد خودمان را 
معرفی خواهیم کرد و برایمان ســرعت عمل در 

پاسخ دهی شما اهمیت دارد.«
این که در آن جلســه یکی از مدیران ارشــد 
تئاتری پاســخی به این بیان تحکم آمیز دیپلمات 
گستاخ نداده خود جای تأســف و تأمل دارد اما 
مسئله اصلی اینجاســت که از آن زمان تا لحظه 

نگارش این یادداشت، چرا هیچ خبری در رسانه ها 
مبنی بر وصول و یا جزییات پیشــنهادی سفارت 
آلمان منتشرنشده است؟ و یا اگر آنان طبق گفته 
این رایزن فرهنگی تا ســه هفتــه بعد از 21 تیر 
پیشنهاد هایشان را ارسال کرده اند پاسخ اداره کل 

هنرهای نمایشی چه بوده؟
همین یک مورد کافی است که بدانیم نه تنها 

گزاره اول که هیچ اقدامی رخ نداده از اساس غلط 
اســت بلکه در حوزه بین الملل اداره کل هنرهای 
نمایشــی اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت که از 
انتشــار و انعکاس آنان خودداری می شود؛ آن هم 
جلساتی که طبق قانون باید نماینده وزارت امور 
خارجه در آنها حضورداشته باشد که متأسفانه در 
هیچ کدام از آنها حضور نداشــته است؛ اما نگرانی 
درخصوص سفارت آلمان به گستاخی دیپلماتشان 
و چراغ خاموش شدن اقدامات بین الملل اداره کل 

هنرهای نمایشی ختم نمی شود بلکه در موردی 
دیگر برگزاری یک دوره آموزشــی در حوزه تئاتر 
با همکاری سفارت آلمان بود که به دلیل سوابق 
تأمل برانگیــز برخی از اســاتید معرفی شــده و 
همچنین نحوه گزینش از افراد خاصی که هر کدام 
به نوعی در حوزه های مختلف تئاتری حضور فعال 
داشتند اما با توجه به حساسیت های دستگاه های 

نظارتی پیش از وقوع هرگونه خسارتی در این حوزه 
لغو شد. دوره ا ی که انتظار می رفت پیش از ورود 
دستگاه های نظارتی، نهادهای حمایت کننده اجازه 
برگزار شدن آن را صادر نمی کردند درحالی که در 
مراســم آغاز بــه کار آن دوره، مدیرکل هنرهای 
نمایشــی بابیان این مطالب که بخش خصوصی 
این دوره را برگزار می کند، هیچ  اشــاره ا ی به نوع 
نظارت، ماهیت و مأموریت بخش های بین الملل و 
نظارت اداره کل نکرده و نتیجه آن اتفاقی بود که 
بی تردید اگر رخ می داد خسارت جبران ناپذیری را 

به فرهنگ و هنر کشور وارد می ساخت.
با تمام به آنچه بیان شــد کمتر از ســه ماه 
دیگر تا زمان برگزاری بزرگ ترین رویداد تئاتری 
کشور زمان باقی مانده است؛ رویدادی که امسال 
به دلیل مصادف شــدن با چهل سالگی انقاب 
اسامی قطعاً از سوی دشمنان قسم خورده این 
آب وخاک تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها برای ضربه 
زدن به کار گرفته خواهد شد که صدالبته نیز به 
فضل خدا مکر خودشــان به خودشان بازخواهد 
گشــت. اما نباید فراموش کرد که از یک ســو 
بســیاری از سفارت خانه های اروپایی مستقر در 
تهران نه عاشــق چشم و ابروی ما هستند و نه 
عاقه ای به انقاب و نظام اســامی دارند، بلکه 
از هر اقدامی که علیه کشــور و ملت باشد دریغ 
نکرده و از ســوی دیگر نیز در خوش بینانه ترین 
حالت ممکن اســت برخی مدیران ساده لوح که 
به کرات مغلوب و تســلیم برنامه های دشــمن 
شده اند و همچنان علی رغم عدم لیاقت در خط 
مقدم ایســتاده و برای حفظ منافع شــخصی و 
گروهی در خدمت منویات آن سفارت خانه ها قرار 
می گیرند. در پایان این یادداشت و با تمام آنچه 
بیان شد اواً امیدواریم بخش بین الملل اداره کل 
هنرهای نمایشی به زودی گزارش متقن و جداگانه 
درخصوص عملکرد چند ماه اخیر خود ارائه کند 
و ثانیاً پیش از وقوع هر خسارت جبران ناپذیری 
باتدبیر ویژه اقداماتی برای کنار گذاشتن مدیران 
ناایق در حوزه تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی 

اتخاذ و اعمال کند.

بررسی جریان فیلم های سخیف در حال اکران - بخش اول

سینمای لس آنجلسی
آرش فهیم

طی ماه های اخیر، موجی از فیلم ها روی پرده ســینماها رفته اند که ویژگی های مشترکی دارند. گرچه سابقه 
تولید و نمایش آثار مبتذل در ایران قدمتی به اندازه ورود سینما به کشورمان دارد؛ فیلمفارسی اصطاحی است 
که معرف این نوع فیلم هاست. اما فیلم هایی چون »لس  آنجلس تهران«، »خانم یایا«، »واااای آمپول«، »ازانیا«، 
»هزار پا« و ... ویژگی هایی متمایز دارند و می توان آن ها را یک خورده جریان یا یک انشعاب در فیلمفارسی دانست. 
این فیلم ها شباهت بسیار زیادی به آنچه موسیقی لس آنجلسی خوانده می شود دارند. هم آن نوع موسیقی و هم 
این نوع فیلم ها، از تعلقات فرهنگی و تاریخی و قومی بریده اند؛ بی هویتی، رفاه زدگی و بی دغدغه ای جز مسائل 
غریزی، زیستن درد لس آنجلسی هاست. فرم گریزی و آشفتگی در ساختار و روایت، ابتا به محتوایی لغو و بیهوده 
و البته آلوده بودن به کنایه ها و اشارات سیاسی آن هم به سطحی ترین شکل ممکن، از دیگر شباهت های چنین 
فیلم ها و ترانه هایی است. فیلم های لس آنجلسی نیز همچون موسیقی لس آنجلسی، مملو از عبارات و حرف های 
رکیک و بی مایه هســتند. جالب این است که بخشی از داستان یا عنوان این نوع فیلم ها، به غرب یا نشانه های 
فرهنگی بیگانه گره می خورد. »تگزاس«، »لس آنجلس«، »میامی«، »پاتایا«، »ازانیا« و ... انتخاب اسم های زشت 
و بدترکیب نیز ناشی از نداشتن مبنا و ریشــه فرهنگی در چنین فیلم هایی است؛ درست شبیه موسیقی لس 

آنجلسی! در ادامه به سه اثر که مشخصات و نشانه های قابل تأملی دارند، می پردازیم.

پس از سال ها می بیند، هیچ واکنشی نشان نمی دهد! یعنی 
فیلم تا این حد از واقعیت دور است که یک رابطه عاطفی 
ساده بین مادربزرگ و نوه هم در آن دیده نمی شود. این 
نوع روایت فیلم، تا پایان به همین منوال ادامه پیدا می کند.

البتــه در این جور فیلم ها معموا ســعی می شــود 
تــا چند صحنــه رقص و آواز هم قرار بگیرد- به ســیاق 
فیلمفارســی های قدیم- تا هم کمبود داســتان و روایت 
جبران شــود و هم اینکه مثا جذابیت به وجود آید. اما 
جالب است که کارگردان »لس آنجلس تهران« حتی این 
صحنه های فیلم را هم نتوانســته جذاب از آب درآورد و 

بیشتر باعث تهوع می شود. 
در چنین وضعیتی، حتی کاراکترها نیز بی جان می شوند 
و نه تنها شخصیت بلکه حتی تیپ هم ساخته نمی شود؛ 
این است که بازیگران مشهور و باتجربه در »لس آنجلس 
تهران« کالبدهایی بی جان و بد شــکل هســتند. پرویز 
پرستویی با کارنامه ای پر از نقش های به یاد ماندنی، این بار 

در میزانسنی لغزان و نامفهوم قرار گرفته است و نتیجه اش، 
همان اســت که در طول فیلم دائم تکرار می کند؛ خاک 

می شود، آن هم بدجور!
وجه مشــترک همه فیلم های »لس آنجلسی« تحقیر 
انسان اســت. آدم ها در این نوع فیلم ها اغلب موجوداتی 
فرومایه به تصویر کشیده می شوند که هیچ هدف و نیت 
روشــنی در زندگی ندارند. حتی آنچه به عنوان عشق در 
چنین آثاری پدیدار می شــود، شکافته شدن عقده های 
جنســی است. در این میان، زنان بیش از دیگران تحقیر 

می شــوند. دقیقا مثل فیلم »تهران لس آنجلس« که در 
آن، حتی پیرزن ها نیز موجوداتی جنسی هستند و همه 
حرکات و انگیزه های آن ها ناشــی از غرایز است. در این 
فیلم، عشق در نگاه اول و در نخستین برخورد، این بار در 

یک زن کهنسال اتفاق می افتد. 
نمادپردازی برای جبران کارنابلدی

این روزها مد شده که هر کس بلد نیست فیلم بسازد، 
سراغ تجربه گرایی و آوانگارد بازی می رود! درست مثل رضا 
کاهانی؛ او معموا ناتوانی خود در داستان گویی و روایتگری 
و شخصیت پردازی را با هنجارشکنی عمدی برای سانسور 
و توقیف فیلم هایش جبران می کند. این بار اما پشت فرم 
بازی های بی معنا و اطوارهای شبه هنری پنهان شده است. 
به همین دلیل هم در مقابل انتقادات، گفته شده که این 

فیلم باید در گروه »هنر و تجربه« اکران می شد تا مردم با 
دیدن اسم رضا عطاران و حمید فرخ نژاد، به هوای تماشای 
یک کمدی سراسر خنده، فریب نخورند. چون »خانم یایا« 
کمدی نیست، هر چند لودگی و وقاحت دارد. اما ابتذال 
فیلم نیز روشنفکرانه است و برای درک مفاهیم غیراخاقی 
و نــازل آن، باید نماد و نشــانه هایش را تحلیل کرد و از 
روش های هرمنوتیک و نظریات پساساختارگرایانه استفاده 

کرد تا عمق فضاحت فیلم را فهمید!
کاهانی که در چند فیلم اخیر خودش به پوچی و یأس 

درباره جامعه و ســپس انسان رســیده بود، این بار خود 
سینما را هجو کرده و به تمسخر گرفته است. یعنی دیگر 
حتی تعهدی نســبت به حرفه خودش هم ندارد و طوری 
فیلم ساخته که گویی سینما برایش چیز بیهوده ای است. 
»خانــم یایا« نیز تقریبا به همان مســائل فیلم »لس 
آنجلس تهران« مبتاست؛ از جمله فقدان روایت داستانی. 
گویی فیلمســاز حوصله اینکه داستان بنویسد و درام به 
وجود آورد نداشــته. به نظر می رسد که یک سفر همراه 
دوستان به پاتایای تایلند انجام دادند و گفتند چه بهتر که 
هزینه سفر را هم با ضبط چند تصویر و وصل کردن آن ها 
به هم و فروختنش به مردم به نام فیلم، جبران کنند. به 
ویژه اینکه این روزها هزینه مســافرت خارج از کشور هم 
زیاد شده و سلبریتی های عزیز برای سفر به تایلند و دبی 
و لس آنجلس و ... در تنگنا هســتند! وگرنه دلیل دیگری 
برای ســاختن این فیلم در پاتایا به نظر نمی رســد و این 
داســتان در هر شهر و کشور دیگری نیز می توانست رخ 
دهد. بخش اعظم زمان فیلم، دو مرد در هتل نشسته اند 
و فکر می کنند! صحنه های کشدار حمام و شنا کردن در 
استخر هم فیلم را حسابی آبکی کرده است. خانم یایا نیز 
یک موجود تخیلی اســت که در ذهن این دو نفر شکل 
می گیرد. همان طور که گفتیم، مخاطب با دیدن این روایت 
کشدار و بی مایه، باید به فکر فرو رود و منظور فیلم را کشف 
کند. البته این ســرکاری است، چون »خانم یایا« یک اثر 
ماقبل فیلم است و اصا فیلم نیست که بخواهیم منظور 

و مفهومی را از آن بیرون بکشیم. 
سقوط برای چند ریال بیشتر

ازانیا یک فیلم شــانه تخم مرغی است که به اشتباه 
از سینما سر در آورده است؛ حتی ارزش عرضه در سوپر 
مارکت هــا را هم ندارد. چــون همه چیز در آن به قدری 
آماتور و پیش پا افتاده است که معلوم نیست چنین اثری 
اصا چگونه مجوز نمایش عمومی گرفته؟ از روایت سطحی 
و بی منطــق گرفته تا بازی های تماما تکراری و تصاویری 
که کمترین نسبتی با یک اثر سینمایی ندارند، به نام یک 

فیلم، کنار هم قرار گرفته اند.  
حسین قناعت، بعد از فیلم خوب »قهرمانان کوچک« 
این بار اثری ضدمخاطب و توهین آمیز علیه مردم را ساخته 
که حتی یک موقعیت کمدی واقعی هم در آن وجود ندارد. 
چون کارگردان برای به خنده واداشتن مخاطب، فقط به 
رکیک گویی و طرح مسائل جنسی آن هم به مبتذل ترین 
شکل ممکن متکی است و اگر این مسائل را حذف کنیم، 

دیگر چیزی از فیلم باقی نمی ماند.
قصــه فیلم، هیــچ منطقی ندارد. ناظم مدرســه از 
دانش آموز بازیگوشــی می خواهد تا پدرش در مدرسه 
حضور یابد. اما چون پدر فوت کرده، پس ناظم مادرش 
را فرا می خواند. پسر وقتی ناراحتی مادر را می بیند برای 
اینکه او را ناراحت تــر نکند، از دایی خود می خواهد تا 
گریم زنانه کند و به جای مادرش نزد ناظم بیاید. از بد 
روزگار نیز ناظم، عاشق دایی می شود! ماجرای مردانی 
که ظاهر خود را زنانه می ســازند تا به هدفی برســند، 
یک نقش مایه قدیمی  در ســینمای جهان است. فیلم 
»بعضی ها داغش رو دوســت دارند« ساخته بیلی وایلر، 
معروف ترین اثر در این زمینه است. اما در فیلم »ازانیا« 
ماجــرای جابجایی یک مرد و زن، بــدون هیچ دلیل 
قانع کننده ای رخ می دهد. این درســت است که منطق 
و واقع گرایی در فیلم های کمدی، فانتزی و ترسناک، با 
فیلم هایی که داستان های خانوادگی و اجتماعی دارند 
متفاوت اســت. اما حتی تخیلی تریــن فیلم ها هم باید 
باورپذیر باشند و ماجراهای آن ها عقانی به نظر برسد. اما 
در »ازانیا« حتی ماجراها ارتباط و اتصالی با هم ندارند. 
به طور مثال، ماجرای خواستگاری کله پز از مادر، ربطی 
به بقیه داستان فیلم ندارد. آخر و عاقبت فیلم ساختن 
با وسوسه فروش نجومی و بدون هیچ دغدغه فرهنگی 
و حتی ســینمایی، ازانیایی بدشکل و با طعم و مزه ای 

مشمئزکننده و مهوع است!

»کمپر« سفیر آلمان در جلسه با مدیران تئاتر



ورزشی

سرویس ورزشی-
وزیر ورزش و جوانــان در تازه ترین صحبت های 
خود با بیــان اینکه رئیس فدراســیون فوتبال ایران 
مشــکلی برای ادامه کار در فدراسیون فوتبال ندارد، 
این فدراسیون مجمع  بازنشستگان  برای سایر  گفت: 

تشکیل می شود. 
پس از آنکه مشــکل مهدی تاج برای ماندن در ریاست 
فدراسیون فوتبال حل شــد، اعضای بازنشسته هیئت رئیسه 
حاضر بــه کناره گیری از مسئولیت شــان نشــدند تا اوضاع 
رئیس فدراســیون فوتبال پیچیده شود. اعضای هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال که علی کفاشــیان و حیــدر بهاروند از 
مهم ترین و تاثیرگذارترین افراد آن هستند پس از نشست های 
متعددی که در این مورد داشتند در نهایت تاکید کردند که 
برای تعیین تکلیف منتظر اعام نظر وزیر ورزش هستند. این 
اظهار نظر هیئت رئیسه توپ را به زمین وزارت ورزش انداخت 
تا تکلیف رفتن یا ماندن آنها به خاطر بازنشستگی را مشخص 
کنــد. با این حال طبیعی بود که وزیر و وزارتخانه برای اینکه 
شــائبه دخالت دولت در امور فوتبال ایجاد نشود، نخواستند 

پاسخی به درخواست فدراسیون فوتبال بدهند. 
این ماجرا تا آنجا ادامه داشــت که تاج رئیس  فدراسیون 
فوتبال هــم بــرای دو روز در محل کار خود حاضر نشــد، 
همین موضوع و اطاع وزیر ورزش از عواقب احتمالی غیبت 
رئیس فدراسیون فوتبال، سلطانی فر را مجاب کرد که بااخره 

درباره بازنشستگان فدراسیون فوتبال اظهار نظر کند.
وزیر ورزش در تازه ترین اظهار نظرش در این باره گفت: 
»آقای تاج که تاش خوبی داشتند و از جانبازان دوران دفاع 
مقدس هستند با اســتفاده از ماده 60 قانون جامع خدمات 
ایثارگــران می تواند به کار خود در فدراســیون ادامه دهد و 
ایــن موضوع در حال پیگیری و انجام مراحل اداری و اجرایی 

است و در مورد ســایر بازنشستگان فدراسیون هم تغییراتی 
را در دبیرکلی شــاهد بودیم که جا دارد از زحمات دلسوزانه 
آقای ساکت تشکر کنم و درباره سایرین هم به زودی مجمع 
عمومی فدراسیون فوتبال در چارچوب اساسنامه تصمیمات 
مقتضی و قانونی راخواهــد گرفت، ولی در هرصورت از همه 

انتظار دارم منافع ملی را رعایت کنند. «
وزیر ورزش و جوانان درباره تکریم پیشکسوتان و برخورد 
رســانه ها با موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: 
نیروهایی که امروز با شدیدترین الفاظ و نقدها درباره آنها به 
دلیل بازنشسته بودن یاد می شود در واقع نیروهای سازنده و 
پیشران برنامه های کشور در سال های گذشته هستند و نباید 
با خاطری مکدر از بدنه اجرایی ورزش کشــور جدا شــوند و 

ناسپاس باشیم. ســلطانی فر افزود: ما در کنار نیروی جوانی 
و باز شــدن حلقه های مدیریت ورزش کشــور به تجربه های 
ذی قیمت آنها نیاز داریم و بازنشستگان بهترین ثمره زندگی 
خود یعنی جوانی خویش را برای موفقیت نظام و ســربلندی 
کشــور به کار گرفته اند و امنیت و عزت امروز ایران ماحصل 
این تاش های ارزشمند بوده اســت. تکریم و احترام آنها بر 

همه ما واجب است.
جلسه وزیر ورزش با تاج

این البتــه تمام ماجرا نبــود، گویا وزیــر ورزش صبح 
یکشــنبه تاج را به وزارتخانه فرا خوانده و در نشســتی میان 
رئیس فدراسیون فوتبال و ســلطانی فر، تاج موارد مد نظر را 
مطرح کرده و پس از این جلســه به محل کارش برگشت تا 

اوضاع فوتبال آرام شود. 
یک مقام مســئول در فدراسیون فوتبال درباره خروجی 
این جلســه به خبرگزاری مهر گفت: »پــس از برگزاری این 
نشســت و توافق مهدی تاج با وزارت ورزش، موضوع ارسال 
نامه تعلیق منتفی شــده و قرار اســت امور فوتبال به خاطر 

آرامش تیم ملی به شرایط عادی بازگردد.«
گویــا یکی از توافقات صورت گرفتــه بین وزارت ورزش 
و مهدی تاج تعیین تکلیف اعضای هیئت رئیســه  در مجمع 
فدراسیون است که باید اوایل دیماه برگزار شود. براین اساس 
اعضای بازنشسته هیئت رئیسه تا روز مجمع به کارشان ادامه 
خواهند داد تا اعضای مجمع تکلیف ماندن یا رفتن شــان را 

مشخص کنند.
اتفاقات اخیر و صحبت های تازه سلطانی فر نشان دهنده 
رویکرد دســتگاه ورزش نســبت به بازنشستگان فوتبال بود، 
رویکردی که خروجی آن ابقای تاج و جدایی بازنشســته های 
فوتبال اســت. علی کفاشــیان، فریدون اصفهانیان، محمود 
اسامیان، حیدر بهاروند و کاظم طالقانی 5 عضو هیئت رئیسه 
فدراســیون به عاوه چنــد رئیس  دپارتمــان و کمیته که 
بازنشسته هستند با شــرایط کنونی باید سمت خود را ترک 

کنند. 
انتظاری که از رئیس  فدراسیون فوتبال می رود

از آنجایی که بحث بازنشستگی و احتمال تعلیق فوتبال 
در آستانه جام ملت های آسیا به دغدغه اصلی فوتبال دوستان 
در روزهای اخیر تبدیل شــده، حاا که ماندن تاج از ســوی 
وزارت ورزش بامانــع عنوان شــده، حداقــل انتظار اهالی 
فوتبال این اســت که تاج برنامه ای را که وزیر ورزش در نظر 
گرفته، بپذیرد و بدون پافشاری روی ماندن اعضای بازنشسته 
هیئت رئیســه، کار خود را در راســتای پیشرفت و موفقیت 

فوتبال دنبال کند. 

ورود وزیر ورزش به اتفاقات اخیر فوتبال

رئیس  فدراسیون مشکلی برای ماندن ندارد
به یاد شهید مهدی خندانمجمع عمومی درباره هیئت رئیسه تصمیم می گیرد

همراِه خنداِن حاج احمد متوسلیان
شــهید مهدی خندان به ســال ۱۳۴۱ در 
روستای »ناران«، از توابع »لواسان کوچک«، در 
روز عاشــورای حسینی در خانواده ای زحمتکش 
اما مؤمن و مذهبی به دنیا آمد. خندان در ســال 
آخر هنرستان تحصیل می کرد که انقاب شروع 
می شــود. او در اکثر راه پیمایی ها در کنار مردم 
مسلمان حضور می یافت. مهدی همزمان با شروع 
جنگ تحمیلی، به عنوان بســیجی، داوطلبانه به 

جبهه های جنگ می شتابد و مدت شش ماه در جبهه غرب، در »سرپل ذهاب« 
به مقابله با دشــمن بعثی می پردازد. خندان در خرداد ماه سال ۱۳6۱ همراه 
»حاج احمد متوسلیان« و دیگر رزمندگان به لبنان اعزام می شود و حدود چهار 

ماه در آن جا به فعالیت ضد صهیونیستی می پردازد.
شهید مهدی خندان، با لبی خندان و چهره ای گشاده، فجر آفاق را شکافت 
و به ضیافت کروبیان شتافت. او در روز ۲۸ آذر ۱۳6۲، برابر با اربعین حسینی، 
در مرحله سوم عملیات »والفجر ۴«، در ارتفاعات »کانیمانگا«، هنگام عبور از 
میدان مین و سیم خاردار توسط گلوله تیر بار دشمن به فیض عظیم شهادت 
نایل آمد. چه مبارک تولدی و چه فرخنده شــهادتی که از عاشورای حسینی 
تا اربعین حســینی، عشق و ایثار معنا می یابد و او در میان عشق و ایمان زاده 

شد و به شهادت رسید.
بخشی از وصیت نامه شهید:

بســیار دوســت می دارم که زینب گونه زندگی کنــی، و الگوی خودت را 
زهــرا)س( و زینب کبری)س( قرار بده و من آرزوی خوشــی دنیا و آخرت را 

برای تو و خانواده ات را دارم،
پیرو بی چون و چرای امام باشــید و جنگ را فراموش نکنید، سام مرا به 
امام برسانید، بگویید تنها آرزویم، یک بار دیگر زیارت آن صورت ملکوتی شما 

بود. و از امام عزیز تقاضا دارم برای قبول شهادتم دعا کند...

