
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1394/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال مالی 1390 به تصویب رسید. 

بنیاد تعاون ســپاه پاســداران انقاب اسامی به شناسه 

ملی 14003691943 و شــرکت صنایع معدنی شهاب 

سنگ به شناسه ملی 10101278928 و شرکت خدمات 

رفاهی اله به شناســه ملی 10101621223 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

ســهراب تقی پورآهنگر به کد ملــی 2060701163 به 

ســمت بازرس اصلــی و رضا حیدری جــوار به کد ملی 

3873858673 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312470(

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 81591 

و شناسه ملی 10101262460 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســیدمحمد شــهاب 
خانیــان دارای کد ملی 0055312047، آقــای مجید مرافق دارای 
کد ملی 0034989455 و آقای هوشــنگ دلشــاد  دارای کد ملی 
2296416421 برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره 
با ســمت: آقای سیدمحمد شهاب خانیان رئیس هیئت مدیره، آقای 
مجید مرافــق نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشــنگ دلشــاد 
مدیرعامل شــرکت انتخــاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت با امضای مشــترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
مذکور در بند ب 1 همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر 
مکتوبــات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معمول خواهد 
شــد. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا 
شناســه ملی 10980002869 به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم 
طایفی دارای کد ملــی 0044123817 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت های مالی و 
سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 96/12/29 به تصویب رسید. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراانتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312475(

آگهی تغییرات شرکت پخش گاز مایع 
فرگاز سهامی خاص به شماره ثبت 14096 

و شناسه ملی 10100530360 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1395 به تصویب رسید. 
بنیاد تعاون ســپاه پاسداران انقاب اسامی به شناسه ملی 14003691943 و شرکت 
صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 و شرکت خدمات رفاهی 
اله به شناسه ملی 10101621223 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. ســهراب تقی پور آهنگر به کد ملی 2060701163 به سمت بازرس 
اصلی و علی نادری به کد ملی 3960757018 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312473(

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 81591 و شناسه ملی 10101262460 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد 
محمدی بخش به کد ملی 0048480428 به نمایندگی شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ 
به شناسه ملی 10101278928 به سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله طرهانی به کد ملی 
6139507731 به نمایندگی شرکت خدمات رفاهی اله به شناسه ملی 10101621223 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلــی صمدی به کد ملی 4010105585 به 
نمایندگی بنیاد تعاون ســپاه پاسداران انقاب اســامی به شناسه ملی 14003691943 
به ســمت عضو هیئت مدیره و مسعود شیرآشــیانی به کد ملی 2249120978 به سمت 
مدیرعامل)خارج از اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و 
امضاء متغیر مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و 

مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)312474(

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 81591 و شناسه ملی 10101262460

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شــرکت 
الحاق و ماده مربوط در اساســنامه اصــاح گردید: واردات دام زنده و 
فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام، داروهای دامی، آبزیان، تخم 
چشم زده، بچه ماهی و ماهی مولد، تجهیزات مرتبط با تکثیر و پرورش 
آبزیان و تجهیزات مربوطه در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای ازم. 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312476(

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
سود و زیان منتهی به سال مالی 1394 به تصویب رسید. 
سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی 2060701163 به سمت 
بازرس اصلی و رضا حیدری جوار به کد ملی 3873858673 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)312472(

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 81591 و شناسه ملی 10101262460

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت 
اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسسه: تاسیس مدارس و 
مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان. 
)به استناد مجوز شماره 1281/17156/109 مورخ 1397/08/15 اداره 
آموزش و پرورش شهرستان دماوند( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.( مدت فعالیت موسسه: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی موسســه: دماوند - بخش مرکزی - شهر 
دماوند - محله گیاوند - بلوار شــهید بهشــتی - کوچه زنبق2 - پاک 
152 - طبقه زیرزمین - کد پســتی 3971948375 ســرمایه موسسه: 
مبلغ 20/000/000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1. خانم سیده 
محدثه میربابا به شــماره ملی 0439970083 دارنده 6000/000 ریال 
سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره. 2. آقای محمدمهدی امانی به 
شماره ملی 0073236251 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. 3. آقای محمدعلی امانی به شماره 
ملی 0076211010 دارنده 4000000 ریال سهم الشــرکه به ســمت 
قائم مقــام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت پنج ســال انتخاب 
گردیدنــد. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
موسسه ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با دو امضا 
از ســه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
حجتالهقلیتبارسرپرستثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند)312477(

تاسیس موسسه غیرتجاری حریم آفتاب موعود 
در تاریخ 1397/09/18 به شماره ثبت 309 

به شناسه ملی 14007992259 

اطاعیه
موضوع:تملکایستگاهپمپاژفاضاب

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب اهواز

ایستگاههایاصلیپمپاژفاضابشهراهوازوکارون  محدوده
زیتون کارمندی- فلکه ملی راه1شرق رودخانه کارون

بلوار ساحلی شرق رودخانه کارون- خیابان زند- جنب پل هشتم2
بلوار آیت اه بهبهانی- کوی مدرس- داخل پارک3
تقاطع راه آهن اهواز- سربندر و کمربندی اهواز- آبادان- جنب پل هوایی کمربندی )شرق اهواز(4

اراضی کیانشهر- جنب منازل لشکر 92 زرهی- جنب میدان اصلی کیانشهر1غرب رودخانه کارون
ایستگاههایفرعیپمپاژفاضابشرقاهوازوکارون)کوتعبداه(محدوده

شرق رودخانه فرعی
کارون

مقابل منازل 300 دستگاه صنایع فواد1
بلوار آیت اه بهبهانی- کوی مدرس2
کوت عبداه نواصر- جنب جاده کمربندی اهواز- آبادان3
کوت عبداه شهید چمران- خیابان شهید نورانی4
کوت عبداه سید صالح- جنب جاده آبادان5
ایستگاه شکاره6
کوت عبداه قلعه چنعان7
کوت عبداه جنب جاده کمربندی اهواز- آبادان- مقابل قلعه چنعان8
مهدیس- جنب مجتمع بنکداران9
مهدیس - جنب منازل فرهنگیان10
بلوار پاسداران- زویه دو- پارک مجاور بلوار11
کوت عبداه- کوت عبداه مرکزی12
کوت عبداه گاومیش آباد13
زیتون کارگری- خیابان شهید طاهری14

منازل سید خلف1فرعی
ایستگاه پمپاژ ولیعصر )عج(2
ایستگاه پمپاژ شهرک الهیه3
منطقه ماشیه4
ایستگاه فرعی کیانشهر5
ایستگاه فرعی سیاحی- اصلی کروشات- نبش خیابان 1 کروشات6
ایستگاه زردشت7
کیانشهر- اراضی مهرشهر8
شهرک اکباتان9

مالک/ مالکان/ محترم با عنایت به اهتمام هیئت محترم دولت و وزیر محترم نیرو و حمایت های بی دریغ استاندار محترم جناب آقای 
دکتر غامرضا شــریعتی در راستای خدمات رسانی بهینه در امر رفع مشکل فاضاب شهری، در همین راستا این شرکت در جهت 
خدمات رســانی به مردم شریف شهرستان اهواز/ شهرســتان کارون نیاز به همکاری و مشارکت مردمی در خصوص تملک مکانی 
جهت احداث ایســتگاه پمپاژ فاضاب دارد. لذا از صاحبان ملک جهت فروش و واگذاری ملک خود با در دست داشتن مدارک مورد 

نیاز به دفتر حقوقی شرکت آب و فاضاب اهواز واقع در کیانپارس- خیابان 5 غربی دفتر حقوقی حضور بهم رسانند.

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

P.M.Oاداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
آگهی نوبت: دوم

موضوع: شناور به گل نشسته در ساحل شهر بندرعباس
به اطاع مالک / مالکین شــناور به گل نشســته خسروی یک در ساحل محله سورو شــهر بندرعباس )جنوب پاژ بانوان( می رساند 
چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت سوم درجهت پاکسازی شناور مذکور خود به اداره امور حقوقی )اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان هرمزگان( مراجعه و اقدام ننمایند، این بندر خود راسًا اقدام نموده و درمورد استیفای حقوق خود از بابت هزینه های 

انجام شده جهت عملیات پاکسازی طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.
شناسه آگهی: 313381          شناسه نوبت چاپ: 339913

P.M.O

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/04/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محمد محمدی بخش به کد ملی 0048480428 به نمایندگی 
شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله طرهانی به کد ملی 6139507731 
به نمایندگی شرکت خدمات رفاهی اله به شناسه ملی 10101621223 
به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی صمــدی به کد ملی 
4010105585 به نمایندگی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقاب اسامی 
به شناســه ملی 14003691943 به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود 

شیرآشــیانی به کد ملی 2249120978 به سمت مدیر عامل )خارج از 
اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء ثابت رئیس 
هیئت مدیره و امضاء متغیر مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضای رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312471(

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر سهامی خاص به شماره ثبت 81591 
و شناسه ملی 10101262460
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مدعیاناصاحاتپاسخگوباشند
»ایران را تحریم کنید«!

درد کشف حجاب کنندگان 
معلوم شد
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پیکرمطهر72شهیددفاعمقدس
بهمیهناسامیبازگشت

گرانی200درصدیپسازبرجام
FATFووعدهارزانی20درصدیبا
صفحه2

خبر ویژه

شب انتخابات
 چادر نمی زنند

یادداشت روز

صفحه2

گزارشکیهانازافزایشنجومیقیمتخودرو

خودروسازان پیش  چشم دولت
مردم را زیر گرفتند!

پاورقیجدیدکیهان
کودتای سبز

بازخوانی اعتراف 
آشوبگران فتنه 88

۶
رهبرانقابدردیداردستاندرکارانکنگرهشهدایاستانخراسانجنوبی:

شهدا در زمان حیات با جان و امروز با معنویت خود
 از هویت کشور و اسام دفاع می کنند

صفحه۳

*اعامقیمتهاینجومیازسویبرخیخودروسازانطیروزهایاخیرباچراغسبز
دولتوحمایتوزیرصنعت،واکنشجدیمردمرابرانگیخت.

*ایرانخودروهفتهگذشتهقیمت4محصولخودرابعضاتا90درصدافزایشدادهاست.
*وزیرصنعت:رئیسجمهورباافزایشقیمتخودرومخالفتنکردهاست!

*سازمانحمایتازحقوقتولیدکنندگانومصرفکنندگانمانندگذشتهنقشبیتاثیر
خودرادرحمایتازمصرفکنندهحفظکردودرنهایتجانبخودروسازانراگرفت.

*حسینابراهیمی،رئیسانجمنحمایتازحقوقمصرفکنندگانکشور:»بهاعتقادما
افزایشقیمتخودروتوسطخودروسازانبههیچعنوانقانونینیست«.

*خودروسازانکهتاقبلازگرانکردنخودروها،زمانتحویلسفارشهارابهچندین
ماهبعدحوالهمیکردند،پسازافزایشقیمتهازمانتحویلبرخیخودروهایشــانرا

15روزهاعامکردند!
*وعدهداخلیسازیتولیداتمشترکدرحدیکشعارباقیماندهاست.صفحه4

* فرمانده نیــروی هوایی عراق: با نزدیک شــدن 
داعش به بغداد همه گریختند؛ ایران تنها کشــوری 

بود که ماند و کمک کرد.
* مشــاور عرفات فاش کرد؛ نقشــه ترور عرفات را 

شارون، بوش پسر و سعودی کشیدند.

* گزارش رویترز از نفوذ داعش به نیروهای مســلح 
آلمان.

*  علمای 4 کشــور اسامی عادی ســازی روابط با 
اسرائیل را حرام اعام کردند.

صفحهآخر

معترضانبهوعدههایرئیسجمهورفرانسهبیاعتمادند

ماکرون: برای بهبود شرایط تاش می کنم
جلیقه  زردها: مزخرف است، فریب نمی خوریم

* بزرگترین تخفیف وزارت نفت به مشــتریان طی 
یک دهه اخیر.

* رئیــس انجمــن محصوات ســلولزی کشــور: 
محصوات ســلولزی و بهداشتی به وفور در انبارها 

موجود است.

* چین فروش گوشی های اپل را ممنوع کرد.
* رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی: قیمت 

لوازم خانگی هفته آینده کاهش می یابد.
* دلیل افزایش قیمت پسته اعام شد.

صفحه4

عضوانجمنحسابدارانخبره:

ارز 4200 تومانی
به برخی از افراد فاسد داده شده است

وقتیدولتمردانمسئولیتکارهایخودراانکارمیکنند

بازی » من نبودم «
با دار ۴۲۰۰ تومانی و رانت ۱8۰ هزار میلیاردی

* پیکرهای پاک 72 شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس با استقبال مردم شهیدپرور ایران اسامی دیروز 
)سه شنبه( از مرز شلمچه به خاک وطن منتقل شدند. 

* این شهدا در عملیات های رمضان، کربای پنج و تک دشمن در اواخر جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند که اخیرا 
در مناطق عملیاتی زبیدات، شلمچه و کتیبان از سوی گروه های تفحص در خاک عراق شناسایی شدند.    صفحه۳

وادت حرت عبدالعظیم حسنی)ع( را تریک می گوییم

* با گذشت 8 ماه از ماجرای دار 
4200 تومانــی و ایجاد رانت کان 
180 هــزار میلیــارد تومانی برای 
عده ای خاص، دولتمردان مسئولیت 
خود در بخش اول را انکار و بخش 
 دوم را به طــور کامــل سانســور

می کنند!
* جهانگیری مرداد ماه: دار 4200 
تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی 
بود کــه بنده اعام کــردم، چون 
می خواستند اراده دولت پشت این 
باشــد، مبنای قیمت هم  تصمیم 

عدد آزاد ابتدای سال بود.

* ســیف رئیس کل وقت بانک مرکــزی: در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجــری مصوبات دولت بود و 
سیاست گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد.

* مشاور رئیس جمهور: روحانی با دار 4200 تومانی صد در صد مخالف بود.
* جرم آنان که ارز رانتی گرفتند و یا جنس وارد نکردند یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند ســنگین تر اســت یا 

آنان که این ارز را بی حساب و کتاب دادند و منابع کشور را به هدر داده و رانت 180 هزار میلیارد تومانی آفریدند؟!
* جعبه ســیاه دار 4200 تومانی هنوز باز نشــده و عده ای به هیچ عنوان عاقه ندارند که باز شود. تعیین تکلیف این قضیه با 
قاطعیت و شجاعت و برخورد جدی و قانونی با متخلفان و مسببان اصلی آن، روشنگر مسائل بسیاری خواهد بود.      صفحه2

استراتفور:
 تحریم ها نه به فروپاشی 
ایران منجر می شود،

 نه ایرانی ها را 
پای میز می آورد

۲

دستگاهدیپلماسیماچهمیکند؟!
پاسخ قاطع چین به کانادا

با بازداشت دیپلمات سابق 
این کشور

۱۱

بررسیرهنمودهایرهبریبرای
بودجه98درجلسهسرانقوا
روحانی: 
پس از ۱3آبان 
صادرات نفت ایران 
بهتر شده است

۱۱



اخبار كشور
صفحه 2

 چهارشنبه    2۱ آذر ۱۳۹۷
4 ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۷2

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* رئیس جمهور در تاریخ 97/9/19 اجرای  FATF را باعث 20 درصد ارزان تر شدن 
دانست! و گفت که از مردم بپرسید که 20 درصد ارزان می خواهید یا گران! از این نوع 
ادعاها را ملت در برجام هم شنید ولی دیدند که گرانی پس از برجام چند برابر قبل شد.
9462---0912 و 3949---0912
* سال 91 هم صنعت هسته ای داشتیم و هم نفت بشکه ای 100 دار و امروز صنعت 
هسته ای را نابود کردند و نفت به میزان کمتر و به قیمت بشکه ای 50 دار می فروشند! 

واقعا باید به این دولت خسته نباشید گفت؟!
حسامی

* دولت تصمیم گرفته مانند برجام که برای تصویب آن به همه نهادها فشــار وارد 
کرد برای تصویب  FATF نیز همه نهادها را تحت فشار قرار بدهد و هدف خود را 

با روش فشار پیش ببرد.
دکتر طوسی زاده
* دولتمردانی که نان شب و آب خوردن مردم را منوط به امضاء برجام می دانستند 
چرا امروز پاسخگوی سیاست ها و رفتارهای مصیبت زای خود نیستند؟ روزی همگان 

قضاوت خواهند کرد.
0912---9786
* رئیس جمهور در تاریخ 97/9/19 در دیدار با مدیران وزارت راه و شهرسازی اظهار 
داشت اگر کارشناس خارجی وارد کنیم ایراد می گیرند!  ایشان با خلط این موضوع 
با موضوع مربی خارجی فوتبال سعی کرد بی مهری چند ساله به متخصصان داخلی 
را توجیه کند. رئیس جمهور این واقعیت را نگفت که به دانشمندان داخلی بها داده 
نشد و برخی از آنها در کشورهای خارجی حضور یافتند و باعث موفقیت آن کشورها 
شدند! مگر ما در صنعت نانو، هوافضا، تجهیزات نظامی، هسته ای، سلول های بنیادین 
و... کارشناس خارجی داریم؟ جناب روحانی! مشکل در جای دیگر است؛ مشکل در 

عدم باور به فرزندان وطن و خودباختگی در برابر بیگانه است.
احمدزاده

* دولت خوب می داند چه روزهای سختی بر دانشجویان بورسیه در طی این چند 
ســال گذشت. آیا مسببان این جنجال خائنانه می توانند روزهای از دست رفته آن 

جوانان نخبه را بازگردانند؟!
021---2793

* بعد از پنج سال رسیدگی موشکافانه دیوان عالی کشور از دروغ بزرگ و خیانت بار 
اصاح طلبان درحق سه هزار دانشجوی بورسیه ای مظلوم پرده برداشت. معلوم شد 
هدف اصلی این همه جوســازی ها فقط برای ضربه زدن به مدیران توانمند گذشته 

بوده است که به قیمت آبرو و زندگی و آینده دانشجویان این مرز و بوم تمام شد!
0913---8476

* آقای روحانی! جهانگیری! خاطر مبارکتان هست برای بیش از3 هزار دانشجوی 
بورسیه ای چه فضاسازی هایی کردید؟! با حیثیت آنها بازی کردید که حاا پس از 6 
سال مشخص شد که تخلفی صورت نگرفته است! حال پاسخی در پیشگاه خداوند، 

ملت و وجدانتان دارید؟
نیکنام

* کاش قوه قضائیه از همان 5 سال قبل نسبت به اتهاماتی که دولتمردان به دیگران 
وارد می کردند، خود مدعی را احضار و مدارک ازم را از او می خواستند تا مشخص 

شود که چه کسی درصدد انحراف و تشویش افکار عمومی جامعه است.
0936---1700

* ســی سال پیش امام راحل)ره( فرموند که اجازه ندهید کشور به دست لیبرال ها 
بیفتد. امروز ترویج علنی تفکر و روش لیبرالی توسط برخی از مسئولین، همان خطری 
است که امام نسبت به آن هشدار داده بودند. هر که به امام راحل وفادار است باید 

برای این آفت چاره اندیشی کند.
021---2811

* کجایند آنانی که در داخل مدام مشــغول بزک کردن نظام هایی بودند که امروز 
مردم همان کشورها برعلیه فساد نظام سرمایه داری حاکم بر آنها شورش کرده اند. 
لیبرال های داخلی سرشــان را زیر برف کرده اند و حاضر نیستند اعتراض توده های 

مردم اروپا به نظام ظالمانه سرمایه داری غربی را ببینند و بشنوند.
2298---0919 و 4610---0902

* اگر به قول رئیس جمهور دروس اقتصادی دانشگاه ها در جامعه برد ندارد پس ابد 
هدف از تاسیس دانشگاه ها فقط ترویج همین جلسات و اردوهای مختلط همراه با 
هرزگی و تدریس و پیاده کردن برنامه های دشــمنان دین و میهن در قالب 2030 

و... است؟!
0919---8895
* قوه قضائیه نباید اجازه بدهد باند مافیای قدرت و ثروت در صنعت خودروسازی 
خون ملت را داخل شیشه کرده و با کمک و پشتیبانی بیگانگان کمر مردم را بشکند.
0912---5431
* کاش فرزندان ایران اسامی در قرارگاه خاتم اانبیاء به عرصه تولید خودرو نیز ورود 
پیدا کنند تا شاهد شکوفایی در این صنعت مهم باشیم. تنها نیروهای انقابی هستند 

که توان پیشرفت انقابی را دارند.
021---3152

* این همه دســتگاه های نظارتی در کشــور فعالند چرا توانایی کاهش قیمت ها را 
ندارند؟ به بهانه صعود دار قیمت ها را باا کشیدند و حاا هم با کاهش حداقل 50 
درصدی قیمت آن حتما اظهار می دارند با قیمت باا خریده اند! در حالی که دروغ 
محض اســت! اگر مسئوان واقعا توانایی برخورد و کاهش قیمت ها را ندارند اعام 

کنند تا مردم خود تصمیم بگیرند.
موسوی
* عدم برخورد با مدیران خودســر خودروســاز داخلی، دامن زدن به هرج و مرج و 
چندباره افزایش قیمت در سال جاری و فشار مضاعف بر مردم، گستاخی و جسارت 

را برای سوء استفاده سایر بخش ها باز می کند.
0912---8949
* قیمت گذاری های جدید فقط برای رضایت کارخانه دارها و صاحبان سرمایه صورت 
گرفته و مصرف کنندگان در آن جایی ندارند. باید متاســف بود که دولت برای حل 

مشکل گرانی راهی به جز گرانی نمی شناسد!
0914---8068
* سر کار گذاشتن مردم و عدم فروش خودرو به بهانه نداشتن قطعه در حالی است 
که انبارها پر از خودرو است. تنها دلیل عدم فروش، افزایش قیمت بود که با چراغ 

سبز دولت به خودروسازان عملی شد!
0917---9762
* به عقیده برخی از مردم کارخانه ها و شرکت ها با چراغ سبز دولت قیمت محصوات 
خود را افزایش داده اند. یعنی دولت برای چند روز به نشانه اعتراض سروصدا راه انداخته 

بعد از آن همه چیز عادی می شود! 
0912---2770

* وزیر جدید صمت هم به پیروی از وزرای سابق از افزایش قیمت نجومی خودرو 
حمایت می کند تا افراد کم درآمد از خرید ناامن ترین خودرو هم ناامید شوند!

0915---1648
* افزایش 10 درصدی قیمت خودرو فریاد مشــتریان را درآورده ولی وزارت صمت 
توپ را به زمین دیگران می اندازد و پاسخگو هم نیست! وقتی مجلس و دولت تمام 
وقت خود را برای ابراز عشق به برجام هیچ و صفر می گذارند، وقتی بازار رها شده و 
فروشندگان جری شده و به گرانفروشی، کم فروشی و احتکار مشغولند با بیانیه خواندن 

مشکل جامعه حل نخواهد شد. باید مدیر جهادی سکان دولت را به دست بگیرد.
0990---7211

* در تیرماه سال جاری در طرح فروش قطعی ایران خودرو با واریز کل مبلغ اعام 
شــده خودرو ثبت نام نمودم. شرکت مقرر داشت اوایل آبان وسیله نقلیه را تحویل 
می دهد. با گذشــت بیش از 50 روز هیچ خبری از تحویل نیست. برخی مسئوان 
اظهار می دارند خودرویی آماده تحویل نیست، اگر صداقت در گفتار دارند پس چرا 
مجددا اقدام به ثبت نام تحویل فوری )15 روزه( می کنند؟! وزارت صنعت و معدن و 
دیگر متولیان هیچ وظیفه ای در قبال ثبت نام شده ها ندارند؟ باید با این بدعهدی و 

بی تعهدی برخی مدیران متخلف برخورد شود.
گنجی- بوشهر

* جوابیه سازمان انرژی اتمی به مطلب روزنامه محترم کیهان هیچ اشاره ای به آنچه 
که کیهان نوشــته بود، نکرده است. گویا این طور جوابیه ها در دولت آقای روحانی 

مرسوم شده است!
031---8390
* جوک سرخه ای آقای رئیس جمهور اصا خوشایند نبود با مصیبتی که این دولت 

بر سر کشور و ملت آورده جایی برای این سرخوشی  و مزه پرانی نیست.
0911---0049

* مغز متفکر اصاح طلبان حجاریان در ســال 92 گفت: حاضریم دندانه های کلید 
روحانی باشیم! ولی امسال اظهار می دارد اشتباه کردیم که به روحانی اعتماد کردیم! 

می خواهند شریک را در خرابکاری های مشترک شان تنها بگذارند.
عسگری

خبر ویژه
گرانی 200 درصدی پس از برجام
FATF و وعده ارزانی 20 درصدی با

آقای روحانی در حالی که با برجام موجب گرانی 200 درصدی شــده، 
وعده ارزانی 20  درصدی با FATF را می دهد.

روزنامه جوان در گزارشی با اشاره به سخنان در جمع مدیران وزارت راه 
و شهرسازی نوشت: روحانی را باید با وعده هایش معرفی کرد. او در انتخابات 
ســال 92 گفته بود کاری خواهیم کرد که مردم به یارانه خود نیاز نداشــته 
باشــند. او بعدها گفت با میوه های برجام ارزانی و برکت به کشــور سرازیر 
می شــود،  اما این اتفاق رخ نداد. با برجام  هم قیمت ها افزایش یافت و یک 
سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 96، قیمت ها به سختی کنترل 
شد تا انتخابات تمام شود. روحانی که مجددا انتخاب شد قیمت ها آزاد شد 
و یک ســال جلوگیری از افزایش قیمت ها، خود را آزاد کرد و طی یک سال 

گذشته بهای کااها بین سه تا شش برابر ا فزایش یافت.
روحانی این وضعیت را به نبود برجام مربوط کرده و گفته اســت: »باید 
به مردم بگوییم که برجام باشد یا نباشد، چه نتایجی در پی خواهد داشت و 
سود و زیان آنها را برای مردم تشریح کنیم و از مردم بپرسیم که آیا زندگی 
گران می خواهند یا زندگی ارزان؟ و اگر گفتند که زندگی گران می خواهند، 

اها و سها و همه شعارها را ما قبول داریم.«
رئیس جمهور به گونه ای برخورد کرده اســت که گویی عده ای در ایران 
برجام را به آتش کشیده و دولت را مجبور به خروج از این توافق کرده اند. با 
برجام که امتیاز خاصی نصیب ایران نشــد و به جای سرمایه گذاری، واردات 
کاا از اروپا و ســایر کشورها به ایران افزایش یافت. هرچه نفت فروخته شد 
برای واردات در نظر گرفته شد و با این برنامه دولت، صنایع داخلی و تولید 
داخلی به نابودی کشیده شد. وضعیت امروز اقتصاد کشور با انبوهی از گرانی ها 
محصول کم کاری دولت در بخش های مهمی اســت که امروز با فرافکنی و 
تکرار وعده های تکراری در حال مخفی شــدن است. کدام یک از وعده های 
رئیس جمهور طی پنج سال گذشته درباره ارزانی و ثبات قیمت ها پابرجا بوده 

است که امروز از وعده ارزانی 20 درصدی گفته می شود؟
رئیس جمهور در حالی که روند قانون پیوستن یا نپیوستن به FATF در 
کشور جاری است، در رویکردی پوپولیستی وعده داد اگر به   FATFبپیوندیم، 
20 درصد ارزانی می شــود !  او سه سال پیش نیز همین مقدار )20 درصد( 
وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم، ارزانی خواهد شد! با این حال تکرار 
وعده 20 درصدی در شــرایطی که ارزانی 20 درصدی پسابرجام به گرانی 

حداقل 200 درصدی منجر شده، خیلی عوام فریبانه است.
آیا رئیس جمهور می خواهد گرانی های احتمالی آینده را به فرض نپیوستن 
بــه FATF به نفع خود مدیریت کند یا می خواهد با این وعده اهرم فشــار 

فراقانونی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ایجاد کند؟!
روحانی دیروز همچنین گفت که در دولت گذشته 45 هزار میلیارد تومان 
از بانک مرکزی به مسکن مهر داده شد که 45 درصد تورم ایجاد کرد. این ادعا 
در حالی است که تورم 40 تا 45 درصدی حداقل تورم فعلی کشور است و 
دولت دوازدهم با ارتقای نقدینگی از 470 هزار میلیارد به 1700 هزار میلیارد 

تومان، حتی یک واحد از مسکن اجتماعی را که وعده داده بود، نساخت.
حصربازی آقای مشاور

پاسخ بی کفایتی اقتصادی نیست
مشــاور رئیس جمهور می گوید تنها یک پوســته برای رفع حصر باقی 

مانده است.
حسام الدین آشنا در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: شک نکنید 
که شــرایط آقای موسوی از نظر حصر بســیار تغییر کرده است؛ حصر 
برداشته نشــده، اما از نظر من شاید تا برداشته شدن حصر یک پوسته 
مانده اســت. آنچه باید توســط دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی 
اتفاق بیفتد، افتاده اســت و آنچه که مانده، تنها یک پوســته است که 
امیدواریم به دعای شــما و به همت آنها که حاضر شــدند در این زمینه 

هزینه دهند، این اتفاق بیفتد.
این اظهارات درحالی است که اوا طیف مدعی اعتدال با سران ورشکسته 
فتنه، صرفا بازی می کند؛ همچنان که افراطیون مدعی اصاحات نیز با پیش 
کشیدن هرچند وقت یک بار نام برخی سران فتنه یا حصر آنها، سرگرم بازی 
مشابهی هستند. در واقع هر وقت قافیه کارآمدی و پاسخگویی دولت ائتافی 
در زمینه معیشــت مردم و وعده های اقتصادی تنگ می آید، موضوع حصر 

سران فتنه را پیش می کشند تا مثا مسئله افکار عمومی را عوض کنند. 
ثانیا افراطیون مدعی اصاحات و اعتدال چند سال است که هرچند ماه 
یک بار، شایعه ای را درباره رفع حصر منتشر و سپس آن را تکذیب می کنند 

و بدین ترتیب از بی سوژگی و اجبار پاسخگویی درمی آیند. 
ثالثا اگر قرار بود یاغی گری ســران فتنه و آشوب نیابتی پا بگیرد، هرگز 
نوبت ریاســت جمهوری حسن روحانی نمی شد تا یکی مثل حسام آشنا نام 

مشاور رئیس جمهور را یدک بکشد.
رابعا ســران فتنــه دروغ بزرگی به نام تقلب را پیش کشــیده، نظام را 
به خواســت دشــمنان متهم به خیانت در امانت کرده و ضمن هماهنگی با 
گروهک های ضدانقاب، علیه جمهوریت و اسامیت و قانون اساسی اردوکشی 
خیابانی راه انداخته اند، جرم آنها فتنه گری، افساد فی اارض و محاربه است. 
اکنون نیز یک عذرخواهی از مردم و نظام بر گردن این مجرمان ســنگینی 
می کند به ویژه اینکه خاتمی بارها در محافل خصوصی بر دروغ بودن تقلب 

اذعان کرده است.
اما از خیانت و جنایت سران فتنه که بگذریم، واقعیت این است که امثال 
مشاور روحانی، پرداختن به حصر را دستمایه در رفتن از پاسخ پرسش های 
فزاینده عمومی درباره بی کفایتی اقتصادی خویش و تبدیل شدن به چوپان 

دروغگو در انظار عمومی قرار داده اند.
اعتراض به وعده پوپولیستی

درباره انتقال آب خزر به سمنان
وعده پوپولیســتی و غیرکارشناســی روحانی در سفر به سمنان صدای 

اعتراض محافل حامی دولت را هم موجب شده است.
روزنامه همشهری درباره وعده انتقال آب خزر به سمنان نوشت: با این 
طرح، خطه ســبز، قربانی سمنان می شــود و بحران های محیط زیستی را 

شدت می بخشد.
پرونده انتقال آب خزر به سمنان که تصور می شد با تصمیم نمایندگان 
مجلس در دی ماه 95 مبنی بر حذف این طرح، برای همیشــه بســته شده 
است، هفته گذشته با سفر رئیس جمهور به سمنان دوباره صدرنشین اخبار 
محافل محیط زیستی شد. رئیس جمهور در سفر به سمنان در حالی از اجرای 
طرح انتقال آب خزر به ســمنان خبر داده اســت که طی سال های گذشته، 
کارشناسان همواره نسبت به پیامدهای فاجعه بار طرح های انتقال آب هشدار 
داده اند. آنها می گویند با به پایان رسیدن دوره سدسازی، همان تفکر سازه ای 
که سدســازی را تنها راه حل برای مقابله با کم آبی می دانست اکنون گزینه 
انتقــال آب از حوضه ای به حوضه دیگر را جایگزین سدســازی کرده که به 

مراتب خطرناک تر از سدسازی است.
کارشناسان می گویند اگر امروز گردوغبار مهمان گاه و بی گاه 23 استان 
کشور است و هر از گاهی آسمان پایتخت را فرا می گیرد ناشی از تصمیماتی 
اســت که طی چند دهه پیش اتخاذ شــده و اکنون باید شــهروندانی که 
کمترین نقشــی در این تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها نداشته اند تاوان 

آن را پس بدهند.
حســین آخانی استاد گیاه شناسی دانشــگاه تهران در واکنش به طرح 
انتقال آب خزر، به همشــهری گفت: مهم ترین مشــکلی که انتقال آب خزر 
ایجاد می کند تغییرات وسیع در اکوسیستم های منطقه است. این تغییرات 
وســیع در شرایطی که محیط زیست کشور با انواع معضات محیط زیستی 
نظیر گردوغبار، فرســایش خاک، فرونشســت و نابودی زیست بوم های آبی 
مواجه اســت عاوه بر تخریب های گســترده باعث تشدید معضات موجود 
می شود. در واقع هیچ کشوری با اجرای پروژه هایی از این دست به مشکات 

خود اضافه نمی کند.
یادآور می شود برخی نمایندگان استان های مازندران و گیان با پیشنهاد 
انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کرده اند. برخی حامیان انتخاباتی دولت در 
اســتان های شمالی نیز ضمن انتشار نامه هایی از روحانی خواسته اند زندگی 
10 میلیون نفر در 3 استان همجوار خزر را قربانی انتقال آب خزر به استان 

زادگاه خود نکند.
وزیر نفت قرار است

چقدر آزمون و خطا کند؟
حذف و احیای یک پروژه مدیریتی این سوال را مطرح می کند که کشور 

تا به کی باید هزینه زیان آزمایش و خطای برخی از مدیران را بپردازد.
به گزارش جهان نیوز، برخی از سیاســت های دوگانه و متناقض عاوه بر 
اینکه موجب ایجاد مشکاتی برای مردم می شود تبعات و معضات بلندمدتی 
هم ایجاد می کند. یکی از این موارد همین تفکرات مدیریتی غلط را در حوزه 
مسکن خصوصا پروژه انبوه سازی »مسکن مهر« دیدیم. امروز مسکن با رکود 
تورمی مضاعفی روبروست که خریداران را واداشته که منتظر و مترصد پایین 

آمدن قیمت مسکن باشند.
رکود مسکن به سبب اینکه این حوزه یکی از حوزه های اقتصادساز است 
می تواند موتور محرک اقتصاد باشد مشکات مضاعفی در کشور بوجود آورده 

است. البته دولت با تغییری که در صدر وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرد و 
»عباس آخوندی« از این وزارتخانه رفت، این تفکرات را اصاح کرد. »محمد 
اسامی« وزیر جدید راه و شهرسازی هم از متقاضیان مسکن مهر که در این 
چند سال به دلیل همین تفکرات اشتباه آسیب دیده بودند، عذرخواهی کرد 

اما واقعیت این است که هنوز مشکات در این عرصه وجود دارد.
از سوی دیگر موضوع »احیای کارت سوخت« از سوی وزارت نفت مطرح 
شده است. کارت سوختی که به گفته کارشناسان ازجمله کارهای خوب دولت 
دهم بود و سدی دربرابر قاچاق و مصرف مضاعف بنزین. اما دولت یازدهم با 
روی کار آمدن »بیژن نامدارزنگنه« در وزارت نفت اعتقادی به آن نداشت و 

این موضوع در اوایل دولت اول روحانی ملغی شد.
زنگنــه قبا در مصاحبه با خبرگزاری ایســنا اعام کرد که »کاری که 
هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک 
کنیم و برعکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم 

نیز باید به آن شک کنیم.«
اما حاا مطرح می شود که به علت اینکه قاچاق سوخت به همین سبب 
افزایش یافته، دولت اقدام به احیای کارت سوخت می کند. جالب اینجاست 
که پیشتر نیز موضوع قاچاق سوخت در کشور وجود داشت اما دولت کارت 

سوخت را کنار گذاشت.
در این خصوص موضوعی که بســیار حائز توجه است، اشتباهات مداوم 
مدیریتی خصوصا در وزارت نفت دوره زنگنه است. در همین رابطه می توان 
به قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال اشاره کرد. در همان زمان نیز بسیاری 
از کارشناســان با توجه به سابقه منفی این شرکت فرانسوی به وزارت نفت 
هشــدارهای ازم را دادند که قرارداد با شرکتی که بدقول و بی تعهد است، 
به نفع کشــورمان نیست. اما باز هم وزارت نفت بر این موضوع اصرار ورزید. 
با این وجود هشــدار منتقدان به واقعیت تبدیل شــد. این اشتباه را وزارت 
نفت زنگنه انجام داد تا کلکســیون اشتباهات مدیریتی زنگنه تکمیل شود. 
اشتباهی که درکنار مخالفت با تولید بنزین داخلی، قرارداد کرسنت و ... در 

این کلکسیون قرار  گرفت.
آنچــه باید بر تحلیل جهان نیــوز اضافه کرد، ژســت و جنجال برخی 
دولتمردان درباره مبارزه با قاچاق و پولشــویی است. درحالی که رانت روزانه 
قاچاق سوخت بالغ بر 100 میلیارد تومان برآورد می شود، باید پرسید فرصت 

این قاچاق بزرگ و پولشویی پس از آن را چه کسانی فراهم کرده اند؟
افزایش چندباره قیمت خودرو

همزمان با مواضع ضد و نقیض دولت
یک روزنامه اصاح طلب از دولت خواست به بازی با قیمت خودرو پایان 
دهد. در حالی که از قول رئیس جمهور ادعا شــده بود اجازه افزایش قیمت 
خودرو را نخواهد داد، خودروســازان دولتی بــرای چندمین بار قیمت ها را 

افزایش داده اند!
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: اجرای افزایش قیمت خودرو 
در طول چند هفته اخیر بســیار داغ شده و نقل قول های متعددی در مورد 
سرنوشــت قیمت ها در بازار مطرح می شود. این شــرایط خودروسازان که 
مدعی اصلی افزایش قیمت ها هســتند مدام با ادله خاص خودشان بر طبل 

گرانی خود می کوبند.
چندی پیش خبری مبنی بر مخالفــت رئیس جمهور با افزایش قیمت 
خودرو به نقل از رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی منتشر شد. به گفته سبحانی فر، تولید خودرو از ابتدای امسال 
با نوسانات نرخ ارز و تحریم ها کاهش شدیدی پیدا کرد. این کار موجب کاهش 
عرضه شــد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت های نجومی 
در صنعت خودرو شد و بنا بر اعام مسئوان وزارت صنعت، رئیس جمهور با 
افزایش قیمت خودرو مخالف است و سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد 
تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. این عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس همچنین به فارس گفت که به لحاظ شرایط خاص 
کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا باید وزارت صمت 
ورود و تعیین تکلیف کند. رئیس جمهور به گفته مســئوان وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت تأکید دارد که قیمت ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن 
قیمت ها و شــرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت 
حاشــیه ای را به صورت نجومی افزایش داده این در حالی اســت که قیمت 

کارخانه تغییری نداشته است.
این در حالی اســت که در مغایرت با اظهارات سبحانی فر، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در حال کارشناسی موضوع است، گفت: رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو 
مخالفتی نداشته است. رضا رحمانی در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس جمهور 
با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، به فارس گفت: خیر، این حرف 
را چه کســی زده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رئیس جمهور با 

افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است.