حدیث دشت عشق

انتخاب دبیرکل جدید در دستور کار
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال به دلیل قوانین اساسنامه این فدراسیون 
نمی تواند به فعالیت خود ادامه بدهد و طی روزهای آینده مهدی تاج دبیرکل جدید 
را معرفی خواهد کرد. با وجود اینکه مهدی تاج چند روز پیش در حکمی ابراهیم 
شکوری را به عنوان سرپرست دبیرکل فدراسیون فوتبال منصوب کرد اما به نظر 
می رسد مشاور سابق محمدرضا ساکت در این سمت باقی نخواهد ماند. در نشست 
دیروز وزیر ورزش و جوانان و همچنین مهدی تاج مباحث مختلفی مطرح شد که 
بیشتر به مسائل کان فدراسیون فوتبال بر می گشت اما پیرامون این موضوع که 
ابراهیم شکوری طبق قانون نمی تواند در این سمت )سرپرست دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال( باقی بماند بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار است رئیس فدراسیون 
فوتبال طی روزهای آینده پیرامون این موضوع به جمع بندی نهایی رســیده و در 
مورد انتخاب دبیرکل جدید فدراســیون فوتبــال تصمیم جدید اتخاذ کند. طبق 
اساسنامه فدراسیون فوتبال دبیرکل فدراسیون باید حداقل دارای ۱0 سال سابقه 

مدیریت ورزشی باشد که ابراهیم شکوری چنین رزومه ای ندارد.
تقابل احتمالی پرسپولیس و سپاهان در جام حذفی

قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی پیش از برگزاری دیدار سپاهان 
و پرســپولیس برگزار شــد.پیش تر حضور داماش گیانیان، سایپا و سپاهان در 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی مشخص شده بود و دیروز قرعه کشی این مرحله 
پیش از دیدار پرســپولیس برابر سپیدرود و مصافی که برنده این دیدار با پدیده 
خواهد داشت، انجام شد.بر این اساس در یکی از دیدارهای مرحله نیمه نهایی، 
تیم داماش گیانیان که در دو بازی پیشین خود میهمان بوده، از سایپا میزبانی 
خواهد کرد و در دیگر دیدار این مرحله تیم سپاهان با یکی از تیم های سپیدرود، 
پدیده و پرسپولیس دیدار خواهد کرد.با توجه به اینکه طبق قرعه، دو تیم داماش 
و ســاییا باید به مصاف هم بروند، تیم داماش گیانیان با توجه به اینکه در سه 
دیدار قبلی خود میهمان بوده اســت، برابر شاگردان علی دایی میزبانی مسابقه 
نیمــه نهایی را برعهده خواهد داشــت.یک پای دیگر نیمــه نهایی جام حذفی 
سپاهان است، اما باید دو مسابقه برای مشخص شدن حریف طایی پوشان انجام 
شود. سپیدرود و پرسپولیس ابتدا در رشت برابر هم قرار می گیرند و سپس برنده 
این دیدار با پدیده مصاف می دهد تا رقیب سپاهان در نیمه نهایی مشخص شود.
با این وصف در صورتی که پرســپولیس بتواند در رشت از سد شاگردان کریمی 
عبور کند و ســپس در تهران پدیده را هم شکست دهد، بار دیگر شاهد یک ال 

کاسیکوی دیگر در ورزشگاه نقش جهان خواهیم بود.

تساوی پرسپولیس و سپاهان دردیدار ی جذاب
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار معوقه خود در هفته دوازدهم لیگ برتر 
مقابل سپاهان درحالی به تساوی رسید که تا دقایق پایانی از حریف خود عقب 

بود اما در نهایت امتیازات این دیدار تقسیم شد.
تیم فوتبال پرســپولیس دیروز در دیدار معوقه خــود از هفته دوازدهم لیگ برتر 
میهمان سپاهان بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی یک- یک به اتمام رسید.

در این بازی که از ســاعت ۱6:۱0 در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، عزت اه پورقاز 
)۷۴( برای سپاهان و علی علیپور )۸۹- پنالتی( برای پرسپولیس گلزنی کردند.

ســپاهان بازی را هجومی تر از مهمان آغاز کرد و با ســانتر از کناره ها روی دروازه  
پرسپولیس خطرآفرین شد که ضربه های سر کی روش از کنار دروازه به بیرون رفت.پس 
از حمله های ســپاهان، بازی در میانه های میدان درگیرانه دنبال شد و پرسپولیس هم 
توانســت نخستین خطر جدی خود را روی یک ضربه ایستگاهی ایجاد کند که نیازمند 
در دقیقه ۱۷ توپ را به کرنر فرستاد.برنامه تاکتیکی امیر قلعه نویی در سپاهان در این 
نیمه روی ارسال ها متمرکز بود و بازیکنان سپاهان در تاش بودند توپ را به کی روش 
استنلی مهاجم برزیلی تیم خود برسانند.خطرناکترین فرصت سپاهان اما در دقیقه ۳۳ و 
روی حرکت انفرادی مهرداد محمدی به دست آمد. محمدی با یک چرخش زیبا شجاع 
خلیل زاده مدافع پرســپولیس را جا گذاشت و با دروازه بان این تیم تک به تک شد ولی 

ضربه آرام وی را علیرضا بیرانوند مهار کرد تا نیمه اول با تساوی بدون گل تمام شود.
در نیمه دوم این پرســپولیس بود که بازی را هجومی تر آغاز کرد و بازی به مراتب 
جذابتر از نیمه اول دنبال شد. اوج این حمات از دقیقه 55 تا ۷0 بود. در این نیمه امیر 
قلعه نویی دو تعویض تاثیرگذار انجام داد. با ورود خالد شفیعی به زمین، سپاهان با سه 
دفاع مرکزی به بازی ادامه داد. همچنین ساسان انصاری به جای مهرداد محمدی وارد 
زمین شد تا سرعت ســپاهان در حمات بیشتر شود.در دقیقه ۷۴ بود که پرسپولیس 
بــر خاف جریان بازی و فشــار زیادی که روی دروازه ســپاهان وارد کرد، گل خورد. 
عزت اه پورقاز روی خروج  اشــتباه علیرضا بیرانوند با یک شوت محکم از پشت محوطه 
جریمه توانست برای سپاهان گلزنی کند.بعد از این گل پرسپولیس مجددا برای جبران 
نتیجه جلو کشید و فشار حماتش چند برابر شد. بهترین فرصت شاگردان برانکو در این 
نیمه در دقیقه ۸۴ به دست آمد. شوت احمد نوراللهی با دفع ناقص دروازه بان و مدافع 
ســپاهان جلوی پای علی علیپور و گادوین منشا افتاد ولی این دو مهاجم پرسپولیس 
با یک ناهماهنگی عجیب، توپ در اختیــار دروازه بان حریف قرار گرفت. در دقیقه ۸۸ 
علیرضا فغانی بعد از برخورد توپ به دست کی روش استنلی در محوطه جریمه سپاهان، 
برای پرســپولیس خطای پنالتی اعام کرد. علیپور در دقیقه ۸۹ این پنالتی را به گل 
تساوی تبدیل کرد تا سرخپوشان به بازی برگردند. در شروع وقت های اضافه کی روش 
استنلی با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد. کمال کامیابی نیا نیز با دریافت 
کارت قرمز از زمین اخراج شد. در وقت اضافه برانکو دست به یک تعویض عجیب زد و 
درحالی که محمدامین اسدی را در دقایق پایانی وارد بازی کرده بود، او را بیرون کشید 
و محســن ربیع خواه را به زمین فرستاد.با این تســاوی، سپاهان ۳0 امتیازی شد و با 

تفاضل گل بهتر مجددا به صدر جدول رفت.

با اعام نایب  رئیس  فدراسیون تکواندو کیمیا علیزاده هیچ شانسی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ 
ندارد.

نزدیــک به ۳ ماه از جراحی کیمیا علیزاده می گذرد. این دختر تکواندوکار که قــرار بود پرچمدار ایران در بازی های 
آســیایی ۲0۱۸ باشــد، چند روز مانده به اعزام در اردوی تیم ملی دچار پارگی رباط صلیبی شد تا در طی یک سال برای 

دومین بار یک جراحی سنگین را پشت سر بگذارد.
با اینکه علیزاده خیلی زود روند درمانی خود را بعد از جراحی زیر نظر پزشــک، فیزیوتراپ و البته همسرش به عنوان 
مربی آغاز کرده، نایب رئیس فدراســیون تکواندو غیبت او در مسابقات جهانی ۲0۱۹ را که اردیبهشت ماه سال ۹۸ برگزار 
می شــود، قطعی دانست. زهرا سروی، نایب رئیس  بانوان فدراســیون تکواندو در این باره گفت: »با توجه به شرایط کیمیا 
علیزاده امکان حضور او در انتخابی تیم ملی وجود ندارد و ما نیز هیچ عجله ای برای بازگشــت او نداریم. برای ما سامتی 
کیمیا علیزاده مهم تر از هر چیزی است و اگر قرار است او به عرصه قهرمانی بازگردد با سامت کامل این کار را انجام بدهد. 
هر زمان که پزشــک جراح و فیزیوتراپ کیمیا علیزاده نامه کتبی برای بازگشــت او به میادین ارائه کند حضور او بامانع 

خواهد بود. با این حال او قطعا نمی تواند در مسابقات جهانی ۲0۱۹ حاضر شود.«

کیمیا علیزاده مسابقات جهانی را از دست داد
رئیس  فدراسیون والیبال که با حکم وزیر ورزش از سمت خود کنار رفته، گفت: من هیچ استعفایی ننوشتم.

با اینکه پیش بینی می شد وزارت ورزش با احمد ضیایی برای کنار رفتن از راس فدراسیون والیبال به توافق برسد، قبل 
از اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، وزیر ورزش در حکمی افشین داوری را به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی کرد! این حکم 
که باعث غافلگیری رئیس  فدراســیون والیبال و اعضای هیئت  رئیسه شد، دیروز اعتراض هیئت  رئیسه فدراسیون والیبال 
را در پی داشت. آنها در نامه ای به وزیر ورزش انتصاب داوری به عنوان سرپرست فدراسیون را برخاف اساسنامه خواندند.

البته در این میان برخی از رســانه ها خبر از استعفای احمد ضیایی دادند. در واقع آنها مدعی شدند رئیس  فدراسیون 
والیبال استعفا داده و به همین دلیل انتصاب سرپرست هم به صورت قانونی رخ داده است. با این حال ضیایی در این باره 
گفت: »من هیچ اســتعفایی ننوشــتم. این را هم بگویم که هیچ استعفایی هم نخواهم داد. لطفا اگر کسی مدارکی دال بر 
اینکه من اســتعفا دادم و خودم از ریاست فدراسیون والیبال کنار رفتم، دارد منتشر کند.«وی در ادامه صحبت های خود 

هم عنوان کرد: »متاسفانه از سوی برخی نهادها اعام شده که من استعفا دادم. من این موضوع را کاما رد می کنم.«
حاا با توجه به اینکه ضیایی روی عدم اســتعفای خود تاکید کرده و با حکم وزیر ورزش از ســمتش کنار رفته، بعید 

نیست پای نهادهای بین المللی نیز به این قضیه باز شود و خطراتی هم برای والیبال ایران به همراه داشته باشد.

رئیس  بازنشسته خیال کناره گیری از والیبال را ندارد

رئیس فدراســیون تکواندو گفت: به توانایی های فریبرز عسکری اعتماد داریم و از برنامه های وی برای 
موفقیت در المپیک ۲۰۲۰ حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

با اینکه از نظر برخی از کارشناســان تکواندوی ایران روزهای خوبی را ســپری نمی کند و در فاصله نه چندان زیاد تا 
المپیک ۲0۲0 این وضع نگران کننده است، رئیس این فدراسیون با اعام حمایت از کادر فنی تیم ملی برنامه های آینده 
تکواندوی ایران را بازگو کرد. سیدمحمد پوادگر با بیان این مطلب که اسفند ماه سال جاری در جزیره کیش میزبان سه 
تورنمنت مهم بین المللی هستیم، گفت: جام باشگاه های آسیا، جام ریاست فدراسیون جهانی و جام فجر سه رویداد دارای 
گرید فدراسیون جهانی هستند و با توجه به اینکه در سال پیش از المپیک برگزار می  شوند از اهمیت خاصی برخوردار بوده 
و در افزایش رنکینگ ملی پوشــان تاثیرگذار اســت. رئیس فدراسیون تکواندو افزود: خدا را شکر شرایط خوبی بر تیم ملی 
حاکم است؛ سرمربی تیم ملی از بهترین های حال حاضر ایران و جهان است و تاکنون نیز عملکرد قابل قبولی داشته است؛ 
اما برای دســتیابی به موفقیت های بزرگ بایستی کار و تاش بیشتری صورت پذیرد. وی تصریح کرد: مسابقات قهرمانی 
جهان ۲0۱۹ اواخر اردیبهشــت ماه سال آینده به میزبانی منچســتر برگزار می شود که موفقیت در آن بسیار در سهمیه 
المپیک تعیین کننده می باشد و در واقع مقدمه ای برای حضور در المپیک توکیو است. به توانایی های فریبرز عسکری اعتماد 

داریم و از برنامه های وی برای موفقیت در المپیک ۲0۲0 حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

اعتماد پوادگر به توانایی های سرمربی تیم ملی تکواندو
رقابت های بوکس قهرمانی کشــور در حالی پیگیری می شود که مشخص نیست فدراسیون بوکس بر اساس 
چه منطق و معیاری این رقابت ها را در روز نخســت از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح برگزار کرد که همین امر انتقادات 

زیادی را در پی داشت. 
رقابت های بوکس قهرمانی کشور بزرگساان، به منظور انتخابی تیم ملی از شنبه به میزبانی خوزستان آغاز شد که گویا با 
حواشی زیادی همراه بوده است. از قهر کردن کادر فنی تیم ملی بوکس و حاضر نشدن در سالن مسابقات تا اعتراضات برخی 

تیم ها به نحوه برگزاری و امکانات سالن، همگی نشان از شرایط نه چندان خوب بوکس و رقابت های کشوری دارد. 
عیسی گل محمدی سرپرست سابق فدراسیون بوکس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: متاسفانه مسئوان فدراسیون 
به هیچ عنوان نتوانسته اند شرایط خوبی را حتی از نظر امکانات اولیه برای برگزاری این رقابت ها فراهم کنند. دلیل این کارها 
را تنها می توان ناتوان بودن مسئوان در اداره امور بوکس کشور دانست. برخی تیم ها به دلیل عدم برگزاری مناسب رقابت ها 
اعتراض های خود را با ترک ســالن مســابقات اعام کرده اند که گویا با تهدید مسئوان فدراسیون مجبور به بازگشت شده اند. 
رقابت های روز نخست از ساعت ۲۱ شب گذشته آغاز شده و تا ساعت ۴ بامداد امروز ادامه داشته است. او همچنین در خصوص 
قهر کردن اعضای کادر فنی تیم ملی بوکس بزرگساان نیز گفت: همه این اتفاقات به دلیل ضعف مدیریتی است که ثوری و 

دوستانش دارند. مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگساان در حال برگزاری است اما خبری از کادر فنی نیست.

برگزاری رقابت های بوکس قهرمانی کشور از 9 شب تا 4 صبح!

صفحه 9
دو شنبه ۱9 آذر ۱۳9۷

۲ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۰

»آگهی مزایده عمومی«
اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران در نظر دارد از طریق مزایده 
به صورت اجاره نسبت به واگذاری فضای ذیل به مدت یک سال اقدام نماید.

لذا افراد حقیقی و حقوقی دارای شــرایط می توانند جهت کسب اطاعات 
و دریافت اســناد و اوراق مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 4 
روز اداری )از تاریخ 97/9/24 لغایت 97/9/27 به کارپردازی اداره آموزش 
و پرورش منطقه 5 واقع در بلوار فردوس، ابتدای ابراهیمی شمالی مراجعه 

نمایند.
شرح مختصری از مورد مزایدهردیف

قیمت پایه آدرسموضوع مزایده
ماهیانه )ریال(

۱

بخشی از فضای 
ضلع غربی ساختمان 
شعیبی ضلع جنوبی 

اداره

فضایی به مساحت 
حدوداً ۱۸0 متر 

مربع بانک

بلوار فردوس 
شرق نبش 
اتوبان ستاری

۳50/000/000

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

نوبت اول

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای بختیار قنبرلو دارای شناسنامه شــماره 6500 به شرح دادخواست به کاسه 
971770 ش 3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شــیخعلی قنبرلو بشناســنامه 579 در تاریخ 97/7/28 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
 1- بختیار قنبرلو فرزند شیخعلی بشناسنامه 6500 خوی نسبت پسر متوفی 2-اکبر 
قنبرلو فرزند شیخعلی بشناسنامه 218خوی نسبت پسر متوفی 3- غامعلی قنبرلو 
فرزند شیخعلی بشناســنامه 92 خوی نسبت پســر متوفی 4- مریم قنبرلو فرزند 
شــیخعلی بشناسنامه 463 خوی نسبت دختر متوفی 5- مینا قنبرلو فرزند شیخعلی 
بشناســنامه 2790121400 خوی نســبت دختر متوفی 6- امی قنبرلو فرزند اروج 

بشناسنامه 595 خوی نسبت همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف خوی

آگهی احضار 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 کثیراانتشار متهم به نام آقای حمید رضایی خو فرزند 
قهرمان که به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد 
تا ظرف مدت یک ماه پس از نشر این آگهی در  این دادیاری حاضر شده و از اتهام منتسبه 
در پرونده کاسه 970507 موضوع خیانت در امانت از خود دفاع نماید و اا در صورت عدم 

حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد نمود.
حمزه پارسه - دادیار شعبه 5 دادسرای عمومی و انقاب اندیمشک

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

قطعه یک ایام
برابر رای شماره  139760315001002662 مورخ 1397/8/5 هیئت  اول/هیئت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی بهاور، فرزند عباس. به کد 
ملی 5819819101 )ششدانگ(، به مساحت 149/71 مترمربع-، پاک شماره 106 فرعی 
از 1485 اصلی، واقع در ایام- محله آشــوری- جاده پشت بهشت رضا، خریداری شده از 
ناصر حســین زاده و منتسب به مالکیت محمد پارسازاده. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های 
اصاحــی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی، اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 97/9/19              تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 97/10/4
صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان ایام

آگهی اباغ وقت دادرسی 
و دادخواست و ضمائم به خوانده

کاسه پرونده: 94/1162 
وقت رسیدگی: روز سه شنبه مورخه 97/10/18 ساعت 10 صبح

خواهان: فرید طاهری اسکوئی فرزند اکبر
خوانده: حمیدرضا باقر سمنانی فرزند حسین

خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک و کلیه خسارات دادرسی
خواهان دادخواســتی تسلیم شورای حل اختاف حوزه یک شــهر عسلویه نموده که جهت 
رســیدگی به این شورا ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنــی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می شــود، تا خوانده از تاریخ 
نشــر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعام نشــانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به 
هم رســاند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شــود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختاف حوزه یک شهر عسلویه

آگهــی احضار متهم- بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقاب در امور 
کیفری مصوب 1392 به آقای رضاشــیرانی فرزند اکبر که مجهول المکان می باشــد اباغ می شود بعنوان متهم 
به اتهام مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در پرونده کاسه 960196 
ب1 شــعبه اول بازپرسی دادســرای بروجن حاضر شوید عدم حضور جلب است این آگهی یک نوبت در روزنامه 
سراسری منتشر می شود ضمناً به استناد ماده 190 قانون آیین دادرسی در امور کیفری می توانید وکیل به همراه 

خود داشته باشید.

آگهی احضار متهم- بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور کیفری مصوب 1392 به آقای ابراهیم درودی فرزند- که مجهول المکان می باشد اباغ 
می شود به عنوان متهم به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در پرونده کاسه 960196ب1 شعبه اول بازپرسی دادسرای بروجن حاضر شوید عدم 
حضور جلب است این آگهی یک نوبت در روزنامه سراسری منتشر می شود. ضمنًا به استناد ماده 

190 قانون آیین دادرسی در امور کیفری می توانید وکیل به همراه خود داشته باشید.

آگهی احضار متهم- بنــا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و 
انقــاب در امور کیفری مصوب 1392 به مهرداد یعقوبی فرزند - که مجهول المکان می باشــد 
اباغ می شــود بعنوان متهم به اتهام مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ظرف یک ماه از 
تاریخ نشــر آگهی در پرونده کاسه 960196 ب 1 شعبه اول بازپرسی دادسرای بروجن حاضر 
شوید عدم حضور جلب است این آگهی یک نوبت در روزنامه سراسری منتشر می شود ضمنًا به 
استناد ماده 190 قانون آیین دادرسی در امور کیفری می توانید وکیل به همراه خود داشته باشید.

آگهی اباغ وقت دادرسی به خوانده- کاسه پرونده: 97/255 وقت رسیدگی: 97/10/8 
خواهــان: عقیل علوی فرزند ناصر خوانده: صفوره قلی زاده فرزند خیراه. خواســته: - خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق تسلیم دادگاههای عمومی بروجن نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول شــورای حل اختاف شــهر فرادنبه ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ -/-/- ساعت 
- تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقاب در امور مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده قبل از حلول وقت دادرسی به دفتر 
شورای حل اختاف شهر فرادنبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی در این شورا حاضر شود.
شعبه اول شورای حل اختاف شهر فرادنبه

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجن- رحمانی

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجن- رحمانی

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجن- رحمانی

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیکا تجارت 
سیراف شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱۰۳88 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۳5۰۷
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/7/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم فرانک خســروی به شماره 
ملی4231707421 به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید کرمی به شــماره 
ملی 2372627295 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدنــد. اعضاء هیئت مدیــره به قرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. خانم اســماء بهزادنیا به شماره ملی 2372626868 و آقای مهدی 
بهزادنیا به شماره ملی 2372391143 و آقای علی بهزادی نیا به شماره ملی 

.2360004506
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان بوشهر
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
شناسه آگهی 309508                                     شناسه چاپ 335880

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدحسین فقیه لو دارای شناسنامه 1632 به شرح دادخواست 
به کاسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان غامعلی فقیه لو به شماره شناسنامه 
662 در تاریخ 1397/5/20 اقامتگاه دائمی خود در روســتای اردان 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمدحســین فقیه لو فرزند غامعلی به شماره شناسنامه 1632 

متولد 1349 )پسر متوفی(
2- ابوالفضل فقیه لو فرزند غامعلی به شماره شناسنامه 1777 متولد 

1354 )پسر متوفی(
3- زینب فقیه لو فرزند غامعلی به شــماره شناســنامه 1240 متولد 

1339 )دختر متوفی(
4- خوشقدم فقیه لو فرزند غامعلی به شماره شناسنامه 1027 متولد 

1334 )دختر متوفی(
5- صفیه فقیه لو فرزند غامعلی به شــماره شناســنامه 2007 متولد 

1355 )دختر متوفی(
6- آسیه فقیه لو فرزند غامعلی شماره شناسنامه 2166 متولد 1357 

)دختر متوفی(
7- فاطمه فقیه لو فرزند غامعلی شماره شناسنامه 1621 متولد 1346 

)دختر متوفی(
8- رقیه فقیه لو فرزند غامعلی شماره شناسنامه 1776 متولد 1351 

)دختر متوفی(
9- عالم تاج حسینی فرزند محمد شماره شناسنامه 689 متولد 1320 

)همسر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهــی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد درغیر 

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

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیکا تجارت 
سیراف شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱۰۳88 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۳5۰۷
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/7/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - آقای علی بهزادنیا به شــماره ملی 2360004506 به سمت 
رئیس هیئت مدیــره- مدیرعامل 2- آقای مهدی بهزادنیا به شــماره ملی 
2372391143 ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم اسماء بهزادنیا به 
شماره ملی 2372626868 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء علی بهزادنیا)مدیرعامل- 

رئیس هیئت مدیره( شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان بوشهر
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
شناسه آگهی 309507                                              شناسه چاپ 335879

پرونده کاســه 9709980848200192 شعبه 2 شــورای حل اختاف شهرستان ایام تصمیم نهایی شماره 
9709970848200492

خواهان: بانک ملت استان ایام با وکالت آقای پیمان شمسی فرزند علی عباس به نشانی ایام- ایام- ایام 
خ طالقانی نرسیده به میدان سعدی بن بست اسامی مجتمع پارسیان ط 4 واحد 401
خواندگان: 1. خانم کوکب اسدزادگان فرزند شیخ مراد به نشانی ایام- هفت چشمه

2. آقای علی اکبر نیک خلق فرزند فتاح به نشانی ایام- ایام
خواسته: مطالبه وجه بابت طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده های باا به دفتر شورا تسلیم داشته که پس 
از انجام تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و به 

رأی قاضی شوراشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
در خصــوص دعوی خواهــان بانک ملت با وکالت آقای پیمان شمســی به طرفیــت خواندگان 1- کوکب 
اســدزادگان 2- علی اکبر نیک خلق به خواســته مطالبه مبلغ 59/444/441 ریال بانضمام هزینه دادرســی، 
خســارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل به نحوی که وکیل خواهان مدعی اســت که خواندگان به شــرح 
دادخواســت تقدیمی به میزان خواســته از خواندگان طلبکار می باشد که علیرغم مراجعات مکرر خواندگان از 
پرداخت دین خود امتناع می نمایند. لذا شورا با عنایت به تصویر قرارداد تنظیمی شماره 9514757432 مورخ 
1395/2/22 فیمابین خواهان بعنوان طلبکار و خوانده ردیف اول بعنوان وام گیرنده و خوانده ردیف دوم بعنوان 
ضامن ایشان و با توجه به حضور خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی و دفاعیه باوجه ایشان و عدم حضور 
خواندگان در جلســه رسیدگی و ایحه دفاعیه و عذر موجهی دال بر عدم حضور خود ارائه نکرده اند و دالت 
اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خواندگان داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دالت 
بر بقاء دین و اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا شورا بنا به مراتب فوق 
و مســتندات ارائه شده از ناحیه خواهان که مصون از تعرض باقی مانده خواسته وکیل خواهان را ثابت و وارد 
دانسته و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219، 221 و مواد 310 
الی 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 59/444/441 ریال 
بابت اصل خواســته به انضمام کلیه خســارات قانونی اعم از هزینه دادرســی و مبلغ 3/600/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ 1397/4/23 لغایت زمان اجرای حکم و وصول 
محکوم به با نرخ 26 درصد مطابق قرارداد فیمابین در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره نسبت 
بــه خوانــده ردیف اول حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابــل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی 
حقوقی شهرستان ایام می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی 

حوزه قضایی شهرستان ایام می باشد.