گفت و شنود

حق داری!
گفت: بااخره ماجرای 1۸ میلیارد داری که دود کردند و به هوا 
فرستادند به کجا کشید؟! چه کسانی در شرایط حساس کنونی، این 

مبلغ کان را در قالب ارز 4200 تومانی بر باد داده اند؟!
گفتم: آقای روحانــی می گوید، همه اقتصاددانان با هم 

تصمیم گرفتند!
گفــت: ولی برخی از اقتصاد دانان حامی دولت می گویند با این 

تصمیم مخالف بوده اند!
گفتم: این تصمیم مطابق روال قانونی باید از طریق بانک 
مرکزی اعام می شد ولی آقای جهانگیری آن را اعام کرد و 
آقای سیف، رئیس  وقت بانک مرکزی هم می گوید، ما در آن 

هیچ دخالتی نداشتیم!
گفت: آقای آشنا، مشاور رئیس جمهور هم گفته است »جلسه دار 

4200تومانی، فقط یک مخالف داشت که روحانی بود«!
گفتم: شخصی نزد قاضی رفت و از شخص دیگری شکایت 
کرد که چنین و چنان کرده است! قاضی گفت؛ حق با توست! 
ساعتی بعد طرف مقابل آمد و ماجرا را تعریف کرد، قاضی 
گفت؛ حق با توست! شــخصی که ناظر این دو صحنه بود 
اعتراض کرد این دیگر چه نوع قضاوتی اســت که به هر دو 
 طرف حق می دهی؟! قاضی فکری کرد و گفت؛ مثل اینکه حق 

با تو هم هست!

محمد ایمانی

1-روز یکشنبه گذشته، اتفاق مبارکی در سپهر سیاست و تفکر عمومی رقم خورد؛ 
آقایان رئیسی، قالیباف، جلیلی و ضرغامی در چند دانشگاه در جمع دانشجویان و اساتید 
حضور پیدا کردند و به تبیین مسائل مهم کشور پرداختند که با استقبال هم مواجه شد. 
یکی از نیاز های مهم امروز، راه افتادن موج روشنگری و مطالبه گری آرمان های انقاب است. 
این موج نباید به چند چهره خاص سیاســی محدود بماند؛ چه اینکه ظرفیت های بزرگ 
پیشرفت و عدالت، و چالش ها و مزاحمت ها در مقابل این حرکت، ضرورت حضور اجتماعی 
و روشنگری را مضاعف می سازد. سفاهت در گفتار، و هنجارشکنی در رفتار، از سر و کول 
برخی سیاست بازان واداده باا می رود. بیت المال را حیف و میل می کنند، مردم را در قول 
و فعل محترم نمی شمارند و حداکثر پیاده نظام رای آوری خود می انگارند، با نظایر خود، 
حلقه و باند تشکیل می دهند، و با هر آنچه رنگ و بوی ایمان و اعتقاد دارد، عناد می ورزند. 
 در حریم احکام الهی و ارزش های انقاب دســت درازی می کنند و خطوط دفاعی عزت 

و امنیت و استقال را آسیب پذیر می کنند. در این شرایط تکلیف چیست؟
 2-»اَا تََروَن. آیا نمی بینید؟«. این ســؤال مهمی است که امیرمومنان و امام حسین 
 علیهما الســام خطاب به مدعیــان انقابیگری مطرح کرده اند. امیــر مومنان در نامه

 62 نهج الباغه به مردم مصر هنگامی که مالک را بر وایت آنها گماشــت، نوشت: »من 
 مشتاق دیدار خداوندم و پاداش نیکوی او را انتظار می کشم. ولکننی آسی اَن یَلَی امر هذه 
اامهًً سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال اه دوا وعباده خوا و الصالحین حربا و الفاسقین 
حزبا. اما دریغم می آید که سرپرستی این امت به دست سفیهان و بدکاران آنان افتد، و مال 
خدا را میان خود دست به دست گردانند، و بندگان خدا را به بردگی بگیرند، و با صالحان 
بجنگند، و با فاسقان حزب تشکیل دهند«. حضرت سپس فرمود »اا ترون الی اطرافکم 
قد انتقصت... آیا نمی بینید به مرزهایتان دست انداخته اند )قلمرو شما رو به نقصان است( و 
شهرهایتان را  اشغال و سرزمین هایتان را تصرف می کنند، و شهرهایتان در جنگ فرو رفته 
است؟ خدا شما را بیامرزد؛ به سوی جنگ با دشمنانتان حرکت کنید، در خانه نمانید، که به 

ستم گرفتار شوید و به ذلت بازگشته، پست ترین چیز نصیب شما گردد«. 
3- امیر مومنان )ع( همچنین در خطبه 34 به هنگام بسیج مردم برای جنگ با شامیان، 
دغدغه مشابهی را بیان کردند: »تُکاُدوَن َو ا تَکیُدوَن، َو تُْنَتَقُص اَْطراُفُکْم َفا تَْمَتِعُضوَن، 
ا یُناُم َعْنُکْم َو اَنُْتْم فی َغْفَلْهً ساُهوَن. ُغِلَب َواّه الُْمَتخاِذلُوَن. برای شما نقشه طراحی می کنند 
و شما نقشه نمی کشید. قلمرو و شهرهایتان به تصرف دشمن می رود، به خشم نمی آیید. 
دیده دشمن بیدار است و شما در بی خبری هستید. به خدا قسم شکست خوردند آنان که 
یکدیگر را خوار ســاختند«. مشابه همین فرمایش از امام حسین)ع( است که فرمود »اا 
ترون اَّن الحق ا یُعَمُل به و اّن الباطل ا یتناهی عنه؟ لیرغب المومن  فی لقاء اه محّقا. آیا 
نمی بینید به حق عمل نمی شود و باطل، نهی نمی گردد؟! )در چنین شرایطی( مومن، باید و 

سزاوار است آرزومند ماقات پروردگار )جان فشانی( باشد«.
4- چهارده ماه دیگر، انتخابات مجلس برگزار می شود. اهمیت مجلس را می توان در روند 
اتفاقات چند سال گذشته فهمید. اگر مجلس در تراز آرمان پیشرفت و عدالت باشد، برخی از 
ناکامی ها و خسارت ها پدید نمی آید. به یک معنا مجلس می تواند جلو تر و پیشرو تر از دولت، 
خط شکن و خط اول دفاعی کشور باشد. ما این تجربه را در ادوار مختلف مشاهده کرده ایم. 
یکی از کارهای مهم اولین دوره مجلس شورای اسامی، ایستادگی در برابر تحرکات منافقین 
و اعام بی کفایتی بنی صدر بود. آن مجلس، به خط مقدم پاسداری از انقاب و احیای دولت، 
در کوران تحرکات سازمان یافته منافقین و لیبرال ها و تهاجم نیابتی ارتش صدام تبدیل شد.

 5- رهبر انقــاب 16 خرداد 1395 در دیدار رئیــس و نمایندگان مجلس فرمودند: 
»اّول انقاب، آن وقتی که صحبت انتخاب رئیس  جمهور بود و مدام نامزدهای مختلف مطرح 
می شدند، بنده و یک نفر دیگر از دوستانمان از تهران رفتیم قم خدمت امام... امام فرموده 
بودند که معّممین مطرح نشوند، نامزد نشوند برای ریاست جمهوری؛ ما رفته بودیم با امام 
بحث کنیم، محاّجه کنیم که این منع را شما بردارید تا آقای بهشتی را ما مطرح کنیم؛ به 
نظر ما بهتر از همه، شهید بهشتی )رضوان اه تعالی علیه( بود؛ یک قدری گفتیم و شنفتیم و 
ایشان یک چیزهایی گفت، ما یک چیزهایی گفتیم؛ بعد ایشان به ما گفتند شما بروید مجلس 
را نگه دارید؛ بروید دنبال مجلس؛ آن وقت هنوز انتخابات مجلس ]برگزار[ نشده بود؛ گفتند 
بروید سراغ مجلس، مجلس مهم است. توصیه شان به ما -به من و آن دوستمان- این ]بود[؛ 
یعنی روی مسئله  دولت اصرار نکنید؛ مجلس از نظر ایشان مهم تر از دولت و قّوه  مجریّه بود«. 
6- طیف نیروهای انقابی، متاسفانه اهتمام و تدبیر کافی نسبت به انتخابات مجلس 
دهم در زمستان 94 نداشتند و نتوانستند از ظرفیت های خود استفاده کنند. حتی پس از 
انتخابات، در حفظ انسجام نمایندگان همسو اهتمام کافی صورت نگرفت. جالب است به یاد 
بیاوریم مثا در انتخابات تهران )با 30 نماینده که رقم مهمی است(، فاصله رای آقای حداد 
عادل با آقای عارف )نفر اول لیست امید( حدود 540 هزار رای بود؛ یعنی نتیجه انتخابات 
در تهران صرفا به خاطر 270 هزار رای واگذار شد؛ به خاطر همه کم کاری ها و دلخوری ها 
و عدم استفاده از ظرفیت ها. اکنون یک سال مانده به انتخابات، یک دغدغه مهم وجود 
دارد و آن اینکه فراتر از به روز رسانی تشکیات، تشکل های وفادار به انقاب )جمنا، جبهه 
پایداری، حزب موتلفه، جمعیت رهپویان، حزب پیشرفت و عدالت، و...( در این ماه ها و سال 
پر تاطم کجای افکار عمومی بوده اند، و چه قدر به میدان آمده و موضع تبیینی دقیق و 

صریح گرفته اند تا در انتخابات سال بعد، بخش مهمی از مسیر را طی کرده باشند؟
7- فراتر از مسئله انتخابات با همه اهمیتش، ده ها چالش یا فرصت و ظرفیت عمل وجود 
دارد که حلقه های سیاسی ما کمتر میل یا توجه به ضرورت ورود و موضع گیری درباره آنها 
را دارند. یعنی اگر موسم انتخابات نباشد، آیا نباید خبری از برخی تشکل های منسوب به 
جبهه انقاب بشنویم؟! اگر درباره مسائل مهم مردم و نظام حرف نداشته باشیم و صراحت 
و مطالبه به خرج ندهیم، اصا به چه کار می آییم و چرا باید انتظار داشــته باشیم مردم و 
نیروهای انقابی در انتخابات متوجه ما شوند؟ چند نفر در مجموعه جبهه انقاب درباره 
مشکات عامه مردم و مسائل و فرصت های امروز نظام به میدان می آیند و حرف می زنند؟ 
و آنها هم که موضع می گیرند، موضع شان چه قدر در یک شبکه رسانه ای به هم پیوسته و 
عمومی پژواک پیدا می کند تا موج بسازد و تبدیل به گفتمان عمومی  شود؟ ما مکلف هستیم 
برای اجرای درســت فرمان امر به معروف و نهی ازمنکر، »امت« )سازمان( تشکیل دهیم؛ 
مقدمه واجب، واجب است. نباید سازماندهی، منحصر در مثا انتخابات و به مثابه چادرهای 
نیم بندی باشد که فقط شب انتخابات برپا و فردای آن - پیروز بشویم یا نشویم- برچیده 
می شود. تشکیات سیاسی موثر، چادر عشایری نیست که بشود فی الفور پهن کرد و نتیجه 
گرفت. منطقا باید مسیر طی شده در امر هماهنگی و سازماندهی آسیب شناسی شود اما 
باید توجه شود که اوا نباید به معنای نبش قبر دلخوری های گذشته و تولید بن بست در 
هم افزایی باشد و ثانیا ظرف آسیب شناسی، فضای رسانه ای آلوده به اغیار و تبادل اتهام یا 

دلخوری در این فضا نیست.
8- فراتر از ضرورت تقریب و تفاهم میان گروه ها برای حرکت جبهه ای، بســیاری از 
تشکل ها، منفردا هم کم تحرک هستند؛ حتی با همان فهم خود که مثا باید انقابی تر موضع 
بگیرند یا مصلحت اندیشانه تر؛ سراغ حزب اللهی ها بروند یا طبقه متوسط. اصا در عرصه 
افکار عمومی نیستند تا ببینیم اولویت بندی شان کدام است؛ ولو ُفرادا. بعضی ها اگر بهانه 
اختاف و گاویز شدن در شب انتخابات نباشد، انگار ضرورت نمی دانند در مسئله دیگری 
ورود و اعام موضع کنند! همین رخوت و کوتاهی در مقابل هجوم سازمان یافته و مغول وار 
جبهه ضدانقاب در ادوار مختلف، موجب ریزش برخی جوان ها در دامن شبه مارکسیست ها 
و چپ های آمریکایی متظاهر به عدالت خواهی، حلقه انحرافی، شبه اصاح طلبان رادیکال و... 
هر تابلوی دیگری شده که متقلبانه، نقاب مطالبه گری بر چهره زده اند. آنگاه مجبور شده ایم 
به جای تهاجم مستدل و قدرتمندانه به هریک از آن اضاع یا قلب دشمن، منفعانه از انقاب 

و نظام و رهبری دفاع کنیم.
9- خداوند در آیه 46 سوره سبأ می فرماید »ُقْل إِنََّما أَِعُظُکم بَِواِحَدْهً أَن تَُقوُموا ِهِ َمْثَنی 
َوُفَراَدی«. جبهه سازی بسیار مهم است. اما اولویت دار تر از آن، این است که هر فرد یا هر 
حلقه و تشکلی پای دفاع از ارزش های انقاب و رهبر شجاع و حکیمی بیاید که به واسطه 
رزمندگان پا به رکاب و موقعیت شناس، با موفقیت به قلب راهبرد خاورمیانه جدید دشمن 
زده، پیش رفته و جنگ مهیب دشمن را مغلوبه کرده است. اگر اکنون در زمانه رو شدن دست 
لیبرال های بی کفایت نتوان - یا حال نداشت- با مردم حرف زد، دیگر باید قید سیاست ورزی 
را زد. آنها که خود را در این جهاد تبیین و صراحت و موضع گیری ناتوان می بینند یا صاح 

نمی دانند به میدان بیایند، باید فاتحه سیاست ورزی خود را بخوانند. 
10- وقتی به فصل انتخابات برسیم و بخواهیم فهرست انتخاباتی تدارک کنیم، آیا فقط 
می خواهیم قدرت و مناصب را در اختیار بگیریم تا اغیار نباشند، یا برای تامین کرامت آمیز 
معاش و معاد مردم و پیشــرفت معطوف به رشد فضایل اخاقی و احکام اسامی، نقشه و 
راهبرد و برنامه داریم؟ این پرسش مهمی است و سزاوار است جریان برای آن برنامه ریزی 
کند، در غیر این صورت عدم ورود یــا ورود در انتخابات، توفیر چندانی نمی کند. نکته 
بعدی، اهمیت زیرســازی افکارعمومی و تعمیق تحلیل و تفکر در میان عامه مردم است. 
اگر بصیرت عمومی سر جایش باشد، اوا می توان استاندارد های نامزدی و احراز صاحیت 
را در تراز واقعی »منصب داری در جمهوری اسامی ایران« باا برد؛ ثانیا وقتی حداقل های 
صاحیت احراز شــود، خیلی فرقی نمی کند چه کسی پیروز انتخابات می شود، مگر در 
میزان توانمندی و سرعت حرکت. ثالثا، انتخابات با پیروزی نامزدها تمام نمی شود و مطالبه 
آرمان ها آن قدر دقیق و قدرتمند می شود که منتخبان نتوانند از پاسخگویی طفره بروند 
یا به مردم دهن کجی کنند. سیاست ورزی انقابی، به جای اینکه مقطعی، راکد، پرهزینه، 
کم بازده و اعتبارسوز باشد، باید حالت مداوم، جریانی، موثر و معتبر پیدا کند. این مدل، 
 نیازمند کارهای زیرساختی در ابعاد »تشکیاتی، شبکه رسانه ای، حلقه های اندیشه ورز 

و برنامه ریز، کادرسازی، و نقادی دقیق« است. 
11- برای موفقیت در انتخابــات، یا باید به کارهای عوام فریبانه و کم زحمت که 
عادت معمول برخی حلقه های سیاســی قدرت زده است، رو کرد؛ و یا اینکه زحمت 
تاش و خدمتگزاری و تدبیر مشکات عمومی و بسیج ظرفیت های معطل پیشرفت و 
عدالت را به جان خرید. مومن به کار ماندگار همت می کند و به تعبیر پیامبر اعظم)ص(، 
 رحمت و لطف خداوند، شــامل آنهاســت که کار را محکم و اســتوار انجام دهند؛ 

»رحم اه أمرأ عمل عما فأتقنه )فأحکمه(«.

شب انتخابات چادر نمی زنند
یادداشت روز

سرویس سیاسی- 
با گذشت 8 ماه از ماجرای دار 
4200 تومانی و ایجاد رانت کان 180 
برای عده ای  تومانی  میلیارد  هزار 
دولتمردان مسئولیت خود  خاص، 
در بخش اول را انکار و بخش دوم را 

به طور کامل سانسور می کنند!
»تصمیم گرفتیم که نرخ دار از فردا 
)سه شنبه( برای تمام فعاان اقتصادی 
و برای رفــع همه نیازهــای قانونی و 
اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، 
دانشجویان، محققین و دانشمندانی که 
برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز 
نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد 
بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای 
کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی ها 
و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی 
پاســخ داده خواهد شد.« این بخشی از 
ســخنان معاون اول رئیس جمهور در 
شامگاه روز دوشــنبه 20 فروردین ماه 

سال جاری است. 
سخنانی که مثل همیشه به جای 
برخورد کارشناسی و منطقی، با جنجال 
و هیاهوی زنجیره ای ها مواجه شد و از 
جهانگیری قهرمان ساختند! یکی تیتر 
زد؛ بازگشــت اسحاق و یکی دیگر او را 
در هیبت سوپرمن به تصویر کشید که 

پیروزمندانه دار را پایین می کشد! 
امــا واقعیت عرصــه اقتصاد چیز 
دیگــری بود. تنهــا نتیجه این تصمیم 
غیرکارشناسی و تصمیمات عجیب بعد 
از آن، هــدر دادن 1۸ میلیــارد دار از 
منابع ارزی کشــور در کشاکش جنگ 
سخت اقتصادی بود. دار 4200 تومانی 
برای مردم آب نداشــت اما نان عده ای 
خــاص را خوب چرب کرد. لقمه چنان 
بزرگ و شــیرین بود کــه خیلی ها را 
به طمع انداخت. شــریعتمداری وزیر 
وقت صنعت اواخر مــرداد در این باره 
می گوید؛ »تقاضای ثبت ســفارش طی 
چهار ماه اخیر نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل 3/5 برابر افزایش پیدا کرده 
است و اگر فرض کنید که همه این ثبت 
سفارش های انجام شده را بخواهیم وارد 
کنیم به 250 میلیارد دار می رسد که 

قابل تصور نیست.«
تب دریافــت دار 4200 تومانی 
چنان باا گرفته بود که هنوز هم می توان 
آثار آن را مشــاهده کرد. کافی است در 
اینترنت عبارت »دار 4200 تومانی« را 
جست وجو کنید. پیشنهادهای خودکار 
)که نشــانه کثرت جست وجو هستند( 
برای جست وجو جالب توجه است؛ دار 
4200 تومانی از کجــا دریافت کنیم، 

شــرایط دریافــت دار 4200 تومانی، 
چگونه دار 4200 تومانی بخریم و...

جهانگیری مرداد ماه در مصاحبه ای 
اعام کرد: دار 4200 تومانی تصمیم 
یــک جمع اقتصادی بود که بنده اعام 
کردم، چون می خواســتند اراده دولت 
پشت این تصمیم باشد، مبنای قیمت 

هم عدد آزاد ابتدای سال بود.
آنچه آن روزها کمتر کســی به آن 
توجه کرد اعام نرخ ارز از سوی معاون 
اول رئیس جمهــور به جــای رئیس کل 
بانــک مرکزی بود. به راســتی چرا این 
تصمیم ارزی و بانکی را ولی اه ســیف 
اعام نکرد؟! راز آن در مصاحبه سیف از 
برکناری از ریاست بانک مرکزی نهفته 
اســت. وی در مصاحبه ای مســئولیت 
خــود و بانک مرکزی در این تصمیم را 
نپذیرفت و گفت بانــک مرکزی صرفاً 
مجــری تصمیمات دولت بوده اســت! 
او در ایــن مورد می گوید: »در حقیقت 
بانــک مرکزی از آن زمان صرفا مجری 
مصوبات دولت بود و سیاســت گذاری 
مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست 
داشته باشد.« سکوت و همراهی سیف 
با تصمیمی که وی و کارشناسان بانک 
مرکزی می دانســتند غلط اســت، چه 

تفاوتی با اتخاذ این تصمیم دارد؟ 
آقای روحانی در سفر اخیر به استان 
ســمنان درباره این تصمیم گفت: »در 
جلسه فروردین ماه دولت، تصمیمی را 
به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای 
آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی 
معتقد بودند ارز باید در کشور تک نرخی 
شود و اعام کردند که باید قیمت ارز را 
4200 تومان اعام کنیم.« نکته جالب 
دلیل آقای روحانی برای شکســت این 
طرح است. وی می گوید: »اگر همه مردم 
همراهی می کردند، حتماً می توانستیم آن 

تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم  اما 
متأســفانه در حین اجرا متوجه شدیم 
برخی از کسانی که به عنوان واردکننده 
و سرمایه گذار از بانک مرکزی ارز دریافت 
کردند، نصف آن و گاهی بیشــتر از آن 
پــول را در بازار فروختند و شــروع به 
ایجاد فساد کردند.« به راستی چه کسی 
باید بر نحوه تخصیص و هزینه کرد این 
ارز نظارت می کــرد؟ جز اینکه وظیفه 
دولت بطور کلی و وزارت صنعت و بانک 
مرکزی به طور خاص بــود؟ نتیجه اما 
جالب است. سیف برکنار و اندکی بعد 
مشاور رئیس جمهور می شود و محمد 
شــریعتمداری که در آستانه استیضاح 
است اســتعفا داده و وزارتخانه دیگری 
را به وی می ســپرند! جــرم آنانکه ارز 
رانتی گرفتنــد و یا جنس وارد نکردند 
یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند 
ســنگین تر اســت یا آنانکه این ارز را 
بی حساب و کتاب دادند و منابع کشور 
را به هدر داده و رانت 1۸0 هزار میلیارد 

تومانی آفریدند؟!
وقتی هیچ کس مسئولیت 

نمی پذیرد
امــا تازه ترین روایــت را در زمینه 
دار 4200 تومانی مشاور رئیس جمهور 
ارائه کرده اســت. حسام الدین آشنا در 
مصاحبه ای با اشــاره به تصمیم گیری 
در بــاره دار 4200 تومانــی با ســلب 
مسئولیت از رئیس جمهور در این زمینه 
گفته اســت : در جلسه تصمیم گیری 
برای دار 4200 تومانی حضور داشتم. 
وقتی اوضاع ســخت می شود هیچ کس 
مسئولیت تصمیمش را قبول نمی کند. 
رئیس جمهور اعام کرد که می خواهیم 
در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز 
که باا مــی رود بحث کنیم. قبل از آن 
جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی 

برگزار کرده بودند و آن جلســه نهایی 
اساسا به درخواســت آقای جهانگیری 
تشــکیل شــد.  وی ادامــه داد : آقای 
جهانگیری در آن جلســه گزارشــی از 
جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی 
دولــت و بیرون دولــت ارائه کردند که 
خاصه اش این ســه نکته بود: یک، ما 
دیگر امکان این را که دار را روی 3500 
نگهداریم، نداریم. دو، چاره ای نیست جز 
اینکه به ســمت تک نرخی کردن ارز 
برویم. ســه، غیر از این نرخ، هر داری 
که هست را باید قاچاق تلقی کنیم. آقای 
روحانی به تک تک اعضای آن جلســه 
نگاه کرد و پرسید: این جمع بندی همه 
شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه 
گفتند من با این جمع بندی صددرصد 
مخالف هستم اما اگر همه شما موافق 
هســتید و این را تنها راه نجات کشور 
می دانید، من بــه مثابه »اکل میته« با 

این پیشنهاد موافقت می کنم!
نکتــه اینجاســت که ایــن چه 
تصمیم عجیب و غربی بوده که شخص 
رئیس جمهور صددرصد با آن مخالف بوده 
و رئیس کل بانک مرکزی نیز موافق آن 
نبوده و صرفاً مجری آن بوده است؟ چه 
کسانی و کجا چنین تصمیمی گرفتند؟ 
بااخره کدام یک از این روایت ها را باید 
پذیرفت؟! اما مهم تر این روایت ها درباره 
آن تصمیم  اشــتباه،  اشتباه بزرگ تری 
اســت که در توزیع این ارز رخ داد و آن 
فساد کان را آفرید و دولتمردان سعی 
می کنند درباره آن سخنی نگویند. تعیین 
تکلیف این قضیه با قاطعیت و شجاعت 
و برخورد جــدی و قانونی با متخلفان 
و مســببان اصلی آن، روشنگر مسائل 
بســیاری خواهد بود. جعبه سیاه دار 
4200 تومانی هنوز باز نشده و عده ای 
به هیچ عنوان عاقه ندارند که باز شود. 

اندیشکده آمریکایی »اســتراتفور« در پیش بینی خود از سال 2019، 
نوشته تحریم های آمریکا نه منجر به فروپاشی جمهوری اسامی می شود 

و نه ایران را به بازگشت به میز مذاکره وادار می کند.
اندیشکده »استفراتفور STRATegic FORecasting/)پیش بینی  راهبردی(« 
روز دوشنبه پیش بینی خود از »روندهای سال 2019« را منتشر کرد. بخشی از این 
گزارش به وضعیت آینده غرب آسیا و همچنین روابط ایران و آمریکا اختصاص یافته 
و در آن عنوان شــده است که تحریم های یکجانبه واشنگتن علیه تهران هیچ  یک از 
دو هدف فروپاشــی جمهوری اسامی ایران یا پای میز مذاکره آوردن ایران را محقق 

نمی کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است: »کارزار تحریمی تحت رهبری ایاات متحده 
به ایران لطمه می زند، اما با وجود مشــکات اقتصادی، به فروپاشــی حکومت ایران 
منجر نمی شود. ایاات متحده امیدوار است با افزایش تحریم ها، ایران را به بازگشت به 
میز مذاکره وادار کند. این اتفاق نخواهد افتاد؛ هرچند که ایران به مناقشات سیاسی 
داخلی شناخته شــده، اما جناح های سیاسی در این کشور ثبات نظام سیاسی را بر 

سیاست بازی ارجح قرار خواهند داد.«
اســتراتفور همچنین نوشــته اســت که بروز مشــکات اقتصادی به تقویت 
محافظه کاران و منتقدان دولت در ایران منجر می شود و نهادهای اطاعاتی نیز برای 

مقابله با فشار رو به افزایش خارجی، قدرت بیشتری خواهند یافت.
این اندیشکده شناخته شده آمریکایی همچنین مدعی شده است که ایران ممکن 
است در واکنش به فشار آمریکا و در صورت ناکامی اروپا در تضمین منافع اقتصادی 
ایران از توافق هسته ای، اقدامات تافی جویانه ای را علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی 

در دستور کار قرار دهد.
به گزارش فارس در بخش دیگری از این گزارش به راهبرد منطقه ای آمریکا در 
غرب آسیا برای مقابله با ایران اشاره شده است. استراتفور از اسرائیل، عربستان سعودی 
و امارات عربی متحده به عنوان سه رژیم همسو در منطقه یاد کرده که در خصومت با 
ایران اشتراک نظر دارند و واشنگتن برای مهار ایران روی آن ها حساب می کند. عمان، 
کویت و قطر کشورهای دیگری هستند که به نوشته استراتفور، برای آمریکا از ارزش 
راهبردی، دیپلماتیک و اقتصادی برخوردار هســتند، اما رغبت چندانی برای اتخاذ 

سیاست تقابلی با ایران ندارند. 

استراتفور:
 تحریم ها نه به فروپاشی ایران منجر می شود 

نه ایرانی ها را پای میز می آورد

یکی از دختران خیابانی که در 
جریان آشوب های سال گذشته در 
خیابان های تهران کشف حجاب 
کرده و ســپس از کشور متواری 
شده بود طی یک کنفرانس خبری 
در پارلمان کانــادا به نام حقوق 
بشر خواستار اعمال تحریم علیه 

ایران شد!
زمانی که این دختر خیابانی برای 
زیر پا گذاشــتن ارزش های اسامی 
و ملی مــردم ایران اقدام به کشــف 
حجاب کرده بود رسانه های خارجی و 

برخی پادوهای داخلی آنان برای وی 
و برخی افراد نظیر این فرد هتاک به 
ارزش های دینی دست به تبلیغات زده 

و مظلوم نمایی کردند!
رســانه های خارجی مدعی شده 
بودند که دختر خیابانی کشف حجاب 
کرده به 2 ســال زندان و 1۸ ســال 
حبس تعلیقی محکوم شــده است، 
برخی رسانه های دیگر نیز از اعتصاب 

غذای وی خبر دادند!
با گذشت زمان مشخص شد که او 
نه به 1۸ سال زندان تعلیقی و دو سال 

حبس قطعی محکوم شده و نه اعتصاب 
غذایی در میان بوده است، صدای این 
فرد امروز از کانادا به گوش می رسد که 
خواستار تحریم ملت ایران شده است.
این اقدام دختر خیابانی نشان داد 
افرادی که به مقدســات و ارزش های 
ملی مردم ایران هتاکی می کنند یک 
قصد بیشــتر ندارنــد و آن اینکه این 
هتاکی ها را فاکتور کرده و پیش اربابان 
خود برده و ضمن دریافت پناهندگی 
علیه ملت رشــید ایران قلم فرسایی و 

تبلیغات منفی کنند.

مدعیان اصاحات پاسخگو باشند
»ایران را تحریم کنید«!

درد کشف حجاب کنندگان معلوم شد

وقتی دولتمردان مسئولیت کارهای خود را انکار می کنند

بازی » من نبودم «
با دار ۴۲۰۰ تومانی و رانت ۱۸۰ هزار میلیاردی



اخبار كشور

حضور پررنگ گروه های نمایشی 
در کشوری که ایران را تحریم کرده!

به زودی بناست یک نمایش که قبا، بدون مجوز در کانادا روی صحنه رفته 
بود، در یکی از تاارهای نمایشی تهران اجرا شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، درحالی که دولت کانادا از ســال 91 بنابر آنچه 
عدم حمایت ایران از همجنس بازها اعام کرده بود، روابط خود با کشــورمان را 
قطع کرد و ازجمله دولت های تحریم کننده ما محســوب می شود، اما گروه های 

نمایشی به طور پی در پی به کانادا سفر می کنند. 
اما نکته مهم این اســت که گروه های نمایشی با چه مجوز و نظارتی بطور 
مکرر به کشــوری که دولت آن نگاهی خصمانه به ایران دارد سفر می کنند؟ آن 
هم در شرایطی که هیچ تصویر یا ویدئویی از اجرای این گونه نمایش ها در خارج 
از کشــور ازجمله در کانادا تا به حال منتشر نشده است. یعنی مشخص نیست 
که گروه ها، نمایش خود را با چه محتوایی روی صحنه می برند. سؤال این است 
که آیا موازین فرهنگی و قانونی و همچنین منافع ملی ایران را رعایت می کنند 
یا نه؟ ضمن اینکه بر چه اساســی، گروه های نمایشی به کانادا می روند و ماک 
انتخاب و اعزام آنها چیست؟ چرا به گروه هایی که به طور مشکوک و بدون مجوز 
به خارج از کشــور می روند، به این سادگی اجازه نمایش در تاارهای نمایشی 

تهران نیز اعطا می شود؟ 
همچنین منفعت واســطه های اعزام گروه ها بــه کانادا و اهداف فرهنگی و 

سیاسی آنها پرسش مهم دیگری است که در ابهام قرار دارد.
این ها پرسش هایی است که انتظار می رود بخش بین الملل اداره کل هنرهای 

نمایشی وزارت ارشاد درباره آنها پاسخ دهد و دست به شفاف سازی بزند.
غربت فرهنگ در مترو!

بخشی از فضای مترو در تهران به فعالیت های فرهنگی و ترویجی اختصاص 
داشت که این فضا، بطور کامل در اختیار تبلیغات تجاری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار کیهان، افرادی که هر روز از مترو استفاده می کنند، یک 
تغییر را به طور آشکار در بخش های مختلف آن احساس می کنند. در حالی که 
قبا بخشی از فضای مترو مزین به کارهای فرهنگی و ترویجی بود، اما از زمان 
تغییر شــهردار تهران، رفته رفته این فضا از فرهنگ و هنر گرفته شده و به طور 
همه جانبه ای در انحصار تبلیغات تجاری قرار گرفته است. نکته مهم این است که 
در سال حمایت از کاای ایرانی، بخش زیادی از تبلیغات مترو در اختیار تبلیغ 

کااهای خارجی و وارداتی است.
قبــا در بخش هایی چــون دیوارهــا و تابلوهای گذرگاه هــا و راهروهای 
ســاختمان های ایســتگاه های مترو و همچنین دیواره ها و نمایشگرهای داخل 
واگن ها، به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی، کار فرهنگی و ترویجی صورت 
می گرفت. تبلیغ کتاب و فرهنگ مطالعه، نمایش آثار هنری با مضامین مذهبی 
و ســبک زندگی و... ازجمله مواردی بود که در این قسمت ها، فضایی متنوع و 
فرهنگی را برای مســافران به وجود می آورد. امــا اان نه تنها خود مترو کاری 
نمی کنــد، بلکه به گروه های فرهنگی و ترویجی مراجعه کننده نیز جواب منفی 

داده می شود. 
یکی از فعالیت هایی که قبا در مترو انجام می شد، معرفی، ترویج و عرضه 
کتاب بود. اما این فعالیت نیز مدتی اســت که تعطیل شده و جای کتاب را هم 
تبلیغ کااهای عمدتا خارجی گرفته است. به طوری که سال های قبل، غرفه هایی 
در ایستگاه های پرتردد مثل ایستگاه میدان انقاب به کتاب اختصاص داشت. اما 

اان این غرفه ها هم به فروشندگان کااهای تجاری واگذار شده است. 
بــا توجه به جمعیت زیادی که هر روز بخشــی از وقت خــود را در مترو 
می گذراننــد، این یک ظرفیت مناســب برای کار فرهنگــی و ترویجی بود که 

متأسفانه این ظرفیت هم اکنون از دست رفته است. 
سکوت وزارت ارشاد 

در مقابل نمایش هنجارشکنانه در سالن های تئاتر
یک نمایش با اقتباس از یکی از نمایشنامه  های خارجی در حال اجراست که 

به تبلیغ انحرافات اخاقی می پردازد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، مجوز اجرای چنین نمایشــی جای سؤال 
دارد. یعنی چطور اثری با این محتوا مجوز اجرا می گیرد؟ آن هم در ســالن پر 
تماشــاگری که نیمه دولتی است. هرچند به گفته  برخی هنرمندان، تئاتر چند 
سالی است که رها شده و نظارت درستی بر آن نیست. همچنین در این سال ها 
اســتفاده از کلمات رکیک، حرکات موزون و نشان دادن رابطه های نامناسب در 
آثار نمایشــی بیشتر از هر موقع به چشم می خورد و با بی توجهی مسئوان این 
حوزه نیز همراه بوده، معلوم نیست معاونت هنری وزارت ارشاد و مرکز هنر های 
نمایشی چه زمانی قرار است برخورد قاطعی در مواجهه با این آثار داشته باشند!

 افشاگری یک مستندساز یهودی 
درباره آمریکا و اسرائیل در تلویزیون

جدیدترین قسمت برنامه تلویزیونی »عصر« میزبان دن کوهن مستندساز 
یهودی آمریکایی است.

این مستندســاز یهودی ساکن آمریکا، بیشتر با مستند تاثیرگذارش به نام 
»کشتار غزه« شناخته می شود؛ مستندی که همراه با »مکس بلومنتال« دیگر 

کارگردان جوان آمریکایی ساخته است. 
این مستندســاز آمریکایی در آستانه سفرش به ایران از سوی سفارت رژیم 

صهیونیستی در آمریکا مورد اهانت و تهدید قرار گرفته بود.
گفتنی اســت، برنامه تلویزیونی عصر با اجرای نادر طالب زاده پنجشنبه ها 
 ســاعت 21 از شــبکه افق و جمعه ها بعــد از خبر 14 از شــبکه یک پخش 

می شود.
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس 

در کنگره سربازان صلح
پنجمین کنگره ملی و نخستین کنگره بین المللی سربازان صلح با تجلیل از 

رزمندگان قدیمی دوران دفاع مقدس برگزار می شود.
این مراسم همزمان با روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری در تاریخ 2۶ 
آذر با حضور جمعی از رزمندگان، هنرمندان و ورزشکاران در مرکز همایش های 

بین المللی برج میاد برگزار خواهد شد.
ازجمله برنامه های این کنگره می توان به تجلیل از کهنه ســربازان دوران 
دفاع مقدس، رونمایی از کتاب صلح و ســمن، نمایش آثار کاریکاتوریست های 

بین المللی با موضوع نفی خشونت و افراطی گری و...  اشاره کرد.
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اریجانی در همایش مدیران حراست:
روند کاهش نرخ ارز 

باید ادامه یابد
رئیس مجلس شورای اســامی گفت: جلسات شورای هماهنگی 
 تاثیرات مثبتی داشــت، روند کاهــش نرخ ارز آغاز شــده و باید 

ادامه یابد.
علی اریجانی در شــصت و نهمین همایش مدیــران و معاونان حفاظت 
پرسنل مراکز و دفاتر حراســت، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها که در تاار 
شــهید مدرس در محل مجلس شورای اســامی برگزار می شد، گفت: گاهی 
برخی از مســائل در کشور باعث می شود به دستاوردهای انقاب توجه نشود، 
اما نباید فراموش کرد زمانی مردم به خاطر روابط شــاه با اسرائیل سرشکسته 
بودند اما در حال حاضر ایران پیشرو مقابله با ظلم است، بنابراین با وجود برخی 
مشکات باید دسته بندی صحیح انجام شود و نباید دستاوردی که انقاب برای 

کشور عزت ایجاد کرده، فراموش شود.
وی با  اشاره به نقش شهدا در عزتمندی کشور گفت: بعد از انقاب اسامی، 
مردم، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر و همچنین رئیس جمهور را 
خود انتخاب می کنند و از رهبری فرزانه برخوردارند و منزلت این دســتاوردها 

کم نیست.
رئیس  مجلس شورای اسامی گفت: بعد از رفتار ناهنجارانه آمریکا در قبال 
برجام، آمریکایی ها در عرصه بین الملل تنها شدند، حداقل در زبان دیپلماتیک 
بسیاری از کشورها با این کار آمریکا مخالفت کردند، بنابراین آنها ضرر کردند.
 اریجانــی بیان کرد: اگر حوادث امروز فرانســه در ایران اتفاق می افتاد، 
دشــمنان می گفتند نظام ایران در حال واژگونی اســت، بنابراین آنها ســعی 
می کنند که با رســانه هایشان برای ایران مشــکل ایجاد کنند و حتی ترامپ 

نسبت به یک تحرک در ایران واکنش نشان می دهد.
وی اظهار کرد: دشمنان قصد داشتند با فشار اقتصادی و روانی در اقتصاد 
ما نابســامانی ایجاد کنند و حتی بازار ارز را در مقطعی تحت تاثیر قرار دادند، 
چرا که مســئله ارز نقطه کانونی بود. اما با تدابیر مقام معظم  رهبری و ایجاد 
شــورای هماهنگی اقتصادی قوا، ســاماندهی امور پیگیری شد و فکر می کنم 
تصمیمات جلسات شورای هماهنگی تاثیرات مثبتی داشته و بیانگر این بود که 
ایران می تواند شــرایط را کنترل کند و خوشبختانه روند کاهش نرخ ارز ایجاد 

شد که باید ادامه یابد.
ضرغامی در دانشگاه شهید رجایی:

تلگرام اولین بار با دستور روحانی 
فیلتر شد

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فیلتر اول تلگرام با 
دستور رئیس جمهور انجام شد، گفت: وقتی در اغتشاشات دی ماه دیدیم 
هماهنگی ها در تلگرام انجام می شــود، در شورای عالی فضای مجازی 

بحث شد و با دستور آقای رئیس جمهور تلگرام فیلتر شد.
عزت اه ضرغامی در ویژه  برنامه روز دانشــجو که به همت بسیج دانشجویی 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این دانشگاه برگزار شد، با  اشاره به اهمیت 
تعلیم و تربیت خطاب به دانشجو معلمان، گفت: کار شما کار تعلیم و تربیت است 
و رهبر معظم انقاب هم همواره فرمودند که دانشجویان هر چقدر می توانند علوم، 
علوم قرآنی و مسائل اعتقادی خودشان را تعمیق ببخشند. اگر این اتفاق رخ دهد 
خیلی از مسائل دیگر نمی توانند برای ما مشکلی ایجاد کنند.  اشکال آنجاست که 
اطاعات ما سطحی می شود و بعد با کمترین تحرکی آدم ها دچار اشتباه می شوند. 
به گزارش فارس، وی بیان داشــت: من تعجب می کنم که برخی ها در موقع 
خوردن غذا وسواس هایی دارند ولی زمان خوردن خوراک معنوی آنچنان توجهی 
نمی کنند. اگر شــما مدیریت شده وارد فضای مجازی نشوید، به مشکل خواهید 
خورد. عضو شورای عالی فضای مجازی با   اشاره به اینکه فضای مجازی در ایران 
ناقص الخلقه متولد شده است، اظهار داشت: ما در حوزه پیام رسانها عقب ماندگی 
داریم، تلگرام هم از داخل پشتیبانی ویژه ای پیدا کرد و نزدیک سه سال دوپینگ 
فنی و سیاسی شد و به عنوان یک پیام رسان متمرکز معرفی شد و آرام آرام هم 
توانست ممبرهایش را افزایش دهد. زمانی که به دومیلیون عضو رسید، من گفتم 

باید پیام رسان های داخلی را تقویت کنیم ولی توجهی نشد.
ضرغامی ادامه داد: فیلتر اول تلگرام با دستور رئیس جمهور انجام شد، البته 
من می بینم برخی در این رابطه شایعاتی درست می کنند که اصا اینگونه نیست. 
وقتی در اغتشاشــات دی ماه دیدیم هماهنگی ها در تلگرام انجام می شــود، در 
شورای عالی فضای مجازی بحث شد و با دستور آقای رئیس جمهور تلگرام فیلتر 

شد.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: رهبری از دولت خواستند که بروند 
برای مصالح ملی پیام رسان داخلی را راه اندازی کنند، البته روایت های نادرستی 
از فرمایشات رهبر انقاب در این رابطه شد ولی وقتی پیام رسانهای خارجی وارد 
ارز دیجیتال شدند، یک دفعه می بینید که ارز کشور و مردم از کشور خارج شده 
است، آن موقع نظام باید جواب بدهد، رهبری هم برای این موضوع خواستند تا 

پیام رسان های داخلی راه اندازی شود.
وی خاطرنشان کرد: پیام رسانها داشتند خوب جلو می رفتند ولی در اوجی 
که باید به اینها کمک می شــد و محکم ایســتادگی می شد، این کار نشد. وقتی 
تلگرام طایی و پوســته های دیگر تلگرام آمد، یک دفعه با این طرح نادرســت، 

استقبال از پیام رسان های داخلی سیر نزولی پیدا کرد.
ضرغامی تصریح کرد: به آقای جهرمی گفتم باید پیام رسان داخلی پرقدرت 
داشــته باشیم و توقع ما این است شما بروید کنار پیام رسان های داخلی باشید. 
اگر دولت و آقای جهرمی همت کنند و پیام رســان های داخلی را تقویت کنند 
مشکل حل می شود. در مورد آقای روحانی هم بعید می دانم که عزم جدی برای 

این مسئله داشته باشند.
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تنظیم بودجه 98 توسط دولت، 
گفت: من تحقیق کردم بودجه 98 هیچ فرقی با بودجه امسال ندارد، ما اگر قرار 
باشد اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و در مقابل فشارهای آمریکا و دشمن بایستیم 
باید برای بودجه برنامه داشته باشیم. هیچ ردپایی در بودجه 98 از نگاه مقاومتی 
نیست و دولت از اان به این فکر است که از صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی 

دوباره پول بگیرد و خرج کند.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: برنامه ما این اســت که نه به 
کسی ظلم می کنیم و نه زیر بار ظلم می رویم.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

نجات یافتگان از هاکت 
به جای شکر ستم می کنند!

»اما هنگامی که خدا آنها را رهایی )از هاکت( بخشید، 
)باز( به ناحق، در زمین ستم می کنند. ای مردم! ستم های 
شما به زیان خود شما است. از زندگی دنیا بهره )می برید(. 
پس بازگشــت شما به ســوی ما است و ما شما را به آنچه 

عمل می کردید، خبر می دهیم.«
یونس - ۲3

بیانات رهبر معظــم انقاب اســامی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره   شهدای استان خراسان جنوبی 
که در تاریخ ۱۴ آبان ۹۷ برگزار شده بود، صبح دیروز 
)سه شنبه( در محل این همایش در بیرجند منتشر شد.

متن بیانات معظم له به شرح ذیل است:
بسم اه الّرحمن الّرحیم )1(

 یکــی از بهترین کارها و شــریف ترین کارها بخصوص 
در روزگار ما، بزرگداشــت شهدا است؛ بخصوص در بعضی از 
مناطق -که گرایش عمومی مردم به ســمت مسائل دینی و 
انقابی است- این کار، رونق و شکوه بیشتر و بهتری می گیرد؛ 
اســتان شما از این قبیل است بحمداه. بنده البّته با بیرجند 
و آن استان مؤمن خیز و عالِم خیز از قدیم آشنا هستم؛ استان 
خراسان جنوبی این جور بوده؛ هم مردم مؤمنی در آن استان 
بوده انــد -چه در خــود بیرجند، چه در قائــن و چه در بقّیه   
شهرهای استان- هم علمای برجسته ای و بزرگی در این استان 
بوده اند که حاا در زمان ما و آنچه خود ما از نزدیک دیده ایم، 
مرحوم آقای تهامی، مرحوم آقای آیتی، مرحوم آقای عارفی، 
این ســه نفر مّای بزرگ که دو نفر از اینها تحصیل کرده های 
نجف بودند. مرحوم آقای آیتی شــاگرد مرحوم آقاضیاء بود؛ 
مرحوم آقای تهامی شــاگرد آقای نائینی بود؛ آقای عارفی هم 

شاگرد مرحوم حاج شیخ)2( در قم بود، از فضای قم بود.
 و دین داری مردم را هم آنجا دیده بودیم. ســال 42 که 
هیچ خبری در آنجا از مســائل نهضت وجود نداشــت، بنده 
آمدم آنجا و مســائل نهضــت را روی منبر مطرح کردم، یک 
اســتقبالی و جوشش درونی ای از مردم مشاهده شد که واقعاً 
تعّجب آور بود! نشان دهنده   عاقه مندی اینها بود. خب بحمداه 
در دوران دفــاع مقّدس هم خیلی تاش کردند، کار کردند و 
دو هزار و اندی شهید؛ غیراز جانبازها و آزادگان و مفقودااثرها 
و مانند اینها، بیش از دو هزار نفر، این اســتان شــهید داده؛ 
آن شهدایی که مشــّخصند؛ و امیدواریم که ان شاءاه برکات 
این شــهدا شامل حال مردم اســتان و آینده   استان و روحیه   

استان بشود.
 امروز کشــور ما بــه بزرگداشــت اینها احتیــاج دارد. 
تهاجم دشمنان در سطح مســائل معنوی، بسیار خطیرتر و 

مشکل ســازتر است از سطح مسائل عادی و حمات سخت و 
مانند اینها؛ و تاش دشمن، امروز این است. البّته همچنان که 
در زمینه   فشار سخت و جنگ سخت، دشمن ناکام مانده، در 
اینجا هم ناکام مانده، در اینجا هم بحمداه، رویِش انقابی در 
کشور به طور محسوسی مشاهده می شود، لکن این به تاش 
احتیاج دارد؛ این با تاش، این جور شده و اگر تاش بود، این 
رویش ها ادامه پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت؛ و ان شاءاه 
پیش خواهد رفت، در این تردیدی نیســت. و لذا تشکیل این 
جلسات و بزرگداشت شهیدان خیلی باارزش و خیلی بااهّمّیت 

است.
 و شــما این کار را دنبال کنید؛ این کنگره  بزرگداشــت 
شهیدان را هرچه می توانید، باکیفّیت برگزار کنید؛ شرح حال 
این شهدا را بنویسید. ما می بینیم که یک شهید گمنام، یک 
شــهیدی که نه ســردار بوده، نه فرمانده بوده، نه شخصّیت 
معروفی بوده، وقتی شــرح حالش نوشته می شود و می آید در 

اختیار افکار عمومی، دلها را در موارد زیادی منقلب می کند؛ 
]البّته[ وقتی که درست و با رعایت جوانب گوناگون، این شرح 

حال ها نوشته بشود؛ این کار را بکنید.
 خب ســی ســال از پایان جنگ گذشته لکن قضایای 
مهّم دفاع مقّدس تمام شــدنی نیست، روزبه روز اینها رو به 
پیشرفت است. شــهدای عزیز ما در زمانی که زنده بودند، 
دفاع کردند؛ با جاِن خودشان رفتند میدان؛ امروز با هویّت 
خودشــان، با معنویّت خودشان دارند از هویّت کشور دفاع 
می کنند، از اســام دارند دفاع می کننــد؛ این خیلی چیز 
مهّمی اســت. ســراغ پدرها و مادرها بروید. حاا متأّسفانه 
بســیاری از پدران و مادران شــهیدان از دنیا رفته اند لکن 
سراغ آنهایی که هستند -پدرانشان، مادرانشان، آنهایی که 
همسر داشتند، همسرانشان- بروید، بپرسید، بخواهید شرح 
حال این شهدای عزیز را و آنها را ثبت کنید؛ و سعی کنید 
که باکیفّیت از آب ]درآورید[؛ حاا کّمّیات قابل توّجه است 

لکن مهم تر از کّمّیات، کیفّیات اســت که آنها را بایســتی 
ان شاءاه ماحظه کنید.

 به هر حال ما ســام صمیمانه و درود حقیقی خودمان را 
به شهیدان عزیز و خانواده های شهدا عرض می کنیم -شهدای 
استان خراسان جنوبی، بیرجند و بقّیه   شهرها- و به مردم آن 
منطقه هم سام می رســانیم. جناب آقای عبادی سام ما را 
به مردم بیرجند و مردم خراسان جنوبی برسانند و امیدواریم 
ان شاءاه همیشه مشمول الطاف الهی باشند و آقای استاندار 
هم همان طور که گفتند، ان شاءاه به مشکات مردم برسند 
و کارهــای ازمی را که در آنجا باید انجام بگیرد، ان شــاءاه 

انجام بدهند.
والّسام علیکم و رحمه ًْاه و برکاته

_________________

1( این دیدار در چارچوب دیدارهای دسته جمعی برگزار شد.
2( شیخ عبدالکریم حائری

رهبر انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی:

شهدا در زمان حیات با جان 
و امروز با معنویت خود از هویت کشور و اسام دفاع می کنند

پیکرهای پاک ۷2 شــهید تازه تفحص شده 
هشــت ســال دفاع مقدس با اســتقبال مردم 
شهیدپرور ایران اسامی دیروز )سه شنبه( از مرز 

شلمچه به خاک وطن منتقل شدند. 
به گزارش ایرنا این شــهدا در عملیات های رمضان، 
کربای پنج و تک دشــمن دراواخــر جنگ تحمیلی به 
شهادت رســیدند که اخیرا در مناطق عملیاتی زبیدات، 
شلمچه و کتیبان از ســوی گروه های تفحص در خاک 

عراق شناسایی شدند. 

 پیکرهــای مطهر این شــهدا با برگــزاری آئینی بر 
روی دوش عشــایر بسیجی اهل ســنت منطقه گچین 
بندرعباس از گذرگاه مرزی شــلمچه وارد خاک میهن 

اسامی شدند.
رئیس کمیتــه جســت وجوی مفقودین ســتاد کل 
نیروهای مسلح ، اظهار داشت: در میان پیکرهای مطهر 
این شــهدا پیکر چهار مجاهد شهید عراقی از لشکر بدر 
که در عملیات کربای پنج به شــهادت رسیده و اخیرا 
در جزیره عجراویــه نزدیکترین جزیره به بصره تفحص 

شدند وجود دارد.
ســرتیپ ســیدمحمد باقرزاده گفت: پیکرهای این 
چهار شــهید پس از انتقال به مشــهد مقدس و طواف 
در حرم امام رضا)ع( برای خاکســپاری به کربا و نجف 

منتقل می شوند.
ســرتیپ باقرزاده در این مراسم گفت: هفته آینده و 
در روز 2۷ آذرماه 4۶ شهید دیگر دوران دفاع مقدس از 
طریق مرز مهران وارد کشور شده و مورد استقبال مردم 

قرار خواهند گرفت. 

اجاسیه نهایی کنگره ملی دو هزار شهید خراسان 
جنوبی دیروز)سه شــنبه(  با رمز یا حســین)ع( در 

حسینیه جماران بیرجند برگزار شد. 
به گزارش ایرنا اجاســیه نهایی کنگره شهدای استان 
خراسان جنوبی با پخش بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 
در دیدار دست اندرکاران این کنگره که آبان ماه امسال برگزار 

شده بود، آغاز شد.
حضرت آیت اه خامنه ای در این دیدار، استان خراسان 
جنوبی را استانی مؤمن خیز و عالم  پرور خواندند و با تجلیل از 
سابقه حضور پرشور و مؤثر مردم این استان در نهضت انقاب 
اسامی و دفاع مقدس، گفتند: امروز بزرگداشت شهیدان از 
بهترین و شریف  ترین کارهاست و کشور به آن احتیاج دارد.

رهبر انقاب اسامی با اشاره به تهاجم خطیر دشمنان 
در مسائل معنوی، افزودند: البته رویش های انقاب در سراسر 
کشور محسوس اســت و با تاش و گسترش این رویش ها، 
دشــمن در تهاجم به معنویات نیز همچون جنگ ســخت، 

شکست خواهد خورد.
ایشــان با تأکید بر لزوم برگزاری با کیفیت بزرگداشت 
شهیدان و ثبت و ضبط خاطرات و شرح احوال آنان، گفتند: 
شــهیدان عزیز در زمان حیاتشــان با جان خود وارد میدان 
دفاع شدند، و امروز با هویت و معنویت خود از کشور و اسام 
دفاع می کنند، بنابراین دفاع مقدس تمام شدنی نیست و یک 

حقیقت در حال پیشرفت است.
بــه گزارش ایرنا برنامه ریزی برای برگزاری این کنگره از 
دو ســال قبل در خراسان جنوبی آغاز شد و تاکنون بیش از 

500  یادواره شهید و 13 اجاسیه برگزار شده است.
اجاسیه شــهدای اهل سنت استان به عنوان نخستین 
اجاســیه این کنگره ششم شهریور ماه سال جاری در شهر 

اسدیه درمیان برگزار شد. 
اجاسیه ایثارگران خراســان جنوبی، شهدای کشاورز، 
شــهدای هنرمند، شــهدای ورزشــکار، شــهدای طاب و 
روحانی، شهدای دانش آموز و فرهنگی، شهدای زن، شهدای 
جاویدااثر و گمنام، شــهدای اســاتید و دانشــجو، شهدای 
خراسان جنوبی مقیم مشهد مقدس، اجاسیه فضای مجازی 
کنگره ملی دو هزار شهید استان و اجاسیه شهدای نیروهای 
مسلح خراسان جنوبی از دیگر اجاسیه های بزرگترین رویداد 

فرهنگی در خراسان جنوبی بود که امسال برگزار شد. 
اجاســیه پایانی کنگره ملی دو هزار شــهید خراسان 
جنوبی با حضور خانواده معظم شــهدا، نماینده ولی فقیه در 
استان، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقاب اســامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه، استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اســامی، فرماندهــان نظامی و 
انتظامــی، ائمه جمعه و قشــرهای مختلف مــردم در حال 

برگزاری است. 
متولی آستان قدس رضوی:

فرهنگ شهادت، اقتصاد مقاومتی را
 به ما می آموزد

دو شهید گمنام نیز میهمان ویژه این اجاسیه هستند. 
همچنیــن در این آییــن 122 کتاب حــوزه دفاع مقدس 

رونمایی می شود.
متولی آستان قدس رضوی  گفت: فرهنگ شهادت به ما 
می آموزد که در مقابل دشمنان تسلیم نشویم و به داشته های 

خود تکیه کنیم. 
به گزارش ایسنا، حجت ااسام والمسلمین سیدابراهیم 
رئیســی، دیروز، در اجاســیه نهایی کنگــره ملی دو هزار 
شهید خراســان جنوبی، با بیان اینکه هر کسی که خونش 
به ثاراه متصل شد خود خداوند متعال خون خواه آن است 
و خدا همانطور که از خون امام حســین)ع( نگذشــت، از 
خون هزاران شهید در جهان اسام نمی گذرد، تصریح کرد: 
دشــمنان تاش بسیاری کردند تا نام حسین)ع( و کربای 
حســین)ع( را محو کنند اما روز عاشورا تبلور عاشوراییان 

شد. 
وی بــا بیان اینکــه خون امــام حســین)ع( در عالم 
جهل زدایی کرد، اظهار کرد: پرچم شــهادت در تمام نسل ها 
و عصرها در زندگی و خانواده شــهدا برافراشــته است و این 
پرچم هیچ وقت محو نخواهد شد و این پرچم اجازه نمی دهد 

سخنی بر خاف مسیر شهید بر زبان جاری شود. 
نماینــده مردم خراســان جنوبــی در مجلس خبرگان 
رهبری بیان کرد: امروز بیداری اسامی در منطقه به برکت 
خون شهدا شکل گرفته است و خون شهدا نیز همانند خون 

امام حسین)ع( جهل زدایی کرد. 
رئیســی اظهار کرد: فرهنگ شهادت به ما می آموزد که 
در مقابل دشمنان تسلیم نشویم و به داشته های خود تکیه 

کنیم. 
وی بــا بیــان اینکه مردم خراســان جنوبــی از امتیاز 
غیرتمنــدی، دلدادگی به نظام و وایت برخوردار هســتند، 
ادامه داد: نرخ جرم در خراســان جنوبی پایین ترین نرخ در 
میان سایر استان های کشور است و رمز این پایین بودن نرخ 

جرم در فرهنگ، تدین و دینداری مردم است. 

متولی آســتان قــدس رضوی بیان کــرد: نمی توان در 
فضایی که به عطر شهدا معطر است حرف و سخن از استکبار 
و استعمار به جای آزادی، وادادگی به جای اتکای به فرهنگ 
غنی کشــور و کوتاه آمدن و تســلیم آمدن در مقابل هجوم 

دشمنان گفت. 
رئیسی یادآور شد: خانواده شهدا بدانند در تمام نسل ها 
پرچم شهادت در زندگی شما و خانواده شما برافراشته است 
و این پرچم برافراشته هیچ زمانی از زندگی شما محو نخواهد 

شد. 
سرلشکر جعفری:

اینکه آمریکا با خروج از برجام ایران را پای میز 
مذاکره برگرداند یک تخلف و خیال است

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب اسامی تاکید کرد: 
این ایده که آمریکا با خروج از برجام ایران را پای میز مذاکره 

برگرداند صرفا یک تخلف و خیال است. 
بــه گزارش تســنیم از بیرجند ، سرلشــکر محمدعلی 
جعفــری دیروز در اجاســیه نهایی کنگره 2000 شــهید 
اســتان خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت یاد همه شهیدان 
دفاع مقدس، شــهدای انقاب اســامی، شــهدای مدافع 
حرم و شــهدای راه امنیت، اظهار داشــت: تقدیم  کردن دو 
هزار شــهید و بیش از چهارهزار جانباز از سوی استانی که 
جمعیتی زیر یک میلیون نفر دارد، نسبت بسیار زیادی بوده 
که نشــان دهنده بارز ایمان و وایت مداری مردم شهید پرور 

استان خراسان جنوبی است.
فرمانده کل سپاه گفت: براساس آخرین نظرسنجی در 
مهر ماه اســتان خراســان جنوبی دارای مقام اول در دفاع از 
ارزش های انقاب اســامی، وایت، راه مقاومت و ایستادگی 
و پشــتیبانی نظام و اهداف واای انقاب اسامی است و در 
میان استان ها بااترین حمایت و پشتیبانی مربوط به استان 
شماســت، از همین حیث باید به این رتبــه و مقام افتخار 
کرده و انشاءاه همیشه آن را در طول تاریخ انقاب اسامی 

حفظ کنید.
سرلشــکر جعفــری اضافه کرد: برخی از مســئوان ما 
گوش شان سنگین است و این پیا م ها را درست نمی شنوند، 
اگر این پیام ها و صداها به درســتی شــنیده شود گرایش به 
دشمن، آمریکا و غرب رخت بر خواهد بست؛ این ضعف هایی 
که شــما مشاهده می کنید ناشی از این موضوع بوده که این 
پیام ها را نمی شــنویم چراکه اگر بشــنویم روحیه ها قوی و 

حرکت جدی خواهد شد.
سرلشــکر جعفری با تاکید بر اینکــه امروز ملت ایران 

در جهان پرچمدار چنین حرکتی در این مســیر الهی است 
و بســیاری از کشــورهای دیگر در حال الگوگیری از ایران 
اســامی در مقاومت و ایســتادگی در برابر نظام ســلطه و 
استکبار جهانی هستند، بیان داشت: بزرگترین دستاورد این 
راه و خون شــهدا بقای انقاب اسامی در منطقه و جهان 
است. در جامعه ای که مســئله شهادت ماندگار باشد دیگر 

شکست وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کــرد: نکته ای که امروز شــاهدیم و مقام 
عظمای وایت نیز اعام کردند این بود که اقتدار و هیمنه 
آمریکای امروز ضعیف تر از آمریکای  چهار دهه قبل است؛ 
قــدرت آمریکا رو به افول و زوال اســت. امروز این نکات 
و دســتاوردها نه تنها از زبان مسئوان جمهوری اسامی 
و زبان مبــارک مقام معظم رهبری بیان می شــود بلکه 
دشمنان هم به این نکات اقرار می کنند و تقریباً از فشار، 
مبارزه و تهدید علیه ایران اســامی و انقاب اســامی نا 

امید شدند.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب اسامی در بخش 
دیگری از ســخنانش با تاکید بر اینکه خواسته های ترامپ 
آرزوهایی اســت که مطلقاً قابل تحقق نیست، اظهار داشت: 
چیــزی در تاریخ نیســت که نشــان دهد ایــران در برابر 
خواســته های آمریکا حتی با وجود فشار سنگین اقتصادی 
تسلیم شود؛ این بزرگترین درس امروز برای ملت های تحت 

 ستم است .
وی بــا بیان اینکه این ایده که آمریکا با خروج از برجام 
ایران را پای میز مذاکره برگرداند نیز صرفاً یک تخلف و خیال 
اســت، ادامه داد: این ها اقرار به شکست های بزرگی است که 
آمریــکا در طول 40 ســاله عمر پربرکت انقاب اســامی 

متحمل شده و امروز به این اقرار ها رسیده اند.
سرلشــکر جعفری با بیان اینکه همیشه آمریکایی ها و 
دشمنان انقاب اسامی با شکست مواجه بودند، بیان داشت: 
از ابتــدای پیــروزی انقاب در بیابان های طبس شکســت 
خوردنــد، جنگ را به ما تحمیل کردنــد برای اینکه انقاب 
اســامی به جهان صادر نشود اما همین جنگ هشت ساله و 
مقاومت سبب شــد انقاب اسامی به جهان و ایستادگی و 

مقاومت به دیگر کشورها صادر شود.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب اسامی مقاومت 
مردم غزه و فلســطین، عراق و یمــن را در برابر جنایت ها و 
جنگ طلبی ها مدیون ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران 
و به برکت خون شهیدان  دانست و افزود: این ها شکست های 

پی در پی است که دشمنان متحمل شدند.

برگزاری كنگره ۲ هزار شهید خراسان  جنوبی در بیرجند

پیکر مطهر 7۲ شهید دفاع مقدس
به میهن اسامی بازگشت

خبر  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
تست موشکی اخیر را تایید کرد و گفت 
که واکنش  آمریکایی ها نشــان می دهد 
که این تســت برای آنها بسیار مهم بود 
که فریادشان درآمد ضمن آنکه وی این 
تست موشکی را در چارچوب ساحهای 
متعارف دفاعی عنــوان کرد که نیاز به 

اجازه گرفتن ندارد.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه پاســداران انقاب اسامی در 
گفت وگــو با خبرگزاری فــارس با تایید خبر 
تست موشک بالستیک اخیر اظهار داشت: ما 
تست های موشکی مان را انجام می دهیم و این 

کار اخیر هم تست مهمی بود.
ســردار حاجی زاده درخصــوص واکنش 
آمریکایی ها به این تســت که از سوی مایک 
پمپئو وزیر خارجه این کشــور هم اعام شد، 
گفت: این واکنش ها نشــان می دهد که این 
موضوع برای آنها بسیار مهم بود که فریادشان 

درآمد.
وی با بیان اینکه بیش از 40 تا 50 تست 

در ســال انجام می دهیم، تاکیــد کرد: اینکه 
آمریکایی ها نسبت به برخی از این آزمایش ها 
واکنش نشــان می دهند نشان دهنده فشار به 

آنهاست.
ســردار حاجــی زاده البته به اســم این 
موشک اشــاره ای نکرد. ازم به یادآوری است 
که دهم آذرمــاه، وزیر امور خارجه آمریکا در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: »ایران به تازگی 
یک موشک میان برد بالستیک آزمایش کرده 
که قادر است کاهک های متعدد حمل کند.« 
وی مدعی شــد که این آزمایــش، قطعنامه 

2231 شورای امنیت را نقض می کند.
یک روز پــس از ادعای پمپئو، ســردار 
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای 
مســلح در ایــن باره اظهار داشــت: تســت 
موشــک ها و توان دفاعی جمهوری اسامی 
برای دفاع و در راســتای بازدارندگی است و 
این کار ادامه پیدا خواهد کرد یعنی هم تست 

و هم توسعه موشکی را ادامه خواهیم داد.
وی تصریــح کرد: این موضــوع خارج از 
چارچوب مذاکرات اســت و به امنیت ملی ما 

مرتبط است لذا در این رابطه از هیچ کشوری 
اجازه نخواهیم گرفت.

امور خارجه  وزیــر  محمدجواد ظریف 
کشــورمان نیز در مــورد اظهــارات اخیر 
آمریکایی ها پیرامون برنامه موشــکی ایران، 
گفت: آمریکایی ها در دولت گذشته و فعلی 
اعتراف کردند که نــه برجام و نه قطعنامه 
2231، فعالیت ایران را در زمینه موشــکی 
ممنوع نمی کند و هم خانم وندی شــرمن 
در جلســه ســنای آمریکا در مذاکرات این 
حــرف را زد هم آقای برایــان هوک دو ماه 
پیــش این مطلــب را گفت. موشــک های 
جمهوری اسامی با توجه به اینکه نقطه زن 
 هستند فقط برای ســاح متعارف طراحی

شده است.
ظریــف خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
اینکه آمریکا ناقض برجام و قطعنامه شــورای 
امنیت است ناچار اســت برای خود پوششی 
دست و پا کند. اما همان طور که دیدم دیروز 
 شورای امنیت حاضر نشد این ادعای بی جا را 

بررسی کند.

ضمن تایید تست موشکی اخیر 

سردارحاجی زاده:  واکنش  آمریکایی ها 
نشان دهنده فشار به آنهاست

دانش آمــوزان تهرانــی با 
رئیس جمهور  به  نامه ای  ارسال 
رفتارهــای  بــه  فرانســه، 
با  این کشور  پلیس  توهین آمیز 
اعتراض  فرانسوی  دانش آموزان 

کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
اســامی  انجمن هــای  اتحادیــه 
دانش آموزان، در بخش هایی از این 
نامــه که به امضای 2۶0 مســئول 
انجمن اســامی و به نمایندگی از 
تنظیم  تهرانی  دانش آمــوز   1200
شده و به ســفارت فرانسه تحویل 
شــد، خطاب به »امانوئل مکرون« 
آمده اســت: »در کشــور شما که 
مدعی هستید مهد آزادی است، در 
کشور شما که به بهانه های عجیبی 
ماننــد عدم تبلیغــات دینی، حتی 
اجازه حجاب به دختران مســلمان 
داده نمی شــود، در روزهــای اخیر 
تعــداد زیادی دانش آمــوز نوجوان 
همــراه با صدها هــزار نفر از مردم 
فرانســه در اعتــراض به شــرایط 
بد کشــورتان دســت به تشــکیل 
بزرگ تریــن تجمع اعتراضی زده اند 
و لب بــه اعتراض گشــوده اند. اما 

پاســخ حکومت شــما  می دانیــد 
زیر نظر شــما به ایــن همه مردم 
معتــرض چــه بــود؟ ســرکوب، 
 دست های بســته، کتک و مجازات 

دانش آموزان.
مــا اعضــای انجمن اســامی 
شــهر تهران به عنوان باسابقه ترین 
تشکیات دانش آموزی ایران، ضمن 
اعتراض شدید نســبت به وضعیت 
زننده و توهین آمیزی که در برخورد 
بــا همتایان پاریســی مان شــکل 
گرفته، دولت فرانسه را مسئول این 
اتفاق زشــت می دانیم و برای شما 
متاسفیم که به جای پذیرش نقد و 
اجازه شنیده شدن صدای مخالف، 
حتی به دانش آمــوزان نوجوان هم 
رحم نمی کنید و کوله هایشان را از 
آنها می گیرید و دستهایشــان را از 
پشــت می بندید. کاش تکلیف دنیا 
را روشــن کنید. ژست دموکراتیک 
شما را باور کنیم یا دست های بسته 
دانش آموزان فرانسوی را. امیدواریم 
روزی برسد که عدالت واقعی را در 
دنیا ببینیــم. روزی که حتما روی 
عدالت  دانش آموزان  و  شما ســیاه 

خواه، سربلند خواهند بود.«

نامه اعتراضی دانش آموزان تهرانی به رئیس جمهور فرانسه
ژست دموکراتیک تان را باور کنیم

 یا دست های بسته دانش آموزان فرانسوی را؟



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
چهار شنبه           ۲۱ آذر ۱۳۹۷

4 ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۷۲

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/590/000سکه تمام طرح جدید
3/400/000سکه تمام طرح قدیم

1/870/000نیم سکه
1/070/000ربع سکه

630/000گرمی
318/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
11/026دار
12/929یورو
14/461پوند

2/211لیر ترکیه
3/040درهم امارات

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه)تومان(نوع خودروردیف
22/492/00038/200/000پراید 1111
22/709/00035/000/000پراید 2131
23/400/00035/600/000پراید 3151
74/952/600131/100/000چانگان4
30/389/00044/700/000تیبا 52
31/143/00047/500/000ساینا دنده ای6
32/944/60057/000/000پژو 7405
8SLX 35/105/90061/000/000پژو
34/745/20059/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70071/000/000پژو پارس10

11 TU5 پژو پارس
42/481/00081/000/000کاس 13

36/286/00062/100/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00073/000/000پژو 206 تیپ 135
قیمت پژو 14206

V8 42/763/10073/000/000 صندوقدار

سمند ال ایکس 15
(LX)33/535/40061/500/000

16EF 734/338/20063/000/000سمند
سمند دوگانه سوز 17

36/616/00065/000/000کاس 16
46/989/40081/500/000دنا18
46/069/90091/500/000تندر پاس دنده ای19
47/128/30092/000/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000281/000/000مزدا 213
54/644/000122/000/000ساندرو اتوماتیک22
48/264/00088/500/000پارس تندر23
20754/361/900116/000/000 اتوماتیک24
42/941/00088/500/000سمند سورن (توربو)25
27/507/00041/000/000تیبا صندوق دار26

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۹/20

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره 
اعام کرد مشخص نیست دولتمردان چگونه 
بــدون دریافت اطاعات، ارز چهار هزار و 200 
تومانی را در اختیار کسانی قرار دادند که امروزه 

مشخص شده بعضا  فاسد هستند. 
غامرضا دوانی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، 
درباره شــرکت های تازه تاسیســی که بــدون ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده ارز چهار هزار و 200 
تومانی گرفتند، اظهار داشت: اساسا در هیچ کجای 
دنیا ارز دولتی که منابع مردم اســت را به هر کسی 
نمی دهنــد، بلکه این ارز را فقط به فعاان اقتصادی 

شناخته شده می دهند. 
وی افزود: بزرگترین اشتباه این بود که ارز را به 
کســانی تخصیص داد که فاقد شناسنامه اقتصادی 

بودند. حتی به بعضی اسامی مسخره این ارز تخصیص 
گرفت. 

این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره 
ادامه داد: با توجه به قانون ارتقای سامت نظام اداری 
و مقابله با فســاد صورت های مالی کلیه اشــخاص 
حقوقــی که با بانک ها و دولت معامله می کنند باید 
حسابرسی شده باشند. از طرف دیگر به موجب تبصره 
یک ماده 186 قانون مالیات های مســتقیم، کسانی 
که از تسهیات بانکی استفاده می کنند باید گواهی 
پرداخت مالیات و گواهی ارائه صورت های مالی را به 

اداره های مالیاتی ارائه می کردند. 
به گفته دوانی، مشخص نیست دولتمردان چگونه 
بــدون دریافت این اطاعات ثروت ملی را در اختیار 
کسانی قرار دادند که امروزه مشخص شده بعضا  فاسد 

هستند و هم اکنون دولت در پی بررسی فساد حاصل 
از این اقدام است. 

وی اضافه کرد: اگر قرار است در کشور پایداری 
نظــام مالــی برقرار باشــد، هیچ راهــکاری به جز 

حسابداری مستقل وجود ندارد.
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره 
معتقد اســت تاکنون عزم ملی برای مقابله با فساد، 
رانت خواری و هرزخواری وجود نداشته زیرا اطاعات 
منتشــره نشــان داده که برخی از دولتیان درگیر 
معاماتی ناسالم بوده اند. که دادستان کل کشور نیز 
در این مورد صراحتا اعام کرده که برخی مسئوان 

در قافله قاچاق شریک هستند. 
دوانی افزود: در شــرایط فعلی شایســته است 
دولت با اصاح امور کوشش کند با شایسته سااری 

و برقراری نظام پاسخگویی و مسئولیت پذیری به مردم 
پاسخگو باشد، زیرا مردم نمی پذیرند که درآمدهای 
مالیاتی به عنوان درآمدهای اصلی دولت تلقی شود 
اما دولت درباره خرج کرد آن پاســخگو نباشد. مردم 
نمی پذیرند که بخش قابل ماحظه ای از درآمدهای 
مالیاتی به نهاد یا انجمن هایی تخصیص یابد که از دید 
ملت یک قدم در راه رفاه اجتماعی کشور برنمی دارند. 
گفتنی اســت، اوایل ســال جاری دولت اعام 
کرد که به هر شــخصی کــه ارز بخواهد دار چهار 
هزار و 200 تومانی می دهد. پس از آن شرکت های 
بسیاری تاسیس شدند و بدون ارائه صورت های مالی 
حسابرسی شده دار چهار هزار و 200 تومانی گرفتند 
و سرنوشــت مقدار بسیاری از آن ارزهای تخصیص 

یافته هنوز مشخص نشده است.

عضو انجمن حسابداران خبره: 
ارز 4200 تومانی به برخی از افراد فاسد داده شده است

* رئیــس کل بانک مرکزی آغاز به کار کانال های مالی ایران با چندین 
کشــور و حــذف دار از تبادات تجاری ایران با آن کشــورها را اقدام 
مهمی در حوزه تحریم مالی ایران توصیف کرد و افزود: عما بین ایران 
و برخی از کشــورها پیمان پولی دو جانبه ایجاد شــده است. همتی در 
جلسه با اقتصاددانان ضمن اشاره به مشکات و موانع پیش روی اقتصاد 
کشور، اقدام های انجام شده توسط بانک مرکزی در چهار ماهه گذشته 
را تشــریح کرد و با  اشاره به برگشــت تدریجی ارز ناشی از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به روند کاهشی قیمت ارز 
امیدوارم با ارائه ارزهای بیشــتر آنها در چرخه اقتصاد واردات مورد نیاز 
تولید کشور با نرخ های پایین تر ارز تأمین شود. وی با  اشاره به تعیین سقف 
برای تراکنش های کارت های بانکی گفت: در هیچ جای دنیا با استفاده از 
کارت های دبیت و دستگاه کارتخوان، نمی توان مبالغ کان جابه جا کرد.
* ســخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بیــان اینکه قیمت 
استیک رادیال 20 درصد وتایرهای نخی ۳2 درصد افزایش پیدا 
کرد،گفت: اعمال قیمت های جدید باعث شده تا فروش حواله ای 
استیک توقف کوتاهی داشته باشد. مصطفی تنها در گفت وگو 
با تســنیم، با بیان اینکه اعمال قیمت های جدید باعث شده تا 
فروش حواله ای اســتیک توقف کوتاهی داشته باشد، افزود: 
در چند روز آینده اباغیه قیمت های جدید به شرکت ها ارسال 
و فروش مجدد اســتیک انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: با 
اعمال قیمت های جدید عرضه استیک از سوی کارخانجات با 
سرعت بیشتری همراه و این موضوع خود باعث کاهش قیمت 

استیک در بازار می شود.
* در راســتای کمک به رونق کســب و کار و ایجاد  اشتغال در مناطق 
روســتایی و کم برخوردار کشــور تاکنون بیش از 2 هزار و 700 فقره 
تسهیات  اشــتغالزایی یارانه ای در بانک سینا مورد تصویب قرار گرفته 
اســت. به گزارش مرکز روابط عمومی این بانک، در راستای به گردش 
انداختن طرح های  اشتغال زا در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی و نیز 
کاهش بیکاری و ایجاد  اشــتغال در مناطق کم برخوردار کشور به ویژه 
مناطق روستایی تاکنون 2 هزار و 765 فقره تسهیات یارانه ای کم بهره 
از سوی بانک سینا برای پرداخت به واجدان شرایط تصویب شده است 
که از این تعداد 2 هزار و 333 فقره به مرحله انعقاد قرارداد انجامیده و 
1291 طرح کار آفرینی به مبلغ 3947 میلیارد ریال نیز به بهره برداری 
رســیده اســت که در مجموع برای 9635 نفر در کشور  اشتغالزایی به 

همراه داشته است.

رئیس  انجمن محصوات سلولزی کشور گفت: 80 درصد قیمت 
محصوات سلولزی متاثر از نرخ ارز است، چرا که مواد اولیه این 

صنعت را با ارز 9 تا 10 هزار تومانی تهیه کرده ایم. 
عباس فصیح خوشــگرد در گفت وگو با خبرگــزاری فارس در مورد 
دایل کاهش نیافتن قیمت محصوات سلولزی و بهداشتی بعد از کاهش 
یافتن قیمت ارز اظهارداشت: دو مولفه نرخ ارز و عرضه و تقاضا بر مقوله 

قیمت گذاری محصوات سلولزی و بهداشتی موثر است. 
وی افزود: قیمت محصوات سلولزی و بهداشتی از زمانی که قیمت 
دار حدود 3500 تا چهار هزار تومان بود به یک تعادلی رســیده بود و 
این محصوات طی این مدت چندان افزایش قیمت نداشت و اگر افزایش 
قیمتی روی این محصوات اعمال می شد از ناحیه افزایش هزینه حمل ونقل 

یا مزد کارگر و هزینه هایی از این قبیل بود. 
رئیس  انجمن محصوات سلولزی کشور اظهار داشت: زمانی که قیمت 
ارز به صورت ناگهانی افزایش یافت به یکباره روی قیمت این محصوات 

اثر گذاشت و قیمت تولیدات این بخش افزایش یافت. 
فصیح خوشــگرد با بیان اینکه تولید کنندگان محصوات ســلولزی 
و بهداشــتی هیــچ گاه ارز را از بازار آزاد تهیه نکرده انــد، گفت: ارز این 
تولید کنندگان از ارز نیمایی یا به عبارتی از سامانه نیما تهیه می شود که 
از همان ابتدای تشکیل این سامانه قیمت ارز در این سامانه حدود 9 تا 10 
هزار تومان بوده است.وی با بیان اینکه 70 تا 80 درصد قیمت محصوات 
ســلولزی و بهداشتی ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد، افزود: 70 تا 80 
درصد مواد اولیه این محصوات وارداتی اســت. بنابراین تولید کنندگان 
این صنف هیچ گاه ارز را با قیمت بازار آزاد که 15 یا 17 هزار تومان بود 
خریداری نکردند که اکنون که قیمت دار به 11 هزار تومان کاهش یافته 

قیمت این محصوات هم به همان نسبت کاهش یابد.
رئیس  انجمن محصوات ســلولزی کشــور افــزود: افزایش قیمت 
محصوات سلولزی و بهداشتی ناشی از اختاف قیمت ارز در سامانه نیما 
یعنی ارز 9 تا 10 هزار تومانی با ارز 3500 تا چهار هزار تومانی اســت و 
به عبارتی قیمت داری که تولید کنندگان تهیه می کنند با داری که در 

کوچه و خیابان فروخته می شود متفاوت است.
فصیح خوشگرد با بیان اینکه اکنون شرایط تولید کنندگان محصوات 
سلولزی و بهداشتی نسبت به چند ماه گذشته بسیار بهتر شده است، گفت: 
پــس از افزایش قیمت این محصوات به دلیل افزایش قیمت دار مردم 
به دلیل نگرانی از کمبود محصوات ســلولزی و بهداشتی به بازار هجوم 

آوردند و همین اقدام هم منجر به کاهش این محصوات در بازار شد. 
وی افزود: در حال حاضر محصوات سلولزی و بهداشتی به وفور در بازار 
و انبارها موجود است و حتی می توان گفت مشتری برای خرید کم است. 