دادنامه

علی اکرم داودی نیا
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف حوزه قضایی شهرستان ایام

آقــای عباس شــهرت شــهروئی نــام پــدر کریم بشناســنامه-  
صادره از بهبهان درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیــم و توضیح داده که برادرم مرحوم رامین شــهرت شــهرویی 
بشناســنامه 65 صــادره بهبهان در تاریــخ 72/12/6 در بندرعباس 

اقامتگاه دائمی غیرخودش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی: 
1- کریم شهرویی به ش ش           صادره از بهبهان )پدر متوفی( 
2- گلی شــهرویی به ش ش          صادره از بهبهان )مادر متوفی( 

واغیر. 
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 
صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختاف بهبهان

1137
1331
1121
1333

کاسه پرونده: 970127/7197

دادنامه
پرونده کاســه 9709980848200293 شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان ایام تصمیم نهایی شماره 
9709970848200495  خواهان: بانک رفاه کارگران با وکالت آقای  آیت داودی پور فرزند یاراله به نشــانی 

استان ایام- شهرستان ایام- شهر ایام- میدان شهدا خ- عدالت
خواندگان: 1- خانم ســحر فرهادزاده فرزند حسین ایام بانبرز خ کارگر ک تاش،  آقای احسان علوی فیلی 
فرزند عبداللطیف همگی به نشانی ایام- اداره کار- بلوار مدرس 3- آقای سعداه صالحی فرزند مهدی به 

نشانی ایام- اداره کار بلوار مدرس  خواسته: مطالبه وجه  بابت طلب
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده های باا به دفتر شورا  تسلیم داشته که 
پس از انجام تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصــوص دعــوی خواهان بانک رفاه کارگران بــا وکالت آقای آیت داودی پور به طرفیت خواندگان 1- خانم ســحر 
فرهادزاده 2- احسان علوی 3- سعداه حاصلی نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی، 
خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به نحوی که وکیل خواهان مدعی است که خواندگان به شرح دادخواست تقدیمی 
به میزان خواسته از خواندگان طلبکار می باشد که علیرغم مراجعات مکرر خواندگان از پرداخت دین خود امتناع می نمایند. 
لذا شــورا با عنایت به تصویر قرارداد تنظیمی شماره 361890001 مورخ 1389/1/22 فیمابین خواهان به عنوان طلبکار 
و خوانده ردیف اول به عنوان وام گیرنده و خواندگان ردیف دوم و ســوم به عنوان ضامن ایشان و با توجه به عدم حضور 
خواندگان اول و دوم در جلســه رســیدگی و ایحه دفاعیه و عذر موجهی دال بر عدم حضور خود ارائه نکرده اند و حضور 
خوانده ردیف ســوم در جلسه و دفاعیه باوجه ایشان دالت اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان داشته و 
بقاء  اصول مســتندات مذکور در ید مدعی دالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد. لذا شورا بنا به مراتب فوق و مستندات ارائه شده از ناحیه خواهان که مصون از تعرض باقی مانده خواسته وکیل 
خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10،  219، 221،  
و مــواد 310 الی 314 قانون تجارت حکم بر محکومیــت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 170/000/000 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و مبلغ 8/500/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و همچنین خســارت تاخیر تادیه دین از تاریخ تقدیم دادخواســت 1397/6/17 لغایت زمان اجرای حکم و وصول 
محکوم به با نرخ 18 درصد مطابق قرارداد فیمابین در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده 
ردیف اول و دوم غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف همین مدت 
قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی و حقوقی حوزه قضایی شهرســتان ایام می باشد. و نسبت به خوانده ردیف 
سوم حضوری و ظرف مدت 20 روز پس اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان ایام می باشد.
علی اکرم  داودی نیا
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف حوزه قضایی شهرستان ایام

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱3۹7
*ذوب آهن.............................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت ۱5(

پنجشنبه ۲۲ آذر ۱3۹7
*تراکتورسازی..................................................................................فواد)ساعت ۱5(

جمعه ۲3 آذر ۱3۹7
*صنعت نفت آبادان........................................................................سایپا)ساعت ۱5(
*پرسپولیس........................................................پارس جنوبی جم)ساعت ۱6:۱5(

شنبه ۲۴ آذر ۱3۹7
*استقال خوزستان...................................................................سپاهان)ساعت ۱5(

ادامه برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

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

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
۱۱۴8۶0۲۷۱۱۱۶۳0. سپاهان
۲۱۴9۳۲۱98۱۱۳0. پدیده

۳۱۴۷۷0۱۴۵9۲8. پرسپولیس
۴۱۴۷۵۲۲۲۱۲۱0۲۶. تراکتورسازی

۵۱۴۶۶۲۱8۶۱۲۲۴. استقال تهران
۶۱۴۵۴۵۱۶۱۲۴۱9. پارس جنوبی جم

۳۱۷-۷۱۴۴۵۵۱۲۱۵. سایپا
۱۱۶-8۱۵۴۴۷۱۵۱۶. پیکان

۳۱۶-9۱۵۳۷۵۱۴۱۷. نساجی مازندران
۶۱۵-۱0۱۴۳۶۵۱۱۱۷. فواد

۲۱۴-۱۱۱۵۱۱۱۳۱۲۱۴. ماشین سازی تبریز
۵۱۴-۱۲۱۴۳۵۶8۱۳. نفت مسجدسلیمان
۶۱۳-۱۳۱۴۱۱0۳۱۲۱8. صنعت نفت آبادان

۶۱۲-۱۴۱۳۲۶۶۱۲۱8. ذوب آهن
۱9۱0-۱۵۱۵۲۴9۷۲۶. سپیدرود رشت

* ۱۱۵-۱۶۱۴۲۵۷9۲0. استقال خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

سرخ پوشان پاکدشت 
صدرنشین جدید لیگ دسته اول فوتبال

تیم سرخ پوشــان پاکدشت با غلبه بر شاهین شهرداری بوشهر 
صدرنشین رقابت های لیگ دسته اول شد.

پرونده بازی های هفته شــانزدهم لیگ دسته اول فوتبال عصر دیروز با 
برگزاری چهار بازی بســته شد. در نخستین بازی تقابل دو تیم اکسین البرز 
و شــهرداری تبریز با نتیجه دو بر یک به ســود نماینده البرز به پایان رسید. 
محمد ابراهیمی در دقایق  56 و 6۲ برای اکسین و حسین قره داغی در دقیقه 

۷5 برای شهرداری گلزنی کردند.
بازی بعدی و مصاف مس کرمان و فجر سپاســی دو بر یک به سود مس 
به پایان رسید تا مس سه امتیاز مهم این بازی را کسب کند. سلمان بحرانی 
در دقیقه 50 برای فجرسپاسی و عیسی پرتو در دقیقه 6۲ برای مس کرمان 
گلزنی کردند. اما این پایان کار نبود و شروین بزرگ در دقیقه ۹5 سه امتیاز 
این بازی را برای مس به ارمغان آورد. در سیرجان تیم گل گهر با برتری ۳ بر 
یک برابر شــهرداری ماهشهر در کورس رقابت  باای جدول باقی ماند.ایمانی 
کیانی در دقیقه ۱5 برای ماهشهری ها گلزنی کرد و حسام پورهاشم  و مهرداد 
آوخ در دقایق ۳0 و ۴۲ گل های سه امتیاز بخش گل گهر را به ثمر رساندند. 
در مهم ترین بازی سرخ پوشــان پاکدشــت با پیروزی ۲ بر یک برابر شاهین 
شهرداری بوشــهر صدر جدول را از شاگردان محمود فکری گرفت.گل های 
این بازی را میاد صارمی در دقیقه ۱۴ برای شاهین و محمد اوسانی و رضا 

مرادی در دقایق 6۹ و ۸۲ به ثمر رساندند.

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

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
۱۱۴8۵۱۲9۱۲۱۷۲9. سرخپوشان پاکدشت

۲۱۴۷۶۱۳0۱۶۱۴۲۷. گل گهرسیرجان
۳۱۵۷۶۲۲۱9۱۲۲۷. شاهین شهرداری بوشهر

۴۱۴8۳۳۲۱۱۲9۲۷. مس کرمان
۵۱۴۶۵۳۱۲9۳۲۳. اکسین البرز

۶۱۴۶۵۳۱۶۱۴۲۲۳. آلومینیوم اراک
۷۱۴۶۴۴۱۶۱۵۱۲۲. قشقایی شیراز
8۱۴۵۵۴۱8۱۵۳۲0. بادران تهران

۶۱۴-9۱۴۳۵۶۱۴۲0. شهرداری تبریز
۱۵۱۴-۱0۱۴۳۵۶8۲۳. نود ارومیه

۴۱۳-۱۱۱۴۲۷۵۶۱0. فجر سپاسی
۷۱۳-۱۲۱۴۳۴۷۱0۱۷. شهرداری ماهشهر

۱0۱۳-۱۳۱۴۳۴۷۱0۲0. کارون اروند خرمشهر
۷۱۱-۱۴۱۵۲۵8۲0۲۷. مس رفسنجان
۱0۱0-۱۵۱۴۲۴89۱9. خونه به خونه
* ۲۷-۱۶۱۴۲۷۵۱۳۱۵. ملوان انزلی

جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال- جام آزادگان

آگهی فقدان سند
آقای رحیم ابوغبیش با تســلیم دو برگ استشــهاد گواهی شده دفترخانه 266 
اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک 2623/181 واقع در بخش 
دو در صفحه... دفتر... ذیل ثبت... به نام رحیم البوغبیش ثبت و ســند مالکیت 
صادر و تســلیم گردیده و برابر ســند قطعی شماره               دفترخانه 9 اهواز 
نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته برابر  اسناد                  دفترخانه 9 اهواز 
نزد شــرکت ملی نفت رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا به 
دستور تبصره یک اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطاع 
عموم یک نوبت آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.

۱۷0/۲۲
۷۷/۲/۲0
۱۷0۸۲۸
۷۷/۱۲/۲0

نصرت اله 
 کفیل ثبت ناحیه دو/۲ شهرستان اهواز

5/2329 م / الف



کشف مشروبات الکلی
تایباد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی تایباد گفت: مرکز خانگی ساخت 
مشــروبات الکلی به همراه دستگاه ساخت مشــروبات الکلی دست ساز در این 

شهرستان کشف و ضبط شد.
ســرهنگ علی اکبر قربانی افزود: در بازرسی از این مرکز مقدار 100 لیتر 

مشروب الکلی دست ساز و 50 لیتر مشروب خارجی نیز کشف و ضبط شد.
دستگیری عامل برداشت غیر مجاز

اصفهان- خبرنگار کیهان: دســتگیری عامل برداشــت غیرمجاز از حساب 
بانکی در خمینی شهر دستگیر شد.

فرمانــده انتظامی خمینی شــهر گفت: فردی کاهبردار با دسترســی به 
اطاعات کارت و رمز بانکی یکی از شــهروندان 180 میلیون ریال از حســاب 

بانکی وی برداشت کرده بود و در تحقیقات ماموران پلیس فتا دستگیر شد. 
ســرهنگ علی جعفری نژاد افزود: ســارق در مواجه با مدارک و مستندات 

پلیس به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را سودجویی اعام کرد. 
واژگونی خودرو

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: واژگونی 
یک دســتگاه وانت نیســان در محور زاهدان- خاش یک کشته و سه مجروح 

برجای گذاشت. 
ســرهنگ علی عارف نژاد افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
یک دســتگاه نیسان وانت با چهار نفر سرنشین از جاده منحرف و واژگون شده 

است.
وی تصریح کرد: در این حادثه یکی از سرنشــینان خودرو به علت شــدت 
جراحات وارده در دم فوت و ســه سرنشین دیگر خودرو نیز مجروح و با کمک 

نیرو های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی زاهدان افزود: علت حادثه از ســوی کارشناسان پلیس راه 

در دست بررسی است.
کشف اسکناس تقلبی

اراک- خبرگزاری صدا و سیما: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
مرکــزی گفت: 55  میلیون ریال اســکناس تقلبی از یک مشــتری بانک در 

شهرستان اراک کشف و ضبط شد.
خلجی گفت: فردی که قصد ارائه 55 میلیون ریال اسکناس تقلبی به یکی 
از شــعب بانکی را داشــت در تحقیقات ماموران کانتری 1۴ شهرستان اراک 

شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: تحقیقات کارشناســی برای کشــف زوایای پنهان این پرونده، 
شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند تهیه و توزیع اسکناس های تقلبی 

ادامه دارد.
تصادف اتوبوس و پژو

اهواز- ایســنا: رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی خوزســتان از 
مصدومیت دو زن بر اثر تصادف اتوبوس راهیان نور و یک دستگاه پژو در محور 

اهواز- خرمشهر خبر داد.
شــهیار میرخشــتی اظهار کرد: بر اثر تصادف اتوبــوس راهیان نور و یک 
دســتگاه خودروی پژو ۴05 جنب دژبانی ارتش در محور اهواز - خرمشهر رخ 

داد، دو زن مصدوم شدند.
وی افزود: مصدومین این حادثه توســط تکنســین های اورژانس 115 به 

بیمارستان بقایی اهواز انتقال یافتند.
دستگیری سارق

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی اســتان همدان، از شناسایي و 
دستگیري اعضاي باند سارقان منزل و کشف 25 فقره سرقت منزل خبر داد. 

ســرتیپ »کامرانی صالح«، گفت: ســارقان پس از اطمینان از خالي بودن 
واحد مسکونی از سکنه در فرصت مناسب با استفاده از آات و ادوات وارد منزل 

و اقدام به سرقت طاجات، وجه نقد و اشیاء کم حجم و باارزش مي کردند.
وی اضافه کرد: در بررســی های میدانی ماموران پلیس از محل هاي سرقت 
و آثار به جای مانده ســرانجام ســرکرده باند که در یکــي از محله هاي تهران 
ساکن و اقدام به سرقت می کرد شناســایی شد. این مقام مسئول ادامه داد: با 
شناسایي این محل، چهار  سارق در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند که 
در بازرســي از منزل متهمان ۴50 گرم طا، ارز، اقام سرقتي، وسایل خانه و 
ادوات ارتکاب جرم کشــف شد. سردار کامرانی صالح ارزش اموال کشف شده را 
بالغ بر 10 میلیارد ریال دانســت و گفت: دودستگاه خودرو سواري شاسي بلند 
و پژو پارس و یک دســتگاه موتورسیکلت که در امر شناسایي و سرقت از آنها 
استفاده مي کردند، توقیف شد. وی با اشاره به دستگیری مالخر که در چهار راه 
استانبول دارای مغازه صرافي بوده گفت: سه میلیارد و ۴50میلیون ریال که در 
حساب سارقان توسط مالخر بابت فروش ارز خارجي واریز شده بود مسدود شد.

حمله پلنگ به گوسفندان
شــیراز- خبرگزاری صدا و ســیما: فرمانده انتظامی فراشبند گفت: پلنگ 

گرسنه در فراشبند 15 راس گوسفند را از پا درآورد.
ســرهنگ علی رزمجویی افــزود: چوپانی که گوســفندان را برای چرا به 

»کوه های گردنه مورتی« برده بود، با حمله پلنگ گرسنه روبه رو شد.
وی از مردم و چوپانان مناطق کوهستانی خواست که حتما تجهیزات ایمنی 

را به همراه داشته باشند.
سارق در دام پلیس

اهواز- باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی بهبهان از شناســایی و 
دستگیری سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو در این شهرستان خبر داد. 

 سرهنگ رضا پاپی گفت: ماموران کانتری 12 بهبهان با انجام تحقیقات 
اطاعاتی و گشت نامحسوس، موفق شدند سارق سابقه دار وسایل داخل خودرو 
را شناســایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه 
در مخفیگاهش دستگیر نمایند. وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی به 
16 فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف و تعدادی لوازم سرقتی از وی کشف 
شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضایی داده شد.
نجات کوهنوردان 

تبریز- فارس: سرپرســت جمعیت هال احمر ورزقان، از نجات هشت تن 
از کوهنوردان گرفتار در برف و کواک در ارتفاعات این شهرستان خبر داد. 

بهمــن زارع گفت: به دنبــال تماس تلفنی از مرکز کنتــرل و هماهنگی 
عملیات های امدادی جمعیت هال احمر اســتان، مبنی بر گرفتار شــدن یک 
تیم هشــت نفره کوهنوردی در برف و کواک در محور روستایی خوئینه رود 
واقع در علی بیگ کندی - جاده مس ســونگون به طرف روستای خوئینه رود، 
بافاصله یک تیم امدادی از جمعیت هال احمر شهرستان ورزقان به همراه دو 
دســتگاه وسایط سنگین از راه ترابری شهرستان به محل گرفتاری کوهنوردان 
اعزام شدند. وی ادامه داد: با توجه به بسته بودن مسیر به واسطه بارش برف و 
کواک، نجاتگران جمعیت هال احمر بعد از طی مسافتی طوانی با پای پیاده، 
خــود را به کوهنوردان گرفتار در برف و کواک رســانده و ضمن تحویل لوازم 

گرمایشی نسبت به انتقال نامبردگان به مکان امن اقدام کردند.
کاای قاچاق

سنندج- تسنیم: فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف کاای قاچاق 
در سطح استان خبر داد. 

سرتیپ علی آزادی گفت: 21 میلیارد و ۴00 میلیون ریال کاای قاچاق در 
کردســتان کشف شد. وی افزود: با تاش ماموران انتظامی در این عملیات پنج  
نفر از عوامل توزیع دســتگیر و شش دستگاه خودروی حامل کاای قاچاق نیز 
توقیف شد. وی تصریح کرد: در این طرح عملیاتی بیش از 500 هزار نخ سیگار، 
28 تن چوب، 10 هزار قلم لوازم آرایشــی گــران قیمت، 150 راس دام، 160 
دســتگاه لوازم خانگی، 6 هزار قلم کاای ممنوعه، دارو و مواد غذایی قاچاق و 

بیش از 20 هزار لیتر سوخت قاچاق در سطح استان کشف شد.
شکار شکارچی

ســاری- خبرگزاری صدا و سیما: رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل 
گفت : هفت شکارچی در منطقه شکار ممنوع بخش اریجان و آبگیرهای بخش 

دابودشت مازندران دستگیر شدند.
صادق نژاد افزود: شــکارچیان متخلف هنگام شکار در منطقه شکار ممنوع 
بخش اریجان و نیز آبگیرهای بخش دابودشــت دستگیر شدند و از آنها هفت 
قبضه ساح شکاری و مهمات شکار، کشف و ضبط شد. وی با بیان اینکه حدود 
20 رشــته دام هوایی پهن شده در شالیزارها و آبگیرهای بخش دابودشت نیز 
جمع آوری شد گفت: متاسفانه سه  قطعه مرغابی گرفتار این دام ها تلف شدند.

بی احتیاطی راننده حادثه آفرید
 ایام- ایسنا: مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
میاندوآب گفت: انفجار کپســول سوخت یک خودرو بیش از پنج میلیارد ریال 
خســارت به بار آورد.  یادگار لندنیان افزود: راننده یک خودروی پراید که قصد 
داشت از یک کپسول گاز مایع به خودروی خود سوخت بزند، با بروز اتصالی در 

سیم کشی خودرو انفجار شدیدی را در پارکینگ ساختمان رقم زد.
وی میزان خسارت وارد شده به ساختمان و خودروهای موجود در پارکینگ 
را بیش از پنج میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: دست کم به پنج  خودرو و پنج 
طبقه از ساختمان خسارت وارد شده است. لندنیان گفت: در این حادثه راننده 

بی احتیاط هم مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است.

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

مقامات جزیــره »پرنس ادوارد« 
افزایش  بــرای  اقدامی  در  کانــادا 
اعام کردند  ایمنی سرویس مدارس 
گواهینامه رانندگانی که از اتوبوس های 
مدارس سبقت غیرمجاز بگیرند، سلب 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا، طبق این قانون که از شنبه در استان »پرنس 
ادوارد« کانادا اجرایی شــده، گواهینامه رانندگان در صورت سبقت 
گرفتن از اتوبوس های مدارسی که چراغ قرمز خود را فعال کرده اند، 

توقیف خواهد شد.
رئیس حمل ونقل، زیرساخت و انرژی جزیره پرنس ادوارد، گفت: 
همه ما نقشی کلیدی در تامین امنیت کودکان در مسیر رفت و آمد 
مدرسه داریم و از این پس رانندگانی که این قانون را رعایت نکنند، 

حق رانندگی در خیابان های این استان را ندارند.
طبق قانون جدید رانندگانی که مقررات تعیین شــده را رعایت 
نکنند، 12 امتیاز منفی در گواهینامه شــان ثبت می شود که این امر 
منجر به تعلیق سه ماهه گواهینامه و جریمه 5000 داری برایشان 
خواهد شــد. پیشــتر رعایت نکردن چنین مواردی منجر به ثبت 8 

امتیاز منفی در گواهینامه فرد خاطی می شد.
فردی که گواهینامه اش ســلب می شــود، برای باز پس گرفتن 
گواهینامــه خود پس از طی مدت زمان تعیین شــده باید ابتدا به 
مقامات امنیت جاده ای مراجعه کند، ســپس با پرداخت 100 دار 
هزینه صدور مجدد گواهینامه طی 6 ماه دوره های آموزش رانندگی 

را برای باز پس گیری گواهینامه بگذراند.
همچنین پس از صدور مجدد گواهینامه، فرد در دوره آزمایشی 
قــرار می گیرد و تا مدت یک ســال ثبت هر گونــه امتیاز منفی در 

گواهینامه اش، منجر به سلب مجدد گواهینامه او می شود.
بنا بر گزارش سی  ان ان، رئیس آموزش، یادگیری ابتدایی و فرهنگ 
جزیره پرنس ادوارد کانادا نیز با بیان اینکه هیچ حواس پرتی نباید جان 
یک کودک را به خطر بیاندازد، از برداشــتن قدمی دیگر در راستای 

حفاظت از جان کودکان در مسیر مدارس ابراز خرسندی کرد.

جریمه سنگین رانندگان 
کانادایی برای سبقت 

گرفتن از اتوبوس مدرسه

دو بیمارستان شناخته شده هلندی 
در واکنش به افشاگری ها در مورد اقدام 
غیراخاقی شرکت های آمریکایی در 
فروش اعضای بدن اجســاد آلوده به 
بیماری، معامات خود با این شرکت ها 

را متوقف کردند.
به گزارش ایرنا، این تصمیم زمانی اتخاذ شده که دستگاه قضایی 
آمریکا تحقیقاتی را در مورد برخی داان اعضای بدن که اجســاد 
اهدایی را تکه  تکه کرده و اعضای بدن آن را با سودی باا می فروختند، 

آغاز کرد.
خبرگزاری رویترز اوایل ســال جاری میــادی گزارش داد که 
پلیس فدرال آمریکا )اف.بی.آی( یکی از این شــرکت های واسطه ای 
تحــت عنوان ›مدکیور )MedCure(‹ واقع در پورتلند آمریکا را که از 
یک مرکز هلندی برای توزیع اعضای بدنی با وزن ده ها هزار کیلوگرم 
در اروپا استفاده می کرد، تحت نظر گرفته است. به گفته افرادی که 
در جریان این تحقیقات بودند، مقام های آمریکایی از ســال 2012 
)91-1390( شــک کرده بودند که مدکیور اعضای آلوده به بیماری 

را به مشتریان آمریکایی و خارجی می فروشد.
به گزارش رویترز، با استناد به سوابق موجود، مدکیور در فاصله 
سال  های 2012 تا 2016، اعضای بدنی به ارزش کلی بیش از 500 

هزار دار به هلند فروخته است.
مدکیور ادعا می کند پل ارتباطی میان اهداءکنندگان و نهادهای 
علمی، پژوهشی و پزشکی است، اما به نوشته تارنمای شبکه خبری 
راشــاتودی، شرکت های واسطه در ازای ارائه تخفیف در هزینه های 
باای کفن و دفن، خانواده های صاحب جســد را متقاعد می کردند 
که اعضای بدن عزیزشان تکه تکه و اهدا شود. این درحالی است که 
روح این خانواده ها نیز خبر نداشــت که از فروش اعضای عزیزشان 

سودباایی نصیب شرکت  های دال می شود.
بنا بر گزارشــی که در ســال 2017 از ســوی رویترز منتشــر 
شــد، بســیاری از مراکز تدفین نیز با انعقاد قراردادهای پرســود با 
توزیع کنندگان اعضای بدن اجساد، امکان آن را فراهم می کردند که 
از این »کاایی« که به راحتی و بدون هزینه قابل دسترســی است، 

سوءاستفاده شود.
رویتــرز در بخش دیگری از گزارش خود افزود: دو بیمارســتان 
هلندی مذکور در شــمار مشــتریانی بودند که به واســطه شرکت 
مدکیــور از آمریکا اعضای بدن وارد می کردند. هرچند هیچ مدرکی 
دال بر آلوده بودن اعضایی که به هلند ارســال می شد وجود ندارد، 
اما این بیمارستان ها اعام کرده اند که در واکنش به گزارش رویترز 
که ســؤال هایی را در مورد نحوه دستیابی دال ها به این اجساد به 
وجود آورده بود، معامات خود را با شــرکت های آمریکایی متوقف 

خواهند کرد.
»مرکز پزشکی آکادمیک آمستردام« بزرگ ترین بیمارستان هلند 
می گوید که از سال 2008 )87-1386( تا 21 نوامبر امسال)30 آبان 
97(، 300 تا 500 اندام انسانی از آمریکا خریداری کرده است که از 

این اعضا در پژوهش و تدریس استفاده می شد.
مرکــز پزشــکی اراســموس در روتردام هلند نیــز گفت که از 
تامین کنندگان آمریکایی زانو و شــانه خریداری می کرده است که 

مصارف آموزشی و پژوهشی داشتند.
به نوشته راشــاتودی، در آمریکا هرچیزی قیمت خود را دارد و 
آن طور که از بازار فروش اجساد اهدایی برمی آید، این فرآیند حتی 

پس از مرگ نیز ادامه دارد.

توقف خرید 
اجساد آلوده 

از آمریکا 

سردار رحیمی خبر داد

توقیف 1357 خودرو در تهران 
با اجرای طرح انضباطی و ترافیکی »طاهر«

صفحه 10
دو شنبه 1۹ آذر 1۳۹۷

۲ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۷0

رئیس  پلیس پایتخت گفت: در طرح »طاهر«، یک 
هزار و 357 دستگاه خودرو که مالکانشان مرتکب 
تخلف ترافیکی و اجتماعی شده بودند، توقیف شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی، 
در تشریح جزییات طرح انضباطی و ترافیکی »طاهر«، گفت: 
این طرح با تاش همکارانم در پلیس راهنمایی و رانندگی 
و همچنین پلیس بزرگراه به مرحله اجرا درآمد که در این 
طرح، تاش داریم ایمنی و انضباط ترافیکی را در شــهر 

تهران افزایش دهیم.
رحیمی با اشاره به 15 بخش انضباطی و ترافیکی این 
طرح، از قبیــل دودزا بودن خودرو، دور دور کردن، ایجاد 
مزاحمت، هنجارشکنی، تخلف رانندگی و... ، افزود: این طرح 
به صورت شــبانه روز به اجرا درآمده تا وضعیت ترافیکی و 

انضباطی را در شهر تهران شکل دهد.
وی بــا بیان اینکه از ابتــدای این طرح تا کنون بیش 
از هزار و 357 خودرو توقیف شــده اســت، ادامه داد: این 
خودروهــا به دلیــل امنیت اخاقی راننــدگان، تخلفات 
بزرگراهــی، حرکــت در خطــوط ویژه، توقــف در درب 
نمایشگاه های فروش ماشین، دور دور، خافی باا، دودزا 
بودن، حرکت مارپیچ و سرعت و سبقت، مخدوشی و پوشش 

پاک بوده است.
رئیس پلیــس تهران بزرگ گفت: ما مصمم هســتیم 
انضباط اجتماعی را با اســتفاده از تمام ظرفیت در تهران 

ارتقاء دهیم و شعار ما شهر ایمن همراه با قانون است.
ســردار رحیمی با اشــاره به اینکه یکی از مهم ترین 
اولویت هــای پلیس، آموزش به رانندگان متخلف اســت، 
اظهارداشت: تمامی رانندگانی که قانون و مقررات را رعایت 
نمی کنند و خودرو آنها توقیف می شــود باید کاس های 

آموزشی را طی کنند.
وی در پاســخ به ســؤالی درخصوص اینکه در برخی 

مواقــع، رانندگان متخلف با ماموران راهنمایی و رانندگی 
درگیر می شوند، گفت: ما با تمام  توان از نیروهای راهنمایی 
و رانندگی حمایت می کنیم و هر زمانی که نیاز باشــد، از 

ظرفیت دیگر ماموران انتظامی، استفاده خواهیم کرد.
توقیف خودرویی با 13 میلیون جریمه

رئیس  پلیس پایتخــت با بیان اینکه پلیس با مالکان 
خودروهای دارای جریمه یک میلیون تومان برخورد خواهد 
کــرد، افزود: پلیس برابــر قانون پس از یک ماه فرصت به 
رانندگان خودروهای باای یک میلیون جریمه، خودرو را 
توقیف خواهد کرد، در این طرح خودرویی توقیف شده که 

بیش از 13 میلیون جریمه داشته است.
رحیمی با اشاره به اینکه خودروهای توقیفی با توجه 
به نوع تخلف از یک هفته تا یک ماه در پارکینگ خواهند 
بود، ادامه داد: در بین ســه عامل خودرو، انســان و جاده، 
اگر، انســان قوانیــن و مقررات را رعایــت کند تصادفات 

کاهش پیدا می کند.
وی با هشــدار به مالکان نمایشگاه  های خودرو و سایر 

کسبه  ای که خودروهای خود را در پیاده رو پارک می کنند، 
گفت: پلیس، از طریق اماکن و راهنمایی و رانندگی در این 
خصوص بارها هشدار و تذکر ازم را داده است و خودروهای 

زیادی در این خصوص توقیف شده اند.
آغاز دوباره فعالیت گشت های نامحسوس رانندگی

همچنین به  گزارش  ایســنا، رئیــس  پلیس پایتخت 
از آغاز دوباره فعالیت گشــت های نامحســوس برخورد با 
تخلفات رانندگی خبر داد و با بیان اینکه از دیروز )یکشنبه ( 
گشت های نامحسوس برخورد با تخلفات رانندگی فعالیت 
خود را مجددا آغاز کرده و به اصطاح احیاء شــده است، 
گفت: این گشــت ها با خودروهــای جدید و با تمام توان، 
ضمن گشــت زنی در معابر و به خصوص شبکه بزرگراهی 
پایتخت با تخلفاتی همچون ســرعت و سبقت غیرمجاز، 
انجا م حرکات نمایشی و مارپیچ و دیگر تخلفات حادثه ساز 

رانندگی برخورد خواهند کرد.
گفتنی است، طرح »طاهر« از روز شنبه هفته جاری 

آغاز شده است.

کرج – خبرنگار کیهان: 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران 
از دستگیری10 نفر مرتبط با حادثه تروریستی 15 

آذرماه چابهار خبر داد. 
سرتیپ حسین اشــتری دیروز در حاشیه گشایش 
مرکز 197 پلیس اســتان البــرز در جمع خبرنگاران 
افزود: با هوشیاری و شجاعت ماموران انتظامی چابهار 
این توطئه تروریستی خنثی شد و طی روزهای گذشته 

10 نفر مرتبط با حادثه دستگیر شده اند.
وی با بیان اینکه تعــداد دیگری از افراد مرتبط با 
حادثه چابهار نیز شناســایی و در زمان مقرر دستگیر 
خواهند شــد، گفت: سرنخ های خوبی از این حادثه به 
دست آمده و بی شک با همکاری خوب مردم، هماهنگی 
نیروی انتظامی و دستگاه قضا به سرنخ های اصلی این 

حادثه دست پیدا خواهیم کرد.
اشتری خاطر نشان کرد: این حادثه هیچ تاثیری بر 

امنیت مردم و نیروی انتظامی نخواهد داشت.
فرمانــده ناجــا در بخــش دیگری از ســخنانش 
درخصــوص افرادی که توسط اشــرار در مرز میرجاوه 
گروگان گرفته شــده اند، گفت: تاش ازم برای آزادی 
این افراد از دست  اشرار در محدوده مرز های پاکستان 

و افغانستان انجام شده است.
وی اظهار داشــت: این موضوع توسط وزارت امور 
خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح در حال پیگیری است.

اشــتری با اشــاره به اقدامات پلیس در برخورد با 
اخالگران ارز، گفت: تعــدادی از عوامل اصلی اخال 
در بازار سکه و ارز با همکاری دستگاه قضا شناسایی و 

دستگیر شده اند.
اشتری با اشاره به عملکرد پلیس در مبارزه با قاچاق 
کاا، بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کاا افزایش 
کشــفیات نسبت به سال گذشته را شــاهد بوده ایم و 
از طرفــی پلیس از خــروج غیرقانونی مایحتاج و اقام 

موردنیاز مردم از کشور جلوگیری می کند.

فرمانده نیروی انتظامی اعام کرد
دستگیری10 نفر مرتبط با 
حادثه تروریستی چابهار 

مدیر آموزش و پرورش راز و جرگان گفت: 
شــمار زیادی از دانش آموزان یک دبیرستان 
دخترانه روستایی این شهرستان، روز شنبه به 
علت نبود وسایل گرمایشی، از حضور در مدرسه 

خودداری کردند. 
محمدمهدی محمدی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: دبیرســتان تازه   ساز »ام البنین« در روستای 
یکه ســعود این شهرستان مرزی تاکنون به وسایل 

گرمایشی مجهز نشده بود.
وی با  اشــاره به سرمای هوا، افزود: امروز با تهیه 

چند دستگاه بخاری نفتی استاندارد، مشکل کاس ها 
برطرف شد اما در عین حال شمار دانش آموز غایب 

نسبت به روزهای عادی، بیشتر بود.
وی افزود: این دبیرســتان 105 دانش آموز دارد 
که از یکه ســعود پایین، یکه سعود باا و کاته های 

اطراف هستند.
مدیر آمــوزش و پرورش راز و جرگان گفت: با 
توجه به برخورداری این منطقه از شبکه گاز، انشعاب 
گاز تا این مدرســه رسیده و به زودی با تهیه بخاری 

گازی، مشکل گرمایش مدرسه برطرف می شود.

رهایی یک گروگان در سراوانسردی هوا مانع حضور دانش آموزان در کاس شد 
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان از 
رهایی گروگان جوان در کمتر از دو ســاعت از 
چنگال آدم ربایان در شهرستان سراوان خبر داد. 
سرتیپ محمد قنبری در گفت وگو با فارس  اظهار 
کرد: ســاعت 1۴ و 32 دقیقه روز جمعه در پی اعام 
مرکز فوریت های پلیس 110مبنی بر وقوع یک فقره 
گروگان گیری در خیابان آزادی شهر سراوان موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررســی اظهارات شاهدان عینی در 
محل حادثه مشخص شد دو سرنشین یک دستگاه پژو 

۴05 جوانی 30 ســاله را گروگان گرفته و به سرعت 
متواری شدند. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
تصریح کرد: کارآگاهان زبده پلیس آگاهی شهرستان 
سراوان با استفاده از شیوه های نوین پلیسی، مخفیگاه 
متهمان را در کمتر از دو ساعت از زمان گروگانگیری در 
حاشیه شهر سراوان شناسایی و آنها را در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر و گروگان را آزاد کردند.
قنبری خاطرنشــان کــرد: در بازجویی های اولیه 
متهمان علت و انگیزه این گروگان گیری را اختافات 

مالی اعام کردند.

وزیر صنعت،  کیهــان:  تبریز- خبرنگار 
معدن و تجارت گفت : از مجموع هشت هزار 
صادرکننده کشور، شش هزار نفر که درآمدی 
کمتر از یک میلیون دار داشتند، از عرضه ارز 
حاصل از صادرات به سامانه نیما معاف شدند. 
رضــا رحمانــی در جمــع فعــاان اقتصادی 
آذربایجان شــرقی در اتاق بازرگانی تبریز با بیان 
اینکه تنها دوهــزار صادرکننده که درآمدی بیش 
از یک میلیون دار داشــتند ملزم به عرضه ارز در 
این سامانه شدند، افزود: بخشی از نیازهای صنعتی 

کشور هم از این درآمدهای ارزی تامین می شود.
رحمانی با  اشــاره به اینکه دولت پس از تامین 
کااهای اساسی اولویت خود را تامین مواد اولیه و 
تجهیزات خطوط تولید قرار داده اســت، گفت: ارز 
حاصل از صادرات واحدهای پتروشــیمی، فواد و 
مس برای تداوم تولیــد واحدهای تولیدی تزریق 

می شود.
وزیــر صمت گفــت: دشــمن از طریق اعمال 
تحریم ها و با سخت کردن شرایط فعالیت تولیدی 

و تســهیل تجارت کااهای لوکس درصدد خالی 
کردن خزانه کشــور مــا و افزایش فاصله طبقاتی 
است. رحمانی گفت: هر چند بخشی از مواد اولیه 
واحدهای تولیدی از خارج تهیه می شــود، اما در 
زمینه مواد اولیه شیمیایی، مس و آلومینیوم بیش 
از نیاز کشور تولید می کنیم و مشکلی وجود ندارد.

وی با  اشــاره به اینکه در شــش ماهه نخست 
امسال تقاضا برای مواد شیمیایی سه برابر افزایش 
یافــت، این تقاضا را غیرواقعی عنوان کرد و گفت: 
بر این اساس به نظر می رسد تغییر ناگهانی برخی 
مقررات که تجار و فعاان اقتصادی را با مشــکل 

مواجه می کند، گریزناپذیر است. 
رحمانی با بیان اینکه طرح شناسایی ظرفیت های 
تولید ملی از ســال گذشته شروع شده و اکنون با 
نهایی شدن آن اطاعات کاملی از واحدهای تولیدی 
کشور داریم، مس، آلومینا و خودرو را از ظرفیت های 
بالقوه استان آذربایجان شرقی دانست و بر راه اندازی 

صنایع پائین دستی مس و آلومینا تاکید کرد.
وی افزایش ۴00 میلیون داری صادرات استان 

آذربایجان شــرقی را امیدبخش دانســت و گفت: 
افزایــش نرخ ارز، صــادرات را توجیه پذیر کرده و 

موجب افزایش درآمدهای صادراتی شده است.
رحمانــی همچنین در حاشــیه افتتاح واحد 
صنعتــی تولید فواد شــهریار تبریز با  اشــاره به 
بازگشــایی یکهزار و 300 واحد صنعتی در ســال 
جاری، گفت: با بازگشت این واحدهای صنعتی به 
چرخه تولید 18 هزار نفر سر کار خود بازگشتند. 

وی همچنین درخصوص اعام قیمت محصوات 
شــرکت ایران خودرو نیز گفت: ســازمان حمایت 
از تولیدکننــدگان و مصــرف کنندگان مســئول 
قیمت گذاری خودرو اســت و این سازمان باید در 

این باره اظهار نظر کند.
رحمانی بیان کرد: بخشی از خودروها مشمول 
قیمت گذاری شــورای رقابت است و دولت در آن 
ورود پیدا می کند و بخشــی کــه خارج از مصوبه 
شــورای رقابت است فرآیندی کارشناسی دارد که 
ســازمان حمایت و تولیدکنندگان باید در این باره 

توضیح دهد.

معاف شدن 6 هزار صادرکننده از عرضه ارز به سامانه نیما

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشــور گفت: هم اکنون بیــش از 50 درصد 
ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور و حتی کانشهرها 

فرسوده هستند. 
به گزارش ایرنا، مهدی جمالی نژاد در حاشیه تخصصی 
شهرداران زنجان و افتتاح سامانه جامع شهری این استان 
در جمع خبرنگاران افزود: رئیس جمهوری و وزیر کشور به 
موضوع حمل و نقل عمومی توجه ویژه ای داشته و در این 
میان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نیز خیز بزرگی برای 
رفع مشکات این حوزه در فضای کنونی کشور برداشته اند.
وی ادامــه داد: هم اکنــون قیمت اتوبوس ها به دلیل 
شــرایط نامناســب اقتصادی افزایش یافته و بر این مبنا 
نوســازی ناوگان اتوبوســرانی بیش از گذشته مورد توجه 

قرار گرفته است.
جمالی نژاد افزود: طی جلسات برگزار شده با سازندگان 
اتوبوس و دســتگاه های متولی تدابیــری برای تحویل و 
نوســازی این وسلیه نقلیه در سطح کشور اندیشیده شده 

است.
وی اظهار داشت: برای رفع این مهم از محل تبصره 18 
پیشنهادهایی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و مبالغ 
در نظر گرفته برای نوسازی و تحویل اتوبوس ها بسیار باا 
است که در قالب مساعدت و کمک به شهرداری ها لحاظ 

نشده اما می توانند از اوراق مشارکت استفاده کنند.
معاون عمران و توســعه امور شــهری و روســتایی 
وزیــر کشــور اعام کرد: هــم اکنون بیــش از 80 هزار 
طــرح نیمــه تمــام عمرانی در کشــور وجــود دارد که 
 بــرای تکمیــل آنها بــه اعتبارات زیــادی نیــاز داریم.

به گفته جمالی نژاد، یکی از دغدغه های راهبردی معاونت 
عمرانی وزارت کشــور واگذاری طــرح های نیمه تمام به 
بخش هــای خصوصی و دســتگاه های غیردولتی با هدف 

تسهیل و تسریع فعالیت ها است.
وی اظهــار داشــت: موانعی در واگــذاری طرح های 
نیمه تمــام به بخش خصوصی در کشــور وجود دارد که 
برطرف کردن آنها می تواند به تکمیل منتهی شــده و به 

عبارتی یاریگر دولت باشند.

معاون وزیر کشور:
50 درصد ناوگان اتوبوس 

شهری کشور فرسوده است

دادســتان قزوین گفت: حکم اعدام یک 
متجاوز به عنف سحرگاه دیروز در محوطه زندان 

مرکزی قزوین اجرا شد. 
به گزارش  باشــگاه خبرنــگاران جوان محمد 
قاسمی، افزود: این پرونده در سال 96 تشکیل شد و 
متهمان در کمترین زمان ممکن به دست ضابطین 
قضایی دستگیر شــدند و برای رسیدگی در اختیار 

دستگاه قضایی قرار گرفتند.
وی اضافــه کرد: این پرونده پنــج متهم دارد و 
دلیل اصلی ارتــکاب جرم در این پرونده یک رابطه 
غیراخاقی بوده است که متهم ردیف اول این پرونده 
از حیث ارتکاب تجاوز به عنف و ســرقت مقرون به 
آزار بر اساس مستندات پرونده به اعدام محکوم شد.

وی ادامه داد: سایر متهمان با عناوین مجرمانه ای 
همچون معاونت در تجاوز به عنف، ســرقت مقرون 
به آزار و رابطه نامشــروع به احکامی همچون حبس 

طوانی مدت و شاق محکوم شده اند.
این مقام قضایی استان بیان کرد: حکم اعدام این 
متهم ابتدا در شعبه دوم کیفری استان صادر و سپس 
در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور تایید شد 
و با استیذان از رئیس قوه قضائیه سحرگاه دیروز در 

زندان قزوین به اجرا درآمد.

متجاوز به عنف 
در قزوین اعدام شد

آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت 
و صنعتی تا پنجشنبه

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســی گفت: از امــروز تا روز پنج شــنبه در 
شــهرهای پرجمعیت و صنعتی افزایش آاینده های 
جــوی و کاهش کیفیت هوا، پدیده غالب پیش بینی 

می شود.
امکان استعام فوری بدهی طرح 

ترافیک پایتخت فراهم شد
بنــا بر اعــام معاونــت حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری تهران، امکان استعام فوری بدهی طرح 
ترافیک در ســامانه تهران من )my.tehran.ir ( فراهم 

شد.
تور رایگان ری گردی به  مناسبت وادت 

حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(
فارس- به  مناســبت وادت حضرت عبدالعظیم 
حســنی )ع( اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان ری با همکاری شهرداری منطقه 
20، از 21 الــی 23 آذر اقدام به برگزاری تور رایگان 
ری گردی می کند. عاقه مندان می توانند برای شرکت 
در این تور و کســب اطاعات بیشــتر با شماره های 

337۴7090 و 55972118 تماس بگیرند.