رئیس انجمن محصوات سلولزی کشور با اشاره به تحریم های ظالمانه 
و یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: قیمت واقعی ارز 9 تا 10 هزار تومان 
نیست و ما امیدواریم این قیمت هم کاهش یابد و در صورت کاهش می توان 

امیدوار بود که قیمت این محصوات هم کاهش یابد. 

در شرایطی که تولید نفت ایران بیش از یک و نیم میلیون بشکه 
کاهش یافته، رویترز اعام کرد ایران بزرگ ترین تخفیف یک دهه 
گذشــته را به خریداران نفت آسیا نسبت به نفت عربستان در ماه 

ژانویه می دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، براساس اسناد قیمتی که 
توسط رویترز مشاهده شــده است ایران نفت سبک خود را برای ماه ژانویه 

»دیماه« یک دار کمتر از ماه قبل عرضه خواهد کرد.
ایــران همچنیــن قیمت نفت را برای 3 گرید دیگــر نفت خام هم برای 
خریداران آسیایی کاهش داده  است، این کاهش قیمت در راستای رقابت با 
عربستان است و باعث شده قیمت نفت خام ایران بزرگترین تخفیف نفتی را 
در یک دهه گذشــته نسبت به نفت عربستان برای سومین ماه پیاپی از ماه 
نوامبر تاکنون داشته باشد.براساس محاسبات رویترز، قیمت نفت خام سبک 
ایران برای ماه ژانویه 30 ســنت ارزان تر از نفت خام ســبک عربستان است 
و نفت ســنگین ایران حدود 1/25 دار کمتر از نفت گرید متوسط عربستان 
عرضه خواهد شد.براســاس این گزارش، نفت خام فروزان ایران حدود 1/10 

دار در بشکه کمتر از نفت »عرب مدیوم« است.
گفتنی است این تخفیف وزارت نفت در شرایطی ارائه شده که برآوردها 
نشــان می دهد تولید نفت ایران در پی تحریم ها بیش از یک و نیم میلیون 
بشکه کاهش یافته است.هفته گذشته پایگاه خبری اویل پرایس مدعی شد 
صادرات نفت ایران در ماه نوامبر )آبان و آذر( 854 هزار بشکه در روز کاهش 
یافته و به 1/041 میلیون بشــکه در روز رسیده است.به اعتقاد کارشناسان 
حوزه انرژی، هر چند ارائه تخفیف یک راهکار برای جذب مشــتری در بازار 
نفت محسوب می گردد، اما به نظر نمی رسد ارائه بزرگترین تخفیف یک دهه 
 گذشــته در شــرایط فعلی کمک چندانی به حل مشکل فروش نفت ایران

 بکند.سؤال این است که آیا این شیوه تخفیف داوطلبانه نوعی خراب کردن 
بازار نفت ایران نیست که مشتریان نفت ایران را به کاهش قیمت عادت داده 

و آن را به اهرمی علیه خودمان تبدیل کنند؟
از سوی دیگر مشکل نفت ایران به راهکارهای جدی تری نیاز دارد، چرا 
که عربســتان علی رغم تعهد به کاهش 500 هزار بشکه ای در نشست اخیر 
اوپک، برای جایگزینی نفت ایران نقشــه کشــیده است. وزیر نفت عربستان 
گفته اســت اگر کشوری به صورت طبیعی تولید نفتش کاهش یابد، ریاض 
تولید نفتش را برای جایگزینی آن، افزایش می دهد!این در حالی اســت که 
وزیر نفت اعام کرده است در نشست اخیر اوپک، ایران از کاهش حجم تولید 
معاف شده ولی در بیانیه پایانی به این موضوع اشاره نشده است.از سوی دیگر 
به نظر نمی رســد مشکل فروش نفت ایران با این تخفیف ها حل شود، بلکه 
دولت روحانی باید اســتراتژی بهتری به جای انفعال و امید بســتن به غرب 

برای مقابله با این وضعیت اتخاذ نماید.

به جای تغییر استراتژی انفعالی
 بزرگ ترین تخفیف وزارت نفت
 به مشتریان طی یک دهه اخیر

پس از اینکه یکی از مقامات شرکت هوآوی چین با شکایت 
آمریکا دستگیر شد، چین در اقدامی متقابل فروش گوشی های 

اپل را ممنوع کرد. 
به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از رویترز، با شــکایت شــرکت 
مخابراتی کوالکام از اپل به علت نقض ثبت اختراع تراشه های این کمپانی 
و نصب در آیفون، دادگاه چین فروش و واردات هرگونه گوشی های اپل 

را ممنوع کرد. 
البته ممنوعیت جدید شامل حال آیفون 10 اس، 10 اس مکس و 10 
آر نمی شود و مدل های آیفون هفت، هفت پاس، هشت و هشت پاس 
شامل این ممنوعیت هستند که در این زمینه مدل های شش اس، شش  
اس پاس و آیفون ایکس از پیشخوان فروشگاه اپل جمع آوری شده است. 
گفتنی اســت، چین، هنگ گنگ و تایوان بزرگ ترین بازار فروش 
گوشــی های اپل را به خود اختصــاص داده و در مجموع یک پنجم از 

فروش 265 میلیارد داری اپل در این کشورها صورت گرفته است. 
ماجرای این ممنوعیت از آنجا آغاز شــد که منگ وانژو، مدیر مالی 
شرکت هوآوی چین در کانادا به اتهام دولت آمریکا تحت عنوان تخطی 
از تحریم های ایران بازداشــت شد و در پی چنین اقدامی، خشم دولت 

چین نسبت به رفتار آمریکا برانگیخته شد. 
بر همین اساس، دولت چین کشورهای آمریکا و کانادا را به تبعات 
سخت این اقدام تهدید کرد و وزارت خارجه این کشور از کانادا خواست 
تا فورا منگ وانژو، مدیر را آزاد کند و در غیر این صورت »منتظر عواقب 

رفتار خود باشد.« 
همچنین رسانه های چینی روز شنبه گزارش کردند سفیر کانادا در 
چین به وزارت خارجه احضار شده و لو یوچنگ، معاون این وزارت خانه 
مراتب اعتراض شــدید پکن به بازداشت منگ وانژو را ابراز کرده است؛ 
یکی از شرکت های زیر مجموعه هوآوی طی بیانیه ای از کارکنان خود 
خواسته تا در ســه سال آینده از خرید هر گونه گوشی اپل خودداری 
کنند در غیر این صورت مورد تنبیه شدید شرکت قرار خواهند گرفت. 
به گزارش اســتار آناین، شرکت هوآوی همچنین در تاریخ ششم 
دســامبر طی نامه ای عمومی به تمام شــرکت های زیر مجموعه خود 
در جهان، سیاســت های آمریکا علیه چین را مورد انتقاد قرار داد و از 
عموم مردم برای حمایت از این شــرکت در ادامه روند مقابله با آمریکا 

درخواست همیاری کرد. 
ازم به ذکر اســت پیش از این هم آمریکا و چین وارد یک جنگ 
تجاری شــده بودند که در نهایت چین و آمریکا توافق کردند به مدت 
ســه ماه از وضع تعرفه های گمرکی اضافی بر اقام وارداتی خودداری 
کنند تا بتوانند در دور جدید مذاکرات پیش رو به توافقی در مســئله 

تجارت مشترک دست پیدا کنند. 
چنانچــه یورو نیوز گزارش داده، ماجرای این جنگ تجاری از آنجا 
شــروع شد که در سوم آوریل گذشته دونالد ترامپ با انتشار فهرستی 
از حدود هزار و 300 کاای چینی شــامل تلویزیون، قطعات هواپیما و 
وسایل پزشــکی اعام کرد قصد دارد با هدف برقراری عدالت تجاری 

میان دو کشور بر این کااها تعرفه 25 درصدی وضع کند. 
یــک روز بعد نیز چین، آمریکا را به مقابله به مثل تهدید کرد و با 
انتشــار فهرستی حاوی حدود 100 کاای آمریکایی از جمله اتومبیل، 
هواپیما و طیف وسیعی از محصوات کشاورزی ایاات متحده به ارزش 
تقریبی 50 میلیارد دار اعام کرد که زیان اقدام آمریکا را با اعمال تعرفه 

25 درصدی بر این محصوات آمریکا جبران خواهد کرد.

رئیس انجمن محصوات سلولزی کشور: 
محصوات سلولزی و بهداشتی 
به وفور در انبارها موجود است

پاسخ تجاری پکن به اقدام واشنگتن درباره هوآوی
چین فروش گوشی های اپل را 

ممنوع کرد

رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از 
آغاز کاهش قیمت در بازار لوازم خانگی در هفته 
آینده خبر داد و گفت: چهار شرکت مطرح لوازم 
خانگی قیمت محصوات خود را 10 تا 1۵ درصد 

کاهش داده اند. 
لوازم خانگی یکی از پرنوســانان ترین بازارها در 
ماه های گذشته بود که متاثر از افزایش قیمت ارز و 
البته برخی سودجویی ها مشکاتی را برای مردم به 
وجود آورده بود، اما محمد طحان پور، رئیس  اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی در این باره به خبرگزاری 
ایسنا اظهار داشت: از شنبه هفته آینده چهار شرکت 
مطرح داخلی و خارجی لوازم خانگی قیمت محصوات 

خــود را کاهش می دهند و مــردم می توانند از آنها 
کااهای مورد نیازشان را خریداری کنند.

وی افزود: افزایش قیمت ها و کاهش تقاضای ناشی 
از کاهش توان خرید مردم سبب شد تا این شرکت ها 
نســبت به کاهش قیمت خود اقدام کنند و مسلما 
بقیه برندهای لــوازم خانگی نیز همین کار را انجام 
می دهند چرا که نرخ ارز نیمایی که مورد اســتفاده 
این صنعت بود، کاهش یافته و برخی از صاحبان این 
صنعت به دلیل اینکه احتمال افزایش دوباره نرخ ارز 
را می دیدند، قیمت های خود را نگه داشتند اما طی 
ماه های گذشته نوسان چندانی را ندیدند و بنابراین 

قیمت های خود را کاهش دادند.

رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با  اشاره 
به این که برندهای خارجی اعمال کننده کاهش قیمت 
آلمانی و ترکیه ای هستند، گفت: در این شرایط سؤال 
این صنف این اســت که خودروســازان چرا قیمت 
خود را کاهش نمی دهند چرا که اگر کاهش نرخ ارز 
نیمایی سبب شده تا هزینه های تولید لوازم خانگی 
کمتر شود، خودروسازان هم که مواد اولیه شان تا 90 
درصد با تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی  است چرا 

کاهش قیمت نمی دهند کسی با آنها کاری ندارد.
طحان پور ادامه داد: از مردم درخواست می کنیم 
کــه به هنگام خرید لوازم خانگی، نیاز خود را از هر 
فروشگاه و مغازه ای تامین نکنند و حتما قبل از خرید 

پروانــه آن را چک کننــد و دوم اینکه قبل از خرید، 
لیست قیمت رسمی و شرکتی را با سربرگ و مهر و 
امضاء رســمی از فروشنده بخواهند و از آن هایی که 
10 تا 15 درصد کاهــش قیمت را اعمال کرده اند، 

خریداری کنند.
وی با بیان اینکه لوازم خانگی را مدت دار نخرید، 
بیان کرد: برخی فروشگاه ها و مغازه های اجاره ای بدون 
پروانــه وجود دارند که لوازم خانگی را زیر قیمت به 
مردم می فروشند و زمان تحویل کاا را یک ماه بعد 
یا حتی بیشتر اعام می کنند، اما مردم توجه کنند که 
به هیچ وجه از آنها چیزی نخرند و حتما به فروشگاه ها 

و نمایندگی های معتبر مراجعه کنند.

رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

قیمت لوازم خانگی هفته آینده کاهش می یابد

در شرایطی که قیمت پسته در بازار افزایش 
و نوسان شدیدی داشته و به کیلویی حدود 200 
هزار تومان رسیده است، رئیس انجمن پسته 
اعام کرد که تولید این محصول به یک پنجم 

پارسال رسیده است. 
محمود ابطحی در گفت و گو با ایسنا درباره دلیل 
افزایش قیمت پســته اظهارداشت: افزایش قیمت 
پسته ناشی از کاهش تولید این محصول بوده، چرا 
که امســال  به دلیل ناآور بودن و تغییرات دمایی و 
اقلیمی، میزان تولید پســته به یک پنجم پارسال و 

حدود 50 هزار تن کاهش یافته است.
وی افــزود: هم اکنون در بازار مشــکل کمبود 
داریم و باید ضمن توجه به بازار داخلی، صادرات را 

نیــز فراموش نکنیم چرا که اگر به بهانه  تامین بازار 
داخلی و نیاز مردم، پسته را صادر نکنیم بازار خارجی 
خود را دو دســتی به رقیبانی همچون آمریکا هدیه 
کرده ایم چرا که ایران همواره در صدر تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان پســته قرار داشــته و طی سالیان 
متوالی رقابت تنگاتنگی با آمریکا به عنوان اصلی ترین 

رقیب خود داشته است.
رئیس انجمن پسته با بیان این که پسته را کمتر 
از میزانــی که طی دو ماه گذشــته صادر کرده ایم، 
نمی توانیم صادر کنیم، تصریح کرد: اگر بازار داخلی 
را به بازار صادراتی ترجیح دهیم سال آینده که بیش 
از 200 هزار تن پسته تولید کنیم دیگر نمی توانیم 
آن را صــادر کنیم و بــا اقتصاد بیش از یک میلیون 

نفری تولیدکننده پســته که 200 هــزار خانوار را 
شامل می شــود، بازی کرده ایم. بنابراین مردم باید 
این مسئله را درک کنند و امسال را برای آینده  این 
محصول و اقتصاد کشــور تحمل کنند چرا که سال 
آینده هیچ مشکلی در زمینه تولید، تامین و صادرات 

پسته نخواهیم داشت.
گفتنی اســت، قیمت پســته در سال جاری با 
افزایش شــدیدی روبرو شــده و به کیلویی حدود 
200 هزار تومان رســید حــال آن که این محصول 
باغی یکی از مهم ترین اقام خشــکباری ایران در 
تولید و صادرات به شمار می رود که ساانه ارزآوری 
باایی برای کشــور دارد به گونه ای که سال گذشته 
ارزش صادرات پســته و مغز پســته به بیش از یک 

میلیارد دار رسید.
در هفت ماهه امســال حــدود 33 هزار و 408 
تن پســته به ارزشــی بالغ بر 299 میلیون و 569 
هزار دار به کشورهای مختلف صادر شده است که 
13/36 درصــد از نظر وزنی و 20/72 درصد از نظر 
ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 
کاهش یافته است اما ابطحی معتقد است که نباید 
آمار صادرات پســته را که از مهر ماه هر سال آغاز 
می شود اینگونه محاسبه کرد چرا که به گفته  او، در 
مهر ماه و آبان ماه امسال نهایتا هشت هزار تن پسته 
ایرانی صادر شده است حال آن که در سال گذشته 
در همین بازه زمانی میزان صادرات این محصول به 

بیش از 50 هزار تن رسیده بود.

دلیل افزایش قیمت پسته اعام شد

گروه اقتصادی-
اعــام قیمت هــای نجومی از ســوی برخی 
خودروســازان طی روزهای اخیر با چراغ ســبز 
دولت و حمایــت وزیر صنعت، واکنش جدی مردم 

را برانگیخت.
خودروســازان داخلی هر ســاله در چند نوبت قیمت 
محصوات خود را به بهانه های مختلف افزایش می دهند. 
این اقدام به چنان رویه ای تبدیل شــده است که تنها در 
یک مورد، شرکت سایپا بعد از آنکه سال گذشته در چند 
نوبت خودروهایش را گران کرده بود، اردیبهشت ماه سال 
جــاری هم طی یک هفته، دو نوبت خودروهایش را گران 
کرد و پس از گسترش واکنشها، بخشنامه خود را لغو کرد.
در جدیدترین مورد، هفته گذشته گروه صنعتی ایران 
خــودرو قیمت 4 محصول را برای تحویل فوری از 17 آذر 
اعام کرد که نشــان می دهد قیمت 3 محصول افزایش و 
قیمت یک محصول جدید اعام شده است. بر اساس این 
بخشــنامه قیمت پژو پارس اتوماتیک بیش از 28 میلیون 
تومان، قیمت رنو تندر 90 پیکاپ حدود 38 میلیون تومان 
و قیمت وانت آریسان دوگانه سوز بیش از 5 میلیون تومان 
افزایش یافته اســت. به عبارت دیگر ایران خودرو قیمت 

4 محصول خود را بعضا تا 90 درصد افزایش داده است.
افزایــش قیمت اخیر محصوات ایران خودرو و حتی 
افزایــش قیمت خودروهای تولید داخلی توســط ســایر 
خودروسازان از قبیل بهمن موتور در افزایش قیمت بسترن  
30و امثال آن باعث انتقاد مردم شــده است تا جایی که 
بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به این اقدام ایران 

خودرو به شدت واکنش نشان داده اند.
انتقاد از مدیریت خودروسازان

بسیاری از توئیت ها و نظرات کاربران در فضای مجازی 
که با لحنی خشمگین نوشته شده، مدیریت ایران خودرو را 
هدف گرفته است. از نظر کاربران، شرکت های خودروسازی 
با وضعی که پیش گرفته اند و با ارائه خودروهای کم کیفیت، 
پرمصرف و خدمات کوتاه مدت و پردردســر و البته هزینه 
هنگفــت؛ آبرو و اعتبار نظام جمهوری اســامی را هدف 
گرفته اند و به یکی از ناکارآمدی های سیستم تبدیل کرده اند.
»خداوردی« توئیت کرد: »در وضعیت اقتصادی فعلی 
افزایش قیمت خودرو یعنی خیانت به مردم... تا کی نظام 

باید چوب خودروساز گردن کلفت را بخورد.«
»علی اکبر بلوچ« هم نوشت: »با مسخره کردن مردم 
و به نام تولید ملی به بزرگ ترین دال و وارد کننده خودرو 
تبدیل شده اند... اینها با محصول بی کیفیت، قیمت باا و... 

کشور را استعمار کرده اند.«
مشــرق در این رابطه گزارش داد این گروه از کاربران 
بر این باورند که »اگر افتضاحات مدیریتی و سودجویی ها 
و منفعت طلبی های قارون مآبانه مافیای خودرو نباشد، توان، 
دانش و ابتکار و انگیزه ایرانی می تواند خودروهایی با کاس 
جهانــی تولید کند؛ خودروهایی که تلفات مهیب جاده ای 
نداشــته باشد، آلودگی هوا به بار نیاورد و با استانداردهای 

معقول یک زندگی متوسط همخوانی داشته باشد.«
چند روز قبل هم برخی خبرگزاری ها با انتشار اسنادی 
گزارش دادند که آزادسازی قیمت ها بهانه ای برای پوشش 
سوءمدیریت خودروسازان است. گزارش مدیریتی شرکت 
ایران خودرو به ســازمان بورس نشــان از آن دارد که این 
شرکت در برخی از خودروهایی که قیمت آن شامل مصوبات 

شورای رقابت نمی شود، زیان ده عمل کرده است.
پیشنهاد مردم

برخی کاربران برای اصاح وضع موجود پیشنهاداتی 
ارائه کرده اند. »مهران شیخی« تأکید کرد: »همان تفکری 

که می تونه موشک نقطه زن بسازه، قطعا ماشین پیشرفته 
هم می تونه بسازه، نه این تفکر لیبرال پول پرست.«

یک کاربر دیگر هم با  اشاره به توان نخبگان ایرانی گفت: 
»وقتش رســیده است که نهادهای انقابی از شرکت های 
دانش بنیان برای ســاخت خــودروی ملی حمایت کنند. 
وزارت دفاعی که موشک نقطه زن مي سازد قطعاً مي تواند 

خودرو هم بسازد.«
»ســیاوش آقاجانی«، یکی از فعاان توئیتری نوشت: 
»آقایان روحانی! جهانگیری! وزیر صمت! وکای مجلس! 
طوری خودروسازان را مثل بانک ها به حال خودشان رها 
کرده اید که بتازند و صدای مردم را دربیاورند که از تحریم 

خودروسازان داخلی صحبت می کنند.«
»ایرانــی« هم گفت: »این مافیا هــم واردات خودرو 
دستشــه و هم تولید خودروهای ایرانی و هم شرکت های 

مونتاژ خودروهای چینی و...«
همچنین »امیر ســیاح«، از فعاان رسانه ای با  اشاره 
به اینکه »ســلطان سکه به جرم اخال در نظام اقتصادی 
اعدام شــد«، نوشت: »خودروسازان ازیکسو عرضه را کم و 
ازســوی دیگر باتحریک طمع مردم، تقاضای سوداگرانه را 
بــه بازارخودرو تزریق و بازارها را متاطم کرده اند، آیا این 
کارها اخال در نظام اقتصادی نیست؟!«. وی تصریح کرد 

که باید »دادستان کل به موضوع ورود کند.«
بدعهدی خودروسازان

خودروســازان پس از تحریم ها و گرانی ارز با این ادعا 
که با مشــکل تأمین قطعه مواجه هســتند، زمان تحویل 

سفارش ها را به چندین ماه بعد حواله می کردند.
شــکایت های مردمی بسیاری در این رابطه به کیهان 
رسیده است. یکی از مخاطبان اظهار کرد که تیرماه امسال 
برای یک خودرو داخلی ثبت نام و تا مرداد تسویه کرد، اما 
خودروساز بر خاف تعهد خود برای تحویل خودرو در اول 

آبان، تا آذر ماه آن را تحویل نداده است.
در این شرایط خودروسازان که تا پنجشنبه شب مدعی 
بودند پس از تحریم ها و گرانی ارز با مشــکل تأمین قطعه 
مواجه هســتند و بنابراین زمان تحویل ســفارش ها را به 
چندین ماه بعد حواله می کردند، پس از افزایش قیمت ها 
زمان تحویل برخی خودروهایشان را 15 روزه اعام کردند!
یک کاربر توئیتر در همین رابطه اظهار کرد: »چطوره 
که پژو پــارس با قیمت قبلی به دلیل تحریم ها تحویلش 
6 الی 9 ماه طول می کشه اما همین ماشین با قیمت 83 
میلیون را 15 روزه تحویل میدن«؟! معلوم نیست چه اتفاقی 
افتاده که در این فاصله کوتاه، قطعات تأمین شد و خودروها 

دوهفته ای تحویل می شود!
احتکار

یکی از احتماات جدی در این رابطه به احتکار خودرو 
از ســوی خودروســازان در جریان گرانی اخیر خودرو در 
بازار آزاد باز می گردد؛ احتمالی که خودروسازان حاضر به 

پذیرش آن نیستند.
اردیبهشت ســال جاری در اثنای نابسامانی قیمت ها 
بود که قاضی پور، عضو کمیسون صنایع مجلس از احتکار 
90 هزار خودرو از سوی سایپا و ایران خودرو خبر داد. در 
ادامه احمد نعمت بخش، رئیس  انجمن خودروسازان اذعان 
کرد که 50 هزار خودرو در پارکینگ های خودروسازان دپو 
شده است. یک بهانه این اقدام، ناقص بودن قطعات خودرو 

از جمله ضبط صوت عنوان شد!
به این ترتیب در شرایطی که اختاف قیمت کارخانه تا 
بازار برخی خودروها در برخی موارد به 40 میلیون تومان هم 
رسید، احتکار خودرو می توانست راهکاری باشد که بر اساس 
آن، خودروسازان پس از گرفتن مجوز افزایش قیمت، آنها را 

روانه بازار کنند و از منافع این تغییر قیمت بهره مند شوند.
سازمان حمایت از خودروسازان!

افزایــش قیمت اخیر محصوات ایران خودرو و حتی 
افزایــش قیمت خودروهای تولید داخلی توســط ســایر 
خودروسازان در حالی اتفاق افتاد که »سازمان حمایت از 
حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان« ابتدا مجوزی برای 
افزایــش قیمت خودرو صادر نکرده بود اما پس از افزایش 

قیمت از سوی ایران خودرو، با این اقدام موافقت کرد.
شهریور امسال شورای رقابت -به عنوان مخالف اصلی 
افزایش قیمت خودرو- از شمول قیمت گذاری خودرو کنار 
گذاشته و مقرر شد تا قیمت تمام شده خودرو های داخلی 
با توجه به تحوات اخیر ارزی توســط ســازمان حمایت 

بررسی شود.
با این وجود این سازمان مانند همیشه نقش بی تاثیر 
خود را در حمایت از مصرف کننده حفظ کرد و در نهایت 

جانب خودروسازان را گرفت.
البته این تصمیم سازمان حمایت با انتقاد شدید رئیس 
 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشــور مواجه 
گردید که با گایه از سکوت سازمان حمایت در قبال بازار 
بی سامان خودرو، گفت: »چرا خودروسازان تمام اختیار بازار 
را در دســت گرفته اند؟ چرا نمی گویید چه نسخه ای برای 

صنعت خودرو پیچیده اید«؟
حسین ابراهیمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با 
 اشــاره به اینکه به اعتقاد ما افزایش قیمت خودرو توسط 
خودروسازان به هیچ عنوان قانونی نیست، اظهار کرد: »در 
این شرایط که ایران خودرو 4 محصول خود را گران کرده 
اظهارات وزیر صنعت بسیار قابل تأمل است چرا که ایشان 
اول ایــن کار را قانونی دانســته و در گفت وگوهای بعدی 
ســازمان حمایت را متولی پاسخگویی در مورد تغییرات 

قیمت خودرو معرفی می کند.«
ابهام جدی دیگری که درباره عملکرد سازمان حمایت 
در برخورد با گرانی خودرو مطرح است، حضور رئیس  سابق 
این ســازمان در یکی از شرکتهای متعلق به ایران خودرو 
است. در همین رابطه روزنامه »جوان« به انتصاب معنادار 
»ســید محمود نوابی«، رئیس  ســابق سازمان حمایت از 
مصرف کننده و تولید کننده  اشاره می کند که دقیقاً شش 
روز بعد از دریافت حکم مسئولیت خود در سازمان حمایت 
)با ثبت در روزنامه رسمی( رسماً عضو هیئت مدیره »ایساکو« 
می شود. طبق سایت رسمی شرکت ایساکو، بیش از 99/ 
99 درصد از سهام این شرکت متعلق به ایران خودرو است 
و لذا تمامی انتصابات اعضای هیئت مدیره زیرنظر مدیریت 

ایران خودرو صورت می گیرد.
افزایش قیمتها

خودسرانه یا هماهنگ؟!
ســؤال جدی این است که خودروســازان خودسرانه 
قیمت ها را افزایش دادند یا با چراغ سبز دولت بوده است؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه 
هفته گذشــته به جــای موضع گیری در برابــر افزایش 
قیمت ایران خــودرو اعام کرده بود: »ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مســئول اعام قیمت 

خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.«
اما رحمانی دیروز صراحت بیشــتری به خرج داد و با 
تاکید بر اینکه صرفا برخی از خودروها مشمول قیمت گذاری 
شورای رقابت هستند، همراهی خود را با افزایش قیمت ها 
اینگونه اعام کرد که »دســت خودروسازان برای عرضه 
خودروهای غیرمشــمول با قیمت 5 درصد کمتر از بازار 

باز است«.
رحمانی گفته است قیمت خودرو باید حتما پایین بیاید، 

اما تاکنون راهکاری از ســوی وزارت صنعت برای کاهش 
قیمت خودرو اعام نشده و سازمان حمایت هم به عنوان 
مسئول تنظیم بازار هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از این 

افزایش  قیمت ها به عمل نیاورده است.
در این شرایط »امیر ســیاح« در صفحه توئیتر خود 
نوشــت: »ایران خــودرو افزایش نــرخ محصواتش را در 
اولیــن روز تعطیلی مجلس اعمال  کرد. وزارت صنعت هم 
با انفعال وســکوت، دراین توطئه شریک  شد. فکرکرده اند 

خیلی زرنگند«.
عاوه بر این، چراغ سبز دولت و شخص حسن روحانی با 
افزایش قیمت خودرو آنجا قوت می گیرد که بعد از اظهارات 
سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسامی 
که از مسئوان وزارت صنعت نقل کرده بود »رئیس جمهور 
با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است«، وزیر صنعت 
با انکار این موضوع گفت: »رئیس جمهور با افزایش قیمت 

خودرو مخالفت نکرده است«.
انحصار داخلی

یکی از انتقاداتی که به خودروسازان داخلی وارد است، 
وابستگی بســیار زیاد آنها به خارجی ها و واردات قطعات، 
علی رغم حمایت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت است.

صنعت خودرو ایران عمری به درازای نیم قرن دارد و 
از همان ابتدا قرار بوده از وابستگی و مونتاژکاری به تولید 
ملی با کیفیت جهانی برسد! برای این منظور، تعرفه های 
ســنگینی بــر واردات خودروهای خارجی وضع شــده و 
قراردادهای تولید مشترک درازمدتی با شرکت های خارجی 
خاص منعقد گردیده است. با این وجود در همه این سال ها 
صنعت خودروسازی نوزاد نارسی بوده که هیچگاه به کودکی 

و بلوغ نرسیده است.
وعده داخلی سازی تولیدات مشترک در حد یک شعار 
باقی مانده است. در ماجرای افزایش اخیر قیمت ارز و گران 
شدن خودرو هم معلوم شد که در همه این سال ها واردات 

قطعات به اسم تولید داخل جا زده شده است.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در همیــن رابطه اظهار کرد: »اگر صد درصد خودروهایی 
همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت 
دار نباید بازار خودرو متاطم شــود، پس می توان نتیجه 
گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هســتند. جای 
سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای 
یکسان نتوانسته اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تاطم 

بازار محافظت کنن.«
دارودسته پاریسی ها

یکی از ابهامات درباره علت وابسته باقی ماندن صنعت 
خودرو، حضور شرکت های خاصی از کشور فرانسه در صنعت 
خودروسازی ایران بوده است که در شرایط تحریمی ایران 
را تنها گذاشته اند و به نظر می رسد مأموریت آنها، وابسته 

نگه داشتن صنعت خودروی ایران بوده است.
در همین رابطه »حسین«، از کاربران توئیتر در صفحه 
شــخصی خود تصریح کرد: »یک بار برای همیشه مردم 
غیور ایران باید دســت دارودسته پاریسی ها را از صنعت 

خودروسازی ایران کوتاه کنند«.
مســئوان اجرایی و نظارتی کشور اگر واقعا به دنبال 
احیای صنعت خودروســازی و نجات آن از دست گروهی 
خاص هســتند، باید ابتــدا درباره عملکــرد این جریان 
شفاف ســازی و با عوامل عقب ماندن کشور در این حوزه 
برخــورد کنند. در ادامه با تدوین برنامه عملیاتی و تعیین 
بازه زمانی، حمایت از خودروسازی ملی را به صورت هدفمند 
و در بازه زمانی محدود اعمال نمایند تا این صنعت بتواند 
روی پای خود بایستد وبا شرکت های خارجی رقابت کند.

گزارش کیهان از افزایش نجومی قیمت خودرو

خودروسازان پیش  چشم دولت
مردم را زیر گرفتند!
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* یک کارشناس چاپ و نشر: ایده ها و عبارات سایرین بخشی از دارایی 
عقانی آنها به حساب می آید و زمانی که کپی و به اسم فرد دیگری 

عرضه شود، نوعی دزدی صورت گرفته است.

همین حاا که به میدان انقاب پایتخت 
ســری بزنید از هر گوشه و کناری این ندا 
برمی خیزد که »تحقیق، پایان نامه ارشــد 
و دکتری« گویی سبزی فروخته می شود! 
این روند سالیان درازی است که ادامه دارد 

و هیچ نظارتی هم صورت نمی گیرد.
ادبیات  میترا بوشــهری یک دانش آموخته 
برایمان می گوید: »بعضا دیده شده یک پایان نامه 
که در شــهری دور افتاده نوشــته و دفاع شده 
است، برای فروش به دست یک دانشجو تهرانی 
می دهند و برعکس. استاد که همه پایان نامه های 
کشوری را نخوانده است؛ فوقش بر پایان نامه های 
نوشــته شده در دانشگاه خود و چند دانشگاهی 
که با آنها در ارتباط بوده،  اشراف داشته باشد.«

فواد دانش پور یک دانشجوی دکتری برایمان 
می گوید: »البته اان به این راحتی ها هم نیست. 
یک سیستمی خریداری شده که از همه استادان 
خواســته اند پایان نامه های دانشجویی را در آن 
بارگذاری کنند. این گونه پایان نامه جدیدی که 
به دست استاد می رسد، در آن سیستم قرار گرفته 
و جست وجو می شود که چند درصد کار جدید 
در مقایسه با قبلی ها دستاورد جدید و متعلق به 
دانشجوی نگارنده است؟ همه کپی های احتمالی 
را با رنگ قرمز نشان می دهد. به ویژه اگر ارجاع 
در متن نداده باشید، سریع دستتان رو می شود.«

اهمیت ارجاع در متن
 مساوی با حیثیت علمی

خســروبیگی یک اســتاد روش تحقیق در 
مثالی از پیامدهای عدم ارجاع در متن پایان نامه 
دانشجویی برایمان می گوید: »بر روی یک مقاله 
علمی- تاریخــی کار می کردم. در همین حین 
گرفتاری برایم پیش آمد و بخشــی از کار را به 
یک دانشجوی مورد اعتماد خود در مقطع دکتری 
سپردم. یک روز آمد و همه فیش های مرا بُرد تا 
کار آن بخشــی را که به وی محول کرده بودم، 

از روی فیش برداری هایم به سرانجام برساند.«
وی ادامه می دهد: »مدتی گذشت و خبری 
از آن دانشجو نشد. تلفنی روند کار را جویا شدم. 

ضرورت توجه به معضل کپی رایت و عدم اجرای قوانین بازدارنده 

مهار سرقت های علمی و ادبی با هوشیاری اهل فن
گالیا توانگر

 بخش پایانی

* یک دانش آموخته ادبیات: بعضا دیده شده یک پایان نامه که در شهری دور افتاده نوشته و دفاع شده است، برای فروش به دست یک 
دانشجوی تهرانی می دهند و برعکس. استاد که همه پایان نامه های کشوری را نخوانده است؛ فوقش بر پایان نامه های نوشته شده در دانشگاه 

خود و چند دانشگاهی که با آنها در ارتباط بوده،  اشراف داشته باشد.

* یک شاعر از خطه شمال: باور کنیم شاعران و نویسندگان هم نان می خورند و 
سفره هاشان زیر همان کلماتی پهن است که می نویسند و سفره ذوقشان کم رزق و 
 روزی است، چرا که هیچ کس کارشان را »کار« نمی داند. حتی آنها که
  با آثارشان ِکیف ها می کنند. چقدر شنیده ایم که مگر نویسندگی شغل است؟
 مگر شاعری شغل است؟!

گفت انجام داده ام. اتفاقا فیش های مرا که برده 
بود، برگرداند و من دیدم کار را هم خوب انجام 
داده اســت. خرسند از پایان کار مقاله را با ذکر 
اسم خودم و او جهت چاپ در یک مجله علمی 

معتبر ارسال کردم.«
این استاد روش تحقیق در دانشگاه با ناراحتی 
که در چهره اش نمایان است، می گوید: »مدتی 
از ارســال مقاله ام برای آن نشریه علمی گذشت 
و آقایــی با من تماس گرفت. گفت: شــما یک 
پاراگــراف از مقاله مرا بدون ذکر منبع در مقاله 
خود آورده ایــد؟! اول خیلی جا خوردم چون با 
توجه به اینکه سالیان سال استاد روش تحقیق 
در دانشگاه هستم، به خوبی می دانم که اهمیت 
ارجاع در متن چقدراســت؟ ولو یک پاراگراف از 

دیگری باشد.«
وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »به 
دانشــجویم زنگ زدم و گفتم: از هیچی نترس 
و به من راســتش را بگو. آیــا کاری را که به تو 
محول کرده بودم، خودت انجــام دادی؟ ِمن...

ِمن کنان گفت: متاسفانه، خیر. پدرم فوت شده 

بود و کار را به دوســتم سپردم. سرانجام معلوم 
شــد که آن دوست - اگر براستی وجود حقیقی 
داشته- این  اشتباه بزرگ را مرتکب شده و یک 
پاراگــراف از مقاله فرد مدعی را بدون ارجاع در 

متن آورده است.«
نوشته های ما را با اسم خودمان منتشر کنید

ولی وردی یک شــاعر از خطه ســبز شمال 
برایمــان صادقانه می گوید: »انگار شــاعران و 
نویســندگان در زمره خالقان آثار قرار ندارند و 
مخاطبان برایشان حق مؤلف قایل نمی شوند. در 
شــبکه های مجازی نوشته هایشان کپی پیست 
می شود. نوشته هایشان دزدیده می شود و حتی 

در مواردی مالک پیدا می کند!
بســیاری از دوســتان شــاعر و نویسنده ام 
از دزدیده شــدن نوشته هایشــان گلــه دارند. 
می گویند: شــعرهایمان را کپی می کنند و اسم 
شــاعر را نمی نویسند. شعر ها و نوشته هایمان با 
اسم مالکانی جدید به دست خودمان می رسد.«

وی ادامــه می دهد: »برای پیــدا کردن نام 
نویســنده یک اثر باید بدانیــم به کجا مراجعه 

می کنیم؟ قطعا از سایت... کاا نمی توانیم صاحب 
یک شــعر و نوشته را پیدا کنیم، ولی اگر همان 
قدر که برای کپی یک نوشته  اشتیاق داریم، برای 
پیدا کردن صاحب اثر هم اشتیاق داشته باشیم، 

حتما به نتیجه می رسیم.« 
وی گله مندانه می گوید: »چه بسیار شعرهایی 
که به اسم شاعران مشهور منتشر شده، اما متعلق 
به نویسندگانی بوده که اتفاقا تشنه تر و محق تر 

برای کسب شهرت و تحسین هستند.«
این شاعر با نگاهی به مشکات اقتصادی قشر 
هنرمند و شاعر در تکمیل صحبت هایش می گوید: 
»در کپی پیســت شعر، داستان، خبر و... عجول 
نباشیم. باور کنیم شاعران و نویسندگان هم نان 
می خورند و سفره هاشان زیر همان کلماتی پهن 
است که می نویسند و ســفره ذوقشان کم رزق 
و روزی اســت، چرا که هیچ کس کارشــان را 
»کار« نمی داند. حتی آنها که با آثارشان ِکیف ها 
می کنند. چقدر شــنیده ایم که مگر نویسندگی 

شغل است؟ مگر شاعری شغل است؟!
شــاید باور نکنید ما نان کلمــات و ذوق و 
اندیشه مان - اگر باشد- را می خوریم. لقمه هایی 
کوچک به ازای حرف های معلقی که شکارشان 
کرده و روی کاغذ راِمشان می کنیم. نوشته های 

ما را با اسم خودمان منتشر کنید، لطفا.«
سوءاستفاده از نظریات دیگران

 بدون مشخص کردن نام پدیدآورنده
آیا یک مضمون ادبی می تواند برای دو شاعر 
تکرار شــود یا اینکه شاعر این مضمون را از وی    
می گیرد و به نوعی دســتکاری می کند و به نام 

خودش به بازار ادبی  عرضه می کند؟ 
آیا فرو رفتن محقق، شاعر و نویسنده در یک 
لحظه خاصی است که دیگران می توانند آن لحظه 
را داشته باشند؟ آیا تجربه های مشترک هستند 
که تعبیرشان متفاوت است یا تجربه و تعبیر هر 

دو یکی است؟ 
دکترمهدی محبتی پژوهشگر ادبی صراحتا 
می گویــد: »بی تردید بحث ســرقت های ادبی 
جدی تر از حدس و تصور ماست، اما خیلی ها از 
ورود به آن به دایلی یکی مثا  شخصی خودداری 
می کننــد و یا عاقه و حوصله و یا دانش ندارند 
و یــا همان عادت و توجیه »به من چه »و« که 

»چی بشه؟««، »چه فایده؟« و... 
در آشــفتگی و ازدحــام انتشــار متن های 
بی صاحــب و هزار صاحــب و اغلب مزخرف، با 
انتشــاردهندگان  و کپی کاران  ناشــی و کوتوله 
چگونه باید برخورد کرد؟ بعضی ها بر این نظرند 
دنیای مجازی  جای دوســتی و دوســت  به هر 
قیمتی پیدا  کردن و نرنجاندن است و هزار دفعه 
باید فدا و دور یک نفر گشــت و واگشت  تا مبادا 
بگویند که مصداق گیر دادن اســت و هکذا و یا 
»همین است که هست« و »به شما ربطی ندارد«.
وی ادامه می دهد: »متاسفانه  اشعاری که در 
قالب کاسیک نوشته می شوند، بیشتر در معرض 
کپی شدن هستند. با تغییر دادن جای چند کلمه 

هم آسمان به زمین نمی آید، می آید؟!
جای مصرع سوم و پنجم و دوم و اول را عوض 
کنیم و اگر کسی پرسید قبا این اثر  را خوانده یا 
شنیده ای؟ بگوییم: من اصا آن را نخوانده ام و این 
متن نتیجه استعداد و ذوق و خاقیت شخصی 
من است و اغیر. البته اگر جوابی بدهد و وانمود 

به ندیدن نکند.
 این ماجرا )ماجرا؟( به قالب های  کاسیک 
ختم نمی شــود و شــامل بقیــه قالب ها حتی 
رونویســی از ترجمه هــای ترکــی و عربی و... 