بی خبری نیمی از افراد مبتا 
به دیابت نوع 2 از بیماری خود 

فارس- مدیر عامل انجمن دیابت با بیان اینکه نیمی از افراد 
مبتــا به دیابت نوع دو از بیماری خود اطاعی ندارند، گفت: با 
اقدامات ساده پیشــگیری، نظیر کاهش وزن، نکشیدن سیگار، 
کنترل فشارخون و چربی خون باا و نیز 30 دقیقه ورزش روزانه 

از 80 درصد موارد ابتا به دیابت نوع دو جلوگیری می شود.
دستور وزیر

 برای ارتقا ستاد اقامه نماز آموزش وپرورش
وزارت آموزش و پرورش- سید محمد بطحائی طی 
نامه ای به معاونت پرورشی و فرهنگی، دستور ارتقای 
ســتاد اقامه نماز به شــورای عالی نماز با مسئولیت 
مســتقیم وزیر و عضویت همه معاونت ها و واحدهای 
مربوطه را صــادر و بر رفع موانــع و محدودیت های 

توسعه و ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد.
رشد فزاینده سالمندی در 10 سال اخیر

فارس- رئیس  سازمان بهزیستی کشور گفت: در 
10 ســال اخیر رشد ســالمندی حدود 3/2 درصد و 
رشد جمعیت 1/2 درصد بوده است که این امر نشان 
می دهد با پدیده سالمندی مواجه ایم و طبق آمارها در 

گروه اول کشورهای دارای سالمند هستیم.
کاهش آمار طاق در کشور

خبرگزاری صدا و ســیما- رئیس  ســازمان امور 
اجتماعی کشــور گفت: میزان طاق در کشور ظرف 
سه، چهار سال اخیر ثابت بوده و حتی در برخی مواقع 

کاهش داشــته اســت، در واقع بــه ازای هر هزار زن 
متاهل میزان طاق 0/2 درصد کاهش داشــته یعنی 

آمار طاق از 8/۴ درصد به 8/2 درصد رسیده است.
کمبود جدی تخت بیمارستانی در تهران

خبرگزاری صدا و ســیما- رئیس  دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی گفت: در تامیــن تخت 
بیمارســتانی و بیمارستان های مدرن برای شهروندان 
تهرانی، کمبود جدی وجود دارد به حدی که در شهر 
و اســتان تهران محرومیت از برخی استان های کشور 

حتی استان های دور افتاده نیز بیشتر است.
انتقاد معاون دادستان کل کشور از ستاد 

تنظیم بازار
میزان- معاون قضایی دادستان کل کشور با انتقاد 
از عملکرد ســتاد تنظیم بازار در عــدم اعام قیمت 
محصوات لبنی، گفت: متاســفانه ستاد تنظیم بازار 
قیمت های متعــادل را گرفته اســت، اما قیمت های 
مصــوب را اعــام نمی کند و این کار باعث تشــدید 

بی ثباتی ها در بازار لبنیات می شود.
سرقت های مسلحانه  2 برادر سابقه دار 

در پوشش مامور
ایســنا- دو برادر سابقه دار که در پوشش مأمور و 
تهدید ســاح گرم با زدن دستبند به طعمه ها و سوار 
کردن آنها در خودرو اقدام به ســرقت گوشــی تلفن 
همراه، کارت های بانکی، وجه نقد و... می کردند توسط 

مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ، دستگیر شدند.

اخبار کوتاه

فرمانده مرزبانی کشور با انتقاد شدید از گفته های 
یکی از نمایندگان مجلس شــورای اسامی اظهار 
داشــت: فردی که در مقام قانونگذاری است هنوز 
فرق کوله بر و تروریست را نمی داند و باید در برابر 
اظهارات خاف قانون و اخاق خود پاسخگو باشد. 

به گزارش ایرنا، سرتیپ قاسم رضایی دیروز در جمع 
خبرنگاران در بندرعباس افزود: کوله بر واقعی مورد حمایت 
مرزبانی است و مرزنشینان را بخشی از توان خود می دانیم.

وی بدون نام بردن از شــخص خاصی اظهار داشــت: 
به تازگی فردی در نطق پیش از دســتور خود در مجلس 
شورای اسامی، از کشته شدن کوله بر ها توسط نیروهای 
مرزبانی سخن گفته اما اگر کسی مهمات و آر پی جی آورد، 

باید وی را کوله بر دانست؟
فرمانده مرزبانی تصریح کرد: باید مشــخص شود این 

مطالــب با چه هدف سیاســی عنوان می شــود و در این 
اظهارنظرها چه منفعت شخصی و حزبی دارند؟

رضایی ادامه داد: چــرا برخی عملکرد خوب، موثر و 
قانونی مرزبانی را زیر ســؤال می برند و تروریست را کوله 

بر جلوه می دهند؟
وی تاکید کرد: قانون معنای کوله بر را مشخص کرده و 
طبق قانون کوله بر در زمان معین و مکان مشخص ، کاای 
خاصی را منتقل می کند اما کسی که نیمه شب در کوه ها و 
دره ها با ساح تردد می کند و به نیروی مرزبانی تیراندازی 
می کند، کوله بر نیســت. فرمانده مرزبانی کشور در بخش 
دیگری از سخنان خود، خواستار همکاری کشورهای حوزه 

خلیج فارس برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شد.
رضایی ادامه داد: مسیر قاچاق مواد مخدر از کشورهای 
مبداء، به ســمت دریا آمده و مبــارزه با قاچاقچیان مواد 

مخدر به تنهایی و بدون همکاری کشورهای عربی منطقه 
میسر نیست.

فرمانده مرزبانی از افزایش کشفیات سوخت و کاای 
قاچاق و مواد مخدر از ابتدای سالجاری تاکنون نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در این 
مدت ۴2 تن مواد مخدر توسط مرزبانی در سراسر کشور 
کشــف شده که 10 تن از این مواد کشف شده در استان 

هرمزگان بوده است. 
رضایی تصریح کرد: هرمزگان از استان های پیشتاز در 
مبارزه با قاچاق ســوخت است و امسال کشفیات مرزبانی 
اســتان در این بخش با افزایش ســه و نیم برابری به سه 

میلیون و 500 هزار لیتر رسیده است.
وی میزان افزایش کشــف پوشــاک قاچاق نسبت به 

پارسال را 55 درصد و دارو را 95درصد اعام کرد.

فرمانده مرزبانی :

کسی که به نیروی مرزبانی تیراندازی می کند کوله بر نیست



اخبار كشور

درمکتب امام

وقت آن است كه به خود آييم
روشنفكران غرب زده، اين سرسپردگان به انگلستان و فرانسه در سابق و 
پس از آن به امريكا، نگذاشتند ما به خود آييم و جوانان ما را مأيوس نمودند؛ 
و به ســر دانشگاه ها آن آوردند كه ديديم...اكنون وقت آن است كه به خود 

آييم و توطئه هاى استعمارى را خنثى كنيم.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
 انتخابات نزدیک شد

مدعیان اصاحات دولت را دور می زنند!
سرويس سياسى-

روزنامه زنجيره اى آرمان در گزارشى نوشت دولت دوازدهم تاكنون نتوانسته مطالبات جامعه و جريان حامى خود را 
محقق كند. گرچه شايد برخى بگويند كه دولت براى تحقق وعده هاى خود يا مطالبات مردم با مشكات و موانعى رو به رو 
بوده، اما با در نظر گرفتن اين مسائل نيز دولت در جاهايى مى توانسته به اصاح طلبان و مطالبات جامعه راى خود بيش 

از اين توجه كند. 
در ادامه اين گزارش آمده است: »در اين راستا سعيد حجاريان تئوريسين اصاحات معتقد است »روحانى يا نخواست 

يا نتوانست به وعده هايش عمل كند و زمانى كه از خود عبور كرد، بخشى از اصاح طلبان با وى زاويه پيدا كردند«. 
اين گزارش مى افزايد: »اينكه اكنون اصاح طلبان با رئيس جمهور زاويه دارند يا از وى حمايت مى كنند بحثى جداست، 
اما هرچه باشد اصاح طلبان بايد برنامه اى براى آينده سياسى جريان خود در انتخابات آينده داشته باشند. از اين جهت 

است كه در روابط ميان دولت و اصاح طلبان برخى معادات به ميان مى آيد«.
آرمان در ادامه و به نقل از غامرضا انصارى، عضو شوراى مركزى حزب اتحاد ملت و فعال سياسى اصاح طلب نوشته 
است: »من معتقدم مهم ترين پاشنه آشيل مديريتى در شرايط موجود نبودن شجاعت و جسارت در مديران دولتى است. 
از اين جهت دولت دوم آقاى روحانى نيز به دليل نداشــتن يک روابط عمومى قوى و ســخنگوى مسلط كه بتواند ارتباط 
تنگاتنگ و جدى با اصحاب رسانه، صاحبان انديشه و مردم عادى برقرار كند، نتوانسته پاسخگوى مطالبات جامعه باشد. 
به نظــرم دولــت بايد اين دو معضل جدى را در انتصابات خود مدنظر قراردهد و چالش هاى پيش روى خود را به صورت 

مرتب با مردم مطرح كند«.
درباره اين گزارش نكاتى است كه به اختصار به آن مى پردازيم، نخست آنكه مدعيان اصاحات عدم تحقق وعده هاى 
دولت در حوزه هاى مختلف اقتصادى و معيشتى را تنها به درخواست هاى شخصى، باندى و گروهى خود فرو مى كاهند و 

مشكات را تخفيف داده و مبتذل مى كنند.
نكته دوم اينكه با نزديک شدن انتخابات مدعيان اصاحات با ديدن نتيجه مديريت ناكارآمد در بدنه دولت كه اتفاقا اين 
ناكارآمدى نيز حاصل حضور وابستگان به اين جريان در دولت است به دنبال عبور از رئيس جمهور و پيروزى در انتخابات بعدى 
افتاده اند و اين در حالى است كه به اذعان شخصيت هاى اصاح طلبى چون كرباسچى ديگر مردم اين بهانه ها را نمى پذيرند، 
مدعيان اصاحات تاكيد دارند كه اين جريان نمى تواند حساب خود را از دولت جدا كند و اين مسئله را جامعه پذيرا نيست.

جريان اصاحات عادت به پاسخگويى ندارد و امروز كه نتيجه مديريت وابستگان به اين جريان مشخص شده است 
خود را به كنارى زده و قصد عبور از دولت را دارند.

کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم،میوه های برجام است
روزنامه همدلى در مطلبى نوشت: »داستان معيشت مردم اين روزها يكى از مهم ترين سوژه هايى است كه در بحث هاى 
اقتصادى مطرح مى شود. آنطور كه رصد گزارش هاى موجود نشان مى دهد، طى 8 ماه اخير افزايش قيمت دار باعث شده 
تا ارزش پولى ملى و قدرت خريد مردم 80درصد كاهش يابد. اگرچه آمارهاى رســمى ماجرا را به گونه اى ديگر حكايت 
مى كنند. آنطور كه در گزارش هاى مركز آمار مى توان ديد، نرخ تورم از فروردين ماه همين امسال تا نيمه دوم سال جارى 
به صورت پله پله افزايش يافته است. براى مثال، در اولين فصل سال نرخ تورم به روى عدد 9 ايستاد، در تابستان اين تورم 
از 10/2 درصد به 11/5درصد رسيد و در پاييز نيز با همان روند افزايشى، ميزان تورم آهسته آهسته باا رفت تا خود را ا 

ز13/5درصد به 18/4 درصد برساند«.
اين روزنامه زنجيره اى در ادامه نوشت: »با بررسى اين آمارها مى توان روند رو به رشد تورم را حتى در داده هاى رسمى 
نيز مشــاهده كرد. اما به باور بســيارى از تحليلگران اقتصادى داستان باا رفتن قيمت ها خيلى جدى تر از داده هايى است 
كه به صورت رسمى اعام مى شود. تحليلگران اقتصادى مى گويند، مردم تورم را در فروشگاه هاى شهر و از همه مهم تر در 
سر سفره هاى خود لمس مى كنند. اين ماجرا تا جايى پيش رفته كه حتى برخى از مردم به دليل گرانى برخى از كااهاى 

اساسى اين كااها را از سبد غذايى خود حذف كرده اند«.
اين روزنامه مدعى اصاحات از كاهش قدرت خريد مردم و كاهش ارزش پول ملى گايه كرده است،اما به علت وقوع 

اين وضعيت  اشاره اى نكرده است.
كاهش ارزش پول ملى و كاهش قدرت خريد مردم، ميوه هاى برجام است. ازم به ذكر است كه قيمت دار در سال 

94 حدود 3000 تومان بود و اين قيمت در سال 97 تا 19000 تومان نيز افزايش پيدا كرد.
وضعيت فعلى اقتصادى نتيجه گره زدن معيشت مردم به برجام و بى عملى ستاد اقتصادى دولت است.

روحانی مراعات جایگاه ریاست جمهوری را بکند
روزنامه آفتاب يزد در يادداشــتى به قلم »محمدصادق جوادى حصار« فعال سياســى اصاح طلب با  اشاره به شوخى 
رئيس جمهور به زبان سرخه اى در سفر اخير او به استان سمنان نوشت:»اين شوخى دستمايه طنز و گاها سرزنش برخى 
از رسانه هاى داخلى و حتى بين المللى قرار گرفت از اين منظر كه به اعتقاد برخى از رسانه ها، رئيس جمهور در جايگاه يک 
مقام مســئول بهتر اســت به جاى شوخى با همشهرى هايش به مسائل مهمى از جمله وضعيت اقتصادى و معيشتى در 

سفرهاى استانى اش بپردازد«.
در ادامه اين يادداشــت آمده است: »بايد اذعان داشت كه اگر چه اقتضاى جاه و مقامى كه رئيس جمهور دارد پاره اى 
از موارد را بر نمى تابد به عبارتى جايگاه رياست جمهورى بسيار خطير است به همين دليل هم هر سخن و حركتى در آن 
جايگاه، مفهوم متفاوتى غير از معانى رايج در جامعه پيدا خواهد كرد بنابر اين بدون ترديد رئيس جمهور هم مى تواند به 
مزاح و شوخى با دوستان و همشهرى هايش بپردازد اما در عين حال بايد به همه جوانب توجه كند تا سخنان او دستمايه 

طنز و سرگرمى يک گروه نشود«.
نويسنده در ادامه از اينكه رسانه ملى سخنان رئيس جمهور و شوخى او را منتشر نموده گايه كرده و آن را كج سليقگى 

خوانده است!
مدعيان اصاحات در برخورد با رويدادها دچار معيارهاى دوگانه اند از يادها نرفته است اظهارات بعضا خارج از شئون 
دولتمردان قبلى و يا برخى مسئولين غير دولتى كه در روزنامه هاى زنجيره اى بولد و بارها پرداخته و اين مسئولين مورد تمسخر 

قرار گرفته اند ولى اين بار بازنشر اظهارات و شوخى رئيس جمهور كه طبيعتا او به انتشار آن واقف بوده است گايه دارند!
اروپا یا نمی خواهد یا نمی تواند

روزنامه اعتماد ديروز در ياداشتى با عنوان »اروپا با آمريكا نمى جنگد« نوشت: »اروپايى ها يا نمى خواهند يا واقعا نمى توانند 
بدون آمريكا در جهت اجراى برجام كارى جدى براى استفاده ايران از مزاياى اقتصادى آن بكنند... ما براى انجام اين مذاكرات 
با تعداد حداقلى از كارشناسان حقوقى، بانكى، مالى، تجارى، هسته اى، سياسى و امنيتى در مقابل تيم هاى مذاكراتى طرف هاى 
مقابل حاضر مى شــديم؛ در حالى كه برابر شــنيده ها، تيم كارشناسى آمريكا در مذاكرات و مسئله تحريم ها به صدها نفر 
مى رسيده  است. اين مسئله جز كم كارى و اتكاى بى جهت به توان شخصى تعداد اندک مذاكره كنندگان مجرب و متخصص، 
براى تهيه يک متن كامل كه منافع كشورمان را تضمين كند، تلقى نمى شود... متاسفانه در تيم كارشناسان مذاكره كننده 
ما تعداد كافى از متخصصان به ويژه در حوزه هاى مالى، تجارى و بانكى حضور نداشتند كه خط به خط و بند به بند توافق 
را دقيق و به طور تخصصى بررسى كنند تا امروز دچار شرايط ناشى از بى تعهدى آمريكا و اروپا نشويم... منافع اروپا در هم 

جهت بودن و اشتراک با آمريكا تعريف شده و حاضر نخواهند شد به خاطر ما دست از آن بردارند.«
حواستان کجاست؟! »پوپولیسم« برای تخریب رقیب بود 

واژه »پوپوليسم« از آن دست واژه هايى است كه معموا در ايام نزديک به انتخابات حضور پر رنگى در رسانه هاى جناح 
موسوم به اصاح طلب دارد و از آن براى ترورشخصيت نامزدهاى جناح رقيب سود مى جويند.

پس از آنكه كم و بيش صدور حكم پيروز حناچى قطعى شده بود تصاوير او در متروى تهران منتشر شد و پس از آن 
نيز، چنانكه روزنامه شرق ديروز نوشته: »در دو هفته اخير پيروز حناچى شهردار تهران به پويش سه شنبه هاى بدون خودرو 

پيوست و با دوچرخه مسير خانه تا محل كار را پيمود و شب هم با دوچرخه به خانه بازگشت.«
روايت مسئول امور بين الملل شهردارى تهران از مترو سوارى آقاى حناچى )خاصه گفت وگوى او با يک جوان نوازنده( 
سؤااتى را در ميان كاربران فضاى مجازى ايجاد كرد. همچنين دوچرخه سوارى او نيز. اما موضع گيرى در مقابل اقدامات 

شهردار جديد تهران تنها در اين محدوده نماند. 
چنانكه روزنامه شرق در گزارش ديروز خود نوشته: »برخى چهره هاى سياسى و رسانه اى ]اصاح طلب[ از جمله آقايان 
غامحسين كرباسچى، شهردار اسبق تهران و صادق خرازى كه نامش در ميانه گزينه هاى تصدى پست شهردار تهران مطرح 

بود از اين كنش فرهنگى – اجتماعى شهردار تهران با برچسب هايى مانند »پوپوليستى بودن« انتقاد كردند.«
در سطرهاى باا  اشاره به مواردى مانند »...خرازى كه نامش در ميانه گزينه هاى تصدى پست شهردار تهران مطرح بود« 
اين برداشت را به ذهن متبادر مى سازد كه گويا نويسنده تاش كرده تا اين اظهار نظر را از تبعات رقابت ميان اصاح طلبان 

براى پست شهردارى تهران عنوان كند.
اما از همه اينها كه بگذريم نقطه اوج يادداشت مذكور )يا به عبارتى رپورتاژ آگهى براى اقدامات شهردار( آنجاست كه 
چنين تقرير شــده: »پوپوليســت و كلمات هم خانواده آن از واژگانى بودند كه در ادبيات سياسى ايران پس از سال 1384 
براى توصيف رفتار و كنش سياسى دولت آقاى احمدى نژاد رواج پيدا كردند اما به تدريج معناى آن قلب!! شد و اين روزها 
برخى از بازيگران سياسى از آن به عنوان برچسبى براى القاى پيام منفى درباره تصميم و رفتار سياسى رقيب يا هر نوع 

رفتارى كه موافق حال و نظرشان نيست استفاده كنند.«!
اگر مخاطبى از ريشه واژه پوپوليسم چيزى نداند و سطرهاى باا را بخواند گمان خواهد كرد كه اين واژه توسط طيف 
موسوم به اصاح طلب براى استفاده در جهت توصيف عملكرد رئيس جمهور سابق ابداع شده و حاا كه براى شخصى ديگر به 
كار گرفته اند آن را مدعى »قلب«! يا دگرگونى در معنا يا مصداق آن شده اند! جالب تر آنكه در سطرهاى فوق اوج خودشيفتگى 
حاكم بر اين طيف مشاهده مى شود؛ آنجا كه وقتى اين عبارت را براى تخريب ديگران به كار مى گرفتند »توصيف رفتار و 
كنش سياسى« بوده و حاا كه از بد روزگار!! توسط عده اى از خودشان عليه خودشان به كار گرفته شده »برچسبى براى 
القاى پيام منفى درباره رفتار سياســى رقيب« عنوان مى شــود. خودشيفتگى اين نوشتار در ادامه به اوج مى رسد؛ آنجا كه 
هم قبيله هاى خود را با اين ادعا كه نخبه گرا هستند مشمول اين »ايسم« وارداتى نمى داند. ايسم وارداتى كه اكنون مدعى 

مالكيت بر آن هم هستند گويا! 
کیهان نمی گذارد من حرف بزنم! 

روزنامه قانون در گزارشى به ميزگرد دانشجويى در دانشگاه شريف با حضور پروانه سلحشورى، زيدآبادى و جائى پور 
انداخت و به نقل از سلحشورى نماينده زن اصاح طلب در مجلس نوشت: »پروانه سلحشوري كه اين روزها در فراكسيون 
زنان مجلس تاش هاي گسترده اي را در دستور كار قرار داده  است و يكي از نيروهاي فعال فراكسيون اميد نيز به حساب 
مي آيد در سخنانش به وضعيت جامعه مدني و سكوت اقشار مختلف جامعه درقبال وضعيت  امروز كشور انتقاد داشت. اين 
نماينده مجلس در بخشي از سخنانش به موضوع فشاري كه بر نمايندگان از جانب ايه هاي قدرت وارد مي شود، اعتراض 
كرد و گفت كه اگر فردي مثل من نطقي كنم و از مســائلي»مگو« ســخن بگويم، كيهان  و كيهان نشينان عليه ما موضع 
مي گيرند و اين فشــارها عذاب آور اســت. پروانه سلحشوري كه حواشي فراواني جريان دلواپس براي وي ايجاد كرده اند به 
موضعي  اشاره كرد كه قابل تامل است و بايد در قبال اين موضع تاسف خود و اين مسئله به فشار نمايندگان همفكر او باز 
مي گردد. اين نماينده زن مجلس گفت كه بعد از فشارهايي كه از جانب ايه هاي قدرت و گروه هاي فشار بر من وارد شد، 

برخي از نمايندگان حتي جواب سام من را نيز ندادند و گفتند كه تو دردسرساز هستي!«
مظلوم نمايى اين نماينده عضو فراكســيون اصاح طلبان در حالى اســت، كه طى دو سال ونيم گذشته از عمر مجلس 
دهم تقريبا همگان با اظهارات شــاذ، متناقض، حاشيه ســاز، سطحى و عوامانه وى آشنا هستند. از زير سؤال بردن پوشش 
چادر گرفته تا پيشنهاد برگزارى همه پرسى براى قانون اساسى و اظهارات عوامانه در جلسه بررسى صاحيت وزير ورزش. 
از ســوى ديگر بررســى عملكرد اين نماينده زن اصاح طلب در دوران نمايندگى اش نشان مى دهد، در شرايطى كه اوضاع 
اقتصادى كشــور به سامان نيست و چالش هاى اقتصادى زيادى از جمله ركود، تورم، احتكار و... كشور را با مشكل مواجه 
ساخته است، همه دغدغه و تاش وى معطوف به مسائل حاشيه اى و كم اهميتى مانند حضور زنان در ورزشگاه، برگزارى 

كنسرت و رفع حصر بوده است. 
گفتنى است يكى از شيوه هاى مدعيان اصاحات براى فرار از پاسخگويى عملكرد خود، در زمانى كه تشت خاليشان از 
بام افتاده و مشخص شده نه حرفى براى گفتن دارند و نه عملكردى براى ارائه، به مظلوم نمايى روى مى آورند و ادعا مى كنند 

كه نگذاشتن كار كنيم و نمى گذارند حرف بزنيم.