می شود.« 

وی در ادامه می گوید: »من جایی نخوانده ام 
که بنویسند مودبانه نقد کنید؟ شما اگر خوانده اید 
بگویید کجا؟ که به فان چرندنویس سارق  باید 
گفت: قشنگ است، ولی فان سطر، خط، بند و 
مصرع  متعلق به فانی است یا ترجمه شعر فان 

شاعر است .
در کتابی  با عنوان »نقد ادبی و دموکراسی« 
مطرح شــده که »به دست دادن تعریفی جامع 
درباره ســرقت ادبی که همه مصداق های آن را 
شامل شود کار سهلی نیســت، اما شاید بتوان 
تعریف زیر را شالوده ای برای بحث بیشتر درباره 
این موضوع دانست: سرقت ادبی عبارت است از 
استفاده از آراء و نظریات دیگران بدون مشخص 
کردن اینکه آن آراء و نظرات به دیگران تعلق دارد. 
سرقت ادبی به شکل های مختلفی می تواند رخ 

دهد، از جمله به این صورت ها: 
۱- رونوشت کردن جمات و عبارات یا حتی 
تعابیر به کار رفته در نوشته های دیگران و عدم 
ذکر منبع یا مشخصات منبعی که آن عبارات یا 

تعابیر از آنها اخذ  شده است. 
۲- باز گفتن آراء و نظریات دیگران با جماتی 

متفاوت بدون ذکر منبع آن نظرات و آراء.«
ایده ها و عبارات سایرین

 بخشی از دارایی عقانی آنها 
سرقت علمی- ادبی یعنی استفاده از ایده ها 
و عبــارات دیگران، به عنوان نظریه و ایده خود. 
این عمل در حقیقت نوعی دستبرد فکری است. 
ســرقت علمی- ادبی دســتبردهای آگاهانه یا 
کپی کردن های اتفاقی مطالب دیگران را شامل 

می شود.
اصطاحــات دزدی یــا ســرقت علمــی و 
ادبی یا فکــری در زبان فارســی، در برابر واژه 

Plagiarism استفاده می شوند.
نازیا حمیدی یک کارشناس مسائل چاپ 
و نشــر برایمان توضیح می دهد: »در گذشــته 

سیســتم های جســت وجوی الکترونیکی برای 
شناســایی موارد تخلف علمــی در دنیا وجود 
نداشــت. علی رغم اینکه ایــن تخلف علمی در 
جاهای مختلف دنیا انجام می شد، اما موارد آن 

خیلی به دشواری کشف می شد.
به عنوان عضوی از جامعه علمی، باید مسائل 
اخاقی را در این جامعه رعایت کنیم. یکی از این 
مسائل ذکر مفاهیمی است که آگاهانه از دیگران 
قرض گرفته ایم. بدیهی است بدون بهره گرفتن 
از افکار و نظریات سایرین نمی توان متن علمی 
نوشت. یکی از اصولی که باید رعایت شود، بررسی 
دقیق منابع می باشد. این بررسی و ارجاع به منابع 
می تواند به شــکل نقل قول در متن، پاورقی یا 

نوشته های پایانی باشد.«
وی دربــاره اینکــه چرا ســرقت ادبی 
غیراخاقی شمرده می شود، می گوید: »ایده ها 
و عبارات سایرین بخشی از دارایی عقانی آنها 
به حساب می آید و زمانی که کپی و به اسم 
فرد دیگری عرضه شود، نوعی دزدی صورت 
گرفته اســت. معموا شــخصی که اقدام به 
سرقت ادبی می کند از این کار سود می برد. 
داشــتن مدرک تحصیلی، می تواند نشانی از 
توانایی مالک آن باشــد و لذا اگر شخصی با 
تکیه به این مدرک و بدون داشــتن شرایط 
ازم در جایی استخدام شود، می تواند برای 

دیگران خطرناک باشد.«
این کارشــناس درباره مصادیق سرقت ادبی 
توضیح می دهد: »کپی کردن مطالب از ســایر 
منابع بــدون ذکر منبع، بهره گیــری از نظرات 
سایرین بدون ذکر منبع، تفسیر یک مطلب بسیار 
شــبیه به مطلب اصلی، دانلود منابع اطاعاتی 
رایگان، کپی کردن مقاات از اینترنت و یا منابع 
اطاعاتی عمومی، کپی برداری و قرار دادن چند 
مطلب در کنار هم به عنوان یک مطلب جدید، 
بهره گیری از رفرنس های  اشتباه، ایجاد تغییر در 

اطاعات و داده ها.«

به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ ۱395/9/۲۲ 
هواپیمایی  سازمان  مجوز  و 
 55036 شماره  به  کشوری 
مــورخ 95/۱۱/3 و مجــوز 
ســازمان حج و زیــارت به 
شماره 95/۱7/۲954 مورخ 
95/9/30 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حســین 
خالقــی محمدی با کد ملی 
0049488۲44 به نمایندگی 
خانه سازی  جهاد  شرکت  از 
ملی  با شناســه  رزمندگان 
به سمت   ۱0۱0۱394058
رئیس هیئت مدیره و آقای 
حســن آشــتیانی عراقی با 
کد ملی 05۱9477758 به 
نمایندگی از موسســه بنیاد 
تعاون ســپاه با شناسه ملی 
به سمت   ۱400369۱943
مدیرعامــل و عضــو هیئت 
مدیره و آقای رضا روستایی 
با کد ملی 6۲۱9839870 به 
نمایندگی از موسسه صندوق 
پس انــداز و قرض الحســنه 
انصارالمجاهدین با شناســه 
ملــی ۱0۱00308357 به 
عنوان عضــو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از جمله 
چک، سفته، برات و هرگونه 
اســنادی که برای موسسه 
ایجاد تعهــد نماید با امضاء 
ثابت مدیرعامل و متغیر یکی 
از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر موسسه معتبر است.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوایی و زیارتی 
ثامن اائمه

 به شماره ثبت 
 ۱6۵6۹

و شناسه ملی 
۱۰۲6۰۱۳۵۷۲۵

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
۱396/۱۲/۲6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ساناز عراقی به 
شماره ملی 0533450۱60 با دریافت مبلغ 4400000 ریال 
از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. 
خانم عقیق عراقی به شــماره ملی 05347۱5664 با دریافت 
مبلغ ۲000000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت 
از شــرکت خارج گردید. در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 
46400000 ریــال به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و 
ماده مربوط در اساســنامه اصاح گردید. لیست شرکاء بعد از 
کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: خانم ژاله جعفری به شماره 
ملی 053۲087۲9۱ دارای 4800000 ریال سهم الشرکه خانم 
گلبرگ عراقی به شماره ملی 053۲350634 دارای 4400000 
ریــال سهم الشــرکه خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 
0530398۲73 دارای ۱000000 ریــال سهم الشــرکه خانم 
مینو دره باغی به شماره ملی 0530398۲65 دارای ۱000000 
ریال سهم الشــرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به شماره ملی 
004۱495535 دارای ۱000000 ریال سهم الشرکه خانم مولود 
عراقی به شماره ملی 053۲0359۲5 دارای 5000000 ریال 
سهم الشرکه خانم سارا هادیان به شماره ملی 05347۲3۱79 
دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم ســحر هادیان به 
شماره ملی 05347۲3۱60 دارای 3900000 ریال سهم الشرکه 
آقای علیرضا دره باغی به شــماره ملی 0050۱380۲۲ دارای 
4000000 ریال ســهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی 0036۱7۲۲94 دارای ۱000000 ریال سهم الشرکه آقای 
علیرضا یساولی شراهی به شماره ملی 05345۲7957 دارای 
3600000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملــی 053069783۱ دارای ۲400000 ریال سهم الشــرکه 
آقای مجید صفری به شــماره ملــی 0533۲37904 دارای 
۲000000 ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 

0534۲06379 دارای ۲000000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم 
فاز با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت ۴۷6۳6 و شناسه ملی 
۱۰۱۰۰۹۲8۳۷۳

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

نظر به اینکه پرونده آقای دکتر نوید احمدی روزبهانی فرزند علی محمد اســتادیار ســابق و متخصص گوش و حلق و بینی بیمارســتان 
لقمان حکیم به علت غیبت غیرموجه در هیئت بدوی رســیدگی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شــهید بهشــتی مطرح می باشد بر اساس مقررات به نامبرده اباغ می گردد، چنانچه در ایران سکونت دارند ظرف مدت یک ماه و 
در صورت سکونت خارج از کشور ظرف مدت دو ماه مراجعه و یا دفاعیه خود را کتبا به مدیریت توسعه سرمایه انسانی این دانشگاه واقع 
در تهران - بزرگراه شــهید چمران - اوین - جنب بیمارســتان آیت ا... طالقانی - ساختمان شماره یک تحویل و رسید دریافت دارند و در 

غیر این صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 3219

»آگهی احضاریه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

بدون نقطه کور

م الف 3117
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اتومبیلــی متعلق به امپراتــوری بریتانیا، 
فرزند یک خانــواده را زیر گرفته و به قتل 
می رســاند. جمع بزرگی از یــک خانواده 
درباره  قانونــی  امــا  می شــوند.  عزادار 
ندارد. وجــود  بی قانونی های اشــغالگران 

برای زیرگرفتن 4 
سرباز ایرانی توسط 
ارتش های اشغالگر 

به مراکز و مسئولین 
و نهادهای مختلف 
شکایت شده ولی 
شکایت یاد شده 
به جایی نرسید و 
در آرشیو نامه های 
مجلس شورای ملی 

بایگانی گردید. 

سند ذیل از مواردی است که برای زیرگرفتن 4 سرباز ایرانی توسط 
ارتش های اشغالگر به مراکز و مسئولین و نهادهای مختلف شکایت شده 
ولی شکایت یاد شــده به جایی نرسید و در آرشیو نامه های مجلس 
شورای ملی بایگانی گردید. لحن نامه و ادبیاتی که به کار برده شده، 
حکایت دردناکی از رنج و آام یک خانواده ایرانی در طی جنگ جهانی 
دوم و دوران  اشغال سرزمین شان دارد که چگونه 4 ثمره عمرشان، 4 
جوان رشید ایرانی توسط ماشین نظامی آمریکایی ها زیر گرفته شده 

و مطابق مقررات قانونی به عرض ما برسند. ایام شوکت برقرار.
از طرف حاجی آقا ســوهانی، پدر محمد علی و سکینه سوهانی، 
مادر محمد علی، حســن سوهانی، برادر محمد علی، فاطمه، نصرت، 

عشرت، خواهران محمد علی ۱۶۹ 
مادر بیچاره مرا زیر گرفتند...

و گاهی یک زن رنجدیده و ســتم کش که چند سر عائله را اداره 
می کرد، مــورد اصابت اتومبیل متفقین و ارتش های  اشــغالگر قرار 

می گرفت که بی محابا در خیایان ها می تاختند و به هیچ کس جوابگو 
نبودند. زنی که یک مادر بود. شکایت او نیز در بایگانی مجلس شورای 
ملی و آرشیو تاریخ باقی ماند تا امروز پس از 7۶ سال از آرشیو خارج 
شده و نسل جدید را آگاه سازد که بیگانگان در روزهایی که خاک میهن 
را لگدکوب چکمه های شان کرده بودند، چه به روز این ملت آوردند:

سند:
مقام محترم حضرت اشرف... رئیس مجلس شورای ملی 

...مادر این دعا گو در چند روز قبل جنب گارد ماشین خیابان ری 
عبور می کرد ، ماشین شوروی عبوری ، مادر بیچاره مرا زیر گرفته، از 
بین رفته. از آنجایی که دارای شش نفر اواد اناث و ذکور می باشد، از 

عدالت و مروت دور است خون مادر بیچاره ما از بین برود....
۱32۱/7/7

سید حسین ترابی۱7۰
کشته شدن زن عابر در زیر چرخ های کامیون سرباز آمریکایی

زن گمنــام دیگری در میان چرخ های کامیون آمریکایی دیگری 
می ماند و جان می ســپارد. هویتش معلوم نیست. آیا شوهر و فرزند 
دارد؟ آیا در خانه کسی منتظر او بوده است؟ آیا پدر و مادر یا خواهر 
و برادرش چشم به انتظارش بودند؟ به هر حال برای نیروی آمریکایی 
تفاوتی ندارد، از بازماندگان متوفی خواســته می شود، برای شناسایی 

جسد و دریافت خون بها مراجعه کنند!

اشاره:
9 ســال پیش جماعتی 
آشوب طلب و افراطی با سوار 
احساسات  موج  بر  شــدن 
تلخ  روزهایی  هواداران شان 
را برای ایران اســامی رقم 
زدند. آنها جشــن مشارکت 
ایران  مــردم  درصدی   80
ریاســت  انتخابات دهم  در 
رکوردی  کــه  را  جمهوری 
سیاسی  تاریخ  در  بی سابقه 
عزا  به  تبدیــل  بود،  جهان 
کردند. اردوکشی های خیابانی 
که عاوه بر آتش زدن اموال 
عمومــی و تلفــات جانی، 
دشمنان قسم خورده ملت را 
تحریم های  اجرای  به  مصمم 
تنها  کرد  سخت تر  و  بیشتر 
گوشــی ای از نتایج شــوم 
قدرت طلبی شیطانی رهبران 
این جریان افراطی بود. با این 
حال چیزی نگذشت تا غبار 
هوادارانی  فرونشست.  فتنه 
که دل در گرو انقاب اسامی 
مشاهده  با  داشــتند  ایران 
نفاق رهبران شان روز به روز 
بیشتر از آنان فاصله گرفتند و 
سرانجام در 9 دی 1388 ملت 
متحد ایران در خیابان انقاب 
و  به هم رسیدند  اســامی 
اجتماعی تاریخی را رقم زدند.

حــاا پس از گذشــت 
آن  ســردمداران  سال،   9
خشونت های افسارگسیخته 
خیابانی به خیال اینکه همه 
چیز به فراموشی سپرده شده 
با حقد و کینه بیشتر و البته 
برگشــته اند؛  درازتر  زبانی 
غافل از اینکه ملت ما هرگز 
تاریــخ را فراموش نخواهد 
کرد. بــه همین منظور ازم 
نهمین  آستانه  در  تا  دیدیم 
سالگرد اجتماع تاریخی نهم 
دی مــاه 88 متن اعترافات 
برخــی اعضای فعــال در 
ناکام سال 1388را  کودتای 
حاضر  متن  کنیم.  بازخوانی 

قسمت هایی تکان دهنده از 
اعترافات این فتنه گران است 
که در جلســات رسیدگی 
قضایی به پرونده شان بازگو 
کرده اند. این مجموعه تحت 
اعترافات  »مجموعه  عنوان 
فتنه هشتاد و هشت« توسط 
»مرکز اسناد انقاب اسامی« 
برای اولین بار در سال 1391 
به چاپ رسید و حاا قسمتی 
از آن در مقابل شــما قرار 
می گیرد تا از منظری تازه آن 
روزها را به قضاوت بنشینید.

مقدمه
انتخابات در نظام جمهوری 
از بدو تاســیس آن  اســامی 
همواره نماد مردم سااری دینی 
و جایگاهی برای سنجش حضور 
مردم در دفاع از آرمان های آن، 
محسوب شده است. جریان های 
معانــد داخلــی و خارجی نیز 
به دلیل حساســیت باای آن، 
همواره قبل و پس از انتخابات ها 
بــه تحــرکات مســموم خود 
پرداخته انــد تــا ضمن تحریف 

راندن  با ســخن  حضور مردم، 
از عــدم تاثیر رای ملت به دلیل 
موجبات  تقلــب،  واهی  ادعای 
دلسردی و ناامیدی مردم ایران 
را فراهــم ســاخته و پایه های 
مردم ســااری نظام را سســت 
نماینــد. همین اقدامات بود که 
انتخابات دهم ریاست جمهوری 
را کــه با رای حیرت انگیز مردم 
ایران می رفت تا جشن سراسری 
برای ملت باشد، به شرنگی تلخ 

سوق داد.

عوامل  انتخابــات  ایــن  در 
داخلی، که همه آنها لزوما پیش 
از این معاند نظام نبودند، جهالت 
ورزیدند و از تقلب گســترده در 
انتخابات دهم ســخن گفته و بر 
طبل ابطــال انتخابات کوبیدند. 
شورش های خیابانی شکل گرفت 
و خیابان هــای پایتخت صحنه 
اردوکشی خیابانی شد. احساسات 
و هیجانات جای تدبیر و بصیرت 
را گرفــت و افــرادی که فریب 
فتنه گــران را خــورده بودند به 
بی شک  پرداختند.  تنش آفرینی 
در این شرایط وظیفه هر حکومت 
است که با اقدامات قانونی از هرج 
و مرج جلوگیری به عمل آورد و 
امنیت و آرامش را به شهروندان 
برگرداند. حوادث پس از انتخابات 
سال 88، متاسفانه خسارت های 
مالی و جانــی فراوانی به بار آمد 
که می توان از یک سو به شهادت 
انقابی اشاره  بسیجیان و مردم 
نمود و از طرفی دیگر به حوادث 
تلخ بازداشــتگاه کهریزک اشاره 

کرد.

متاسفانه عناصر شکست خورده 
در انتخابــات، به دنبــال حوادث 
تاســف بار ناشــی از اردوکشــی 
خیابانــی، بــه بهانــه پیگیــری 
کمیته  انتخابات،  زندانیــان  امور 
غیرقانونــی را تشــکیل داده تــا 
به فعالیــت تبلیغــی علیه نظام 
جمهــوری اســامی روی آورده 
و به ســیاه نمایی علیه انقاب 
بپردازند. کمیتــه پیگیری که 
آقایان علیرضا بهشتی و مرتضی 
الویری، نمایندگان موســوی و 

کروبــی، در حکم موسســان و 
دســت اندرکاران آن شــناخته 
می شدند، در تهیه و ارائه لیست 
ســاختگی 72 نفر کشته شده 
در انتخابات)کشته سازی( برای 
تحریــک و بــه بــازی گرفتن 
ملــت  مذهبــی  احساســات 
ایران کوشــید. آنان در اقدامی 
دفــن مخفیانه  دیگــر مدعی 
انتخابات  کشته شدگان حوادث 
در بهشت زهرا شــدند. انتشار 
و پیگیری ادعــای واهی تجاوز 
و آزار جنسی از جمله تحرکات 
ضــد امنیتی کمیتــه بود که 
در راس این اقــدام می توان از 
سناریوی ساختگی و فاش شده 
قتل ســعیده پورآقایی نام برد. 
اما کمیته پیگیــری زمانی که 
دیگر نتوانست به سیاه نمایی و 
ادعاهای واهی خود ادامه دهد، 
با ســناریوی خودساخته حمله 
ماموران به دفتر پیگیری و خروج 
اسناد دفتر توسط ماموران سعی 
در القای آن برآمد که حکومت 
تاب تحمل کمیته را نداشته و 
اسناد و مدارک مهم بازداشت ها 
را از دفتر خارج کرده تا با نابودی 

آنها، از پاسخگویی فرار کند.
بــه  رو  پیــش  کتــاب 
کالبدشکافی تحرکات ننگین و 

ضد انقابــی کمیته غیرقانونی 
موسوی و کروبی برای پیگیری 
امور زندانیان فتنه می پردازد و 
امنیتی دو  بازگشایی پرونده  با 
تن از اصلی ترین عوامل کمیته 
مذکور، خوانندگان محترم را از 
ظلم هایی بزرگ که بر نظام در 
حــوادث پس از انتخابات رفت، 
آگاه می کنــد؛ ظلم هایی که در 
ابراز ندامت یکی از عوامل اصلی 
کمیته پیگیــری به طور واضح 

نمایان است.

کودتـای  سـبز
   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه 88

پس از گذشت 9 سال، سردمداران آن خشونت های افسارگسیخته خیابانی به 
خیال اینکه همه چیز به فراموشی سپرده شده با حقد و کینه بیشتر و البته زبانی 
درازتر برگشته اند؛ غافل از اینکه ملت ما هرگز تاریخ را فراموش نخواهد کرد.

اردوکشی های خیابانی که عاوه بر آتش زدن اموال عمومی 
و تلفات جانی، دشمنان قسم خورده ملت را مصمم به اجرای 
تحریم های بیشتر و سخت تر کرد تنها گوشی ای از نتایج 
شوم قدرت طلبی شیطانی رهبران این جریان افراطی بود.

– محمد علی عامریون 
۱۶8 ۱323 / 2 / 25

قتل محمد علی سوهانی 
در تصادف با خودروی نیروهای انگلیسی

اتومبیلی متعلق بــه امپراتوری بریتانیا، فرزند یک خانواده را زیر 
گرفته و به قتل می رساند. جمع بزرگی از یک خانواده عزادار می شوند. 
اما قانونی درباره بی قانونی های  اشغالگران وجود ندارد. تنها دلخوشی 
این خانواده، نوشتن عریضه ای برای نخست وزیر و ابراز تظلم خواهی 
اســت. نامه و شکواییه ای به نخست وزیر می نویسند. اما اینکه آیا این 
شکایت هیچگاه به دست نخست وزیر رسید، سؤالی بی پاسخ است. سند 

زیر همان نامه و عریضه بدون پاسخ را نشان می دهد: 
سند:

تاریخ ۱8 آبان ۱32۱
مقام منیع حضرت اشرف عالی آقای نخست وزیر دامت شوکته

با کمال احترام به عرض می رساند:
اتومبیل شماره 384۱ متعلق نیروی دولت فخیمه انگلیس ، محمد 
علی ، فرزند اینجانب را زیر گرفته و فوت نمود. پرونده امر به شماره 
5۱82، 2۱/8/۱5 به اداره آگاهی ارسال و از آنجا به شماره 2274/۱ به 
وزارت امور خارجه فرستاده اند. استدعای عاجزانه داریم بذل مرحمت 
فرموده، دستور صادر، امر و مقرر فرمایید با کمال دقت و توجه رسیدگی 

هیچ قـانونی برای مجازات اشغالگران نبـود
۳۵    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

۱

و به قتل رسیدند ولی هیچگاه نه تنها تقاص خون آن 4 جوان ناکام 
گرفته نشــد که حتی عوامل قتل آنها نیز مشــخص نشده و به هیچ 

محکمه و دادگاهی معرفی نگردیدند.
اتومبیل متفقین 4 سرباز ایرانی را زیر گرفت

سند:
وزارت محترم جنگ – رونوشــت ســتاد ارتــش – جناب آقای 
نخست وزیر – جناب آقای وزیر امور خارجه – جناب آقای رئیس مجلس 
شــورای ملی – جناب آقای مظفــرزاده وکیل گیان – جناب آقای 
جرجانی وکیل دشــت گرگان – اقای مدیر محترم روزنامه ایران – 

اقدام – اطاعات – بابا شمل – مرد امروز 
با کمال احترام عرضه می دارد 

...اول ظهر ۱۱ فروردین 23 به محمد حســن عامریون و سه نفر 
ســرباز دیگر موسوم به علی حســن – و بنی رفیع – و حسن علی 
برای خریدن جاروب جهت نظافت مرخصی داده شد. در ساعت سه 
بعدازظهر امروز هنگام مراجعت به سربازخانه در انتها و خارج خیابان 
شــاهرضا جاده طرف سربازخانه جمشیدیه ، اتومبیل متفقین )گویا 
آمریکایــی( هر چهار نفــر آنها را زیر گرفته که یک نفر آنها در محل 
واقعــه بافاصله فوت و فرزند و برادر مــا هم و یک نفر دیگر پس از 
یکی دو ساعت دیگر فوت نموده و یک نفر هم در بیمارستان پهلوی 
بستری می شود. چون با مدتی سرگردانی در مرکز و تحمل خسارت 
فوق العاده نتوانستم بیش از این کشف اطاع نمایم و جریان حقیقی 
ایــن حادثه تا حال مکتوم و حتی با اینکه اغلب جراید پایتخت تمام 
وقایع و اتفاقات شــهر را درج می نمایند ، کوچکترین اطاعی در این 
باب نداده اند ، بدینوسیله استدعای عاجزانه دارد که وزارت جنگ ستاد 

ارتش مرقوم و اعام فرمایند 
شرح و چگونگی حقیقت قضیه با ذکر اینکه آیا فرزند و برادر مقتول 

ماقبل از فوت وصیت کرده یا خیر؟ 
تعیین نام شوفر مرتکب این جنایت؟ 

آیا برای تعقیب و دستگیری شوفر مرتکب اقدامی شده یا خیر. در 
صورتیکه اقدامی شده ، نتیجه به کجا انجامیده؟ 

تعیین محل دفــن این ناکام زیرا پدر پیر داغدیده و برادرهای او 
عاقمندند برای بوسیدن صورت و بدن پاره پاره آن جوان فدایی در 

راه وطن ، ااقل مزار و قبر او را زیارت کنند
در پایان ناگفته نماند، با اینکه ســن حقیقی این ناکام به شهادت 
برگ شناسنامه بیش از هیجده سال نبوده، اداره نظام وظیفه شاهرود 
در اردیبهشــت سال 22 بدون رسیدگی به وضعیت وی، احضار و به 
تهران اعزامش داشــتند که پدر او پس از یکی دو ســه ماه از فراق 

فرزندش جان سپرد....
با تقدیم احترامات 

آدرس گرگان – عامریون – شاهرود عامریون 
فاطمه عامریون – غامحســین عامریون – محمد تقی عامریون 

صفحه 6
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۴ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۲

بدون  اشغالگران  خودروهای  جوان 
رعایت قوانین صدمات جانی و مالی 
زیادی  به بار آورده بود، تصویر مقابل 
را  خردســال  جان باختگان  از  یکی 

نشان می دهد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شــماره 139760326005000525 مورخ 1397/8/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرویز بحیرایی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 348 و به شماره 
ملی 3961738361 صادره از نهاوند در ششــدانگ یکباب دکان به مســاحت شش مترمربع قسمتی از 
پاک 6 فرعی از 54 اصلی بخش یک ثبت نهاوند واقع در خیابان آزادگان نقش استخر خسروی حقوق 
ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی اکبر حیدری و احد نصرتی  تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به 
مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ماحظات: پاک 6 فرعی از 1 و 2 و 3 فرعی از 54 اصلی بخش یک ثبت نهاوند می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1397/9/6      تاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 1397/9/21
محمدعلی جلیلوند
م الف/۱۶۱ رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان نهاوند

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

قطعه یک ایام
برابر رأی شــماره 139760315001002690 مورخ 1397/8/7 هیئــت  اول/هیئت دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای موســی عبدی، فرزند شــهباز، به کد ملی 4500558152 )ششدانگ( قسمتی 
از یک باب ســاختمان، به مســاحت 9/66 مترمربع، پاک شــماره 516 فرعی از 1293 اصلی، واقع در 
ایام- بلوار آزادی- آزادی 13، خریداری شــده از مواخان جان بخشــی و منتسب به مالکیت علی جان 
بخشــی. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه و در 
مورد آگهی های اصاحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی، اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/6                                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/21
صفری
 رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان ایام

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ســعداله شیخ محمدی دارای شماره شناسنامه 1094 به 
شرح دادخواســت به کاسه یک سیار از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
رقیــه خانم اســمعیلی به شــماره شناســنامه 405 در تاریخ 
92/9/20 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1 - سعداله شیخ محمدی فرزند یداله شماره شناسنامه 1094 

متولد 1351 پسر متوفی
2- گلثوم شــیخ محمدی فرزند یداله شماره شناسنامه 989 

متولد 1350 دختر متوفی
3- ایران تاج شیخ محمدی فرزند یداله شماره شناسنامه 801 

متولد 1332 دختر متوفی
4- حدیقه شــیخ محمدی فرزند یداله شماره شناسنامه 897 

متولد 1343 دختر متوفی
5- قدمخیر شیخ محمدی فرزند یداله شماره شناسنامه 896 

متولد 1342 دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهــی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی - قاضی شورای حل اختاف آوج

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد علی اربابی زابلی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به 
امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره... زاهدان رسیده 
مدعی اســت که سند مالکیت به شــماره چاپ 758224 الف 95 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مســکونی پاک 22710/16741- 
اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان که ذیل ثبت دفتر الکترونیک 
139620322001010258 بــه نامــش ثبــت گردیــده به علت 
اسباب کشی مفقود گردیده درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب باســتناد ماده 120 آئین نامــه ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر 
این آگهی ظــرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعام و رسید دریافت نمایند و 
اا پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/9/21                                 

شناسه 1360601
م الف 1871

حسینعلی مایی
رئیس ثبت اسناد و اماک زاهدان

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشار این 
آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار متهــم به نام حبیب میردورقی فرزند 
اکبر و منیژه رنجبر ماســوری فرزند نادر 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 شــده و از اتهام منتسبه در پرونده کاســه 960091 موضوع کاهبرداری و جعل از 
خــود دفاع نماید و اا در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادیاری تصمیم 

مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه 5 دادسرای عمومی و انقاب اندیمشک - حمزه پارسه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای فرید حقیقتی دارای شناسنامه شــماره 0311017800 به شرح دادخواست به 
کاســه 971032 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حمید حقیقی کهان به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 1396/3/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- فــرزاد حقیقتی کهــان ت.ت 1374/2/23 ش.ش 0311266649 فرزند حمید 
)پسر( 2- فرح ناز ماهی قراتلو ت.ت 1350/10/9 ش.ش 598 فرزند حمزه)همسر( 

3- فاطمــه حقیقتی کهــان ت.ت 1377/10/23 ش.ش 0311918034 فرزنــد 
حمید)دختر(

4- فریــد حقیقتی کهــان ت.ت 1371/11/13 ش.ش 0311017800 فرزنــد 
حمید)پسر(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۴ شورای حل اختاف کرج 
هاشمی م الف - ۲۹۳55

آگهی حصر وراثت
آقای عباس شــهرت رشــیدی پوررامهرمــزی نام پدر عبدالســید به شناســنامه 1173 صــادره از آبادان 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم عبدالسید شهرت 
رشــیدی پوررامهرمزی به شناسنامه 7434 صادره آبادان در تاریخ 97/8/25 در بندر امام خمینی)ره( اقامتگاه 

فوت ورثه اش عبارتند از:
1- متقاضی خزینه بن رشید فرزند لفیطه به ش.ش 828 صادره از رامهرمز همسر متوفی

2- فاطمه رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش  90صادره از آبادان دختر متوفی
3- سکینه رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش  1518صادره از آبادان دختر متوفی

4- فالح رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 2052  صادره از آبادان پسر متوفی
5- ثریا رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 525 صادره از آبادان دختر متوفی

6- عباس رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 1173 صادره از آبادان پسر متوفی
7- حسن رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 597 صادره از آبادان پسر متوفی
8- زینب رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 75 صادره از آبادان دختر متوفی

9- عبداه رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 1620 صادره از آبادان پسر متوفی
10- امینه رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 433 صادره از آبادان دختر متوفی
11- مریم رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 432 صادره از آبادان دختر متوفی

12- احمد رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 66 صادره از آبادان پسر متوفی
13- صالح رشیدی پوررامهرمزی فرزند عبدالسید به ش.ش 763 صادره از آبادان پسر متوفی واغیر.

اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تــا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و 

هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
قاضی شورای حل اختاف بندر امام خمینی)ره( - میثم درویشی

۹۲۱/۹۷ ح ش

آگهی اباغ وقت دادرسی 
پرونده کاســه 970434 شورای حل اختاف شــماره دوم. خواهان: رشید رسولیان بروجنی فرزند عبدالعلی با وکالت 
بهروز ســیدین بروجنی. خوانده: مصطفی نعمتی فرزند فریدون. خواســته: مطالبه مبلغ هفت میلیون تومان وجه نقد 
و خســارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه لغایت زمان صدور و اجرای حکم و مطلق خســارات دادرسی. وقت رسیدگی: 
97/10/17 ســاعت 016 خواهان دادخواســتی به خواســته مذکور در مورخه 97/9/3 به طرفیت خوانده تقدیم شعبه 
شورای حل اختاف شماره دوم نموده که به کاسه 970434 ثبت گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده 
مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 

ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیرخانه شورای حل اختاف شماره دوم بروجن - نکوئی

آگهی اباغ
در پرونده کاســه 970045 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اندیمشک متهم متواری، 
آقای موسی اسامی فرزند علیمیرزا با کد ملی 192206533162 به موجب شکایت اولیاء دم مرحوم میاد نائی و 
وکیل ایشان قدرت اله یزدان مهر به اتهام قتل عمدی مرد مسلمان و ایراد جرح عمدی با اسلحه تحت تعقیب شعبه 
دوم بازپرسی قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به 
او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی و متهم ظرف 
مهلت یک ماه احضار می شود در صورت عدم حضور پس از انقضاء مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
مدیر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اندیمشک  
علی دوست

دادنامه
پرونده کاســه 9709982611000560 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی 

شماره 9709972611000831 
خواهان: آقای مهدی میرآخوری فرزند هاشــم به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- شهر 

ماهدشت- خیابان بی بی  سکینه کوچه اله 10 پاک 106
خواندگان: 1- سیف اله ارشدی  مجد به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- ماهدشت- بلوار 
امام جنب آتش نشانی اتو گالری افرا 2- اکبر حسن پور به نشانی مجهول المکان 3- ابوالفضل 
اردوخانی به نشــانی قزوین- بوئین زهرا- خیابان 15 خرداد- پیــروزی 20- جنب دفترخانه 
101 قصابی 4- آقای عبدالجواد صفیعی  فرزند رحیم به نشــانی اســتان قزوین- شهرستان 
بوئین زهرا- بوئین زهرا- خیابان بلوار فرمانداری- نبش خیابان الهیه 10، 5- آقای ســید رضا 
نظری فرزند ســید محمد به نشانی استان البرز- شهرستان اشــتهارد- شهر اشتهارد- دکتر 

حسابی گلشن دوم گلنوش سوم قطعه 2549
خواسته: اعسار از هزینه دادرسی

دادگاه با ماحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه 

در خصوص دادخواست مهدی میرآخوری به طرفیت 1- سید رضا نظری 2- سیف اه ارشدی مجد 
3- عبدالجواد صفیعی 4- اکبر حســن پور 5- ابوالفضل اردوخانی به خواســته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظرخواهی کاسه بایگانی 970757 با توجه به محتویات پرونده 
نظر به اینکه خواهان در جلســه رسیدگی اظهار داشته تمکن مالی نداشته و توان پرداخت هزینه 
دادرســی را ندارد و گواهی گواهان نیز صحت اظهارات خواهان را تایید می نماید و خوانده دلیل 
و مدرکی در جهت مخالف ادعای خواهان ارائه و ابراز ننموده اند لذا دعوی اعســار ثابت و مســلم 
تشــخیص دادگاه باســتناد به مواد 506 و 507 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به اعسار موقت 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده حاضر را صادر و اعام می نماید. رای صادره حضوری 

و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است.
علی اشرف 
رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی کرج

م الف29354

آگهی حصر وراثت
آقای خداداد آب روشــن نام پدر اســداه به شناســنامه 548 صادره از بهبهان 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که 
پدرم مرحوم اسداه شهرت آب روشن به شناسنامه صادره بهبهان در تاریخ  در    
اقامتگاه  فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی خداداد آب روشــن فرزند اسداه 
ش ش ــــــــــ صادره از بهبهان پســر متوفی 2- فاطمه آب روشــن فرزند 
ـــــــــ صادره از بهبهان دختر متوفی 3- حکیمه سامه فرزند  اسداه ش شـ 

جانی ش ش ـــــــــ صادره از بهبهان همسر متوفی و اغیر. 
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
مدیردفتر شعبه 6 شورای حل اختاف بهبهان

کاسه پرونده: 970421

1364
62/12/2

548
55/11/26

186
35/1/14

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم کژال پیری فرزند نبی به شماره ملی 6460015570، به استناد استشهادیه پیوست پرونده 
و گواهی فوت شــماره 41717 مورخ 1394/12/15 و با ابراز مشــخصات ورثه، درخواستی به 
شــماره 970301 تقدیم این شــورا نموده و چنین اظهار داشته که شادروان مرحوم آقای نبی  
پیری فرزند علی به شماره ملی 6469370071 صادره از سروآباد متولد 1333/10/09 در تاریخ 
1394/12/08 در محل اقامت خود روستای نجی فوت نموده و ورثه  حین الفوت وی عبارتند از:

1- آقــای عثمــان پیری فرزنــد علــی بــه ش .ش 2712 متولــد 1327/04/07 به ش .م 
6469370047 صادره از سروآباد )برادر متوفی(

2- خانم ثویبه پیری فرزند علی به ش .ش 2714 متولد 1331/07/01 به ش .م 6469370063 
صادره از سروآباد )خواهر متوفی(

3-خانــم ثریا پیری فرزند علی به ش .ش 4225 متولد 1339/07/06 به ش .م 6469384064 
صادره از سروآباد )خواهر متوفی(

 4- آقای عبداه پیری فرزند علی به ش .ش 170 متولد 1340/07/10 به ش .م 6469665799 
صادره از سروآباد )برادر متوفی(

5- آقای حسین پیری فرزند علی به ش.ش 171 متولد 1343/05/06 به ش.م 6469665802 
صادره از سروآباد )برادر متوفی(

6- خانــم ســعادت آذرمیدخت فرزند علی بــه ش .ش 711 متولــد 1343/12/02 به ش .م 
6469600018 صادره از سروآباد )همسر متوفی(

7- خانــم بیان پیری فرزند نبی بــه ش .ش 21 متولد 1362/06/15 به ش .م 6469956939 
صادره از سروآباد )فرزند متوفی( 

8- خانم ســحر پیری فرزند نبی به ش .ش 0 متولــد 1368/10/03 به ش .م 3810130869 
صادره از مریوان )فرزند متوفی( 

10- خانم کژال پیــری فرزند نبی به ش .ش 0 متولد 1370/12/01 به ش .م 6460015570 
صادره از سروآباد )فرزند متوفی( 

11- خانــم زینب پیری فرزند نبی به ش .ش 0 متولد 1372/12/05 به ش .م 6460064326 
صادره از سروآباد )فرزند متوفی(

12- خانــم روناک پیری فرزند نبی به ش .ش 0 متولد 1374/09/25 به ش .م 3720819256 
صادره از سنندج )فرزند متوفی( 

13- خانم ســنور پیری فرزند نبی به ش .ش 0 متولد 1379/05/25 به ش .م 3720889564 
صادره از سنندج )فرزند متوفی(

 14- خانم ســوما پیری فرزند نبی به ش .ش 0 متولد 1381/10/16 به ش .م 3721025555 
صادره از سنندج )فرزند متوفی(

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبهص آگهی می نماید تا 
چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا وصیت نامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف بخش کاترزان )شویشه(