سرويس سياسى-
شورای عالی انقاب فرهنگی كه امروز در 
سالگرد تشکيل آن قرار داريم علی رغم اين 
كه »قرارگاه مركزی فرهنگ« كشور محسوب 
می شــود رد پای آن در رويدادهای مهم و 
اثرگذار فرهنگی كشور ديده نمی شود كه اين 
سکوت راديويی اثرات نامطلوب و خطرناكی 

برای كشور داشته و دارد.
پــس از پيروزى انقاب اســامى توطئه هاى 
جريان هاى معاند و ضد انقاب در دانشگاه ها تشديد 
شــده و آن ها مراكز تحصيل علم و دانش را به يک 
پايگاه نظامى براى مقابله با اسام و ارزش هاى دينى و 
ملى مردم قرار مى دهند، اين روند در اواخر فروردين 
و روزهاى نخســت ارديبهشت 1359 تشديد و به 

شروع »انقاب فرهنگى« منتهى مى شود.
عليرغم انكارها و مخالفت هاى بعدى اولين فرياد 
ضرورت آغاز انقاب فرهنگى از زبان آيت اه هاشمى 
رفســنجانى در روزهاى پايانى فروردين 1359 در 
دانشگاه تبريز شنيده شد، در اين روزها ضد انقاب 
دانشگاه را تبديل به مسجد ضرارى براى مقابله با 

اسام و ارزش هاى انقابى كرده بود.
اين روند تا آنجا غيرقابل قبول و تحمل بود كه 
»شوراى انقاب« 29 فروردين 1359 پس از ديدار 
با امام خمينى)ره( طى پيامى تاكيد كرد: »كسانى 
كه دلشــان براى انقاب اسامى نمى تپد و درک 
ديگرى از دانشگاه و كار دانشگاه دارند با ايجاد بحران 
در امور دانشگاهى و تبديل مراكز آموزش عالى به 
ستاد عمليات سياسى تفرقه آور، عما مانع دگرگونى 

بنيادى دانشگاه ها شده اند.«
شــوراى انقاب در ادامه تاكيد كرده بود: در 
شرايط كنونى دولت نمى تواند كانون هاى توطئه 
و يا مراكزى را كه موجب درگيرى و اختاف نظر 
و عمل در دانشگاه ها مى شود را بپذيرد، دانشگاه 
در هــر زمان و خصوصا در حال حاضر بايد محل 
كار و فعاليت دانشگاهى ملهم از انقاب اسامى 
باشد و از حالت ستاد عملياتى گروه هاى گوناگون 

خارج شود.«
دانشگاهی كه تبديل به مسجد ضرار شده بود 
آيت اه خامنه اى كه در آن روزها در سنگر نماز 
جمعه نسبت به آگاهى بخشى به جامعه مى پرداختند 
در خطبه هــاى 29 فروردين 1359 روند نامطلوب 
دانشگاه ها را تشريح كرده و اظهار داشتند: امروز در 
سراسر كشور گروه هايى نمى خواهند بگذارند كه 
دانشــگاه كار درست و رسالت واقعى خود را به اين 
مملكت انجام دهد، مى خواهند مركز علم و دانش 
توسعه و گسترش اسام و نيز مركز تربيت و پرورش 
نسل هاى مومنى را كه بايد آينده جامعه اسامى را 
اداره كند اين پايگاه را تبديل كنند به پايگاهى براى 
انجام مقاصد شوم خارجى و ضديت با اسام زير لواى 

دانشگاه و دانش، يعنى ايجاد مسجد ضرار.
آيت اه خامنه اى افزودند: دانشجويان مسلمان 
مــا ديگر تحمل اين را ندارند كه ســتاد گروه هاى 
مسلح ضد اسامى ســازماندهى شان را در داخل 
دانشگاه ها بكنند، دانشگاه هايى كه با خون ملت تغذيه 
مى شود، مركزى شود براى اينكه چند نفر قداره بند 
عليه جمهورى اسامى آنجا بنشينند عده اى را به 
تركمن صحرا بفرستند و عده اى ديگر را به كردستان.
انقاب فرهنگى به اين صورت آغاز مى شــود، 
انقابــى كه اكثريت قاطع ملت، مســئولين وقت 
كشور و حتى سياسيونى كه در سال ها و دهه هاى 
بعد تجديد نظرطلب شدند بر ضرورت آن واقف بودند 

و بر آن اصرار داشتند.

تشکيل ستاد انقاب فرهنگی 
بــه دنبال آغــاز »انقــاب فرهنگــى« امام 
خمينى)ره( 23 خرداد 1359 طى فرمانى »ستاد 

انقاب فرهنگى« را ايجاد كردند.
در اين فرمان آمده بود: »مدتى است ضرورت 
انقاب فرهنگى كه امرى اسامى است و خواست 
ملت مسلمان     مى باشد، اعام شده است و تا كنون 
اقدام مؤثر اساسى انجام نشده است و ملت اسامى 
و     به خصوص دانشــجويان با ايمان متعهد، نگران 
آن هســتند و نيز نگران اخال توطئه گران كه     هم 
اكنون گاه گاه آثارش نمايان مى شود و ملت مسلمان 
و پايبند به اسام خوف آن دارند     كه خداى نخواسته 
فرصت از دســت برود و كار مثبتى انجام نگيرد، و 
فرهنگ همان باشد     كه در طول مدت سلطۀ رژيم 
فاسد كارفرمايان بى فرهنگ، اين مركز مهم اساسى 
را در     خدمت اســتعمارگران قرار داده بودند، كه از 
دستاوردهاى دانشگاه ها به خوبى ظاهر     مى شود كه 
جز معدودى متعهد و مؤمن كه على رغم خواست 
دانشگاه ها در خدمت     كشور و اسام بودند، ديگران 
جز ضرر و زيان چيزى براى كشور ما بار نياوردند؛ 
و ادامۀ     اين فاجعه كه مع ااســف خواســت بعضى 
گروه هاى وابســته به اجانب است، ضربه اى مهلک   
  به انقاب اسامى و جمهورى اسامى وارد خواهد 
كرد، و تسامح در اين امر حياتى،     خيانت عظيم بر 

اسام و كشور اسامى است.«
در حكم امام به افرادى مشخص مسئوليت داده 
شد تا ســتادى تشكيل     دهند و از افراد صاحبنظر 
متعهد، از بين اســاتيد مسلمان و كاركنان متعهد 
و دانشــجويان     متعهد با ايمان و ديگر قشــرهاى 
تحصيلكرده، متعهد و مؤمن به جمهورى اسامى 
دعوت     نمايند تا شــورايى تشــكيل دهند و براى 
برنامه ريزِى رشته هاى مختلف و خط مشى  فرهنگى 
آيندۀ دانشگاه ها، بر اساس فرهنگ اسامى و انتخاب 
و آماده سازى اساتيد     شايستۀ متعهد و آگاه و ديگر 
امور مربوط به انقاب آموزشى اسامى اقدام نمايند.     
در شهريور ماه سال 1362 با توجه به نظر امام 
خميني )ره( مبني بر لزوم ترميم و تقويت ســتاد و 
بخصوص حضور مسئولين اجرايي در آن و به دنبال 
پيشنهاد »تكميل ستاد انقاب فرهنگي« از سوى 
آيت اه خامنه اى رئيس جمهور وقت امام امت برخي 
از مسئولين اجرايي مانند نخست وزير، وزراي فرهنگ 
و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسامي و دو نفر 
دانشــجو به انتخاب جهاد دانشگاهي را به تركيب 

ستاد اضافه نمودند.
ترميم ستاد انقاب فرهنگی و تشکيل شورا

با بازگشايي دانشگاه ها و توسعه مراكز آموزشي 
و گستردگي فعاليت ستاد انقاب فرهنگي ضرورت 
تقويت اين نهاد بيش از پيش احساس شد، به طوري 
كه امام خمينى)ره( آذر 1363 براي دومين بار ستاد 
انقاب فرهنگي را ترميــم كردند و به اين ترتيب 
شــوراي عالي انقاب فرهنگي بــا تركيبي جديد 

تشكيل شد. در بخشي از اين فرمان آمده بود: »خروج 
از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شــدن 
فرهنگ آموزنده اســامي، ملي و انقاب فرهنگي 
در تمام زمينه ها در سطح كشور آن چنان محتاج 
تاش و كوشــش است كه براي تحقق آن ساليان 
دراز بايد زحمت كشــيد و با نفوذ عميق ريشه دار 

غرب مبارزه كرد.«
ماموريت هايی برای دوره جديد 

26 مهر 1393 حضرت آيت اه العظمى خامنه اى 
رهبر معظم انقاب اسامى در حكم آغاز دوره جديد 
شوراى عالى انقاب فرهنگى ماموريت هاى جديدى 

براى اين شورا تبيين كردند.
در اين حكم مواردى به عنوان اولويت هاى جديد 

شورا تبيين شده بود كه عبارتند از: 
1- با وجود تاش هاى خوب شورا در پيگيرى 
اولويت هاى اباغى در ســال هاى گذشــته، امروز 
اولويت اصلى شــورا تحقق و اجراى سريع و كامل 
تصميمــات و مصوبات و پيگيــرى آنها تا حصول 

نتيجه كامل مى باشد.
2- با توجه به جبهه بندى جدى ميان هواداران 
فرهنگ انقابى و اسامى و معارضان عنود با انگيزه  
آن، شــوراى عالى انقاب فرهنگى بايد با برخورد 
فعال و مبتكرانه با اين جبهه بندى آشكار فرهنگى، 
دلبســتگان فرهنگ دينى و انقابى را در داخل و 
خارج كشور دلگرم و اميدوار و مطمئن و معارضان 

را نگران و نااميد كند.
3- با توجه به رويش هاى معتنابه و جوشش هاى 
فــراوان فعاليت هاى فرهنگى در ســطوح مردمى، 
خصوصاً جوانــان مؤمن و انقابى، دســتگاه هاى 
فرهنگى نظام و در رأس آنها شــوراى عالى انقاب 
فرهنگى بايد نقش حلقات مكمل و تســهيل گر و 
الهام بخــش را در فعاليت هاى خودجوش و فراگير 
مردمى عرصه  فرهنگ براى خود قائل باشند و موانع 

را از سر راه آنها كنار بزنند.
4- ارتقاء كمى و كيفى مصرف و توليد محصوات 
و كااهاى فرهنگى جز با سياست گذارى هاى درست 
و اقدام پيگير و مســتمر و بــه صحنه آوردن همه  
ظرفيت هاى ملى اين عرصه، ممكن نخواهد شــد. 
بازمهندســى ســاختار فعاليت ها و مديريت هاى 
فرهنگى با چنين رويكردى ازمه  موفقيت در اين 
آوردگاه تاريخى فرهنگى اســت. شوراى عالى بايد 
بتواند همه ظرفيت هاى نرم افزارى و سخت افزارى 
و منابع انسانى حوزه فرهنگ را متناسب با شرايط 

پيش گفته، بازآرايى و هم افزا كند.
5- پيگيرى جدى پيشــرفت و شتاب حركت 
علمــى و فنــاورى كشــور يكى از اساســى ترين 
اولويت هاى كشور اســت كه شوراى عالى انقاب 

فرهنگى در آن نقش جدى دارد.
6- مهندسى فرهنگى و موضوع تحول و نوسازى 
در نظام آموزشى و علمى كشور اعم از آموزش عالى 
و آموزش و پرورش و نيز تحول در علوم انسانى كه 

در دوره هاى گذشــته نيز مورد تأكيد بوده است، 
هنوز به ســرانجام مطلوب نرسيده است، به تعويق 
افتادن اين امور خســارت بزرگــى متوجه انقاب 

اسامى خواهد كرد.
7- تشــكيل منظم و به موقع جلسات شوراى 
عالى و حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضاء بويژه 
رؤساى محترم قوا در جلسات و مباحث شورا و صرف 
وقت و همت كافى توسط همه اعضاء بويژه اعضاء 

حقيقى مورد تأكيد مى باشد.
اين شورا بايد مراقبت می كرد

20 آذرماه 1395 دولت از »سند ملى  آموزش 
2030« رونمايى كرده بود. سند مذكور كه الگوى 
بومى شده و بازتاب آرمان هاى اهداف توسعه غربى 
مى باشــد كه تحت عنوان »ســند جهانى آموزش 
2030« به تصويب يونسكو رسيده و توسط برخى 
از مســئوان عالى آموزش كشور امضا شده بود  و 
متأسفانه به دنبال جهت دهى جهانى نظام آموزشى 

كشورها در تمامى سطوح مى باشد.
بعد از بى توجهى نمايندگان مجلس و همچنين 
شــوراى عالى انقاب فرهنگى كه منجر به اجرايى 
شــدن اين سند ضدفرهنگى شده بود رهبر معظم 
انقاب با ابراز گايه فراوان خود از خطرات اين سند 
پرده برداشته و از شوراى عالى انقاب فرهنگى كه 
در اين زمينه به وظيفه خود به درستى عمل نكرده 

بود گايه كردند.
معظم لــه 17 ارديبهشــت 1396 در ديدار 
معلمان و فرهنگيان اظهار داشتند: »بنده از شوراى 
عالى انقاب فرهنگى هم گله مند هستم؛ آنها بايد 
مراقبت مى كردند، نبايد اجــازه مى دادند اين  كار 
تا اينجا پيش بيايد كه ناچار بشــويم ما جلوى آن 
را بگيريم و ما وارد قضيه بشــويم. اينجا جمهورى 
اسامى اســت؛ اينجا، مبنا اسام است، مبنا قرآن 
است؛ اينجا جايى نيست كه سبک زندگى معيوِب 
ويرانگِر فاســِد غربى بتواند در اينجا اين جور اِعمال 
نفوذ كند. البته متأسفانه اِعمال نفوذ دارند مى كنند 
و از ُطرق مختلف وارد مى شوند اما ]اينكه[ اين جور 
به طور رسمى سند به ما بدهند كه »تا پانزده سال 
ديگر بايد شما اين جورى بكنيد، اين جورى بكنيد«، 

ما هم بگوييم بله، معنى ندارد اين كار.«
رهبر معظم انقاب در ســخنرانى هاى ديگر 
نسبت به باور نداشتن وظيفه اساسى اين شورا هشدار 
داده اند، به عنــوان نمونه اى ديگر معظم له 19 آذر 
1392 طى سخنانى در ديدار اعضاى شوراى عالى 
انقاب فرهنگى تاكيد كردند: »باور كنيد كه شوراى 
عالى انقاب فرهنگى قرارگاه مركزى فرهنگى كشور 
است؛ باور كنيد كه اينجا فرماندهى مسائل عمده  
فرهنگى كشــور و سياست گذارى كشور را برعهده 

دارد؛ اعضا بايستى به اين توجه كنند.«
در همين ديدار رهبر معظم انقاب تاكيد كردند: 
»يكى از مهم ترين خواص و نقاط مهم شوراى انقاب 
فرهنگى اين است كه اين شورا موجب مى شود كه 
مسئله  فرهنگ كشور تابع زير و باا شدن جريانات 

سياسى و جناح هاى سياسى نباشد.«
چنانچه ذكر شد »شوراى عالى انقاب فرهنگى« 
به فرمــوده رهبر معظم انقاب قــرارگاه مركزى 
فرهنگى كشــور اســت و طبيعى است كه در هر 
مسئله مهم فرهنگى بايد صداى اين شورا شنيده و 
نقش و جاى پاى اين شورا ديده شود با اين وجود 
نقش شوراى عالى انقاب فرهنگى آن چنانكه بايد 
احساس نمى شود كه اين خطر عظيمى براى انقاب 
اسامى ملت ايران كه ماهيتى اساسا فرهنگى داشته 

و دارد را متوجه كشور مى سازد.

به مناسبت سالروز تاسيس شورای عالی انقاب فرهنگی

سکوت رادیویی در قرارگاه مركزی فرهنگ

استاد برجسته درس خارج حوزه با انتقاد از وجود محتواهای غرب زده 
تأكيد كرد كه وزارت ارشاد بر چاپ و نشر كتب نظارت دقيق داشته باشد.
آيت اه نورى همدانى در ديدار اعضاى انجمن فرهنگى ناشران آموزشى با بيان 
اينكه وزارت ارشاد بايد بر چاپ و نشر كتب نظارت دقيق داشته باشد، بيان داشت: 
ما امروز بايد به دنبال شاخصه هاى اسام ناب باشيم و بر اساس آن در جامعه محتوا 
توليد كنيم؛ برخى مســئوان در جامعه هنوز هم غرب گرا هستند و اين در حالى 
است كه بايد در راه مبارزه با غرب قرار داشته باشند. به گزارش رسا، اين مرجع تقليد 
با انتقاد از وجود محتواهاى غرب زده در برخى كتب آموزشى و  اشاره به اينكه بايد 
بدانيم كه غرب دشمن ما است و مى خواهد فرهنگ اسامى را از بين ببرد، خطاب به 
حاضران در جلسه اظهار داشت: شما كه در حال نشر كتب هستيد، بايد سعى داشته 
باشيد تا در مطالب منتشر شده خود، مطلبى بر خاف مبانى اسام منتشر نكنيد، 

بلكه در پى انتشار مطالبى باشيد كه با شاخصه هاى انقاب اسامى منطبق باشد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با اشاره به اينكه غرب و هم پيمانانش 
در مقابل صفوف مسلمانان صف آرايى كرده اند، خطاب به ناشران آموزشى، يادآور شد: 
شما در اين صف آرايى بسيار مؤثر هستيد، زيرا مى توانيد جوانان را به گونه اى تربيت 
كنيد كه به مبارزه با استكبار بپردازند. وى در ادامه با بيان اينكه ناشران آموزشى بايد 
با مدرک گرايى مبارزه كنند، گفت: اسام آن درس خواندنى را كه صرفاً با هدف اخذ 
مدرک و رسيدن به پست و مقام باشد، نمى پسندد، بلكه آن درس خواندنى مورد 

رضايت اسام است كه با هدف خدمت به اسام صورت گيرد.
آيت اه نورى همدانى با بيان اينكه بايد دانســت كه علم هدف نيســت، بلكه 
وسيله اى براى پيشرفت اسام و مبارزه با منكرات است، مطرح كرد: اگر در كتابى 
مطالب غربى و ضد ارزش چاپ شود، شما مسئول هستيد، اما اگر مطالبى به چاپ 
برسد كه مظهر عزت و قدرت اسام باشد، شما نيز در ثواب آن شريک خواهيد بود.

آيت اه نوری همدانی:
اجازه انتشار مطالب خاف مبانی اسام 

داده نشود

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: بر اساس 
اعام مسئوان شش هزار شهيد گمنام دوران دفاع مقدس هنوز بايد به 
كشور منتقل شوند كه برآورد می شود با انجام اين امر خاكسپاری شهدای 

گمنام در كشور تا پنج سال ديگر خاتمه يابد. 
سرتيپ بسيجى بهمن كارگر مقدم در جمع خبرنگاران افزود: هم اكنون آمار 
شــهداى گمنام مدفون در كشــور حدود 9 هزار شهيد است كه در دوهزار و 100 
يادمان دفن شده اند. وى اظهار داشت: خاكسپارى باقيمانده شهداى گمنام كشور 

به همكارى كشور عراق در تفحص شهدا بستگى دارد.
وى همچنين به ساخت باغ موزه هاى دفاع مقدس در كشور اشاره كرد و گفت: 
ساخت مجموعه باغ موزه دفاع مقدس خراسان رضوى با همت استاندارى و شهردارى 
مشهد تقريبا 40 درصد پيشرفت داشته اما بايد توجه داشت موزه ها مرحله به مرحله 
افتتاح مى شــوند بطور مثال هنوز در باغ موزه تهران پس از 10 سال شاهد افتتاح 

بخش هاى جديد هستيم. 
كارگر افزود: سوم خرداد سال 98 يک يا دو بخش مهم باغ موزه دفاع مقدس 
مشــهد افتتاح خواهد شد و اميدواريم همه موزه نيز تا سال 1400 به بهره بردارى 
كامل برســد. وى با اشاره به وجود ساانه 30 ميليون زائر در مشهد اظهار داشت: 
اين زائران ظرفيت مهمى براى باغ موزه اين شهر هستند، لذا بعد از تهران باغ موزه 

مشهد مهم ترين پروژه از اين دست است.

خاکسپاری شهدای گمنام تا پنج سال دیگر 
ادامه دارد

از  سخنگوی قوه قضائيه گفت: هر كس 
جمله مسئولين اگر حرفی بزند و نسبت خافی 
را به كسی بدهد كه موجب تشويش اذهان 
شود، توسط دادستانی برای اخذ مستندات 
دعوت می  شــود و اگر مدركی نداشته باشد، 

موضوع به طريق ديگری پيگيری می شود.
به گزارش خبرگزارى ميزان، حجت ااســام 
غامحسين محسنى اژه اى، در ابتداى يكصدو سى 
و چهارمين نشست خبرى خود اسامى تعداد ديگرى 
از محكومين پرونده هاى فساد مالى كه احكام آنها 
قطعى شده را اعام كرد كه اسامى برخى از آنها بنا 
بر قانون و برخى هم براساس الزام بايد اعام شود.

وى نخست احكام تعدادى از اين افراد كه مربوط 
به شهر شيراز هستند، را به ترتيب زير اعام كرد:

1. »منوچهر پورفر« فرزند عبداله، اتهام: اخال 
در نظام اقتصادى، محكوميت: 10 ســال حبس، 
جزاى نقدى به مبلغ 318 ميليارد و 175 ميليون 
و 576 هــزار و 319 ريال به ضميمه اموالى كه از 
طريق خاف قانون به دست آورده و محروميت از 

خدمات دولتى.
2. »اسماعيل نصراللهى« فرزند حمزه، اتهام: 
اخال در نظام اقتصادى، محكوميت: 10 سال حبس 
و جزاى نقدى به همان مبلغى كه براى نفر اول در 
نظر گرفته شده و همچنين ضبط اموال ناشى از جرم 

و محروميت از خدمات دولتى.
3. »حسن مزارعى« فرزند شــاه ميرزا، اتهام: 
اخال در نظام اقتصادى، محكوميت: سه سال حبس 
و جــزاى نقدى به مبلغ 3 ميليارد و 94 ميليون و 

670 هزار ريال.
4. »مهدى رضايى« فرزند رمضان، محكوميت: 
سه سال حبس و جزاى نقدى به مبلغ 46 ميليارد 

و 800 ميليون ريال.
5. »ناصــر حبيبى نســب« فرزنــد منصور، 
محكوميت: يک ســال حبس و 17 ميليارد ريال 

جزاى نقدى و ضبط عوايد ناشى از جرم.
6. »عسكر براتى« فرزند نادعلى، محكوميت: پنج 
سال حبس و جزاى نقدى به مبلغ 3 ميليارد و 707 

ميليون و 600 هزار ريال.
7. »امير كمالى سروستانى« فرزند محمدحسين، 
اتهام: اخال در نظام اقتصادى، محكوميت: 20 سال 
حبــس و جزاى نقدى به مبلغ 35 ميليارد و 485 
ميليون و 713 هزار ريال و ضبط كليه اموالى كه از 

طريق نامشروع تحصيل كرده است.
8. »محمد ثابت پور« فرزند احمد، اتهام: اخال 
در نظام اقتصادى كشور، محكوميت: 8 سال حبس 
و جزاى نقدى به مبلغ 3 ميليارد و 903 ميليون و 
887 هزار ريال و همچنين ضبط اموال ناشى از جرم.
9. »حسين منصورى« فرزند غامحسين، اتهام: 
اخال در نظام اقتصادى، محكوميت: 8 سال حبس 
و جزاى نقدى به مبلغ 3 ميليارد و 903 ميليون و 

887 هزار ريال مثل نفر قبل.
10.»محمود پورمند« فرزند احمد، اتهام: اخال 
در نظام اقتصادى، محكوميت: 8 سال حبس، جزاى 

نقدى به همان مبلغ و ضبط اموال ناشى از جرم.
11. »ميامحمد آخوندزاده« تبعه افغانســتان، 
فرزند شيرمحمد، اتهام: اخال در نظام پولى كشور از 
طريق حواله هاى ارزى، محكوميت: 20 سال حبس، 
اخراج از كشور، جزاى نقدى و ضبط كليه وجوهى 

كه از طريق جرم حاصل شده است.
12.»محسن رنجبر« اتهام: ارتشاء، محكوميت: 
7 ســال و شش ماه حبس و جزاى نقدى به مبلغ 
2 ميليــارد و 200 ميليون و 500 هزار ريال و 74 

ضربه شاق.
معاون اول دســتگاه قضا در ادامه با اشــاره به 
صدور حكم بدوى رئيس شورا و اعضاى شوراى شهر 
مرودشت اظهار داشت: در شيراز حكم بدوى در مورد 
رئيس شورا، 5-4 نفر از اعضاى شورا و 19 پيمانكار و 
شهردار مرودشت صادر شده كه از آنجايى كه حكم 
قطعى نشده از بيان جزئيات معذورم؛ اما تا 15 سال 

حبس براى برخى از اين افراد تعيين شده است.
اژه اى با  اشــاره به صدور حكم متهمان آبفاى 
شيراز افزود: در شيراز حكم متهمان پرونده آبفاى 
شيراز نيز در دادگاه بدوى صادر شده كه اگر قطعيت 

پيدا كرد، اعام مى كنم.
تائيد حکم اعدام »باقری درمنی« و 15 سال حبس 

برای مديرعامل تعاونی ثامن الحجج
وى در ادامــه به احكام قطعى تعداد ديگرى 
از متهمــان دادگاه هــاى ويژه در تهــران به اين 

ترتيب اشاره كرد:
1.»مهدى شــمس« فرزند حسين، به اتهام 
مشــاركت در كاهبردارى به مبلغ 11 ميليون و 
375 هزار و 188 دار آمريكا و 46 ميليارد و 548 
ميليون و 546 هزار و 574 ريال، محكوم به 7 سال 
حبس، جزاى نقدى به مبلغ 147 ميليارد و 153 

ميليون و 323 هزار و 276 ريال.
2. »ســيد ابوالفضل ميرعلــى« فرزند رضا، 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شــركت تعاونى 
اعتبارى ثامن الحجــج كه از جنبه كيفرى به 15 
سال حبس محكوم شد و از جنبه مالى نيز اموال 
وى كا توقيف شده و در حال شناسايى است و به 

مزايده گذاشته مى شود.
3. »حميد باقــرى درمنى« فرزند محمد به 
استناد ماده 4 قانون تشــديد مجازات مرتكبين 
ارتشاء و اختاس و كاهبردارى در دادگاه بدوى 
به اعدام محكوم شــده و اين حكم در ديوان عالى 

كشور ابرام و تاييد شد.
ســخنگوى قوه قضائيه در ادامه با اشــاره به 
پرونده چند نفر كه مربوط به گذشــته بوده و به 
دايلى طوانى شده بود،گفت: اسامى محكومين 
آن تعداد از ايــن پرونده ها كه يک مرحله دادگاه 
بدوى در مورد آنها حكم داده و ســپس به دادگاه 
تجديدنظر رفته و حكم آنها قطعى شده را به اين 

ترتيب اعام مى نمايم:
4. »محمود مقــدم فرد« فرزنــد احمد، به 
اتهام مشاركت در كاهبردارى، معاونت در جعل 
وكالتنامه و پرداخت رشوه، چندين محكوميت دارد 

كه بايد 7 ســال و يک ماه حبس را تحمل نمايد. 
همچنين جزاى نقدى به مبلغ 300 ميليارد ريال، 
بازگشت مالى كه از رشوه به دست آورده به مبلغ 
70 ميليارد و 100 ميليون ريال و 70 ضربه شاق.
5. »حســن نامدار« فرزند على، به اتهام اخذ 
رشــوه، جعل سند رســمى، محكوم به پنج سال 
حبس و 6 ميليون و 500 هزار ريال جزاى نقدى 

و 70 ضربه شاق.
6. »محمد مصباحى پيرموسايى« فرزند حسن، 
به اتهام اخذ رشوه محكوم به دو سال حبس، انفصال 
موقت به مدت سه سال، 40 ميليون ريال جزاى 

نقدى و 74 ضربه شاق.
7. »ســيد مهدى ساجدى« فرزند سيدعلى، 
تحصيل مال از طريق نامشروع داشته، فقط به جزاى 
نقدى به مبلغ 180 ميليون ريال محكوم شده است.
8. »محمدمهدى مقدم منفرد« فرزند اصغر، 
مشــاركت در كاهبردارى 4 ســال حبس، 141 
ميليــارد و 660 ميليون و 841 هزار و 785 ريال 

جزاى نقدى.
9.»سيد محمود موسوى« فرزند حسين، به 
اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازاى اعمال نفوذ، 
محكوم به سه سال حبس و پرداخت وجهى كه بابت 
رشوه به مبلغ 58 ميليون ريال دريافت كرده است.
10. »افشين شريفى پور« فرزند محمد، به اتهام 
پرداخت رشوه، محكوم به سه سال حبس و ضبط 
وجه الرشاء به مبلغ 8 ميليون و 500 هزار ريال. اين 

فرد معاونت در جعل نيز داشته است.
فرزنــد  عنايت اللهــى«  »ابوالقاســم   .11
محمدحســن، محكوم به سه سال حبس، ضبط 
وجه الرشاء كه مشاركت در كاهبردارى نيز داشته 
است كه بابت آن 59 ميليارد و 288 ميليون و 499 

هزار و 328 ريال جزاى نقدى دارد.
12. »ايرج فرشــباف« فرزند محمد، به اتهام 
جعل سند رســمى به سه سال حبس و دو سال 

محروميت و جزاى نقدى محكوم شده است.
13. »ســيد مجتبى شبيرى« فرزند ابراهيم 
به اتهام اعمال نفوذ به دو ســال حبس، دو سال 
محروميت و مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون ريال 

جزاى نقدى محكوم شده است.
14. »حسن نامدار« فرزند محمد، به اتهام جعل 
سند رسمى و استفاده از سند مجعول به سه سال 
حبس و دو ســال محروميت محكوم شده است و 

جزاى نقدى نيز دارد.
15.»ســعيد سيف« فرزند اسد، به اتهام اخذ 
رشوه، محكوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، 

40 ميليون ريال جزاى نقدى و 74 ضربه شاق.
16. »صفى اله روزبهانــى« فرزند عزت اله، به 
اتهام اخذ رشــوه، محكوم به دو سال حبس، سه 

ســال انفصال، جزاى نقدى به مبلغ 238 ميليون 
ريال و 74 ضربه شاق.

17.»مرادعلى محمدى« فرزند ابراهيم، به اتهام 
اخذ رشوه، محكوم به 5 سال حبس، 3 سال انفصال، 

جزاى نقدى و 74 ضربه شاق.
معاون اول دســتگاه قضا در ادامه با  اشــاره به 
حكمى كه در خراســان رضوى صادر شده گفت: 
»على مجدى فرد« متهم به كاهبردارى به صورت 
متعدد از طريق رايانه و غيررايانه به 10 سال حبس 

و جزاى نقدى و رد مال محكوم شده است.
در ادامه بخش هايى از صحبت ها و پاسخ هاى 
سخنگوى قوه قضائيه به سؤاات خبرنگاران مى آيد.

پولشويی توسط
 يکی از اعضای تيم مذاكرات هسته ای!

*در رابطه با اظهارات آقاى ظريف، بحث اين نبود 
كه چرا گفته شــده در كشور ما پولشويى وجود 
دارد يا ندارد. پولشــويى درتمام دنيا وجود دارد و 
در كشــور ما هم البته به ميزان كمتر از برخى از 
كشور هاى ديگر وجود دارد و براين اساس برخى 
محكوم شده اند و برخى ديگر نيز درحال محكوم 
شدن هستند؛ مانند آقايى كه 50 ميليارد گرفته 
بود و بخشــى از اين مبلغ به حساب فرد ديگرى 
واريز شده بود وآن فرد نيز اين مبلغ را به حساب 
خانم همان فرد اول واريز كرده بود؛ يا مانند فردى 
كه مدتى در تيم هسته اى حضور داشت و محكوم 
شد و يكى از موارد اتهامى اش اين بود كه در زمانى 
كه با اين ها كار مى كرد با يک شركت انگليسى– 
آمريكايى قرارداد بســته بود و به آن شركت اعام 
كرده بود كه پول را در يک كشور ديگر به حسابى 
با نام ديگرى واريز كنند؛ در واقع معناى پولشويى 
همين است كه پول را با ترتيباتى انتقال مى دهند 
كه نامى از خودشان نباشد.در موضوع مطرح شده 
بحث اين بود كه مطالب به گونه اى اظهار شده كه 
گويى كسانى كه مخالف اين لوايح مطرح هستند، 
مبادرت به پولشويى مى كنند كه البته آقاى ظريف 
در نامه خود اعام كــرده كه در اظهاراتش جرم 
پولشــويى را به هيچ فرد و نهاد خاصى منتسب 
نكرده است و صرفاً كلى در رابطه با پولشويى اظهار 

نظر كرده است.
* در رابطــه با اين مورد بايد اين نكته را بگويم كه 
كسانى كه حرف هايى را مى زنند كه موجب تشويش 
اذهان عمومى مى شود و اثرات سوء در جامعه دارد، 
بايد به واسطه اين حرف ها، توضيحات و مستندات 
خود را ارائه كنند. اهميت اين امر اگر اين سخنان از 
سوى مسئوان و يا كسانى كه وجه اجتماعى دارند 

مطرح شود، بيشتر است.
* طى صحبتى كه با دادســتان تهران داشتم در 
همين هفته اى كه گذشت سه نفر در همين زمينه 
احضار شدند واين رويه ادامه دارد؛ چرا كه هر كس 
از جمله مسئولين اگر حرفى بزند و نسبت خافى 
را به كســى بدهد كه موجب تشويش اذهان شود، 
طبيعى است كه دادســتانى اين فرد را براى اخذ 
مستندات دعوت مى كند و چنانچه اين فرد مدركى 
را درخصوص اظهاراتش نداشته باشد، دادستانى به 

طريق ديگرى موضوع را پيگيرى مى كند.
*دادســتان كل اعام كرده اند كه در جواب آقاى 
ظريف، اسناد و مداركى در خصوص پولشويى ارائه 

نشده است.

سخنگوی قوه قضاييه:

 اگر مسئولی حرفی بزند که موجب تشویش اذهان شود، برای ارائه مدرک احضار می شود

سخنگوی هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبری از تدوين آيين نامه 
جديد انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بررسی و اصاح  آيين نامه فعلی 

در اجاس آتی خبرگان ملت خبر داد.
آيت اه سيد احمد خاتمى در گفت وگو با رسا، جزئيات جلسه عصر روز گذشته 
هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى را تشريح كرد. وى دستور كار اصلى اين جلسه 
را مربوط به برنامه هاى اجاس آينده مجلس خبرگان در اسفند ماه دانست و افزود: 
به يارى خداوند ان شاءاه ششمين اجاس دوره پنجم مجلس خبرگان رهبرى در 
روزهاى 21، 22 و 23 اسفندماه برگزار مى شود. عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان 
رهبرى با بيان اينكه مهم ترين دستور اجاس آتى خبرگان موضوع اصاح آيين نامه 
انتخابات مجلس خبرگان رهبرى است، اظهار داشت: به عنوان نمونه مجلس شوراى 
اسامى شرط كرده است كه كانديداى نمايندگى بايد فوق ليسانس داشته باشد اما 
چنين چيزى در خبرگان وجود ندارد. آيت اه خاتمى با بيان اينكه در آيين نامه جديد 
نوشته شده كه داوطلبان بايد سطح 4 حوزه را براى نام نويسى عرضه كنند، ابراز داشت: 
البته امتحان سر جاى خود قرار دارد اما بايد براى نام نويسى سطح 4 حوزه ارائه شود.

وى گفت: افرادى كه سطح 4 ندارند و سنى از آنها گذشته است، بايد توسط 
مدير حوزه استانى معرفى شوند و مدير حوزه هاى علميه تأييد كند تا مشخص شود 
فضل چنين افرادى در حد سطح 4 حوزه است. در آيين نامه گذشته سن خبرگان 
آغاز و پايانى نداشت كه در آيين نامه جديد اصاح شده است. سخنگوى هيئت رئيسه 
مجلس خبرگان رهبرى خاطرنشان كرد: آيين نامه جديد انتخابات خبرگان توسط 
كميسيون آيين نامه تدوين شده است و بايد در صحن علنى مطرح و رأى گيرى شود 
كه ان شاءاه در اجاس آتى خبرگان مطرح خواهد شد. وى افزود: برنامه هاى ديگر 
اجاس مانند دعوت از شخصيت هاى سياسى براى بررسى مسائل روز هم در دستور 
كار خواهد بود كه يک ماه مانده به اجاس كميسيون سياسى خبرگان موضوعات 

و شخصيت ها را پيشنهاد مى كنند و هيئت رئيسه بررسى و تصويب خواهد كرد.

آيت اه خاتمی مطرح كرد
اصاح آیین نامه انتخابات

 دستور کار اجاس آتی خبرگان ملت

سخنگوی شورای نگهبان ضمن انتقاد از ادعاهای محمود صادقی نوشت: 
قرار شد مدارک از سوی او ارسال شود؛ وعده به ارسال می شد كه تاكنون، 

زمان نوشتن اين مطلب نيز مداركی دريافت نکرده ايم.
 به گزارش مهر، عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان طى يادداشتى با 
عنوان »ترديد در حسن نيت يک ادعا!« نوشت: در موقع انتخاب حقوقدانان شوراى 
نگهبان در ســال هاى اخير فراكسيون ها و كميسيون هاى مختلف مجلس از افراد 
معرفى  شده توسط رئيس محترم قوه قضائيه دعوت مى كنند تا در جلسه اى شركت 

كرده و به سؤاات آنان پاسخ دهند.
 فراكسيون اميد نيز يک روز از همه افراد معرفى  شده دعوت كرد كه من ظاهراً 
آخرين آنها بودم. هر كدام از اعضاى محترم فراكسيون سؤاات و نظراتى داشتند كه 
پاسخ داده مى شد، از جمله جناب آقاى صادقى اظهار نمودند، »گفته مى شود برخى 
براى تأييد صاحيت خود به شوراى نگهبان پول مى پردازند!؟« من سؤال كردم به 
اعضاء؟ پاســخ داده شد »خير ولى به افراد وابسته به شورا.« گفتم مداركى داريد؟ 
گفته شد »برخى اسناد وجود دارد.« در حضور اعضاى مؤثر فراكسيون اعام كردم 
هر مدركى در اين رابطه داريد عاوه بر نهادهاى امنيتى و نظارتى به شورا نيز ارسال 
كنيد. قرار شــد مدارک را ارسال كنند. بعد از اين جلسه يكى دو بار ديگر نيز اين 
گفته پيگيرى شد وعده به ارسال مى شد كه تاكنون، زمان نوشتن اين مطلب نيز 

مداركى دريافت نكرده ايم. در اين ارتباط چند نكته ازم به توضيح است؛
 آقاى صادقى نماينده هســتند و حقوقدان. اصل اول در اين گونه امور حسن 
نيت است. ولو اينكه ايشان آن جلسه را فراموش كرده اند، آيا بعد از حدود سه سال 

نبايد اين مدارک را به شوراى نگهبان ارسال مى كردند؟
 اعام عمومى آن هم در پاسخ دبير محترم شوراى نگهبان، اين ابهام را در بر دارد 
كه هدف از رسانه اى كردن، حل مسئله نيست و شايد اهداف ديگرى را در پى دارد؟
 سؤال بعدى از يک نماينده حقوقدان اين است كه آيا اگر كسى با تخلفى روبرو 
مى شود نبايد به نهادهاى نظارتى اعام كند؟ با چه مجوزى چند سال اين پيگيرى را به 
تأخير انداخته اند؟ آيا مى توان اعام تخلف را بنا به تشخيص شخصى به تعويق افكند!؟
 شوراى نگهبان از هر نقد و انتقاد سازنده استقبال مى كند و براى اصاح روند 
نظارتى خود آماده شنيدن هرگونه پيشنهاد و طرحى مى باشد. خوشحال مى شويم 
اگر نقص و يا تخلف احتمالى در كار اســت با دريافت گزارش آن تخلف به اصاح 
روند بپردازيم، ليكن توجه شــود كه بهره بردارى انتخاباتى با اعام تخلف با حسن 
نيت بسيار فاصله دارد. تاش كنيم با حسن نيت پيگير تخلفات باشيم وگرنه افكار 

عمومى تصور ديگرى از اين گونه عملكردها خواهد داشت.
 با اين حال شوراى نگهبان همچنان آماده شنيدن انتقادات و دريافت گزارشات 

پيرامون عملكرد اين شوراست.

كدخدايی:
صادقی چرا مدارک ادعایی خود را 
به شورای نگهبان ارسال نمی کند؟!
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امیرقطر و پادشاه عمان
در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت نکردند

پادشــاه عمان و امیر قطر دیروز در نشست 
شــورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت 
نکردند، این مسئله به اعتقاد کارشناسان اختافات 

بین اعضای این شورا را تشدید خواهد کرد. 
سی ونهمین نشست شــورای همکاری خلیج فارس 
دیروز در ریاض در حالی برگزار  شــد که بحران قطر به 
عنوان برجســته ترین اختاف بین اعضای شورا، بر این 

نشســت ســایه افکنده بود. با وجود تاش های امارات و 
عربســتان برای القای این مطلب که شــورای همکاری 
خلیج فــارس همچنــان به قــوت خود باقی اســت اما 
اختافات بین کشورهای عضو این شورا به حدی شدت 
گرفته که احتمال فروپاشــی این شورا را قوت بخشیده 
است همچنان که قطر بارها به خروج از این شورا تهدید 

کرده است.

انصاراه یمن: برای صلح به مذاکره آمده ایم 
 نه تسلیم شدن

رئیس هیئت اعزامــی جنبش انصاراه یمن 
به مذاکرات ســوئد با بیان اینکه ما برای صلح به 
ســوئد آمده ایم نه برای تسلیم شدن، خواستار 
توقف حمات سعودی به بندر الحدیده واقع در 

غرب یمن شد.
»محمد عبدالســام« رئیس هیئت اعزامی جنبش 
انصاراه یمن به سوئد در گفت وگو با المیادین گفت که 

عملیات نظامی در الحدیده باید متوقف شده و نیروهای 
متجاوز به پایگاه های خود برگردند.  به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از العالم، این مقام یمنی سپس با ابراز شگفتی 
در باره برخی خواسته های طرف مقابل گفت، چگونه از 
ارتش و کمیته های مردمی یمن خواسته می شود پیش 
از برقــراری صلح و به رغم وجود هزاران متجاوز بیگانه 

در کشور، ساح های خود را تحویل دهند.
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ســتاد تبلیغات جنگ حزب اه لبنان 
تصاویری خاص از سربازان صهیونیست را 
که از فاصله نزدیک تهیه شده، به نمایش 
گذاشــته و کاربران شبکه های اجتماعی 
به شما  از رگ گردن  نوشــته اند:  زیرآن 

نزدیکتریم.
ستاد تبلیغات جنگ حزب اه لبنان تصاویری 
از تجهیزات نظامی و ســربازان صهیونیست را 
هنگام اجرای عملیات به اصطاح »سپر شمال« 
ضد تونل های حزب اه، به نمایش گذاشــته به 
نحوی که جزئیات ســاح ها و اطاعات افراد به 
گونه ای شناسایی شده که صهیونیست ها را شوکه 

و غافلگیر کرده است. 
کاربران اینترنتی در شــبکه های اجتماعی 
ذیل این خبر خطاب به صهیونیست ها نوشته اند 
»حزب اه راســت می گوید که از رگ گردن به 

شما نزدیک تر است.«
بــه گــزارش خبرگــزاری قــدس، تصاویر 
دوربین هــای حــزب اه تعــدادی از نظامیان 

صهیونیســت رانشــان می دهد که اقدام به کار 
گذاشتن سنسورهای حســاس در مقابل شهر 

لبنانــی »میــس جبل« واقع در مــرز لبنان با 
فلسطین  اشــغالی هستند تا تحرکات را بیشتر 

کنتــرل کنند. این در حالی اســت که نه تنها 
سربازان بلکه جزئیات کامل مختصات ساح های 

آنها در معرض این دوربین ها قرار دارد.
اتاق من هم امن نیست

 از ســوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی به 
نقل از بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر این رژیم 
گــزارش داد که حزب اه دارای ده ها موشــک 
دقیق اســت که می تواند اتاقــی را که من اان 
در آن ســخن می گویــم را هدف قــرار دهد. 
عاموس یادلین رئیس  ســابق سازمان اطاعات 
ارتش صهیونیستی نیز گفته که حزب اه دارای 
ویژگی عظیم و مهمی است که قدرت آتش آن 
می باشــد و فقط تونل هایش نیســت.در همین 
رابطه شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اه 
لبنان هم به تهدیدهاي اخیر رژیم صهیونیستي 
و سناریوسازي این رژیم درباره تونل هاي حزب اه 
واکنش نشان داد. وی گفت: »هیچ نقطه اي در 
سرزمین هاي  اشغالي وجود ندارد که در تیررس 

موشک هاي حزب اه لبنان نباشد.«

با انتشار تصاویر ویژه از نظامیان اسرائیلی

پیام حزب اه لبنان به رژیم صهیونیستی :  از رگ گردن به شما نزدیک تریم

رئیس  شــورای روابط خارجی آمریکا با  اشاره 
به نا آرامی های جاری در قاره اروپا به ویژه فرانسه 
نوشت این قاره به سرعت در حال تبدیل شدن به 

منطقه  ای ناپایدار است.
بیش از یک دهه ا ســت که »اسطوره اروپایی« ترک 
برداشته است و هر چه زمان می گذرد، ترک های بیشتری 

بر پیکره آن ظاهر می شود.
براساس خبرهایی که می رسد، روند تحوات منفی 
در اتحادیه اروپا به قدری سریع است که حتی مسئوان 
و مقامات رده باای غربی هم در باره آن، آشــکارا حرف 
می زنند. پیش از این، معموا اندیشمندان دانشگاهی و یا 
مقامات ســابق در باره آن حرف می زدند، ولی بحران های 
کنونی، خصوصا اعتراضاتی که این روزها در فرانسه علیه 
نظام سرمایه داری جریان دارد، مقامات کنونی دولت های 

غربی را نیز مجبور کرده که به حرف بیایند.

یکی از این مقامات، »ریچارد هاس« رئیس  شــورای 
روابط خارجی آمریکا اســت. هاس طی پیامی توئیتری 
در باره تحوات جاری قاره اروپا نوشــت: اروپا به سرعت 
از پایدارتریــن منطقه جهان، در حال تبدیل شــدن به 

منطقه  ای غیرپایدار است.
هاس به شرایط ناپایدار تک تک کشورهای مهم غربی 
 اشاره کرد و این اتفاقات را دارای پیامدهای ویران کننده 
برای اتحادیه اروپا و غرب دانست و در مورد این تحوات 
نوشــت: پاریس در آتش می ســوزد و پایان عصر »آنگا 
مرکل« صدر اعظم آلمان فرا رسیده است. ایتالیا در حال 
بازی خطرناک با اتحادیه اروپا بوده و روسیه در حال تجزیه 
اوکراین اســت. انگلیس نیز با برگزیت مشغول شده و در 

مجموع، تاریخ در حال تکرار شدن است.
باا گرفتن بحران روسیه و اوکراین

اروپایی ها که از سال 1991 به بعد، گول آمریکا 

را خورده و علی ر غم فروپاشی شوروی در این سال، به 
خصومت علیه روسیه ادامه داده اند، اکنون با بحران 

بزرگ در شرق این قاره مواجه هستند. 
به گزارش خبرگزاری فــارس، ژنرال »ویکتور 
مژنکو« رئیس  ستاد مشترک نیروهای مسلح اوکراین 
اعام کرد، تهدیدهای روسیه علیه کشورش از سال 
2014 به این سو به بااترین حد رسیده و مسکو در 
حال افزایش نیروهای نظامی در مناطق مرزی است.
 اوکراین بیم آن را دارد که این حوادث، مقدمه 
حمله ای تمام عیار باشــد. البته در این مورد، حق با 
مقامات غربگرای کیف اســت، چون آنها به خوبی 
می دانند که در برابر روســیه آسیب پذیر بوده و از 
دست اروپایی ها ، که طی ســال های اخیر سرگرم 
تحریــک اوکراین علیه روســیه بوده اند، هم کاری 

ساخته نیست.