 دادنامه
پرونده کاسه 9709982679100163 شعبه 40 شورای حل اختاف کرج )54 سابق(- 

مجتمع شماره 2 )شهید ملک زاده( تصمیم نهایی شماره 9709972679100432
خواهان: آقای رسول امین خاکی فرزند اروجعلی به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- 
کرج- خیابان بلوار هفت تیر بین چهارراه مصباح و کارخانه قند ک شهید کاظمی پ 56 
خواندگان: 1- آقای احمدرضا صالحی فرزند ســیدداود 2- خانم ســپیده فیروزی فرزند 

علیرضا همگی  به نشانی مجهول المکان
خواسته:  الزام به تنظیم سند خودرو

)رای قاضی شورا(
در خصوص دعوی خواهان آقای رســول امین خاکی به طرفیت خواندگان 1- خانم سپیده 
فیروزی 2- آقای احمدرضا صالحی به شرح دادخواست تقدیمی الزام به تنظیم سند خودرو 
به شــماره موتور 00686364 مدل 1383 پراید هاچ بک مقوم بــه 11/000/000 ریال و 
مطالبه خسارات دادرسی خواهان اختصارا در شرح خواسته خود اظهار داشته که خودرو را از 
آقای احمدرضا صالحی خریداری نموده بودم و خانم سپیده فیروزی وکالت کاری به من داد 
که من تعویض پاک نموده بودم و نمی دانســتم که باید دوباره به دفترخانه مراجعه نمایم 
و قطعی به نام خود بزنم. اکنون حدودا یازده سال است که خودرو را خریداری نموده بودم 
و با آن کار می کردم و اکنون که خواســتارم بفروشــم متوجه شده ام که قطعی به نام بنده 
نمی باشــد و چند بار مراجعه نموده ام و ایشان نبود و امروز و فردا کرد، تقاضای احقاق حق 
دارم. لذا شــورا با عنایت به جامع اوراق پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، استماع اظهارات 
خواهان عدم دفاعیات خواندگان، ماحظه مبایعه نامه شماره 006272 مورخ 1386/6/6 و 
وکالت نامه شــماره 16773 مورخ 1386/6/11 دفترخانه 53 کرج که حکایت از وقوع عقد 
شــرعی فی مابین خواهان و خواندگان می باشــد و نظر به اینکه به موجب پاسخ استعام 
شــماره 4313/4/510/676 مورخ 1397/7/9 پلیس راهنمایی و رانندگی که مالک خودرو 
آقای رسول امین خاکی می باشد و ادعای خواهان محرز و مسلم می باشد. لذا شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تشــخیص و مســتندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 
198 ق آ د م حکم بر الزام خوانده ردیف اول خانم ســپیده فیروزی به حضور در دفترخانه و 
تنظیم ســند رسمی خودرو به شــماره موتور 00686364 پراید ها چ بک و نسبت به خوانده 
ردیــف دوم طبق ماده 84 ق آ د م بنــد 4 رد دعوا صادر و اعام می گردد رأی صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مدت 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی کرج می باشد. در ضمن می بایست هزینه 
دادرســی به مبلــغ 898/500 ریال و هزینه دفترخانه را خوانــدگان طبق عرف به صورت 

تضامنی پرداخت نمایند.
صادق حسنوند
 قاضی شعبه ۴۰ شورای حل اختاف کرج

م الف 29357

آگهی افزایش سرمایه شرکت هورام 
صنعت پارس با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت ۹۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷8۰۱۲855۱ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- ســجده احمدی به شــماره ملی 0520530284 فرزند: گودرز صادره از اراک با 
واریز مبلغ 150000000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت، در نتیجه 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 5000000000 ریال به مبلغ 5150000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوط در اساســنامه اصاح شد. 2- اسامی شــرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک 
بدین شــرح می باشد: سید جواد میر به شــماره ملی 0620467312 دارای 4750000000 
ریال سهم الشــرکه محمد افشاری به شماره ملی 0079872107 دارای 150000000 ریال 
سهم الشــرکه. زهره محمودی به شــماره ملی 0534979432 دارای 100000000 ریال 
سهم الشرکه. سجده احمدی به شماره ملی 0520530284 دارای 150000000 ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
شناسه آگهی: )311221(                              شناسه نوبت چاپ: 337661

آگهی تغییرات شرکت فنی خدماتی ایمان رخش اراک 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴6 

و شناسه ملی ۱۰۷8۰۰۷5۱۳۷ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: 1- داود خادمی فرد به شــماره ملــی 0530458004 با دریافت 
مبلــغ 20/000/000 ریال سهم الشــرکه خــود و حمیدرضا زارعی به شــماره ملی 
0622455966 و افشــین عبدالرضائی به شــماره ملــی 2092427962 با دریافت 
مبلغ 500000 ریال سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شرکت خارج شدند. 
درنتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 121000000 ریال به مبلغ 100/000/000 ریال 
کاهش یافت و ماده 4 اساســنامه به شــرح مذکور اصاح گردید. شــرکای نهایی 
و میزان سهم الشــرکه ایشان بدین شرح می باشــد: - مهرداد خادمی فرد به شماره 
ملی 0520359798 دارای مبلغ 80/000/000 ریال سهم الشرکه - فاطمه افشار به 

شماره ملی 0056738307 دارای مبلغ 20/000/000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
شناسه آگهی: 311217                            شناسه نوبت چاپ: 33757

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت اول( شرکت فناوران آسمان رسا در حال تصفیه 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۷۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹5۷88

پیرو آگهی منتشــر شده در روزنامه رسمی شماره 21207 مورخه 1396/10/9 و در اجرای ماده 225 قانون 
تجارت از کلیه بســتانکاران احتمالی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر ذینفع دیگری که از شــرکت مذکور 
مطالبــات و یا ادعایی دارند با ارائه مــدارک مثبته دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اولین 
نوبت آگهی به محل قانونی شــرکت ) در حال تصفیه( واقع در تهران، خیابان شــهید مطهری، نبش پل 
مدرس، پاک 268، طبقه 3، واحد 6، کد پستی 1588774568 به مدیر تصفیه آقای امید رومی آذربایجانی 

مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت فوق الذکر هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود.
مدیر تصفیه - امید رومی آذربایجانی

 دادنامه
پرونده کاســه 9609988163400886 حوزه شــماره 124 )عمومی( شــورای حل اختاف مجتمع امام 
حســن مجتبی)ع( شهر همدان تصمیم نهایی شماره 9709978163400942 خواهان: آقای حسن ترکمنی 
فرزند علی به نشــانی اســتان همدان- شهرستان بهار- شــهر مهاجران- خیابان امام- ک شهید ترکمنی 
منزل ترکمنی خواندگان: 1- آقای حســین رمضانی فرهاد فرزند محمد به نشــانی استان البرز- شهرستان 
کرج- کرج- فردیس- ســراهی حافظیه- خ شهید داوری- بعد از تامین اجتماعی- بن بست یاس- مجتمع 
آقای بابایی 2- شــرکت ایده پردازان اطاعات داتیس به نمایندگی قدرت نوعی صلوات به نشــانی تهران- 
بهجت آباد- ولیعصر- ک ناصر- پ 32- ط 3  خواسته ها:  1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات 
دادرسی 3- تامین خواسته 4- مطالبه وجه چک گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء 

شعبه و اعام ختم رسیدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای حسن ترکمن فرزند علی به طرفیت خواندگان 1- شرکت ایده پردازان اطاعات 
داتیس و 2- آقای حســین رمضانی فرهاد فرزند محمد به خواسته مطالبه هفتاد میلیون ریال بابت وجه چک 
شــماره 508699- 96/11/30 عهده بانک پاســارگاد و هزینه دادرسی و خســارات تأخیر تأدیه نظر به ارائه 
دادخواســت از ناحیه خواهان و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود اصل 
اشه چک در ید خواهان که همگی دال بر اشتغال ذمه خواندگان و عدم پرداخت وجه چک را دارد و خواهان 
در شــرح خواسته اعام نموده که بابت چک ضمیمه دادخواســت مبلغ سی میلیون ریال بابت بخشی از وجه 
چک را از خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن پرداخت طلب دارم لذا 
تقاضای صدور حکــم بر محکومیت خواندگان را به صورت تضامنی دارم و خواندگان علیرغم اباغ قانونی از 
طریق نشر آگهی در روزنامه کیهان مورخ 97/6/11 و انتظار کافی حاضر نشده اند و ایحه یا دفاعیه ای مبنی 
بر پرداخت وجه چک و دلیلی بر برائت ذمه خود و پرداخت وجه چک ارائه نداده اند لذا قاضی شــورا خواســته 
خواهان را ثابت تشــخیص داده مستندا به مواد 310، 249، 313 و 314 و 403 و 404 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و اصاحیه های بعدی و استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح 
موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مواد 198، 515، 519 و 
522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواســته وجه چک شــماره فوق الذکر و مبلغ 1/252/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ نهصد هزار ریال بابت 
نشــر آگهی و خسارات تأخیر تأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کاا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعام و در 
واحد اجرای احکام محاسبه می گردد از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام 
می نماید. رأی صادره غیابی اســت و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست 

روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی حقوقی همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۲۴ شورای حل اختاف همدان- اسداله لطفی مصلح

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- فاطمه افشــار فرزند علیرضا به شماره ملی 0056738307 صادره از 
تهران با واریز مبلغ 20000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. 
در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 101000000 ریال به مبلغ 121000000 ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصاح گردید. شرکای نهایی 
و میزان سهم الشــرکه ایشان بدین شرح می باشــد: - مهرداد خادمی فرد به شماره 
ملــی دارای مبلغ 8000000 ریال سهم الشــرکه- داود خادمی فرد به شــماره ملی 
دارای مبلغ 20000000 ریال سهم الشــرکه- حمیدرضا زارعی به شماره ملی دارای 
مبلغ 500000 ریال سهم الشــرکه- افشــین عبدالرضایی به شماره ملی دارای مبلغ 
500000 ریال سهم الشــرکه- فاطمه افشار به شماره ملی دارای مبلغ 20000000 
ریال ســهم الشرکه 2- تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.

شناسه آگهی: 311218                          شناسه نوبت چاپ 337658

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اراک

آگهی تغییرات شرکت فنی خدماتی ایمان رخش اراک 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴6 و شناسه ملی ۱۰۷8۰۰۷5۱۳۷
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شهرکرد - خبرنگار کیهان:
مسئول بسیج جامعه پزشــکی استان چهارمحال 
وبختیاری گفت: با اعزام تیم های تخصصی پزشکی در 
قالب طرح شــهید دکتر رهنمون 500 بیمار نیازمند در 
شهرستان های فارسان و کیار از خدمت رایگان بهره مند 

شدند.
مهین غفاری افزود: به مناسبت هفته بسیج و هفته وحدت، 
تیم تک تخصصی روانپزشکی طرح ملی شهید دکتر رهنمون 
کانون بسیج جامعه پزشکی فارسان به شهر چلیچه اعزام شد.

وی اضافه کرد: تیم اعزامی متشکل از متخصص روانپزشکی، 
پزشک عمومی، کارشناســان روانشناس بالینی و کارشناسان 
مراقبت سامت بود که در این اعزام خدمات بهداشتی - درمانی، 

آموزشی و مشاوره ای به مردم شریف منطقه ارائه کردند.
وی اظهار داشــت: ویزیت و ارائه داروی رایگان، غربالگری، 
کنترل قند و فشار خون، ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش های 
بهداشتی - درمانی از دیگر خدمت های رایگان ارائه شده در این 

اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی بود.
غفاری تصریح کرد: در همین راستا تیم بهداشتی - درمانی، 
آموزشــی و مشاوره ای طرح ملی شــهید دکتر رهنمون عازم 
روستای باجگیران شهرستان کیار شد و در زمینه های غربالگری، 
و کنترل فشار خون به ارائه آموزش های فرهنگی، بهداشتی - 

درمانی پرداخت.

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: 
طرح ســؤال از اردکانیان وزیر نیرو با 12 
امضای نمایندگان مازندران را تقدیم کردیم 
که به صحن مجلس بیایند و پاســخ این 
سؤال را که موضوعی که هنوز کارشناسی 
نشده و از برنامه ششم و بودجه 97 حذف 
کردیم چرا به  صورت غیرکارشناسی مطرح 

می شود، بدهد.
علی اسماعیلی اظهار کرد: رئیس جمهور در 
جمع مردم ســمنان مسائلی را مطرح کردند که 

زیبنده مقام و منصب رئیس جمهوری نیست؛ به 
این دلیل که رئیس جمهور سمنان نیستند بلکه 
رئیس جمهور ایران هستند و باید مواضع شان بر 

مبنای کل ملت ایران باشد.
وی با بیان اینکــه موضوع انتقال آب دریای 
خزر باید کار کارشناسی و بررسی زیست محیطی 
شود و کارشناسان نظرشان را در این زمینه اعام 
کنند، اضافه کرد: اگر هم قرار است این کار انجام 
شــود باید دســتگاه اجرایی اعام کند، معموا 
رئیس جمهور نباید در چنین مسائلی دخالت کنند.
نماینده مردم نــور و محمودآباد در مجلس 

شورای اســامی تصریح کرد: خزر، یک دریاچه 
بسته است و میزان حجم آب آن براساس ورودی 
است که اگر این انتقال صورت گیرد به سرنوشت 
دریاچه ارومیه دچار می شود که تکرار تجربه برای 

استان ما خوب نیست.
اسماعیلی با اشاره به اینکه تقریبا در تمامی 
شهرها و روستاهای مازندران شاهد مشکاتی در 
زمینه آب آشامیدنی و کشاورزی هستیم، افزود: 
اگر قرار است این انتقال صورت گیرد استان های 

شمالی و خود مازندران در اولویت هستند.
وی بیان کرد: موضوع دیگر بحث هزینه انتقال 

این پروژه و مشکات زیست محیطی است که این 
طرح به دنبال دارد و اگر آب شور دریا تبدیل به 
آب شیرین شــود به  طور حتم مازندران کویری 

خواهد شد.
رئیس مجمع نماینــدگان مازندران با اعام 
اینکه نمایندگان استان های شمالی طی نامه ای 
بــا 32 امضا به رئیس جمهور در این زمینه تذکر 
دادیم، خاطرنشان کرد: با انتقال آب دریای خزر 
به استان سمنان شدیدا مخالف هستم و قطعا از 
حقــوق ملت ایران و مردم مازندران دفاع خواهم 

کرد و هرگز اجازه چنین طرحی را نخواهم داد.

و  اســامی سیستان   رئیس شــورای 
بلوچســتان گفت: وضعیت تامین سهمیه 
ســوخت و توزیع آن در استان با توجه به 
این که کشــور دارای ذخایر زیاد نفتی و 
گازی است، مطلوب نیست و با کمبود شدید 

فراورده های نفتی روبه رو هستیم.
 بلوچزهــی، افزود: بی برنامگی مســئوان در 
تامین و توزیع ســوخت، نبود نظارت های کافی، 
تضعیف جایگاه شــهروندان از سوی مسئوان، 
تبعیض میان اســتان ها به لحاظ تعیین سهمیه 
ســوخت و ضعف مدیریت در توزیــع از جمله 
مشکات مشــهود است و سبب ایجاد صف های 
طوانی برای تهیه ســوخت اعم از سیلندر گاز، 
نفت ســفید، بنزین و گازوئیل و کمبود شــدید 

فراورده های نفتی در این خطه شده است.
رئیس شورای اسامی سیستان و بلوچستان 
گفــت: با وجود اقلیم آب و هوایی اســتان، نبود 
ناوگان عمومی جاده ای مناسب برای جابه جایی 
مردم و نبود جایگاه سی ان جی، سهمیه سوخت 

از 300 به 200 لیتر کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: مدیریت ناکارآمد و نبود نظارت 
درست از سوی مسئوان و نداشتن برنامه ریزی 

رحیم آباد رودسر- خبرنگار کیهان:
260 خیر مدرسه ســاز استان گیان 53 
مدرســه را در این استان در دست ساخت 

دارند.
رئیس خیرین مدرسه ساز استان گیان که در 
مراســم کلنگ زنی احداث مدرسه3 کاسه شهید 
»عیســی محمدی« بخش رحیم آباد شهرســتان 
رودســر ســخن می گفت با اعام این خبر اظهار 
داشــت: در حال حاضر 53 مدرسه با 174 کاس 
درس توسط خیرین مدرسه ساز گیان در مناطق 

مختلف این استان در دست ساخت است.

ساری- خبرنگارکیهان:
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حاشیه جشنواره مرکبات و اقوام در قائم شهر 
اظهار داشت: 500 هزار تن از مرکبات مازندران قابلیت صادرات دارد و پیش بینی می شود امسال 

100 هزار تن مرکبات از مازندران صادر شود.
عزیزاه شــهیدی فر گفت: روزانه حدود 500 تن مرکبات ازمازندران به کشورهای حاشیه دریای خزر، 
خلیج فارس، روســیه، قطر، هندوستان و سایر کشورها ارسال می شود که باید این سطح صادراتی افزایش 

یابد. وی تصریح کرد: باید زیرساخت های ازم برای صادرات مطلوب مرکبات مهیا شود.

روابط عمومی اداره کل نوســازی، توســعه و 
تجهیز مدارس استان لرستان در پاسخ به مطلب 
درج شده در روزنامه کیهان مورخه شنبه نوزدهم 
آبــا ن ماه با تیتــر »کاس هــای پرمخاطره« در 
جوابیه ای اعام کرد که در پی چاپ مطلب مندرج 
در کیهان مبنی بر وجود حیوانات موذی در سقف 
مدارس بخش پیرانشهر به نحوی که درس خواندن 
را برای دانش آموزان و تدریس را برای معلمین با 
مشکل و حتی خطر مواجه کرده است و همچنین 
نارســایی این مــدارس از حیث اســتانداردهای 
گرمایشــی و سرمایشی، چگنی مدیرکل نوسازی 

مدارس اســتان به همراه مدیر آموزش و پرورش 
بیرانشــهر از مدارس این شهرستان بازدید کردند 
و مدارس معدود و انگشــت شماری که با مشکل 
آشیان گزینی پرندگان و احیانا موجودات موذی 
دیگر قرار داشتند شناسایی و در لیست تعمیرات 
قرار گرفته اند و دستور کار نیز صادر شده است و 
ان شاءاه در اسرع وقت این مورد برطرف خواهد 
شد. در این جوابیه آمده است: اما در مورد مبحث 
گرمایش این مدارس این مطلب شایان ذکر است 
که در ســال گذشته، نوسازی مدارس با توجه به 
میــزان اعتبارات اختصاص یافته به تعهدات خود 

عمــل کرده اســت و هم اکنون هــم رفع نواقص 
سیســتم های گرمایشــی پاره ای از این مدارس 
براســاس این اعتبارات در حال انجام می باشــد. 
کلیه اعتبارات اختصــاص یافته در این خصوص 
نیز هزینه شــده است و ان شاء اه به شرط تامین 
اعتبار،  مابقی مدارس نیز در برنامه  کاری این اداره 

کل قرار خواهند گرفت.
در ضمــن از روزنامه کیهان به دلیل درج این 
مطلب که نشان دهنده حس مسئولیت ایشان در 
ارتقای سامت آموزشــی فرزندان این مرز و بوم 

است صمیمانه تشکر می کنیم.

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
امام جمعه موقت شهرکرد گفت: ایجاد تونل گاب برای 
انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به کاشان، آران 
و بیدگل اصفهان غیرقانونی، غیرکارشناسی و ظالمانه 
است و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات غیرقانونی 
بودن آن را اعام کردند امــا وزارت نیرو این گزینه را 

نپذیرفته است.
حجت ااسام امیرقلی جعفری افزود: مردم استان چهارمحال 
و بختیاری 10 سال است که از وزارت نیرو و مسئوان نظام این 
سؤال را مطرح می کنند که با این اقدام غیرقانونی چه برخوردی 

شده اما تاکنون پاسخی به آنان داده نشده است.
وی اضافه کرد: این عدم پاســخگویی موجب تقابل بین دو 
استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان می شود و اگر این رویه 

ادامه یابد سنگ روی سنگ بند نمی شود.
جعفری که رئیس کمیته صیانــت از آب در چهارمحال و 
بختیاری نیز است ادامه داد: چرا با اینکه سازمان بازرسی اعام 
کرده ایجاد تونل گاب یک کار غیرقانونی است؟ متخلف پای 

میز محاکمه کشیده نمی شود.
وی گفت: چرا شــورای عالی آب اعام نمی کند  که با این 

اقدام غیرقانونی برخورد شود.

کوتاهی شهرداری کرج
 در اخذ جریمه میلیاردی از مجتمع  مگامال

نایب رئیس شورای شــهر کرج با بیان اینکه طبق نظریه 
کارشناســان جریمه این مجتمع بزرگ مگامال از 100 تا 200 
میلیارد تومان است، گفت: باید از مسئوان ذیربط شهرداری 
منطقه و شــهرداری مرکز پرســید چرا در مورد این مجتمع 

کوتاهی کردند.
منصور وحیدی با  اشاره به مجتمع مگامال عنوان کرد: سالها پیش 
پروانه ای برای آن صادر شــده که به دایلی کوتاهی در حق و حقوق 

دولتی و شهر شده است.
 وی تصریح کرد: قوانین و مقررات در بعضی از جاهای این پرونده 
رعایت نشده و مقررات زیر پا گذاشته شده است و در بحث عرصه آن 
صحبت هایی شده است که حق و حقوق قانونی نیز پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: پرونده این مجتمع باید در کمیسیون ماده 100 مورد 
بررسی قرار می گرفته که متاسفانه مطرح نشده است.

وحیدی با  اشــاره به اینکه طبق نظریه کارشناسان و برآورد اولیه 
جریمه این مجتمع از 100 تا 200 میلیارد تومان است، گفت: درباره 
این پرونده شهرداری منطقه باید نقشه اجرایی داشته باشد که متاسفانه 
تا کنون با مکاتباتی که از ابتدای دوره شورای پنجم انجام داده ایم هنوز 
هیچ نقشه اجرایی به ما ارائه داده نشده و هیچ کس پاسخگو نبوده است.

نایب رئیس شورای شــهرکرج ادامه داد: اخیرا گروهی از معاونت 
شهرسازی شهرداری مرکز برای نقشه برداری و مشخص شدن میزان 
پروانه و ســاخت و ســاز مازاد که تخلف به شمار می رود به این پروژه 

اعزام شده اند.

زنجان - خبرنگار کیهان: 
استاندار زنجان گفت: به منظور تسریع 
و تســهیل امور در شهرستان ها، تمامی 
اختیارات استاندار در سطح شهرستان ها 

به فرمانداران تفویض می شود.
فتح اله حقیقی افــزود: فرمانداران نیز باید 
با چابکی بیشــتری، نسبت به اجرای مصوبات 

استان در شهرستان ها تاش کنند.
وی در شــورای اداری ماه نشان بومی بودن 
مدیــران را یکی از اولویت هــای انتخاب آنان 
برشــمرد و از فرمانداران خواســت تا اسامی 
مدیــران غیربومی کــه در محل خدمت خود 
مســتقر نشده اند را اعام نمایند و گفت: مردم 
انتظار دارند که مدیران در مناطق محل خدمت 
خود ســاکن و مستقر باشــند تا با اشرافیت 

بیشتری امور مردم را پیگیری کنند.
اســتاندار زنجــان تاکید کــرد: مدیران و 
مسئولین حق ندارند علیه یکدیگر به دستگاه 
قضایی شکایت نمایند، بلکه بایستی در ابتدا، 
مشکات و مسائل خو را در داخل مجموعه های 

اداری و در استان حل و فصل کنند.
حقیقی در ادامه سخنان خود از اجرای طرح 
ارتقاء بنیه علمی دبیران و دانش آموزان علوم پایه 
به صورت پایلوت در شهرستان ماه نشان خبر 
داد و گفت: برای سال آینده، در راستای تقویت 
بنیه علمی جوانان و دانش آموزان، سرمایه گذاری 
خوبی خواهیم داشت تا سطح دبیران ارتقاء یابد 
و با تقویت بنیه علمی دانش آموزان میزان قبولی 
فرزندان و جوانان شهرستانی در دانشگاه های 

معتبر کشور افزایش یابد.

عملیات اجرایی حلقه حفاظتی 
کانشهر اصفهان آغاز شد

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
عملیات اجرایی حلقه )رینگ( حفاظتی کانشــهر 
اصفهان و تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی 

با اعتبار 7٤0 میلیارد ریال آغاز شد.
حلقه )رینگ( حفاظتی اصفهان، مجموعه ای از بزرگراه ها و 
تقاطع های غیرهمسطح اســت که از شرق این شهر از تقاطع 
غیرهمســطح کارخانه قند آغاز می شود، شمال اصفهان را دور 
می زند و به شــهرهای اطراف اصفهان همچون خمینی شهر، 

درچه و شهر ابریشم می رسد.
اجــرای این طرح باعث کاهش هفت درصدی زمان ســفر 
در کل شبکه راه ها، کاهش 4/2 درصدی در مصرف سوخت و 

کاهش 6/5 درصدی در آایندگی هوا می شود.
طول رینگ حفاظتی 78/2 کیلومتر، عرض آسفالت در هر 
طــرف محور 1٩/60 متر برای هر باند تندرو و ٩ متر برای هر 

باند کندرو است.
تعــداد خطوط عبور در این رینگ، چهار خط رفت و چهار 
خط برگشــت و تعداد تقاطع های غیرهمسطح 23 دستگاه و 

تعداد پل بزرگ هفت دستگاه است.
از 78/2 کیلومتر مسیر رینگ حفاظتی، 45/8 کیلومتر آن در 
11 منطقه از کانشهر اصفهان و 28/6 کیلومتر آن در محدوده 
پنج شهر دولت آباد، خورزوق، خمینی شهر، درچه و ابریشم و 

3/8 کیلومتر آن در محدوده فرمانداری ها قرار دارد.
عباس رضایی، اســتاندار اصفهان در مراســم آغاز عملیات 
اجرایی این طرح در جمع مردم منطقه 14 در ورزشگاه بهمن 
اصفهان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی رینگ حفاظتی کانشهر 
و احداث تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی اظهار 
داشت: ترافیک، آلودگی هوا و زمانبر بودن ترددهای شهری با 

اجرای این گونه طرح ها رفع می شود.
وی تصریح کرد: بی شک اصفهان از محدوده پل غدیر تا پل 
شهرستان نیست بلکه اصفهان مناطق مختلف و مناطق محروم 

را شامل می شود.

رئیس  کمیسیون شوراها و امور داخلی 
معوقات پرسنل  از  مجلس گفت: بخشی 
بیمارستان امام خمینی)ره( کرج این هفته 

پرداخت می شود.
محمدجواد کولیوند در مراسم روز دانشجو 
که در دانشــگاه پردیس کشــاورزی دانشگاه 
تهران مســتقر در کرج برگزار شــد، در مورد 
مسائل و مشکات بیمارستان امام خمینی)ره( 
کرج اظهار داشــت: این بیمارستان دچار چند 

مالکیتی است.
وی توضیح داد: از زمان طهایی اســتاندار 
وقت البرز بیش از 12 بار نشســت مستقیم با 
خود وی داشــتیم که امنا را تشکیل بدهیم و 
آنها می گفتند که بیمارستان را به دانشگاه علوم 
پزشکی واگذار کنند،با وزیر بهداشت در سفر به 

در پــی چاپ مطلبــی با عنوان »زندگــی زلزله زدگان 
کرمانشاه همچنان در چادر و کانکس« در صفحه 7 روزنامه 
کیهان مورخ 23 آبان ماه سال جاری مدیریت بحران استان 
کرمانشــاه جوابیه ای به کیهان ارسال کرده است که در پی 

می آید:
1- طبیعی است در شهری که میزان ارتفاع از 1/2 متر 
به 3/٩ متر می رسد حتما به صورت یک کارگاه بزرگ عمل 

می نماید که از نو در حال ساخت می باشد.
2- دولت عاوه بر تسهیات و کمک های باعوض قبلی 
تسهیات تکمیلی اباغ، هزینه های صدور پروانه را تامین و 
به طرق مختلف نسبت به تامین 8 تن سیمان رایگان برای 
هر واحد اقدام و به اندازه کافی آهن آات ضروری با قیمت 

دار 4200 تومانی تامین کرده است.
3- پروسه امداد و نجات، اسکان اضطراری، اسکان موقت، 

خاکبرداری، فصل بارش ســال گذشته، تهیه و اخذ پروانه 
ساخت عما ساخت و ساز در شهرها را مدت دار نموده است.

4- برای واحدهای استیجاری علیرغم همه محدودیت های 
دولت توســط وزارت راه و شهرسازی زمین به اندازه کافی 
خرید و در حال تحویل به بنیاد مسکن می باشد که بافاصله 

کانکس ها به محل جدید منتقل و ساخت انجام پذیرد.
5- نباید از یاد برد که شهر سرپل ذهاب قبل از زلزله به 
دلیل رشد جمعیت، پذیرش مهاجر و محدودیت زمینی به 
دلیل حاصلخیز بودن اراضی محدود شــهر با مشکل جدی 
تامین زمین مواجه بود که در زلزله مردم با افزایش ارتفاع از 
1/2 متر به 3/٩ متر خأ مذکور را پر کردند، اما مسیر جدید 

افزایش عرصه و ارتفاع عما زمانبر خواهد بود.
6- از مجمــوع 104 هزار واحد احداثی تاکنون بیش از 

73 هزار واحد مسکونی اسکان و تحویل داده شده است.

مشهد- خبرنگار کیهان: 
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در حال حاضــر کمبود واگن ،  
صادرات این استان را با مشکات جدی مواجه 

ساخته است.
فیروز ابراهیمی درگفت وگو با خبرنگاران با اشاره 
به اینکه هم اکنون بالغ بر 50 درصد صادرات خراسان 
رضوی از طریق حمل و نقل ریلی انجام می شــود، 
اظهارداشت: علی رغم این مسئله متاسفانه سالیان 
متمادی است که ما در استان، با مشکل کمبود واگن 

برای صادرات مواجه هستیم.
وی بــا بیان اینکه به علــت وجود این معضل، 
از ابتدای ســالجاری تاکنــون حجم باایی از اقام 
صادراتی در استان دپو شده است، افزود: تنها برای 

جابه جایی این اقام صادراتی 200 واگن مســقف 
نیاز داریم.

ابراهیمی تصریح کرد: اگر شرکت راه آهن، توانایی 
تامین این 200 واگن را ندارد، بخش خصوصی برای 

حل این مشکل آماده است.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
حمل و نقل جاده  ای را در زمینه صادرات مقرون به 
صرفه ندانست و گفت: روزانه 15 واگن برای صادرات 

استان، مورد نیاز است.
وی با اشــاره به اینکه قیمــت پایه محصوات 
صادراتی یکی از موانع صادرات است، اظهار داشت: 
با واقعی شــدن قیمت ارز، بســیاری از حوزه های 
اقتصادی کشور،  قابلیت رقابت و اقتصادی شدن را 

پیدا کرده است.

بهره برداری از پروژه های دریایی
رشــت- خبرنگار کیهان: مدیرکل بنــادر و دریانوردی گیان از 
بهره بــرداری بیش از 7 هزار میلیارد ریال پروژه های بندری و دریایی این 

اداره کل در دهه فجر امسال خبر داد.
حسین چراغی اظهار داشت: این پروژه های عمرانی بندری و دریایی 
شامل 3 پست اسکله، سیلو غات، مخازن روغن، مجتمع گردشگری دریایی 
)مارینا(، طرح زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی در موج شکن غربی 
بندرانزلی است که با حضور مقامات ارشد کشوری همزمان با بزرگداشت 

چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی افتتاح خواهد شد.
وی افزود: با برنامه های در دســت اقدام، مجتمع بندری انزلی از یک 
بندر تک محصولی و سنتی در سال آتی به بندری کاما مدرن نسل سوم 

و دارای صنایع تبدیلی و ارزش افزوده تبدیل می شود.
صدور سند اماک تاریخی

اهواز- خبرنگار کیهان: مســئول امــور حقوقی و اماک اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، از صدور 15 سند 
تک برگ برای اماک تاریخی در تملک این اداره کل از ســوی اداره ثبت 

اسناد و اماک استان خبر داد.
ســعید محمدپور با اشــاره به محل این اماک افزود: این 15 ملک، 
اماک تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان های شوشتر، شوش، دزفول، 

بهبهان، سوسنگرد، مسجدسلیمان و آبادان هستند.
اجرای پروژه های امدادی

جاســک- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی دریایی سپاه امامت 
گفت: شهرستان جاسک در برخی حوزه ها نیاز به کار داشت که خوشبختانه 
توانستیم در کنار دولت و مردم، برخی از نیازهای مردم شریف شهرستان 

را به صورت کار جهادی اجرا کنیم.
سرهنگ تیمور پایداره بیان داشت: راه اندازی درمانگاه شهید روشنی در 
سطح شهر برای استفاده بیشتر مردم و همچنین در جهت رونق کشاورزی 
و تامین آب مورد نیاز آینده شهرســتان عملیات اجرایی ســد پرکوه که 
نزدیک به 10 سال مطالعه شده بود را با همکاری فرمانداری آغاز کردیم.
وی بیان داشت: این پروژه شامل راه آسفالته از روستای بحل به اسکله 
و همچنین اجرای آب و برق مورد نیاز برای روشــنایی محوطه اسکله و 
استفاده صیادان است که با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال شاهد عملیات 

اجرایی آن هستیم.
آزادی 3 زندانی مالی

ساری- خبرنگار کیهان: به همت کانون دانشجویی خیریه نهال دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران مراسم جشن گلریزان در سالن مصباح مجتمع 
دانشــگاهی پیامبر اعظم)ص( ساری برگزار شد و با کمک اعضای هیئت 

علمی و دانشجویان 3 زندانی مالی آزاد شدند.
حســین رنجبران قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و 
معاون امور اجتماعی این دانشگاه و نماینده مجمع خیرین استان گفت: 
در این جشن که با حضور جمع کثیری از خیرین و رئیس ستاد دیه استان 
و دانشجویان دانشگاه برگزار شد، ضمن اجرای برنامه های متنوع کمک های 
جمع آوری شده توسط یک بیمار سرطانی در حال بهبودی و با شور و وجد 

دانشجویان به مراکز توانبخشی مهرگان اهدا شد.
در پایان با مشــارکت اعضا هیئت علمی و دانشــجویان نیکوکار در 
این جشــن مبلغ 200 میلیون ریال برای کمک به آزادی سه نفر از زنان 
سرپرســت خانوار مرتکب جرایم مالی غیر به ستاد دیه استان مازندران 

اهدا شد.
جلوگیری از انتقال سرمایه

تبریز- خبرنگار کیهان: استاندار جدید آذربایجان شرقی با انتقاد از 
انتقال سرمایه های این استان به مرکز، قول داد جلوی این مسئله را بگیرد.
محمدرضا پورمحمدی در جریان دیدار با حجت ااســام محمدعلی 
آل هاشم امام جمعه تبریز که به اتفاق رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت صورت گرفت، اظهار داشت: 70 درصد سرمایه  آذربایجان شرقی 
به مرکز انتقال می یابد. وی افزود: این یکی از مشکات ما است و از این 

امر جلوگیری خواهد شد.
انتقاد از عدم اجرای طرح

* مدیرکل محیط زیســت آذربایجان شرقی از عدم اجرای به موقع 
طرح های زیست محیطی در »پاایشگاه« و »پتروشیمی« تبریز انتقاد کرد.
»حمید قاســمی« به مدیرعامل پتروشــیمی تبریز تذکر داد که از 
برنامه های زمان بندی شــده عقب است و گفت: یک سال از اقداماتی که 
باید در جهت کاستن اثرات زیست محیطی صورت می دادید، عقب هستید.

وی اجرای حتی یک طرح توســعه ای در پاایشــگاه و پتروشــیمی 
تبریز را ممنوع کرد و اخطار داد: تا اجرای کامل طرح های کاهش اثرات 
زیســت محیطی، هیچ طرح توســعه ای در این دو، نباید انجام شود و در 
صورتی که طرح های مورد نظر کاما اجرا نشوند، اقدامات قانونی به عمل 

خواهد آمد.
آسفالت معابر روستا

تالش- خبرنگار کیهان: بخشــدار مرکــزی تالش از آغاز عملیات 
آسفالت معابر روستای گردشگرپذیر قروق با استفاده از قیر رایگان دولتی 
خبر داد. چنگیز شکوری گفت: روستای ساحلی قروق 4 کیلومتری مرکز 
تالش به علت وجود جاذبه های گردشگری متعدد از مناطق گردشگرپذیر 
این شهرستان است و آسفالت معابر آن برای رفاه حال اهالی و گردشگران 

ضرورت دارد.
عضویت رایگان کتابخانه

* مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان تالش از 
عضویت رایگان دانش آموزان در این مرکز فرهنگی و هنری خبر داد. شها 
ابراهیمی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تالش در برنامه 

کتاب و کتابخوانی، میزبان 17 مدرس با بیش از 1000 دانش آموز بود.
وی گفت: در این بازدیدها دانش آموزان در کارگاه نقد و بررسی کتاب 
و قصه گویی، کتابخوانی و روان خوانی، نمایش خاق و نمایش عروسکی، 
بحث آزاد، معرفی شخصیت، معرفی ایام، شعرخوانی، مسابقه کارگاه ادبی، 

نوشتن خاق و نشستی با نویسنده حضور داشتند.

اهواز- خبرنگار کیهان:
استاندار خوزســتان از اختصاص 10 
میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل مجتمع 
و  آموزش  بازنشســتگان  کانون  رفاهی 

پرورش خوزستان خبر داد.
غامرضا شــریعتی در حاشــیه بازدید از 
مجتمــع فرهنگی، هنری و ورزشــی در حال 
ساخت کانون بازنشستگان آموزش و پرورش 
خوزســتان اظهار کرد: اعتبار این پروژه تا این 
مرحله از احداث، از طریق منابع شــرکت ملی 

نفت ایران تامین شده است.
وی افزود: این مجتمع رفاهی پس از تکمیل 
برای خدمات رسانی به فرهنگیان بازنشسته در 
اختیار کانون بازنشســتگان آموزش و پرورش 

خوزستان قرار داده می شود.
استاندار خوزستان گفت: برای تکمیل این 
پروژه 10 میلیارد ریال اعتبار از سوی استانداری 
خوزستان پیش بینی شده است که به زودی به 
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خوزستان 

اختصاص پیدا می کند.
شریعتی خاطرنشان کرد: معلمان بازنشسته 
خوزســتان با حضور در ایــن مجتمع امکان 
فعالیت های فرهنگی، ورزشی و هنری را پیدا 
می کننــد، در عین حال آمــوزش و پرورش 
خوزستان می توان میزبان فرهنگیان بازنشسته 
سایر استان ها در هنگام سفر به خوزستان نیز 

باشد.
استاندار خوزستان افزود: برخی از مراکز و 
ساختمان های رفاهی در آموزش و پرورش نیز 
به صورت نیمه کاره احداث شده اند که سازمان 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس خوزستان 
درحــال واگذاری این مراکز اســت تا مراحل 

تکمیل و تجهیز آن ها طی شود.
شــریعتی افــزود: به زودی اســتخر ویژه 
فرهنگیان بازنشســته پس از اتمــام مراحل 
تکمیل و تجهیز، افتتاح می شــود و در اختیار 

بازنشستگان استان خوزستان قرار می گیرد.

جوابیه مدیریت بحران استان کرمانشاه به یک خبر

امام جمعه موقت شهرکرد:
ایجاد تونل گاب 

غیرقانونی وکارشناسی نشده است

خدمت رسانی به 5۰۰ بیمار 
در شهرستان های فارسان و کیار

تذکر32نمایندهاستانهایشمالیبهرئیسجمهور
دربارهانتقالآبخزر

رئیس شورای اسامی استان:

وضعیت توزیع سوخت در سیستان و بلوچستان مطلوب نیست

برای توزیع سوخت شهروندان از مهم ترین عوامل 
مشکات به وجود آمده در هفته ها و ماه های اخیر 

در استان است.
وی اظهار کرد: با وجود این که نیکشــهر از 
جایگاه ویژه ای نزد مســئوان کشوری و استانی 
برخوردار است اما سهمیه سوخت شهروندان آن 

عادانه توزیع نمی شود.
بلوچزهی معتقد اســت: مســئوان محلی و 
اســتانی مقصران اصلی شرایط کنونی و کمبود 
فراورده هــای نفتی در منطقه هســتند، زیرا به 
درستی برای این معضل که سال ها ادامه داشته 
است، برنامه ریزی درست و چاره اندیشی مناسبی 

نکرده اند.
رئیس شورای اسامی سیستان و بلوچستان 
تصریح کرد: از مســئوان شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه شمال و مرکز همچنین 
جنوب استان درخواست می شود مصوبات گذشته 

را به مرحله اجرا در آورند.
رئیس  شــورای اســامی اســتان همچنین 
در ادامــه گفــت: با توجه به این که اســتانمان 
سالهاست با خشکســالی های پی در پی مواجه 
است و کشاورزان نتواسته اند تولید مناسبی داشته 
باشند، ضرورت دارد وام های آنها استمهال و جرایم 

دیرکرد تسهیات شان بخشوده شود .
بلوچزهی با تاکید بر همکاری بیشــتر بانک 
کشــاورزی برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر 
کشاورزان و دامداران اظهار کرد: قرار شد تا آخر 
هفته آینده، ابهامات تســهیات سر رسید شده 

بررسی و رفع شود .
وی گفت: با توجه به این که کشاورزان استان 
واقعا خسارت دیده اند، دولت نه تنها باید مهلت 
پرداخت تســهیات را حداقل تا پایان  سال ٩8 
تمدید کند، بلکه ضروری است کمک های باعوض 

هم به کشاورزان و دامداران بدهد.

اداره نوسازی مدارس لرستان به مشکات منتشره در کیهان رسیدگی کرد

بخشی از معوقات کارکنان بیمارستان امام خمینی)ره( کرج این هفته پرداخت می شود
استان البرز صحبتهایی انجام شد و وی دستور 
داد از محل ماده 20 به دانشگاه علوم پزشکی 

واگذار شود.
رئیس  کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس با بیان اینکــه دولت وقتی می خواهد 
این بیمارســتان را تحویل بگیرد باید یک کد 
اعتباری بگذارد که بتواند به کارکنان آن حقوق 
بدهد، عنوان کرد: اینکه عده ای می گویند که 
اینگونه نیســت،  نمایندگان پیگیری نکردند 
متاســفانه 3 مزایده گذاشته شد آن شرایطی 
که باید مزایده گذاشــته شود که سرمایه گذار 

بــرای این موضوع ترغیب شــود وجود ندارد، 
ســرمایه گذار باید 217 میلیــارد تومان پول 
بدهــد بابت اینکه بیش از 120 میلیارد تومان 

این بیمارستان بدهی دارد.
وی با بیان اینکه پرداخت این بدهی باید از 
کدام محل تامین شود، متذکر شد: اگر قرار است 
که این بدهی ها پرداخت شود نباید اجازه داده 
شود که پروانه شفا که مربوط به این بیمارستان 

است را کنسل کنید.
نماینده مردم کرج با بیان اینکه حدود 32 
میلیارد تومان تجهیزات در بیمارســتان امام 

خمینی)ره( کرج وجود دارد که این بیمارستان 
برای خرید آن یک ریال پرداخت نکرده است.

وی گفت: 4/5 میلیارد تومان از ارزش افزوده 
شهرداری اخذ شده که بتوانیم این هفته بخشی 
از بدهی اول کارکنان را بدهیم و به سرعت هم 

تا ده روز تکلیف بیمارستان روشن شود.

استاندار زنجان:
اختیارات استاندار

 به فرمانداران شهرستان ها 
تفویض می شود

استاندار خبر داد
اختصاص اعتبار برای تکمیل 
مجتمع رفاهی بازنشستگان 

آموزش و پرورش کمبود واگن
  صادرات را با مشکل مواجه ساخته است

خیران گیان 53 مدرسه می سازند
سیدابوالقاسم میرمسعودی در ادامه با اشاره به 
اینکه یک هزار خیر مدرسه ساز در کشور فعالیت 
می کنند که 260 نفر از آنها گیانی هستند، گفت: 
تاکنون 25٩ مدرسه در گیان توسط این خیرین 
ساخته شــده که با ساخت این مدارس تعداد 11 
هزار و 324 کاس به آموزش و پرورش این استان 

اضافه شد.
شــایان ذکر است مدرســه 3 کاسه شهید 
»عیســی محمدی« در زمینی به مساحت 713 
مترمربع و زیربنای 178 متر مربع، با صرف هزینه 
4 میلیارد و 500 میلیون ریال ساخته خواهد شد.

5۰۰ هزار تن مرکبات مازندران صادر می شود



هفته گذشــته، اعتراضاتی در دانشگاه امیرکبیر توسط حامیان سابق دولت فعلی برگزار 
گردید که به خشونت این گروه علیه دانشجویان منجر شد. این اعتراضات که به بهانه حمایت 
از کارگران نیشــکر هفت تپه و به صورت غیرقانونی توســط عده ای خاص برگزار گردید به 
شعارهای ساختارشکنانه و هتاکانه منتهی شد. این اعتراضات، که روز قبل از آن با شبنامه های 
منتشــر شده توسط »انجمن ترقی خواه« تبلیغ شده بود و به صورت غیرقانونی در دانشگاه 
برگزار شــد، هر چند گفته می شد به دلیل دغدغه هایی مانند »عدالت« برگزار شده است، 
اما پس از گذشــت دقایقی از برگزاری و شعارهای این افراد مشخص شد شعارها نه هدفی 

اجتماعی بلکه هدفی ساختارشکنانه دارند.
آیا این اغتشاش یک نقطه شروع بود؟

دی ماه سال گذشته بود که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شاهد برپایی یک تجمع 
اعتراضی بود. تجمعی که بناگاه از دل آن شعار »اصاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« 
متولد شد و بافاصله توسط بازوهای رسانه ای جریان انحراف به عبور جامعه از ساختارهای 

سیاسی حاکمیت تعبیر شد.
این تجمع غیرقانونی که همزمان با موج اعتراضات دی ماه همراه شــد بافاصله فضای 
دانشگاه را به سمت رادیکالیسم سوق داد. نقطه مشترک این ماجرا با حوادث امیرکبیر یکسان 

بودن روش تجمع و سپس تبدیل آن به درگیری است.

سال گذشته نیز ابتدا کانال های فعال در حوزه امور صنفی دانشگاهیان فراخوانی دادند 
مبنی بر تجمع صنفی دانشجویان مقابل سلف مرکزی دانشگاه تهران. به گفته معاون فرهنگی 
دانشــگاه تهران که شاهد این اغتشاش بود، این تجمع با ورود افراد غیر دانشجو از خیابان 
انقاب به محوطه، شعارها رنگ وبویی ساختارشکنانه به خود گرفت و نهایتا به اغتشاش روز 

10 دی منجر شد.
همین مدل در حوادث 13 آذر دانشــگاه امیرکبیر تکرار شــد. 30 مهر بود که به دعوت 
یک کانال تلگرامی دانشــجویان در اعتراض به کیفیت بد غذای ســلف در محوطه دانشگاه 
مقابل خیابان رشت، با ردیف کردن سینی غذای خود، تجمع کردند. این کانال تلگرامی که 
سعی می کرد هویت خود را غیرسیاسی و صرفا مطالبه گری حقوق دانشجویان معرفی کند 
آرام آرام با فاصله گذاری از شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر و رادیکال شدن فضای مطالباتی 

خود به سمت جریان چپ نو این دانشگاه با گرایشات مارکسیستی نزدیک شد.
این کانال تلگرامی همزمان با تجمعات اعتراضی کارگران در اهواز وارد فاز سیاسی شد و در 
آخرین مرحله نیز در فراخوانی خواستار تجمع اساتید و دانشجویان علیه ظلم به کارگران در 
دانشگاه امیرکبیر شد. تجمعی که بافاصله توسط اعضای » انجمن ترقی خواه « و با شعارهای 

ساختارشکنانه به اغتشاش تبدیل شد.
شروع دوباره به نام چپ، به کام براندازان

شکســت جریان چپ نو در دانشگاه های تهران و امیرکبیر سبب شد تا بعد از یک دوره 
ناکامی دوباره از سال 1396 این جریان در قالب فعالیت صنفی و پیگیری حقوق و مطالبات 

دانشجویی به عرصه بازگردد.
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ حمایت فعال از نامزد فاتح در انتخابات ریاست جمهوری 
سال گذشته فرصتی شد تا این جریان در قالب جبهه اصاحات به عرصه بازگردد. اما بعد از 
ساماندهی دوباره تشکیات روند جدایی بین این نیروها و تشکل های اصاح طلب آغاز شد 
و »مشت سیاه« به نماد خاص این جریان تبدیل شد. )مشت سیاه نماد جنبش دانشجویی 
»آتپور« صربستان است که در یک برنامه مشترک با خانه آزادی آمریکا و به رهبری افرادی 
چون داورین پوپوویچ، موزیســین پاپ، و ژاژ دنو، حکومت میراساو میلوسویچ را سرنگون 

کردند.(
این جدایی باعث شد تا در دی ماه سال گذشته به ناگاه دانشگاه های تهران و امیرکبیر توسط 
این مجموعه دچار اغتشاش شود و علی رغم همراهی قبلی عبور از اصاحات نیز کلید بخورد.

نکته عجیب اما همراهی جریان انحرافی با این جریان رادیکال است. مروری بر کانال های 
تلگرامی افراد شاخص جریان انحرافی نشان دهنده سطح همدلی و البته اشتراک عقیده میان 
این دو جریان اســت. تبلیغ آثار ادبی مارکسیستی، حمایت از دستگیرشدگان اغتشاشات 
سال گذشــته و تاش برای انطباق ماهیت اعتراضی این جریان با جریان خودی، از جمله 

این نشانه ها است.
اغشاشات چندماه اخیر در دانشگاه امیرکبیر با توجه به شعارها، نمادها و افراد شاخص 
آن بیانگر فعال شــدن دوباره جناح رادیکال جریان چپ نو در دانشگاه است. جریانی که با 
شعار »نان، کار، آزادی« و با رهبرد »اداره شورایی« به دنبال آغاز اعتراضات سراسری است. 
در این میان نیز برخی از اعضای جناح رادیکال جبهه اصاحات همانند »انجمن ترقی خواه« 

با آنها همراه شده اند.
به نظر می رسد جریان چپ نو به علت ماهیت رادیکالیستی خود و آموزه های تشکیاتی و 
عدم وابستگی به جناح های سیاسی بتواند به عنوان یک بازیگر جدید در پروژه های آشوب زا 
فعالیت کند. دو آزمون مهم این جریان نشان دهنده ظرفیت باای حرکت به سمت اقدامات 
خشــن تر توسط آنها بود و شــاید در این میان نیز برخی جریانات تمایل داشته باشند تا از 
نیروهایی تازه نفس برای پیشــبرد اهداف خود اســتفاده کنند و شاید به همین دلیل است 
که تاکنون مسئوان وزارت علوم و دانشگاه امیرکبیر هیچ برخوردی با یک جریان خشن و 

ضدانقاب نداشته است.

صفحه 8
چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ 

۴ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۲
دانشگاه

Daneshgah@Kayhan.ir

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه  تشکل های دانشجویی، دانشجویان
 و طاب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقاات، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط 
با مقوات دانشجویی استقبال می کند. عاقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را 
به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir یا نمابر 33111120-021 ارسال نمایند. بدیهی 

است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

* تصاویری از برگزاری مراسم
 روز دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور

قاب دانشگاه آذر 1397

40 سال پاسخگویی
اینفوگرافی- آمارهای چهار دهه پرسش و پاسخ

 رهبر انقاب اسامی با دانشجویان و دانشگاهیان
* بیش از 2۴۶ دیدار دانشجویان و دانشگاهیان با رهبر انقاب اسامی.

* ۵۶ دیدار با عموم دانشــجویان بوده است. جلساتی از جنس دیدارهای چند 
ساعته ماه رمضان.

*۵2 دیدار با اساتید و مسئوان دانشگاه ها

*۴2 جلسه تعاملی با تشکل های دانشجویی.

*37  دیدار که مختص یک دانشگاه  بوده است که یا دانشجویان یک دانشگاه 
به حسینیه امام خمینی )ره( آمده اند یا رهبر انقاب میهمان یک دانشگاه در تهران 
یا یکی از شــهرها شده اند، همچنین فرصت مغتنم سفرهای استانی رهبر انقاب، 

دانشجویان 2۶ استان را میزبان رهبر انقاب کرده است.

* 1۵ دیدار با نخبگان دانشگاهی.

تحقیقات نظم آبادي ها به اثبات رسانده که این رشته، جد بزرگوار 
همه رشته هاســت. اصًا اگر این رشته نبود، هیچ رابطه اي گرچه به 
اندازه یک قطر، بین رشــته ها برقرار  نمي شــد. آخر این رشته، زبان 
اینترنشنال همه رشته هاست. خانه، کوچه، خیابان، ماشین، اصًا چرا 
راه دور برویم، همین دماغ، همه و همه حرف هاي الفباي این رشته اند. 
با قوانین و قواعد این رشته، حتي مي توان مساحت ابرها را تخمین 
زد که البته این مورد از رابطه سه ابر و یک آسمان، قابل اثبات است. 
اگر بخواهیم بسط فواید این رشته را بنویسیم، تعداد جماتي که به 
کار خواهیم برد، از تعداد سیارات منظومه شمسي که کنار هم قرار 
گرفته اند، بااتر مي رود. باز هم یاد نظم آبادي ها به خیر که با استقرا، 
ثابت کرده اند که واژه نظم، وقتي متولد شد که این علم کشف شد. 
دانشــجویان این رشته، همه نوبل انضباط را گرفته اند و در آینده اي 
نه چندان نزدیک، اگر تعداد دانشــجویان این رشته را بررسي کنیم 

به عدد π مي رسیم.
تخیلي که نگفته اند این رشته، مادر تمامي رشته هاست. چرا جاي 
دور برویم؛ همین آرایه هاي ادبي رشته ادبیات را از آرایه هاي ساختمان 
داده این رشته، استعاره گرفته اند یا فکر مي کنید چطوري شده که از 
آب، برق گرفته اند؟ همین تابع مولد را عملیاتي کرده اند و مولد برق از 
آب شد و همین چرخ هاي عقب ماشین که مکانیک ها براي طراحي اش 
کلي کاس مي گذارند، با معادات دیفرانسیل، به هم وصل و مجهول 
حرکت و سرعت از آن به دست آمده است و نیز همین جراحي دماغ 
فکر مي کنید از کجا آمد و این همه پزشــک، چه طوري دماغ عمل 
مي کنند؟ ساده است؛ همه از دماغ چندین و چندبار مشتق مي گیرند؛ 
تا به یک برسند و سپس دماغ را یِک یک کنند. همین جبر زندگي که 
همه را مجبور به تسلیم کرده، با DNA گرفتن از جبر مجرد، قابل 
اثبات اســت. اصًا همین ازدواج و طاق هم باز به این رشته وابسته 
است. زماني دو شخص ازدواج مي کنند که به همگرایي برسند و زماني 
هم راهي طاق مي شــوند که به واگرایي برسند. مهندسان راه سازي 
با استفاده از همین گراف هاست که چنان جاده مي سازند که از یکي 
مي روي و به دیگري مي رسي و بعد از دیگري دوباره یک دور در جا 
مي زني و دوباره مي بیني ســر نقطه اول هستي. حاا خدا رو شکر به 
دره هدایت  نمي شوید. اصًا ریاضي در دریاها هم کاربرد دارد؛ همین 
دریانوردها طول موج ها را با تابع سینوســي، تخمین مي زنند و بعد 
با اســتفاده از انواع اتحاد، خودشــان را از هر بایي نجات مي دهند. 
واقعاً اگر قضایاي اینشــتین و بیز در احتمال وجود نداشت، آن وقت 

جامعه شناسان با چه اطمیناني نظریه مي دادند؟
روان شناسان مدام به مریض هاشــان پیشنهاد مي کنند که اگر 
خواستید شادي کنید، خنده هاتان را به توان برسانید و از غم ها جذر 
بــا فورجه nام بگیرید؛ از خاطره هاي بد، فاکتور بگیرید و فاکتوریل 

خاطره هاي دوست داشتني را حساب کنید. 
دانشجوهاي این رشته باید مثل مثلث متساوي الساقین باشند یا 

همان کوه خودمان؛ صبور و محکم در برابر مسائلي که حتي اگر مغز 
سلول هایش را هم باز کني، باز به انتگرال توابع مثلثاتي برسي. اصًا 
دانشجویان این رشته بس که با مسائل درگیر هستند یا مدام صبح 
به صبح خودشان را زیر رادیکال مي گذارند تا ببینند جذر کامل دارند 
یا نه، یا مدام بازه خودشان را عوض مي کنند، از این طرفي ها فاصله 

مي گیرند و به آن طرفي ها مي پیوندند. 
دانشجویان این رشته، باید آهن رباي حل مسائل جدید باشند و 
در برخــي مواقع حال؛ البتــه نه مثل آب که نمک را حل مي کند؛ 
نه، باید معادات دیفرانســیل، مثلثاتــي، خطي و... را در چند ثانیه 

متناهي حل کنند. 
دیده شده که محصان خانم این رشته، گاهي به فیثاغورس هم 
نکته مي گیرند و مي گویند: چه کســي گفته مجموع 2 سهم تواني 
برابر اســت با یک ســهم تواني؛ اصًا براي چه سهم پسران دو برابر 

دختران است!
برخي دیگر از دانشــجوهاي این رشــته، تا بي نهایت عشق در 
ســري هاي زماني پیش مي روند و یک دفعه مي بیني سر از بیستون 
در مي آورند و با نبوغ ریاضي و حل معادات ســیگمایي فراوان، به 
اثبات مي رســانند که بیست ستوني در کار نیست؛ شوخي با نظریه 

اعداد است!
دانشــجویان حسابگر این رشته بس که از دلتا شروع کردند و از 
دریاي مواِج حد گذشــته اند و گاهي هم با چتر سهمي رو به پایین 
خودشان را از سیل باران هاي معادله خط نجات داده اند، داراي چنان 
ســرعت تجزیه و تحلیلي شده اند که مي توانند به صورت تصاعدي، 
تمام اکسیژن هاي هوا را بشمارند و دي اکسیدکربن را تجزیه کنند. 
ما بر مبناي توابع خطي به مسئولین پیشنهاد مي کنیم که به جاي 
طوفان فکري و صید ماهي اندیشــه اي، یک نفر از فارغ التحصیان 
این رشته را استخدام کنند؛ تا با یک درخت تصمیم گیري، میوه هاي 
چندمیلیاردي نصیبشــان کند. خدا را چه دیدي؛ شاید مشکل ایه 

اوزون هم حل شد. 
مــا این همه کاربرد براي ریاضــي گفتیم، ولي هنوز هم با هیچ 
فرمولي نتوانســتیم اثبات کنیم که چرا برخي از دانشجویان رشته 
ریاضي بي کارند. اصًا انگار اسم رشته ریاضي، وابستگي خطي دائم 

با بیکاري دارد. 
دانشجویان این رشته تا مقطع لیسانس، مجبورند 4 سال متوالي 
هر روز با X و Y و اندا و اپ اس و... سام علیکي کنند و بعد از 
4 سال که با کوله باري از مسئله و فرمول از دانشگاه فارغ التحصیل 
شــدند، تازه به مشکل بزرگ و اینحل بیکاري مي رسند. براي این 
که در روزهاي فراغت حوصله شان سر نرود، پیشنهاد مي کنیم یک 
روز میهمان تیلور باشند؛ یک روز با عدد اویلر عکس بگیرند؛ یک روز 
میزبان نیوتن باشــند و یک هفته با گاوس، مسافرت کنند و زندگي 

خود را به توان فرمول برسانند!

»دانشــجو موذن جامعه است، اگر خواب 
بماند نماز امت قضا می شود.« این جمله شهید 
مظلوم آیت اه سید محمد بهشتی، خود بیانگر 
نقش بی بدیل دانشجویان در پویایی و تحرک 
جامعه اســت که متاسفانه این روزها حال و 

روز خوشی ندارد.
جنبــش دانشــجویی کــه روزی مبداء 
تحوات و پیشقراول اعتراضات ضدآمریکایی 
علیه نیکســون )معاون رئیس جمهور ایاات 
متحده( بود و بعدها انقاب اول )ســرنگونی 
رژیــم طاغوت( و انقاب دوم )تســخیر انه 
جاسوسی( و حماسه 8 سال دفاع مقدس را 
رقم زد، اینک به پیکر نحیف و منفعلی تبدیل 
شده که تنها به صدور چند بیانیه اعتراضی، 
به تناســب زمان، قناعت کرده و سالی یکبار 
با برپایی اســتندآپ کمدی به مناسبت 16 

آذرماه، ابراز وجود می کند.
اما سؤال اینجاست که چه بر سر موذنان 
جامعه آمده که اینگونه بی رمق، در مواجهه با 
تحوات روزمره، موضع موازنه منفی را اتخاذ 
می کنند یــا اگر هم راغب بــه فعالیت های 
سیاسی/فرهنگی باشند، عموماً به جهت فقدان 
تحلیل درســت، انرژی خود را در مسیرهای 
انحرافــی و پوچ هدر می دهند و آتش بیاران 

معرکه دشمنان این مرز و بوم می شوند؟
پاســخ این سؤال اما بیش از آنکه به خود 
دانشجویان بســتگی داشته باشد، به مسائل 
و حواشــی بیرون از دانشــگاه باز می گردد. 
با مروری به رونــد تاریخی تحوات جنبش 
دانشــجویی، پس از جنگ تحمیلی و ابتدای 
دهه 70 شمسی، مشخص می شود که از این 
برهه به بعد، اعمال سیاست های فرمایشی از 
جانب دولت های روی کار آمده و سوءاستفاده 

جریان شناسی پدیده جدید
 چپ گرایان لیبرال در دانشگاه ها

حامی دیروز لیبرال ها
مطالبه گر امروز کارگران!

دایل رکود فکری در فضای دانشجویی

چه بر سر »مؤذن جامعه« آورده اند؟!
از جریانات دانشجویی در حکم پیاده نظام و 
سیاهی لشکر کارگردانان سیاسی، موجب شد 
تا از دانشجویان در غائله هایی مثل تابستان 
1378 و تابســتان 1388 و حتی اعتراضات 
دی مــاه 1396، همچــون ملعبه هایی در 
راستای پیشبرد سیاست شوم »فشار از پایین؛ 

چانه زنی از باا« بهره برداری شود.
هزینه این سوءاســتفاده همیشگی طی 
2 دهه اخیر، نه از کیســه لیدرهای دروغین 
سیاســی همچون »احمــد باطبی«، »علی 
افشــاری«، »امیرعباس فخــرآور« و... بلکه 
از جیــب دانشــجویان ســاده و از همه جا 
بی خبری پرداخت شد که با تهییج این قماش 
منفعت طلب، پــس از مدتی زندگی خود را 
ویران شده یافتند و سپر بای کسانی شدند 

که شهرت، پناهندگی و زندگی مرفه  حاصل 
از دارهای مزدوری شــان را مدیون ســاده 

انگاری های دانشجویان احساساتی هستند.
در سوی دیگر نیز اگرچه بودند و هستند 
دانشــجویان زیــرک و دغدغه منــدی که به 
آرمان های انقاب اسامی معتقدند و به سادگی 
فریب شعارهای خوش خط و خال ضدانقابیون 
در فضــای دانشــگاهی را نمی خورنــد، اما 
آنچنان با برخوردهای قهریه مسئوان غربزده 
همچون »منع از تحصیل«، »معرفی به کمیته 
انضباطی« یا حتی »تعقیب های قضایی« مواجه 
می شــوند که صدایشان در نطفه خفه شده و 
عطای فعالیت های مســتقل دانشجویی را به 

لقایش می بخشند.
از همین رو، جو رایج امروز در دانشگاه های 

بر جامعه نیز خواهد گذاشت. جای شوربختی 
است وقتی جنبش ســرخورده دانشجویی، 
عزلت نشینی را بر مطالبه گری ترجیح دهد 
و به جای روشــنگری اجتماعی در قضایای 
 IPC،تخصصی و بســیار حیاتی مثل برجام
، سند FATF ،CFT،2030 ، موافقت نامه 
اقلیمی پاریس و... موضع سکوت اختیار کند، 
از افراد جامعه چه توقعی اســت که در برابر 
انعقاد این قراردادهای اســتعماری و سراسر 
ضرر، مقاومت نموده و سر تسلیم فرود نیاورند؟
در همین زمینه، رهبــری فرزانه انقاب 
شدیداً به فعالیت های دانشجویی تاکید دارند 
و خاء وجودی آن را جبران ناپذیر دانسته و 
می فرمایند: »خدا لعنت کند آن دست هایی 
را که تاش کرده اند و می کنند که قشر جوان 
و دانشــگاه ما را غیرسیاسی کنند. کشوری 
که جوانانش سیاســی نباشند، اصًا توی باغ 
مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا 
را نمی فهمنــد، جریان های سیاســی دنیا را 
نمی فهمند و تحلیل درست ندارند. مگر چنین 
کشــوری می تواند بر دوش مردم، حکومت و 
حرکت و مبارزه و جهــاد کند!؟« ]12 آبان 
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امید است با حذف طمع نحله های سیاسی 
به منظور بهره کشی و بازی گردانی از جریانات 
دانشــجویی، فضای فعالیت های سیاسی در 
دانشــگاه ها همچون دهــه اول انقاب رونق 
گرفته و موذنان جامعه، مجددا بشیر و نذیر و 

آگاهی بخش مردمانشان باشند.
چه بر سر موذنان جامعه آمده که اینگونه 
بی رمق در مواجهه با تحوات روزمره، موضع 
موازنــه منفی را اتخاذ می کننــد یا اگر هم 
راغب به فعالیت های سیاســی باشند، عموماً 

کشور صرفاً بر مدار مدرک گرایی و علم آموزی 
محــض چرخیده و هیچ عــزم و انگیزه ای از 
ســوی دانشــجویان برای فعالیت های فوق 
برنامه و غیردرســی دیده نمی شود؛ چراکه 
اکثریت ایشــان اگرچه مایل به آن باشــند 

اما از عقوبــت این قبیل فعالیت ها بیم دارند 
و معتقدند که »َســری کــه درد نمی کند را 

دستمال نمی بندند«!
همین رخوت و رکود در فضای دانشجویی 
اما به جز اتمسفر دانشگاه، اثرات سوء خود را 

به جهت فقدان تحلیل درســت، انرژی خود 
را در مسیرهای انحرافی و پوچ هدر می دهند 
و آتش بیار معرکه دشــمنان ایــن مرزوبوم 

می شوند!
»سرویس علمی/آموزشی«

زندگي به توان فرمول!
طنز دانشجوییسیده طاهره موسوي



ورزشی

سرویس ورزشی-
اگرچه بــا وضعیت نه چندان مســاعد لژیونرها 
نگرانی ها نسبت به تیم ملی فوتبال افزایش یافته، ولی 
کی روش نســبت به عملکرد تیمش امیدوار است و از 
بازیکنان خواســته به فکر موفقیت در جام ملت های 

آسیا باشند.
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی اسامی 35 بازیکن 
اولیه را جهت آماده بــاش برای اردوی نهایی تیم ملی و جام 
ملت های آسیا اعام کرد. اعام نام این بازیکنان در شرایطی 
است که اســامی نفرات نهایی برای مسابقات جام ملت های 
آســیا روز شنبه 24 آذر اعام خواهد شد. بر این اساس پس 
از اعام اســامی نهایی بازیکنان در روز شــنبه و حضور آنها 
در اردوی تیــم ملی، کاروان ایران برای حضور در مســابقات 
جام ملت های آســیا و اردوی قطر، دوشنبه آینده 26 آذر ماه 
تهران را به مقصد قطر ترک خواهد کرد.اســامی بازیکنان به 

این شرح است:
دروازه بانهــا:1- علیرضا بیرانوند – پرســپولیس تهران 
امیرعابدزاده – ماریتیمو پرتغال 3- محمدرشید مظاهری   -2
– ذوب آهن اصفهان 4- ســید حســین حسینی – استقال 

تهران 5- پیام نیازمند – سپاهان اصفهان
مدافعــان: 6- رامین رضائیان – الشــحانیه قطر 7- وریا 
غفوری – اســتقال تهران 8- صادق محرمی – دیناموزاگرب 
کرواســی 9- مرتضی پور علی گنجــی – اوپن بلژیک 10- 
پژمان منتظری – اســتقال تهران 11- محمدرضا خانزاده – 
ااهلی قطر 12- سید مجید حسینی – ترابوزان اسپور ترکیه 
13- روزبه چشــمی – اســتقال تهران 14- محمدحسین 
کنعانی زادگان – ماشین سازی تبریز 15- احسان حاج صفی 
– تراکتورســازی تبریز 16- میاد محمدی – احمد گروژنی 

روسیه 17- سعید آقایی – سپاهان اصفهان
هافبک ها: 18- سعید عزت الهی – ردینگ انگلستان 19- 
امید ابراهیمی – ااهلی قطر 20- احمد نورالهی – پرسپولیس 
تهران 21- سامان قدوس – آمیان فرانسه 22- اشکان دژاگه 
– تراکتورسازی تبریز 23- علی کریمی – استقال تهران 24- 
وحید امیری – ترابوزان اسپور ترکیه 25- مسعود شجاعی – 
تراکتورسازی تبریز 26- احمد عبداه زاده – نساجی قائمشهر
مهاجــم ها: 27- مهدی طارمی – الغرافه قطر 28- علی 
قلی زاده – شــارلوا بلژیک 29- علی علیپور - پرســپولیس 

تهران 30- علیرضا جهانبخش- برایتون انگلستان 31- مهدی 
ترابی - سایپا تهران 32- فرشاد احمدزاده - اشانسک ورشو 
لهستان 33- سردار آزمون – روبین کازان روسیه 34- کریم 
انصاریفرد – ناتینگهام فارســت انگلستان 35- کاوه رضایی – 

کلوب بروژ بلژیک.
انتقاد کارشناسان از لیست تیم ملی

انتشار اسامی این 35 بازیکن با واکنش برخی کارشناسان 
از جمله بیژن ذوالفقارنســب همراه بود. مربی اسبق تیم ملی 
فوتبال ایران در این بــاره گفت: کی روش بارها گفته بود که 
اعتقادی به لیگ ایران ندارد و بازیکنان تیم ملی را بر حسب 
مصلحت اندیشی انتخاب می کند. بیش از 5 یا 10 نفر در این 
فهرست هســتند که در تیم های باشگاهی خود روی هم به 
اندازه 10 بازی به میدان نرفته اند و به هیچ وجه شرایط خوبی 
ندارند. در سوی مقابل نیز بسیاری بازیکن باکیفیت در لیگ 
خودمان هســتند که هیچ توجهی به آنها از سوی کادرفنی 
و سرمربی تیم ملی نمی شــود. البته انتخاب بازیکن برعهده 
ســرمربی تیم اســت و باید برای آن احترام قائل شد. او باید 
پاسخگوی این انتخاب ها و همین طور نتیجه ای که می خواهد 
در جام ملت ها کسب کند باشد. مربی پیشین تیم ملی درباره 
انتخاب بازیکنانی چون فرشاد احمدزاده و پژمان منتظری با 

وجود مصدومیت طوانی مدت گفت: من نمی خواهم درباره 
شــخص یا بازیکنی صحبت کنم اما این گونه انتخاب ها فقط 
هنرنمایی کی روش است که در انتخاب های چند سال اخیر 

او دیده شده است.
شرایط نگران کننده لژیونرها

تنها نکتــه نگران کننده درباره تیم ملی شــیوه انتخاب 
نفرات نیســت، نگرانی بعــدی وضعیت نه چندان مســاعد 
لژیونرهای فوتبالمان اســت. خیلــی از این بازیکنان مصدوم 
هســتند و مدت ها از شــرایط بازی دور بودند و چند بازیکن 
نیز افت داشــتند. در چند ماهی که از جام جهانی گذشــت 
و بــه جام ملت هــا رســیدیم، بازیکنان لژیونــر ایرانی غالبا 
شرایط دشواری داشتند. جهانبخش یکی از لژیونرهاست که 
مدت هاســت از شــرایط بازی دور بوده و در اردوی آخر تیم 
ملی ایران نیز غایب بوده اســت. سعید عزت اللهی هم بعد از 
آنکه به صورت قرضی از لیگ روســیه جدا شد راهی ردینگ 
در دسته یک فوتبال انگلیس شد ولی بعد از چند بازی، او نیز 
دچار مصدومیت در رقابت های فشرده انگلیس گردید. کریم 
انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، که تنها گلزن ایران 
در جام جهانی روسیه بود، بعد از جام جهانی چند ماه بدون 
تیم بود و از شرایط بازی دور بود. او در نهایت به تیم ناتینگهام 

در دسته یک انگلیس پیوست ولی کارانکا سرمربی این تیم، 
دقایق کمی به بازیکن ایرانی بازی داده است که این موضوع 

نیز در آستانه جام ملت ها نگران کننده است. 
وحید امیری هم شــرایط خوبی در فوتبال ترکیه ندارد. 
امیری نیز از آن دســته از بازیکنانی بود که بعد از حضور در 
تیم جدیدش با بدشانســی مصدوم شد و مدت ها از ترکیب 
تیمش دور بود. شرایط کاوه رضایی هم همین گونه است. او 
وقتی با 5 میلیون یورو از شــارلوا به تیم خوب بروخه رفت، 
همه منتظر درخشش و گلزنی های او حتی در لیگ قهرمانان 
اروپا بودنــد ولی اوضاع اصا بــرای کاوه خوب پیش نرفت. 
مصدومیت بدهنگام و بدشانسی باعث شد او تنها یک گل آن 
هم از روی نقطه پنالتی برای تیمش به ثمر برساند و شرایط 

هفته به هفته برای او سخت می شود. 
مرتضی پورعلی گنجــی مدافع مرکزی تیم ملی فوتبال 
ایران نیز چند هفته بعد از حضور در تیم جدیدش یعنی اوپن 
بلژیک مصدوم شــد و او هم مدتی است که از ترکیب تیمش 
دور بوده اســت و بازی نکرده است. صادق محرمی هم بعد از 
جام جهانی به ترکیب تیم ملی ایران اضافه شــد ولی در تیم 
باشگاهی خود یعنی دینامو چندان به بازی گرفته نمی شود و 
همین ممکن است باعث شود او در جام ملت ها جایگاهش در 
تیم ملی را که به تازگی به دست آورده است از دست بدهد. 
طارمی و آزمون مهاجمان تیم ملی نیز شرایطی مشابه سایر 

لژیونرها دارند.
امیدواری سرمربی تیم ملی به موفقیت

شــرایط تیم ملی شاید مساعد نباشــد ولی کی روش با 
مطلبی که در صفحه شخصی خود نوشت نشان داد امیدوارانه 
پا به جام ملت های آســیا می گذارد. کی روش دیروز نوشت: 
»دیگر زمان این نیست که نسبت به وظایف خود سهل انگار و 
 یا راحت طلب باشیم. وقت رستگاریست، اان زمان این است 
که با تمرکز، تعهد و اراده به اهداف مان برسیم. برای رسیدن 
به موفقیت باید از تمام تهدیدات و فداکاری های ســفر لذت 
ببریم. یا صعود می کنید و باا می روید و می درخشــید، یا نه؛ 

شکست می خورید و به اعماق تاریکی فرو می روید.« 
تیم ملــی فوتبال ایران کمتر از یک مــاه دیگر در جام 
ملت های آســیا به مصاف قدرت های آســیا می رود. بسیاری 
امیدوار هســتند در این دوره ایران پس از مدتها )بیش از 4 

دهه( عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

لیست نهایی تیم ملی 24 آذرماه اعام می شود

کی روش : باید با تمرکز، تعهد و اراده
 به اهداف مان برسیم 

* سه کاندیدای تصدی پســت های مختلف کمیته ملی پارالمپیک 
انصراف خود را اعام کردنــد. مجمع عمومی و انتخابات کمیته ملی 
پارالمپیک روز شنبه 24 آذر ســاعت ۹ صبح در محل آکادمی ملی 
المپیک و پارالمپیک برگزار می شــود. بر این اساس، خسرو قمری، 
کاندیدای تصدی پست های هیئت اجرایی و بازرسی از هر دو سمت 
اعام انصراف کرد؛ بهروز برجسته نیز که کاندیدای تصدی پست های 
هیئت اجرایی و بازرسی بود، از پســت بازرسی انصراف داد و هادی 
رضایی نیز که برای هیئت اجرایی و نایب  رئیســی کاندید شده بود، 
از پست نایب  رئیسی مردان انصراف داد. پیش از این مسعود  اشرفی، 
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک انصراف خود را از کاندیداتوری سمت 

ریاست برای مجمع انتخاباتی اعام کرده بود.
* جلسه سازمان تیم های ملی فدراسیون دوومیدانی با هدف بررسی وضعیت دو 
ومیدانی کاران و انتخاب ورزشکاران رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساان 
برای دعوت به اردوهای آماده سازی، عصر دیروز با حضور مجید کیهانی، رئیس  
فدراســیون و دیگر اعضا برگزار شد. برابر اعام سازمان تیم های ملی فدراسیون 
دوومیدانی، احســان حدادی، حسن تفتیان، شاهین مهردان، شاهین جعفری، 
حسین رسولی، بهنام شــیری، کیوان قنبرزاده، ســیدمهران حسینی، مهدی 
پیرجهان، رضا ملک پور، مهدی پیرجهان، مســلم نیادوست، ریحانه آرانی، ژاله 
کاردان، مهسا میرزاطبیبی، شها محمودی و سپیده توکلی ورزشکارانی هستند 
که می بایســتی از روز پنجشــنبه 23 آذرماه در اردوی آماده ســازی تیم ملی 
بزرگساان حضور یابند. همچنین اردوی آماده سازی حسین کیهانی، امیرمرادی، 
امید امیریان، رحیم درزاده، جلیل ناصری و خلیل ناصری نیز در شهرستان های 

یاسوج و سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید ولی مزارعی
هر چه داریم، باید در راه اسام 

و انقاب فدا کنیم
شــهید ولی مزارعی در خرداد ماه 1337 
در یک خانواده متدین در روستای گلستان در 
سه کیلومتری جنوب شهرستان کازرون متولد 

گردید.
با این که تحصیات عالیه را طی نکرده بود 
به اذهان کلیه دوســتان و آشنایان میزان سواد 
وی بســیار بیشــتر از تحصیاتش بود. شهید 
عاوه بر پیشــرفت علمی، از لحــاظ فنی مانند 

رشته مکانیک، ماشــین آات، جوشکاری، لوله کشی و معماری هم مهارتی به 
خصوص و در سطح باایی قرار داشت.

 در مورخــه 1361/11/11 عــازم جبهه گردیــد و در منطقه عملیاتی 
عین خوش، در کنــار دیگر برادران رزمنده با کفار بعثــی به مبارزه پرداخت. 
شــهید با این که گرفتاری زیادی داشــت هیچ گاه ارتباطش را با جبهه قطع 

نمی کرد حتی به صورت هفته ای به بسیج سپاه می رفت و فعالیت می نمود؛
شــهید در عملیات کربای 4 شــرکت می کند. در ســحرگاه پنجشنبه 
1365/10/4 پس از حماســه آفرینی ها و رشادت ها در شلمچه به فیض عظیم 

شهادت نائل می آید.
بخشی از وصیت نامه: در شــهادت من هیچ گاه ناراحت نباشید چون راه 
ما راه امام حســین)ع( می باشد و ما آن راهی را خواهیم رفت که امام حسین، 
ســرور آزادگان رفت. ما هر چه داریم باید در راه اســام و انقاب فدا کنیم، 
همچنان که امام حسین فدا کرد و همیشه برای رضای خدا کار کنید. به امید 
پیروزی هرچه زودتر رزمندگان اســام و به امید روزی که پرچم اســام در 

سراسر جهان بر افراشته گردد.