ریچارد هاس: اروپا به سرعت پایداری خود را از دست  می دهد

سرویس خارجی- 
شورش علیه اشرافیت از فرانسه به سرعت به 
سایر کشورهای اروپایی کشیده شده، از بلژیک تا 
هلند و مجارســتان، اعتراض ها در حال گسترش 
اســت و دولت لیبرال ماکرون هم کاما در مقابل 
خواســته های معترضان عقب نشسته است. این 
درحالی اســت که لیبرال های وطنی عزا گرفته و 
این عقب نشینی را پیروزی پوپولیسم بر لیبرالیسم 

می نامند!
ماجرا از حدود یک ماه پیش شروع شد. عده ای جان 
به لب رسیده از سیاست های ریاضتی و لیبرالی ماکرون 
که بسیاری وی را در فرانسه »رئیس جمهور ثروتمندان« 
می نامند در شــبکه های اجتماعی فراخوان دادند تا در 
اعتراض به افزایش قیمت ســوخت به خیابان ها بریزند. 
اولین شنبه حضور خیابانی این »جنبش بی سر«، همه 

را غافلگیر کرد.
 آنها در 1000 نطقه از فرانســه بزرگراه ها را بستند. 
ماکــرون ابتدا از موضع غرور و قدرت وارد شــد و گفت 
تسلیم نخواهد شد اما در فراخوان های بعدی ابتدا گفت 
طرح افزایش ســوخت را تعلیق می کند و در ادامه اعام 
کرد کــه این قانون را لغو کرده اســت تا جلیقه زردها 
کوتاه بیایند. ولی درخواســت ها که حاا فراتر از کاهش 
قیمت سوخت و به استعفای ماکرون رسیده، ادامه پیدا 
کرد. این جنبش موجب بیدار شــدن ســایر گروه های 
اجتماعــی و صنفی در فرانســه شــد. گروه هایی که از 
سیاست های اقتصادی حاکم بر فرانسه و شکاف عمیق 
طبقاتی و نظام ســرمایه داری ناراضی اند و حمایت 74 
درصدی مردم را دارند از جلیقه زردها به دانشــجویان، 
دانش آموزان، کامیون داران و کشاورزان و حتی نیروهای 

پلیس رسیده است.
»نه« به لیبرالیسم و شورش علیه فقر و بی عدالتی
کارشناســان معتقدند بحران امروز فرانســه که به 
سرعت در حال گسترش است و براساس برخی گزارش ها 
به بلژیک، هلند و مجارستان رسیده و کشورهای اروپایی 
را یکی پس از دیگری در بر می گیرد بحران کل لیبرالیسم 
در اروپا اســت. تفکری که به طبقات زیرین و فرودست 
جامعه توجهی نمی کند، تفکری که اصالت را به سود و 
سرمایه می دهد، تفکری که در آن اصالتی برای عدالت به 
خصوص در حوزه اقتصاد وجود ندارد، در اروپا به بن بست 
رسیده و نشانه های آن در خیابان های پاریس، مارسی، 
بروکسل و.. قابل مشاهده اســت. به نوشته خبرگزاری 
فرانســه امانوئل ماکرون با امواج فزاینده خشم مردمی 
روبه رو شده است. خشمی که ریشه آن را باید در گسترش 
نابرابری و کاهش عدالت اقتصادی در فرانسه جست وجو 
کرد. فیگارو هم نوشته: آنچه در فرانسه روی داده اتفاقی 
گذرا نیست، بلکه جنبشی است که از اعماق برمی خیزد 
و تمام کشور را درمی نوردد. کشوری که له شدن طبقات 

شورش جمهوریت علیه  اشرافیت در فرانسه
لیبرال های وطنی عزا گرفتند

براســاس گزارش یک روزنامه انگلیســی، »ترزا می« 
نخســت وزیر انگلیس قصد دارد رای گیری روز سه شنبه 
پارلمان درباره طرح »برگزیــت« را به تعویق انداخته و به 
بروکسل برود و خواستار بهتر کردن شرایط این توافق شود.
روزنامه ســاندی تایمز انگلیسی به نقل از وزرا و دستیاران »ترزا 
می«  نوشته که آنها انتظار دارند که نخست وزیر این کشوربه زودی 

اعام کند می خواهد این رای گیری به تعویق بیفتد. 
یکی از انگیزه های وی از این اقدام این است که او ظاهرا شکست 
توافق برگزیت در این رای گیری را قطعی دانســته و وزرای دولتش 
نیز اظهار نگرانی کرده اند که این شکست ممکن است آنقدر سنگین 

باشد که باعث سقوط دولت وی شود.
ایســنا در این باره به نقل از ساندی تایمز نوشته، ترزا می  طی 
چند روز آتی به بروکســل رفته و برای آخرین بار از اتحادیه اروپا 
خواهد خواست تا شرایط مربوط به توافق خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا را بهبود بخشد. قانونگذاران انگلیسی در هفته های گذشته بارها 
هشــدار داده اند که تنها در صورت بهتر شدن شرایط این توافق از 

آن حمایت خواهند کرد.
 یک ســخنگوی ترزا می  روز جمعه گفته بود این رای گیری به 
رغــم تقاضاهای برخی از قانونگذاران بــرای تاخیر در برگزاری آن 

انجام خواهد شد.
ترزا می  که آینده اش در گروه این توافق است بارها تاکید کرده 
که توافق برگزیت وی که ادامه روابط نزدیک با اتحادیه اروپا را در 
نظر گرفته تنها گزینه موجود روی میز است و تنها جایگزین هایش 
نیز یا اتفاق دردناک خروج بدون توافق از اتحادیه اروپاست و یا اینکه 

اصا برگزیت رخ ندهد.
با این وجود فشارها بر ترزا می  مجددا افزایش یافته و در همین 
رابطه ویل کوئینس، قانونگذار محافظه کار انگلیســی روز شــنبه 
سمتش در دولت را به منظور اعام مخالفت با توافق وی ترک کرد 
و احتماا اســتعفاهای بیشتر مقامات دولت ترزا می  در اعتراض به 

این توافق در راه است.

متوســط خود را در نظر نمی گیرد به کژراهه می رود و 
می تواند گرفتار نیروهای افراطی شود. روزنامه لیبراسیون 
نیز از دولت فرانسه به عنوان کشتی بی ناخدا یاد کرده و 
نوشته: »اعتراضات جاری در فرانسه علیه فقر با همدردی 
و همبستگی مردم این کشور روبه رو شده است، هرچند 
این جنبش هنوز از سازمان و رهبری روشن برای شرکت 
در مذاکره با قدرت برخوردار نیست.بسیاری این جنبش را 
مخدوش، مبهم و بدون سر می دانند که با همان سرعتی 
که اوج گرفته ممکن است فرو بنشیند اما هستند کسانی 

که نسبت به گسترش آن هشدار می دهند.«
 لیبرال های وطنی عزا گرفتند

تــرس از گســترش اعتراضات در فرانســه و ادامه 
آشوب ها که تا کنون بیش از 5 هزار زخمی و دستگیری 
در کل فرانســه طی یک ماه گذشته به دنبال داشته و 
پاریس را به »شهر  جنگ زده« تبدیل کرده طی روزهای 
اخیر لیبرال های فرانســوی را به تکاپــو انداخته تا در 
مقابل خواســته های معترضان عقب بنشینند. براساس 
نظرســنجی ها حدود74 درصد مردم فرانسه از جنبش 
»جلیقه زردها« حمایت کرده اند و همین فرانســوی ها 
را به تکاپو انداخته اســت. ادوارد فیلیپه نخســت وزیر 
فرانســه در اظهاراتی گفته »هیــچ مالیاتی ارزش آن را 
نــدارد که وحدت ملت و کشــور را به خطر بیندازیم.« 
اما در حالی که لیبرالیســم در فرانسه و اروپا به مشکل 
برخــورده و »جلیقــه زردها« با آتــش و خون آن را به 
چالش کشیده اند، در داخل در لیبرال های وطنی هنوز 
بر یک پاشنه می چرخد. لیبرال های وطنی طی روزهای 

گذشته در روزنامه خود رقابت حناچی و آخوندی بر سر 
شهرداری تهران را با ذوق زدگی »فینال لیبرال ها« عنوان 
کردند. ارگان روزنامه اشرافی کارگزاران در ادامه نیز بعد از 
عقب نشینی ماکرون مقابل معترضان برای رئیس جمهور 
فرانسه مرثیه سرایی کرد و تیتر زد »پیروزی پوپولیسم 
بر لیبرالیسم/ مکرون عقب  نشست«. روزنامه و سایت ها 
و خبرگزاری های ُمَبلــغ ارزش های لیبرالی داخلی یک 
در میان اخبــار و گزارش های مربوط به این اعتراضات 

را پوشش می دهند، گویی از این اعتراضات ناراحتند. 
1723 بازداشتی در یک روز

دولت ماکرون روز شنبه با تمامی امکانات و توان خود 
با 90 هزار نیرو و 10 هزار خودروی زرهی برای سرکوب 
معترضان پا به میدان گذاشــت اما باز نتوانست جلوی 
آنها را بگیرد و باز شــنبه ســیاه دیگری با شدت بیشتر 
تکرار شــد. وزارت کشور فرانسه دیروز رسما اعام کرده 
نیروهای امنیتی این کشور در جریان مقابله با اعتراضات 
و تظاهرات ضد دولتی روز )شنبه( در نقاط مختلف این 
کشور، 1723 از تظاهرکنندگان جلیقه زرد را بازداشت 
کرده انــد. طبق اعام پلیس فرانســه، در پاریس تعداد 
دستگیرشــدگان 920 نفر است که 620 نفرشان راهی 
زندان شده اند.به گفته همین منبع در جریان تظاهرات 
شــنبه 118 نفر  هم زخمی شده اند که از این تعداد 71 
نفر در پاریس بودند. 17 پلیس نیز جزو زخمی ها هستند. 

بلژیک، هلند، مجارستان
اعتراضات جلیقه زردها تنها به فرانسه محدود نشده 
و براســاس گزارش ها به بلژیک، هلند و مجارستان نیز 

رسیده است. پلیس بلژیک 450 تن را روز شنبه پس از 
اینکه معترضان »جلیقه زرد« الهام گرفته از معترضان در 
فرانسه سنگ و ترقه پرتاب کرده، به خودروها و مغازه ها 
آســیب رسانده و تاش کردند خود را به دفاتر و ادارات 
دولتی در بروکســل برسانند، بازداشــت کرد. براساس 
گزارش خبرگزاری رویترز، این جنبش در بلژیک، الهام 
گرفته از اعتراضات »جلیقه زردها« در فرانسه طی یک 
ماه گذشته است و با هدف ابراز شکایت ها نسبت به هزینه 
باای زندگی و درخواست ها برای برکناری دولت شکل 
گرفته است. خبرگزاری ها همچنین اعام کرده اند دولت 
این کشــور در آستانه فروپاشی قرار دارد.در مجارستان 
نیز هزاران کارگر مجاری روز شنبه در بوداپست پایتخت 
این کشــور دست به تظاهرات زدند. کارگران ناراضی در 
اعتراض به تغییر قانون کار دســت به تظاهرات زدند که 
توسط حزب ویکتور اوربان نخست وزیر این کشور پیشنهاد 
شده و نزد منتقدان به »قانون برده داری« معروف شده 
اســت. طبق ایحه پیشــنهادی، مجموع ساعات اضافه 
کار سالیانه درخواستی توسط کارگران به میزان زیادی 
افزایش خواهد یافت. در میان معترضان عده ای به تاسی از 
اعتراضات ضددولتی فرانسه اقدام به پوشیدن جلیقه های 
زرد کردند. در هلند نیز معترضان با پوشیدن جلیقه های 
زرد و تجمع در میادین اصلی شهرهای اهه، آمستردام 
و روتردام خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. 
معترضان با سر دادن شعارهایی همچون»روته استعفا« و 
»روته گم شو«، از مارک روته، نخست وزیر هلند خواستند 

از سمت خود کناره گیری کند.

روزنامه »واشنگتن پست« با انتشار گزارشی 
مبسوط و مســتند از همکاری اطاعاتی رژیم 
صهیونیستی و عربســتان، به اقدام این دو به 
تاسیس مراکز سایبری پرداخته و نوشته هدف 
آنها از این همکاری رصد و قتل مخالفان سعودی 

است.
ستون نویس روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« 
در گزارشــی مفصل به شــرح جزئیــات کمک رژیم 
صهیونیســتی بــه عربســتان در عرصه جاسوســی 
ســایبری برای رصد مخالفان پرداخته است. آن طور 
کــه خبرگزاری فارس به نقل از این روزنامه نوشــته، 
»دیوید ایگناتیوس«، نویسنده این گزارش تاکید کرده، 
»جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی یکی 

از مخالفانــی بود که قربانی همکاری این دو رژیم در 
عرصه سایبری شد.

به اعتقاد ســتون نویس واشنگتن پســت آمریکا، 
اســرائیل، امــارات متحده عربی و دیگر کشــورهای 
حامی سیاست های عربســتان به ریاض برای تقویت 
ظرفیت هایش در زمینه جاسوســی ســایبری کمک 
کرده انــد و این ســرانجام به »پایانــی فاجعه بار« در 
اسامبول ختم شده است. »ایگناتوس« به برنامه های 
ادعایی بن ســلمان برای تغییر سیاست های افراطی 
عربســتان هم  اشــاره کــرده و درباره آن نوشــته: 
»محمد بن ســلمان، وعده تغییــر داد، اما بی ثباتی به 
ارمغــان آورد. زرادخانه دیجیتالی کــه او گردآوری 
کرد به ابزاری برای ادامه حکومت مســتبدانه خودش 

تبدیل شد.« قرارگاه این مرکز برای شناسایی و هدف 
قــرار دادن مخالفان مرکزی به نام »مرکز مطالعات و 
امور رسانه ای« در ریاض بود که هدایت آن را »سعود 
القحطانی«، مشــاور سابق بن سلمان به عهده داشته 
اســت. ســعود القحطانی یکی از مقام هایی است که 
حکومت عربســتان بعد از فشارهای بی امان ترکیه و 
جنجال های بین المللی بر ســر قتل خاشقجی او را از 
تمامی سمت هایش برکنار کرد.طبق گزارش ایگناتوس، 
قحطانی و همکارانش در ابتدا با یک شرکت ایتالیایی 
کار می کردند و بعد اقدام به خریداری محصوات تولید 
شده توسط دو شرکت اسرائیلی کردند. قحطانی برای 
پیشبرد برنامه های ولیعهد سعودی و سرکوب مخالفان 
او به تدریج شــبکه ای ایجاد کرد که وظیفه آن رصد 

مخالفان و در دست گرفتن کنترل فضای مجازی بود. 
مطابق این گزارش، سعودی ها تشکیل قرارگاه سایبری 
خودشان را حدود یک دهه پیش ایجاد کردند. در آن 
زمان قحطانی برای ملک عبداه پادشاه قبلی عربستان 
کار می کرد.طبق نوشته »ایگناتوس«، هنگامی که ملک 
سلمان در سال 2015 تاج و تخت سلطنت را به دست 
گرفت، تاش های دربار سعودی در زمینه فعالیت های 
سایبری افزایش پیدا کرد. یک مقام اطاعاتی اروپایی 
می گوید ابزارهای سایبری که برای مقابله با تروریسم 
به آنها نیاز اســت همان ابزارهایی هستند که از آنها 
می توان برای سرکوب منتقدان و مخالفان هم استفاده 
کرد، بنابراین مبارزه با تروریسم، پوشش مناسبی برای 

فعالیت های این رژیم فراهم می کرد.

وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید 
از نتانیاهو گفته، ننگ شکست از حماس با هیچ چیز پاک 

نمی شود. او پس از جنگ دو روزه با حماس استعفا کرد.
»آویگدور لیبرمن«، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی با اشاره 
بــه عملیات نظامی ارتش این رژیم در مرزهای لبنان تحت عنوان 
»سپر شمال« که با ادعای کشف تونل های حزب اه صورت گرفت 
تاکید کرد این اقدامات نباید اسرائیل را از جبهه جنوب غافل نماید 

چرا که عملکرد اسرائیل در قبال حماس و غزه شرم آور بود.
»لیبرمن« که با شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت و گو 
می کــرد افزود: »ارتش در مرزهای لبنان تنها عملیات مهندســی 
انجــام می دهد و ارتباط دادن این عملیات بــه حوادث جاری در 
جبهه جنوبی غزه فاقد هر گونه توجیه است...آرامش کنونی در نوار 
مرزی باریکه غزه با اسرائیل)سرزمین های اشغالی( یادآور آرامشی 
است که پس از امضای توافقنامه مونیخ در سال 1983 برقرار شد 
به نحوی که پس از گذشــت یک ســال از این آرامش رخدادهای 

خطرناکی به وقوع پیوست.«
وی که نشــان می داد از شکســت در جنگ دو روزه به شدت 
سرخورده و عصبانی است در ادامه گفت: »بارش شدید باران دو روز 
اخیر هم هرگز نمی تواند ننگ و عار بر جای مانده از شکست مان در 
برابر حماس را بشوید و پاک کند.«لیبرمن تاکید کرد دلیل استعفای 
وی بی توجهی به تحوات غزه بود و استعفای خود را تصمیمی درست 
دانست. گفتنی است پس از شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی از 
حماس در جنگ دو روزه و پذیرش آتش بس حقارت آمیز لیبرمن 

از سمت وزارت جنگ استعفا داد.
وی درخصــوص ورود پول های قطری به غزه هم چنین گفت: 
»ما آرامش کوتاه مدت را با پول خریدیم اما در مقابل از امنیت ملی 

بلندمدت خود دست کشیدیم.«
تونل قدیمی بود

خبر دیگر اینکه، یک منبع امنیتی در لبنان گفته، تونل هایی که 
اســرائیل از آنها صحبت می کند، قدیمی و متروکه اند و بیشتر آنها 
خراب شده اند. به گزارش دبکا فایل، این مقام امنیتی که نخواسته 
اســت نامش فاش شود تاکید کرده که اگر ارتش لبنان به یونیفل 
)نیرو های حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان( مجوز بررسی این 
تونل های فرامرزی که اسرائیل ادعا می کند، را بدهد آنها خواهند دید 
که این تونل ها قبا تخریب شده اند. پیشتر اسرائیل از آغاز عملیات 
خود علیه تونل های ادعایی جنبش حزب اه خبر داده و اطاع داد 

که دومین تونل این جنبش را در مرز لبنان کشف کرده اند.
حمله به غزه

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی اما روز یکشنبه 
بار دیگر اهالی غزه را به اقدام نظامی تهدید کرد، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی که درگیر یک پرونده حقوقی است و جایگاه خود را 
متزلزل می بیند، در هفته های اخیر چند بار از احتمال اقدام نظامی 
در غزه یا لبنان صحبت کرده اســت. او از هفته پیش هم نمایش 
تازه ای را با عنوان عملیات ســپر شمال با هدف »یافتن تونل های 
حزب اه« که به ادعای وی از جنوب لبنان تا درون فلسطین اشغالی 

حفر شده اند، آغاز کرده است.
هدف قرار دادن پاهای جوانان فلسطینی

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با بررسی تلفات 8 ماه تظاهرات 
بازگشت در مجاورت مرز غزه که از ماه مارس)فروردین( آغاز شده 
به این نتیجه رسیده که تک تیراندازان ارتش اسرائیل، بیشتر، پاهای 
تظاهرکنندگانی را هدف قرار می دهند که اغلب جز سنگ ساحی 
ندارند. آسوشیتدپرس نوشته:»اکنون دیدن جوان هایی که با پاهای 
بانداژ شده یا عصا در خیابان های غزه راه می روند، تبدیل به پدیده ای 

رایج شده است.«

شبکه خبری بلومبرگ اعام کرده کره شمالی درخواست 
مقام های آمریکایی برای دیدار را نادیده می گیرد.

با گذشت سه ماه از انتصاب »استفان بیگان« مدیر اجرایی سابق 
»فورد موتور« برای پیشبرد مذاکرات آمریکا با کره  شمالی، وی هنوز 

رو در رو با مقام های پیونگ  یانگ دیدار نکرده است.
به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبــری بلومبرگ، این وقفه 
نشــان دهنده آن است که چطور مناسبات میان آمریکا و کره شمالی 
به علت کم تجربگی گرفتار لغزش شــده اســت. استفان بیگان ماه 
اوت)مرداد( از ســوی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا برای کمک به 
مذاکرات با کره شــمالی منصوب شد اما مقام های کره  شمالی دعوت 

ماه سپتامبر)شهریور( پمپئو برای ماقات با بیگان را نادیده گرفتند.
»ســوئه می تری«، تحلیلگر ســابق ســیا و عضو مرکز مطالعات 
بین المللی و استراتژیک در واشنگتن در این باره می گوید: »مقام های 
کره  شمالی پیش خودشان فکر می کنند که فقط با ترامپ معامله کنند 
و می توانند کانال های دیپلماسی معمول را نادیده بگیرند زیرا ترامپ 
شــخصا بر توافق با رهبر کره شــمالی و تمایلش به برگزاری دومین 

نشست در آینده نزدیک تاکید کرده است.« 
به گفته این تحلیلگر »در چنین شرایطی آیا می توان گفت که ما 
به توافق نزدیک شده ایم؟ اینطور فکر نمی کنم. افرادی که من با آنها 

هم کام شده ام نیز گفته اند که ما واقعا گیر کرده ایم.«
گفتنی اســت وزیر خارجه آمریکا در ظاهر از ســرعت پیشرفت 
مذاکرات با کره  شــمالی ابراز رضایت دارد می کند اما در خفا چندان 
خوش بین نیست. دو مقام آمریکایی مطلع نیز تاکید کرده اند، پمپئو 
از عدم پیشرفت مذاکرات خشمگین است. رابرت پاادینو، سخنگوی 
معاون وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای گفته: »ما از قبل می دانستیم 
که این روندی طوانی خواهد بود و این مذاکرات یک شبه به نتیجه 

نمی رسد.«

لیبرمن: ننگ شکست اسرائیل از حماس
با هیچ چیز پاک نمی شود

گزارش بلومبرگ از بی توجهی کره شمالی
به درخواست مقام های آمریکایی برای دیدار

واشنگتن پست خبر داد

همکاری سایبری اسرائیل و عربستان برای شناسایی و قتل مخالفان آل سعود

تقای نخست وزیر انگلیس
برای نجات از تبعات سنگین »برگزیت«

ارمنستان
رویترز: مردم ارمنستان دیروز به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی 
زودهنگام، به پای صندوق های رای رفتند. »نیکول پاشینیان« نخست وزیر 
موقت ارمنستان در صدد است تا با استفاده از فرصت این انتخابات، جایگاه 
خود را تقویت کند. او اردیبهشت گذشته از سوی قانون گذاران به دنبال 
اعتراضاتی که اوایل ســال جاری میادی صورت گرفته بود، به عنوان 
نخست وزیر انتخاب شده است.پاشینیان سابقا در یک نشریه به عنوان 
دبیر کار کرده و در پی ناآرامی ها در سال 2008 هم به زندان افتاده است.

کانادا
ایســنا: حدود 200 تن از اعضای گروه های راســت افراطی و 100 
معترض مخالف آنها مقابل پارلمان کانادا با هم درگیر شدند. بهانه این 
درگیری نیز مخالفت و یا موافقت با پذیرش مهاجران اعام شده است. 
این درگیری تا آنجا ادامه یافت که نیروهای پلیس ضد شورش مجبور 
به مداخله و جدا سازی طرفین شدند. عناصر افراطی شعار »نه به توافق 
مهاجرتی« ســر می دادند و طرف مقابل هم شعارهایی چون »شرم« و 

»مهاجران خوش  آمدند، نژادپرستان به خانه بروید« را فریاد می زدند.
تونس

القدس العربی: شــماری از جوانان تونســی طــی بیانیه ای که در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شده است، رســما از آغاز جنبشی به نام 
»جلیقه  قرمزها« با هدف درخواست برای تغییرات و اصاح در کشور خبر 
دادند.این حرکت با الگوگیری از »جلیقه  زردها« در فرانسه و در واکنش 
به »گرانی، فساد، بیکاری و سیاست های نامناسب دولت« آغاز شده است.
در  بیانیه مذکور آمده اســت: جنبش جلیقه قرمزها گامی در مسیر 
مبارزه برای بازپس گیری کرامت و عزت بوده و این جنبش به اعتراضات 

مسالمت آمیز پایبند خواهد بود.
آمریکا

فورچون: »جان کلی« رئیس دفتر کاخ سفید، اعام کرد که اواخر سال 
جاری میادی)اوایل دی( از سمتش کناره گیری خواهد کرد. مشاوران 
کاخ ســفید معتقدند، »نیک ایــرز« رئیس دفتر معاون رئیس جمهوری 
آمریکا، به عنوان رئیس دفتر موقت معرفی خواهد شــد. احتماا خروج 
جان کلی بر نظم کاخ ســفید تاثیر منفی خواهد گذاشت. طی دو سال 
اخیر و با ورود »دونالد ترامپ « به کاخ سفید، بیش از 50 عضو کابینه 

و یا دستیار ارشد وی از کار برکنار شده و یا استعفا داده اند.
پاکستان

فارس: شــماری از نیروهای ارتش چین برای شــرکت در رزمایش 
مشترک با نظامیان پاکستانی، موسوم به »جنگجو ششم 2018 «، وارد 
این کشــور شــدند. هدف از این رزمایش، که تا سه هفته در پاکستان 
ادامه خواهد داشت، آمادگی برای مبارزه با تروریسم اعام شده است. 

نیروهــای ویژه ارتش های چین و پاکســتان در رزمایش جنگجو، 
عملیات های فرضی ویژه ای را برای مبارزه با تروریسم انجام خواهند داد.

چندی پیش نیز رزمایش هوایی مشترک پاکستان و چین موسوم 
به »شاهین 7 «، با هدف ارتقای توان نظامی و تقویت صلح و ثبات در 

منطقه انجام شده بود.