حدیث دشت عشق

جالی از سرمربیگری پیکان کنار رفت
مجید جالی بعد از 6 باخت متوالی با تیم فوتبال پیکان از ســرمربیگری 
این تیم کنار رفت. مجید جالی که یکی از مربیان با ثبات ایران در لیگ برتر 
طی ســه فصل گذشته بود، امسال نتوانســت انتظارات را در این تیم برآورده 
کند و حتی 6 شکست متوالی را در بازی های گذشته این تیم از خود بر جای 
گذاشت. عملکرد جالی که بعد از باخت این تیم مقابل نساجی صدای محمود 
شــیعی مدیرعامل باشگاه پیکان را هم در آورد در نهایت منجر به کنار رفتن 
این مربی از نیمکت پیکان شد. بعد از جلسه ای که دیروز بین مجید جالی و 
مدیریت باشگاه پیکان برگزار شد، این مربی از سمت خود کنار رفت و مدیران 
پیکان به دنبال سرمربی جدیدی خواهند بود. از حسین فرکی به عنوان یکی از 
گزینه های جانشینی جالی یاد می شود. فرکی درباره بحث حضورش در پیکان 
به جای مجید جالی اظهار داشت: کسی رسما با من صحبت نکرده است، اما 
پس از یک فصل و نیم دوری، آمادگی ورود به فوتبال را دارم. پیکان در حال 

حاضر با 16 امتیاز در رده هشتم لیگ برتر جای دارد.
فتحی: ۱۰۰ بار گفتم که قرار نیست مجیدی بیاید

مدیرعامل باشــگاه اســتقال بار دیگر تاکید کرد که هنوز هیچ برنامه ای 
برای حضور فرهاد مجیدی و مجتبی جباری در کادر فنی آبی پوشــان وجود 
ندارد. امیرحسین فتحی مدیرعامل باشــگاه استقال درباره آخرین وضعیت 
بازیکنــان ورودی و خروجی تیمش اظهار کرد: هنوز بــازی آخر ما به اتمام 
نرسیده و پس از بازی با پدیده لیست ورودی و خروجی ما مشخص می شود. 
وی درباره حضور فرهاد مجیدی در استقال ادامه داد: بیش از 100 بار گفته ام 
که درخصوص جذب دســتیار، چه خارجی و چه داخلی بحثی نشده و باید با 
شفر صحبت کنیم. فرهاد مجیدی از بزرگان فوتبال ایران و استقال است و از 
پیشکســوتان باشگاه است و خوشحال می شویم از او استفاده کنیم.مدیرعامل 
استقال درباره تغییرات احتمالی در نیم فصل گفت: باتوجه به نظر شفر نقاط 
ضعف را جبران خواهیم کرد و بازیکنانی که در حد بضاعتمان باشند را جذب 
می کنیم. بازیکنانی که در حد انتظار باشــگاه نبودند با نظر ســرمربی و تایید 
کمیته فنی کنار گذاشــته می شوند. فتحی با اشــاره به اینکه با استوکس در 
دوبی مذاکره نکردیم و از ابتدا هم در لیســت ما نبود،گفت: سفر من به دوبی 
شــخصی بود و قرار نبود با بازیکنی صحبت کنم. فتحی درباره تغییر حکمش 
به مدیرعاملی نیز عنوان کرد: با برگزاری مجمع وزارت ورزش و هیئت رئیســه 

به زودی و به امید خدا این اتفاق خواهد افتاد.
مصدومیت بیرانوند جدی نیست

دروازه بان تیم فوتبال پرســپولیس مشــکلی بــرای همراهی تیمش در 
دیــدار برابر پارس جنوبی ندارد. پــس از مصدومیت بیرانوند در تمرین دیروز 
پرسپولیس، کادر پزشکی باشگاه، وضعیت این بازیکن را بررسی کرد و مشخص 
شد که مصدومیت این بازیکن جدی نیست و می تواند در دیدار بعدی، تیمش 
را همراهی کند. تیم پرســپولیس در جریان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال 

ایران عصر روز جمعه از پارس جنوبی جم میزبانی خواهد کرد.
سلطانی فر: تکلیف مدیرعامل پرسپولیس را مشخص می کنیم

وزیــر ورزش و جوانان گفت: با توجه به الــزام قانونی که داریم به زودی 
تکلیف مدیرعامل پرسپولیس را روشن می کنیم.

مسعود ســلطانی فر درباره قیمت گذاری ســرخابی ها، عنوان کرد: قیمت 
گذاری های اســتقال و پرسپولیس در فضای مجازی صحیح نیست. واگذاری 
استقال و پرسپولیس بعد از تصویب در کمیسیون تخصصی و اقتصادی دولت 
در نوبت بررسی در هیئت دولت است و بعد از تصویب، سازمان خصوصی سازی 
ارزش گذاری خواهد کرد. وزیر ورزش و جوانان گفت: قیمت گذاری هایی که در 
فضای مجازی انجام شده به هیچ وجه صحت ندارد و سازمان خصوصی سازی 
پــس از تصویب این طرح در هیئت دولت به عنوان نهاد تخصصی این امر و با 
توجه به دارایی ها و امکانات دو باشگاه آنها را قیمت گذاری خواهد کرد و پس از 
آن مراحل دیگر طی خواهد شد. بنای ما این است که صد در صد سهام این دو 
باشگاه واگذار شود. سلطانی فر درباره تکلیف مدیریت پرسپولیس عنوان کرد: با 
توجه به الزام قانونی که داریم به زودی تکلیف این موضوع را روشن می کنیم.

احضار قلعه نویی به کمیته اخاق 
مرتضــی تورک، رئیس کمیته اخاق فدراســیون فوتبــال از احضار امیر 
قلعه نویی به کمیته اخاق خبر داد. مرتضی تورک درباره اینکه آیا احضار امیر 
قلعه نویی به کمیته اخاق فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: ایشان را به خاطر 
صحبت هایی که پس از بازی ســپاهان و پرسپولیس درباره داوری انجام داده، 
بــه کمیته اخاق احضار کرده ایم.وی افــزود: از این پس رصد می کنیم تا اگر 
ســرمربیان تیم ها درخصوص داوران مطالبی را بگویند که خاف اخاق بوده 
و باعث بر هم زدن نظم عمومی فوتبال و التهاب شــود، برخورد کنیم. کمیته 
اخاق وارد بحث داوری شده و قلعه نویی اولین نفری است که در این رابطه به 

کمیته اخاق احضار می شود.

قهرمان پیشین وزنه برداری ایران و جهان گفت: فدراسیون نامه خداحافظی ام را فرستاده اما باید به تهران بروم 
و در این باره صحبت کنم.

بهداد ســلیمی در خصوص اینکه گفته شده فدراسیون وزنه برداری نامه اعام بازنشستگی از دوره قهرمانی را برای او ارسال 
کرده، اظهار داشت: عکسی برای من فرستادند، اما من نمی توانم براساس این عکس چیزی را امضا کنم و باید به فدراسیون بروم. 
قهرمان المپیک 2012 لندن در این باره که برخی معتقدند تصمیم او برای خداحافظی از دنیای قهرمانی جدی نیست، گفت: باید 
شرایط خودم را بسنجم و تصمیم بگیرم. باید شرایط زندگی خودم را ببینم، من همه چیز را دیدم و دو دو تا چهار تا کردم تا این 
تصمیم را گرفتم. »فعا« که به بازگشت فکر نمی کنم. سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا این »فعا« به معنای احتمال بازگشت 
او در مقاطع بعدی است؟ خاطرنشان کرد: بیشتر از هر کسی گرفتن این تصمیم برای خودم و خانواده ام سخت بود. اینکه در 29 
سالگی مجبور به خداحافظی شوی، واقعا تصمیم دشواری است ولی من باید به زانویم فکر می کردم که چطور با این وضعیت باید 
تمرین کنم. باید به چند سال دیگرم فکر می کردم که می خواهم روی این پا بایستم و راه بروم.دارنده دو مدال طا، یک نقره و یک 
برنز جهان در این خصوص که چه زمانی برای امضای برگه خداحافظی از دنیای قهرمانی به فدراسیون خواهد رفت، گفت: هنوز 
فرصت نکرده ام به تهران بروم و وقتی به تهران بیایم حتما به فدراسیون خواهم رفت. وی در مورد اینکه گفته شده ماموران وادا با 

وجود خداحافظی اش از دنیای قهرمانی برای تست گرفتن از او به ایران آمده اند، اظهار داشت: قضیه خاصی نیست.

سلیمی: فعا به بازگشت فکر نمی کنم 

وزارت ورزش در واکنش به باتکلیفی برخی هیئت های استانی وزنه برداری که شائبه مهندسی شدن انتخابات 
فدراسیون را موجب شده اند، تعیین تکلیف هرچه زودتر آنها را خواستار شده است. 

دوره ریاست علی مرادی در  فدراسیون وزنه برداری 7 اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می رسد. قاعدتا برای حفظ حق 
رای وی به عنوان رئیس فدراســیون، مجمع انتخاباتی پیش رو باید پیش از این تاریخ تشــکیل شود. از طرفی 75 روز قبل از 
انتخابات هم باید اقدامات ازم برای برگزاری آن با ثبت نام از کاندیداها آغاز شود. با این اوصاف پروسه انتخابات تعیین کننده 
برای فدراسیون المپیکی و البته پُرچالش وزنه برداری باید از بهمن ماه به صورت رسمی آغاز شود. این در حالی است که از ماه ها 
پیش در رابطه با این انتخابات و اقدامات انجام شــده برای آن، شائبه های زیادی مطرح است طوریکه واکنش وزارت ورزش را 
موجب شده است.  از مجموع 31 هیئت استانی فعال در رشته وزنه برداری، حدود یک چهارم آنها از ماه ها پیش با »سرپرست« 
اداره می شــوند؛ افرادی که به لحاظ قانونی در مجامع فدراسیون ها حق رای ندارند و همین مسئله می تواند ابزاری باشد برای 
تحقق اهدافی مانند ممانعت از ورود مخالفان و منتقدان به عرصه انتخابات! تمام این اتفاقات موجب شــد وزارت ورزش ورود 
کند و در نامه ای که به تاریخ 14 آذرماه برای فدراسیون وزنه برداری ارسال شده، مشخصا تاکید شده که این فدراسیون انتخابات 
هیئت های کهکیلویه و بویراحمد، ایام، چهارمحال و بختیاری، خراســان رضوی، کرمانشاه و مرکزی را برگزار کند. همچنین 

تاکید شده که در مورد سه هیئت خراسان شمالی، قزوین و هرمزگان برای ثبت نام دوباره کاندیداها، فراخوان داده شود.

ورود وزارت ورزش به اتفاقات فدراسیون وزنه برداری
دبیر فدراســیون کشتی گفت: درخواست روسای هیئت های کشــتی را به عنوان اکثریت مجمع برای 

برگزاری هرچه سریعتر انتخابات به وزارت ورزش ارسال کرده ایم.
رضا ایق؛ بیان این مطلب افزود: روســای هیئت های کشــتی سراســر کشــور از وزارت ورزش و جوانان درخواست 
کرده اند برای اینکه برنامه های کشــتی کشــور برای حضور در رقابت های المپیک 2020 با نوع تفکر و برنامه ریزی مدنظر 
رئیس منتخب مجمع انجام شــود، هرچه زودتر روند انتخابات را در کشــتی کشور برگزار کنند. وی ادامه داد: بعنوان دبیر 
مجمع این درخواست را به صورت رسمی به وزارت ورزش و جوانان منعکس کرده ام و منتظر اعام نظر مسئوان ذیربط 
برای شروع زمان ثبت نام از کاندیداها هستیم. ایق درمورد دغدغه مسئوان وزارت ورزش و جوانان در زمینه تعیین تکلیف 
برخی هیئت های دارای سرپرســت تصریح کرد: تعداد بسیار محدودی از هیئت های ما با سرپرست اداره می شوند که فکر 
می کنم با توجه به مکاتبات صورت گرفته با اداره کل ورزش و جوانان استان های ذیربط اکثریت این هیئت ها در کوتاه ترین 

زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و ما از این نظر مشکلی نداریم.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به پیگیری روسای هیئت های کشتی، مسئوان محترم وزارت ورزش و جوانان 
که همواره با احترام به اساسنامه و نظر اعضای مجمع اقدام کرده و در کنار کشتی بوده اند در کمترین زمان ممکن روند 

برگزاری مجمع و ثبت نام از کاندیداها را اعام کنند.

آمادگی فدراسیون کشتی برای برگزاری انتخابات

صفحه 9
چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳9۷

۴ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۲

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
چهارشنبه 21 آذر

هفته 15 لیگ برتر ایران
*ذوب آهن.................................. نفت مسجدسلیمان)ساعت15- شبکه ورزش(

لیگ برتر والیبال
*شهرداری گنبد........................... پیام خراسان)ساعت 16:30 - شبکه ورزش(

لیگ قهرمانان اروپا
*رئال مادرید.................................... زسکامسکو)ساعت 21:25 - شبکه ورزش(
*والنسیا........................................منچستریونایتد)ساعت23:30 - شبکه ورزش(
*آژاکس................................................. بایرن مونیخ)ساعت23:30 - شبکه سه(

پنجشنبه 22 آذر
هفته 15 لیگ برتر ایران

*تراکتورسازی.................................... فواد خوزستان)ساعت15- شبکه ورزش(
معوقه هفته 12 لیگ برتر ایران

*استقال تهران.................................. پدیده مشهد)ساعت 16:10 - شبکه سه(

چهارشنبه 21 آذر 13۹7
*ذوب آهن.............................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت 15(

پنجشنبه 22 آذر 13۹7
*تراکتورسازی..................................................................................فواد)ساعت 15(

جمعه 23 آذر 13۹7
*صنعت نفت آبادان........................................................................سایپا)ساعت 15(
*پرسپولیس........................................................پارس جنوبی جم)ساعت 16:15(

شنبه 24 آذر 13۹7
*استقال خوزستان...................................................................سپاهان)ساعت 15(

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

برنامه هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال – جام آزادگان
شنبه 24 آذر 13۹7

*گل گهرسیرجان...............................................................اکسین البرز)ساعت 14(
*بادران تهران......................................................................مس کرمان)ساعت 14(
*سرخپوشان پاکدشت...............................................آلومینیوم اراک)ساعت 14(
*شهرداری تبریز............................................................قشقایی شیراز)ساعت 14(
*فجر سپاسی...........................................................شهرداری ماهشهر)ساعت 14(
*ملوان انزلی............................................................................نود ارومیه)ساعت 14(
*کارون اروند خرمشهر............................................خونه به خونه)ساعت 14:30(

* 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 مزایده اموال منقول نوبت دوم
به استناد پرونده کاســه 950425 احکام حقوقی محکوم علیه مجید مسعودنیا محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ جمعــا ۱52/260/000 ریال بابت بدهی بابت خســارت روزانه 
500/000 ریــال و هزینه کارشناســی که با توجه به واریز مبلــغ 450/000/000 ریال 
در تاریــخ ۱397/6/۱3 باقیمانده بدهی محکوم علیه تا ۱397/6/۱3 گردیده و شــخص 
ثالث آقای علیرضا مسعودی نیا در قبال بدهی محکوم علیه ملک ثبتی 227۱0/62۱0 را 
معرفی نموده که پس از کارشناسی و اباغ به شخص ثالث علیرضا مسعودنیا را نموده و 
پس از تشریفات قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل مورد ارزیابی 
قرار گرفته؛ مبنی بر ارزیابی یک آپارتمان مســکونی واقع در زاهدان- خیابان دانشــجو 
حد فاصل دانشــجو 70 و 72، در معیت خواهان آقای مرتضی نوری فرزند گل محمد از 
محل بازدید و پس از بررســی مراتب به شرح ذیل اعام می گردد؛ طبقه اول شامل دو 
اتاق خواب و هال و پذیرایی ســرهم و آشــپزخانه و توالت و حمام مجزا می باشد. کف 
اتاق خواب ها موزاییک و دیوارها 20 ســانت قرنیز الباقی گچ سفید می باشد و سقف اتاق 
خوابها نیز از گچ ســفید پوشیده شده اســت. کف هال و پذیرایی موزاییک و دیوارها تا 
ارتفاع ۱20 ســانت سرامیک الباقی گچ سفید و ســقف هال و پذیرایی نیز از گچ سفید 
پوشیده شــده است. آشپزخانه دارای کابینت فلزی، کف آشپزخانه سرامیک و دیوارها تا 
ارتفاع ۱80 کاشــی و مابقی دیوار گچ سفید و ســقف آشپزخانه نیز از گچ سفید پوشیده 
شده است. کف توالت و حمام سرامیک فرش، دیوارها تا زیر سقف کاشی و سقف توالت 
و حمام کاشــی می باشــد. این ملک دارای یک انشعاب و یک انشعاب برق مجزا در هر 
طبقه می باشــد. مشــخصات ملک در طبقه همکف طبق اظهارات صاحب ملک کاما 
مشــابه طبقه فوقانی می  باشــد منهای یک اتاق خواب کمتــر و دارای یک دهنه مغازه 
می باشد. ارزش عرصه این ملک 3/425/000/000 ریال سه میلیارد و چهارصد و بیست 
و پنج میلیون ریال می باشد. ارزش اعیانی این ملک ۱/000/000/000 ریال یک میلیارد 
ریال می باشــد. ارزش کل و نهایی ملک فوق الذکر مبلغ 4/425/000 ریال چهار میلیارد 
و چهارصد و بیســت و پنج میلیون ریال تعیین و اعام می گردد. سپس تقاضای فروش 
آن از طریق مزایده عمومی نموده اســت که این اجرا پس از طی قانونی و عدم پرداخت 
محکوم به توســط محکوم علیه قصد دارد در روز 97/۱0/۱0 از ساعت 9 الی ۱۱ صبح با 
حضور نماینده محترم دادستان و همچنین محکوم له، در محل دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگســتری زاهدان از طریق مزایده عمومی امــوال توقیفی محکوم علیه به قیمت پایه 
کارشناســی به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل 
از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجراء بازدید حضورا شرکت نمایند. 
بدیهی اســت اموال مزایده به کســی فروخته خواهد شــد که بااترین مبلغ را پیشنهاد 
نمایند و خریدار می بایســتی مبلغ ۱0 درصدی پیشنهادی مزایده را فی المجلس بحساب 
سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تایید مزایده توسط 
دادگاه محتــرم صادرکننده حکم تقاضای انتقــال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم 
تایید مزایده توســط دادگاه مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مســترد خواهد شد و در 
صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حســاب ســپرده واریز ننماید 
و یا اعام انصراف نماید مبلغ ۱0 درصد پیشــنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد 
شــد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. تشریفات مزایده با رعایت مواد 
۱۱3 به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱29 اجراء خواهد شد. به استناد ماده ۱3۱ 
قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود 

از اموال مورد مزایده قبول نماید.
در محل دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف زاهدان واقع در خیابان مصطفی 
خمینی جنب تعزیرات حکومتی، مجتمع شــماره یک شورای حل اختاف طبقه دوم با 
حضور نماینده محترم دادســتان بمزایده گذاشته خواهد شد، مزایده از قیمتی که ارزیاب 
تعیین نموده شروع و خریدار کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید. ۱0 درصد 
مزایده فی المجلس وصول خواهد شــد و الباقی ظرف یک ماه اخذ خواهد شــد و کلیه 
هزینه ها بعهده محکوم علیه می باشد و در صورت عدم واریز وفق ماده ۱29 قانون اجرای 
احکام مدنی اقدام خواهد شد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از اموال 
به اجرای احکام مدنی شــورا مراجعه تا مقدمات بازدیــد از اموال فراهم گردیده پس از 
واریز کل مبلغ کل مبلغ مزایده و تنفیذ از سوی شورا اموال به خریدار تحویل خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف زاهدان

امیرعباس امرالهی توانست با ثبت زمان 4:۰5:7۶ 
رکورد ملی شنای ماده 4۰۰ متر آزاد را بهبود ببخشد.

از صبح دیروز چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان 
شنای مسافت کوتاه به میزبانی شهر »هوانژو« در کشور چین 
آغاز شد که امیرعباس امرالهی شناگر تیم ملی ایران توانست 

رکورد ملی ماده 400 متر آزاد را بشکند.
سینا غام پور و امیرعباس امرالهی دو نماینده شنای ایران 
در این مسابقات هستند که صبح امروز امرالهی در ماده 400 
متر آزاد به آب زد، توانســت با ثبت زمان 4:05:76 بار دیگر 

رکورد این ماده را بهبود داده و به کار خود در این رقابت ها پایان دهد.
رقابت های شــنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان 2018 از صبح دیروز )سه شنبه( 20 آذرماه آغاز شده و تا 25 همین 
ماه پیگیری می شود که در جریان آن 970 شناگر از 187 کشور جهان حضور دارند.رکورد قبلی امرالهی در ماده 400 متر 

آزاد 4:07:32 بود که آن را به 4:05:76 بهبود بخشید.

شناگر ایران در رقابت های جهانی رکورد ملی را شکست 

آگهی تغییرات شرکت کیهان کسری 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷6۱8 

و شناسه ملی ۱۰۷8۰۱۱۰۱99
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱397/7/۱2 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ۱- مهدی غامی به شــماره ملی 006909۱072 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و محمدرحیم غامی به شــماره ملی 0532699874 
به ســمت نایــب رئیس هیئــت مدیره و قاســم طالبی به شــماره ملی 
0532280563 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی 
و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از ســه نفر اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
شناسه آگهی: 3۱۱307                          شناسه نوبت چاپ: 337752

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱397/9/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱- پویــا جعفری به کد ملی 053487۱32۱ به ســمت مدیر عامل )خارج از ســهامداران( و 
رامین منفرد زاده به کد ملی 0534644۱8۱ به ســمت رئیس هیئت مدیره و حمید محرابی به 
کد ملی 053۱256863 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و محســن منفردزاده به کد ملی 
0533074878 به ســمت عضو هیئت مدیره و میثم محرابی بــه کد ملی 0534628۱۱7 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی مدیران )لغایت ۱398/5/25( انتخاب شدند. 
2- کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات عقود اسامی و قراردادها 
به طور کلی هر قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای دو نفر از آقایان عضو 
هیئت مدیره )میثم محرابی به شماره ملی 0534628۱۱7( و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس 
هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره )محســن منفردزاده به شماره ملی 0533074878( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص 
رنگین تجارت درین به شماره ثبت 9۱۷۲ 

و شناسه ملی ۱۰۷8۰۱۲689۰

شناسه آگهی: 3۱۱3۱0                                      شناسه نوبت چاپ: 337755

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص 
کیان نیرو اراک به شماره ثبت ۲65۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۳66۳
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱397/3/2۱ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ۱- مجید ثاقبی به شــماره ملی 0532227077 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و محمدرضا منصوریان به شــماره ملی 0532727983 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم جالی مشایخی به شماره ملی 0533384664 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت 
ایجــاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
شناسه آگهی: 3۱۱308                                    شناسه نوبت چاپ: 337753

آگهی تغییرات شرکت آرین سیویل اراک 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۷8 

و شناسه ملی ۱۰۷8۰۱۰۷8۳۴ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱397/06/۱0 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ۱- محمدرضا محمدی به شــماره ملی 5939384080 به عنوان 
بازرس اصلی و رحیم رضایی به شــماره ملی 6۱7890553۱ به عنوان بازرس علی  
البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراانتشار کیهان 
جهت درج  آگهی های شــرکت تعیین شــد. 3- وجیه اله پارســایی به شماره ملی 
0620265760 و علی قهقائی به شــماره ملــی 0530470683 و علی اکبر امیدی 
به شــماره ملی 5939۱56835 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 4- ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت در سال مالی 95 مورد 

تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت  اسناد و اماک استان مرکزی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
شناسه آگهی: 3۱۱309                                                شناسه نوبت چاپ: 337754

آگهی تغییرات شرکت کیان نیرو اراک 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲65۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۳66۳ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱397/03/2۱ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ۱- ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت در سال مالی ۱396 
تصویب گردید. 2- محمدرضا منصوریان به شــماره ملی 0532727983 و مجید 
ثاقبی به شــماره ملی 0532227077 و ابوالقاســم جالی مشایخی به شماره ملی 
0533384664 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
3- ابوالفضل حســن زاده به شــماره ملی 0530675250 به عنوان بازرس اصلی و 
محمد ابراهیم امرآبادی به شــماره ملی 053469۱420 به عنون بازرس علی البدل 
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. 4- روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک 
شناسه آگهی: 3۱۱306                                   شناسه نوبت چاپ: 33775۱

ســند کمپانی خودرو کامیون کشــنده ولوو اف.اچ ۱2 به 
شــماره پاک 679 ع 25 - ایران ۱4 به رنگ ســفید - 
روغنی مدل ۱385 و شــماره موتور 528674 و شــماره 
شاســیYV2AN60D85T86409۱  به نام شرکت 
طایه داران خیبر مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

آگهی حصر وراثت
آقای رحیم شــهرت الهائی ســحر نام پدر عبدالنبی بشناسنامه 94۱ صادره از 
اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
دخترم مرحوم زهرا شــهرت الهائی سحر بشناسنامه 0-6۱9899-۱74 صادره 
اهواز در تاریخ 97/8/20 در اهواز اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از: 
۱- متقاضی فوق الذکر )پدر متوفی( 2- حمیده الهائی ســحر به ش ش 853 
صــادره اهواز )مادر متوفی( و اغیر طبق دادخواســت تقدیمی به شــماره 

970703/6
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 باشــد از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه 
به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششــدانگ آپارتمان قطعه 47 به مســاحت 78/68 مترمربع تحت پاک 
2306 فرعــی از ۱673 فرعــی از 4۱- اصلی بخش 5 قزوین ذیــل ثبت 50083 دفتر 
جلد ۱98 صفحه 3۱5 به شــماره چاپی 6۱4994 ـــ به نام خانم عذرا عســگری تهیه 
صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند انتقال شماره ۱54033 مورخ 93/4/2 دفتر 
۱7 قزوین برابر هادی کاظمی منتقل شــده اســت ولیکن سندی جهت نامبرده تاکنون 
صادر نگردیده است. سپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند 
مالکیت گردیده اند و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی خود را نموده اند که مراتب به 
اســتناد ماده ۱20 آیین نامه اصاحی قانون ثبت اعام می گردد تا هر کس به نحوی از 
انحاء نســبت به ملک مذکور حقی داشــت یا معاماتی به نفع او شده و یا مدعی وجود 
سند در نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره 
اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه در ظرف 
مدت مقرر اعتراض به این اداره نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.      تاریخ انتشار: 97/9/2۱
علی شهسواری
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه ۲ قزوین

ب
90

آگهی حصر وراثت
آقای عبداامیر شــهرت میرزائی نام پدر زیاد بشناسنامه 300صادره 
از آبادان درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که پســرم مرحوم امید شــهرت میرزائی بشناسنامه 
2497 صــادره آبادان در تاریخ 97/3/۱2 در اهــواز اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتند از ۱- متقاضی عبداامیر میرزائی )پدر متوفی( 
و اغیر ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب 
مزبــور را در یک نوبت آگهی می نماید تــا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری 

و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف 
مجتمع شماره ۳ اهواز

آگهی تغییرات شرکت کیا گستر آفتاب ایرانیان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱6۲5 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۱۷9۷۲
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱396/0۱/۱5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
۱- مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی خمین به آدرس: خمین- بخش کمره- دهستان خرمدشت- 
روســتا ناحیه صنعتی خرمدشــت- بلوار )شــهدا(- خیابان )نیک اقبال 2( قطعه 47 و 46 و 39 و 
38- طبقه همکف- کدپســتی 3885۱32248 انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصاح شد. 
2- رســول عبدی به شــماره ملی 0559689705 فرزند: عزت اله به شماره شناسنامه 55 صادره از 
خمین و ندا اکبری به شــماره ملی 0550۱۱954۱ فرزند: اســداله صادره از خمین هر یک با واریز 
مبلغ 500/000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ ۱/000/000ریال به مبلغ 2/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گردید. 3- اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: سلب ناز بهروز به شماره 
ملی 647978۱953 دارای ۱00/000 ریال سهم الشرکه. امیر شیخی به شماره ملی 04933242۱6 
دارای 400/000 ریال سهم الشــرکه. محمدصدرا خوش نیت به شــماره ملی 02508۱2576 دارای 
500/000 ریال سهم الشــرکه. ندا اکبری به شــماره ملی 0550۱۱9545۱ دارای 500/000 ریال 

سهم الشرکه. رسول عبدی به شماره ملی 0559689705 دارای 500/000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی
 مرجع ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری خمین
شناسه آگهی: 3۱۱222                                                شناسه نوبت چاپ: 337662



کاهبرداری در سایت دیوار
ساری – خبرنگار کیهان: جانشــین فرمانده انتظامی استان، از دستگیری 
دو سارق زورگیر که با ترفند فروش خودرو در سایت دیوار، 920 میلیون ریال 
از فردی در شهرســتان عباس آباد، کاهبرداری کرده بودند، خبر داد .سرهنگ 
حســن مفخمی شهرســتانی گفت: در پی اعام شــکایت یک شهروند »اهل 
ارومیه« به مراجع انتظامی  شهرســتان عباس آباد، مبنی بر اینکه در مواجهه با 
آگهی فروش یک دستگاه خودروی تویوتا در سایت دیوار، طی تماسی تلفنی با 
فردی که خود را مالک خودرو معرفی کرده بود به آن شهرستان مراجعه کرده، 
که در مواجهه حضوری دو فرد ناشــناس از وی کاهبرداری کرده اند.وی افزود: 
متهمان که با کشــاندن مالباخته به ویایی در شهر سلمانشهر و بستن دست 
و پای وی، کلیه کارت های عابر بانک همراهش را ســرقت کرده و با استفاده از 
آن ضمــن خرید طا و جواهرات به مبلــغ 920 میلیون ریال از محل متواری 
شــده بودند، توسط پلیس آگاهی در یکی از اســتان های همجوار شناسایی و 

دستگیر شدند.
دستگیری قاتل

اهواز – خبرنگار کیهان: فرماندهی انتظامی اســتان خوزســتان از کشف 
قتل در کمتر از ۱0 ســاعت و دستگیری قاتل همچنین ضبط ساح جنگی در 

شهرستان آبادان خبر داد. 
سرتیپ حیدر عباس زاده، گفت : در پی وقوع یک فقره قتل واقع در  جاده 
شــهرک صنعتی آبادان به سمت روســتای حفار خرمشهر، در تحقیقات اولیه 
پلیس مشخص شد مقتول به هویت »م - م« حین تردد با خودرو پراید با اسلحه 
کاش به قتل رســیده اســت.وی ادامه داد: ماموران پلیس پس از تاش های 
مستمر قاتل به هویت »ض -س«  شناسایی و در کمتر از ۱0 ساعت  دستگیر 
و اســلحه کاش به کار رفته در صحنه قتل نیز کشف شد.وی اضافه کرد: قاتل 

ضمن اعتراف، انگیزه خود را از قتل اختافات قبلی عنوان کرد.
سرقت احشام

رشــت – خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی تالش از دستگیری باند 
پنج نفره سارقان ۱۱4 راس گاو و گوسفند در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
حسین جمال دار، گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت دام در این شهرستان، 
شناسایی سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت و با انجام تحقیقات و کشف 

سرنخ های ازم، به دستگیری آنها اقدام شد.
وی اظهار کرد: سارقان در بررسی های فنی پلیس به سرقت و فروش احشام 
اعتراف و کارشناســان، ارزش دام های سرقتی را چهار میلیارد و 330 میلیون 

ریال برآورد کردند.
اختاف منجر به مرگ

زاهدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند از دستگیری 
متهم به قتل مرد ۵3 ســاله در کمتر از ســه روز خبر داد. سرهنگ حسینعلی 
سنچولی، افزود: در بررســی های عوامل انتظامی در محل حادثه مشخص شد 
مردی ۵3 ساله بر اثر اصابت گلوله و شدت جراحات وارده در محل فوت کرده 

و سه فرزند ۱7، ۱9 و 24 ساله اش نیز مجروح شدند.
وی تصریح کرد: در تحقیقات میدانی مشخص شد مقتول در پی اختافات 
قبلی با همسایه اش که مردی جوان و سابقه نزاع با هم داشته اند در زمان حادثه 
پس از مشاجره لفظی و درگیری با یک قبضه اسلحه کلت کمری به قتل رسیده 
اســت.وی گفت: متهم به قتل در بازجوئی های اولیه به بزه انتسابی اعتراف و با 

تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.
کشف  اشیای عتیقه

زنجان – فارس: جانشــین فرمانده انتظامی اســتان زنجان از کشف اشیای 
عتیقه تاریخی مربوط به دوره پیش از تاریخ )عصر آهن( توسط ماموران پلیس 

آگاهی شهرستان طارم خبر داد. 
جعفر کردلو، گفت: در پی کسب خبری مبنی بر خرید و فروش و نگهداری 
 اشــیای عتیقه توسط فردی در شهرستان طارم موضوع به طور ویژه در دستور 

کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه ماموران پس از دستگیری در بازرسی از منزل متهم 
یک ظرف ســفالی آیینی )سه قسمتی( کشــف کردند که در استعام از اداره 
میراث فرهنگی مشخص شد قطعه کشف شده مربوط به یک ظرف آئینی سه 
وجهی دوره پیش از تاریخ )عصر آهن( است تصریح کرد: متهم پس از تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
تصادف خونبار

زاهدان – مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی زاهدان گفت: حادثه رانندگی در روستای »کهن ملک« بخش 
»سوران« شهرستان سراوان 24 مجروح برجای گذاشت. فریبرز راشدی، اظهار 
داشــت: براثر واژگونی یک دستگاه وانت در مسیر روستای »کهن ملک« بخش 

»سوران« شهرستان سراوان 24 نفر مجروح شدند.
وی با  اشــاره به اینکه پس از این حادثه بافاصله چهار دستگاه آمبوانس 
به محل اعزام شدند، افزود: مصدومان این حادثه به بیمارستان رازی شهرستان 

سراوان منتقل شدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان تصریح کرد: علت 

این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.
کشف پرندگان کمیاب

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامي شهرســتان زیرکوه از توقیف یک 
دســتگاه خودروی پراید و کشــف پرندگان کمیاب در این شهرستان خبر داد. 
ســرهنگ »سیدرضا حسیني« گفت: مأموران این فرماندهي با تشدید اقدامات 
کنترلي و گشت زنی در مسیرهای تحت حفاظت به یک دستگاه خودروی پراید 
مشکوک شدند و خودرو را برای بازرسی متوقف کردند.وی ادامه داد: در بازرسی 
از خودرو20 قطعه پرنده هوبره که در چند کیســه پنهان شــده بود، کشف و 
راننده خودرو را در این رابطه دستگیر کردند.وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش 

پرنده های کشف شده را بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد کردند،
قاچاق سوخت 

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف سوخت 
خارج از عرضه شبکه ملی در عملیات پلیس شهرستان دلیجان از یک دستگاه 
کامیون کشــنده خبر داد. ســرهنگ »علی هاشــمی« افزود: مأموران پاسگاه 
دودهک این شهرستان هنگام گشــت زنی در سطح محورهای مواصاتی، یک 
دســتگاه کامیون حامل سوخت خارج از عرضه شــبکه ملي را شناسایی و در 

عملیاتی متوقف کردند.
وی خاطرنشــان کرد: در بازرســی از خودروی توقیفی، 24 هزار لیتر نفت 
ســفید، خارج از عرضه شبکه ملی کشف شد.این مقام انتظامی در پایان افزود: 
راننــده به علت عــدم ارائه هرگونه مدارک گمرکی پس از تشــکیل پرونده به 

دستگاه قضائی معرفی شد.

صفحه 10
چهار شنبه ۲1 آذر 1۳۹۷

۴ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۷۲
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

نشتی بزرگ نفت به دلیل شکستن خط 
لوله در »خلیج گوانابارا« تاش دزدان برای 

سرقت سوخت از این منطقه را فاش کرد.
پلیس محیط زیســت برزیل اعام کرد که 
نشــانه هایی از دزدی ســوخت احتمالی در این 
منطقه یافته اند، اما هنــوز هیچ مظنونی در این 

رابطه دستگیر نشده است. به گفته پلیس برزیل، این نوع دزدی در این منطقه 
غیرمعمول است.

در مجمــوع حدود ۱۵ هزار و ۸۵0 گالــن )۶0 هزار لیتر( نفت به »خلیج 
گوانابارا« نشت کرده است.

یک شــرکت دولتی نفت در این ارتباط اظهار کرده که حدود 7۵ درصد از 
نفت نشــت شده در این خلیج بازیابی شــده و تنها اثرات کمی از آن بر جای 

مانده است.
بنابر گزارش آسوشــیتدپرس، »خلیج گوانابارا« در طول بازی  های المپیک 
ریو 20۱۶ میزبان رویدادهای متعددی بود. این خلیج به دلیل ســطوح باای 
آلودگــی آبی که بــرای بازی  های المپیک مصرف می شــد، موضوع مجادات 

بسیاری شده بود.

نشت نفت 
رازسرقت را 

فاش کرد!

یک دانش آموز 10ســاله عراقی در اثر 
ضربه تنبیهی یکی از معلمان مدرسه ای در 

منطقه الکمالیه بغداد، کشته شد.
به گزارش ایرنا، پدر »حسن صاح« کودک 
۱0 ساله ساکن بغداد به شبکه ااتجاه عراق گفت 
که فرزندنش چنــد روز پیش در اثر ضربه چوب 

معلم به سرش به کما رفت و پس از دو روز بستری در بیمارستان جان باخت.
در این خبر به علت تنبیه اشــاره نشــده اما تاکید شده که پزشکی قانونی 
علت فوت این کودک مقطع چهارم ابتدایی را خونریزی مغزی اعام کرده است.

پدر این کودک با چشمانی اشکبار به خبرنگار این شبکه گفت: مدرسه جای 
تحصیل است، نه کتک خوردن و مردن، هرگز فکر نمی کردم که کودکم را سالم 

به مدرسه بفرستم و جنازه اش را تحویل بگیرم!
روی ســردر منزل این کودک، بنر تســلیتی نصب شده که به حادثه و نام 

معلم اشاره شده است.
 در ایــن گــزارش به سرنوشــت معلــم خاطــی و گزارش پلیس اشــاره 

نشده است.

قتل 
دانش آموز عراقی 

بر اثر 
تنبیه معلم! 

گروه تروریستی طالبان اعضای خود را 
بسیج کرده تا یک کودک خردسال را بیابند 

و او را تکه تکه کنند!
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی 
احمدی پســر خردسال افغانســتانی که در سال 
200۶ با پوشیدن کیســه پاستیکی راه راه آبی 

رنگ شــبیه لباس لیونل مسی در یک ویدئو به شهرت رسید، مدتی بعد مسی 
برای این کودک پیراهنی با امضای خود فرستاد. مرتضی حتی طی یک مسابقه 
دوســتانه در قطر با قهرمان خود دیدار کرد، اما اکنون به همراه خانواده اش از 

ترس تروریست های طالبان آواره شده  اند.
آنها برای حفظ جانشــان مدام در حال جابجایی و فرار هســتند و حاا از 
جنوب شرق افغانستان راهی کابل شده اند. بنا بر اعام بی بی سی مادر مرتضی 
می گوید: این بار دومی اســت که خانه و کاشــانه خــود را به خاطر آنها ترک 
می کنیم، نمی دانم چرا از وقتی پســرم مشهور شده، تروریست های طالبان به 
خون او تشــنه اند و قسم خوردند اگر دستشــان به فرزندم برسد او را تکه تکه 

می کنند.
از طرفی عده ای هم با تصور اینکه پس از شهرت پسرم پولدار شده ایم مدام 
ما را تعقیب می کنند، آنها فکر می کنند مسی به ما پول زیادی داده است. ما به 
این حرف و حدیث ها اهمیتی ندادیم اما با رسیدن طالبان به روستای »انگوری« 
محل زندگی ســابق مان دیگر امنیت جانی نداشــتیم. بار اول برای فرار راهی 

پاکستان شدیم و اکنون کابل، به هر حال امیدواریم اینجا در امنیت باشیم!

کودکی که 
تروریست ها 
برای سرش 

جایزه گذاشتند! 

در  اعتراضــات ضددولتی  بحبوحه  در 
فرانســه، دو عضو جنبش جلیقه زردها در 
وسط یک چهارراه با برگزاری مراسم نمادین 

با یکدیگر ازدواج کردند.
طبق گزارش رســانه های فرانسوی، از چهار 
هفته پیش تاکنون که شهرهای مختلف فرانسه و 

بویژه پاریس، صحنه اعتراضات مردمی گسترده ای علیه سیاست های اقتصادی 
دولت این کشور بوده، ازدواج این دو جلیقه زرد نخستین خبر متفاوتی است که 

از این اعتراضات مخابره می شود.
این زوج که از قبل از شــروع اعتراضات قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند، 
روز شنبه در چهارمین شنبه  اعتراضات پاریس مراسم خود را درست وسط یک 

چهارراه برگزار کردند.
این دو جلیقه زرد در حالی که حدود ۵0 معترض دیگر به عنوان مهمان و 
چهار معترض هم به عنوان شــاهد اطراف آنها جمع شده بودند، با حضور یک 
کشیش به ازدواج یکدیگر درآمدند و پس از برگزاری یک مراسم کوتاه، سوار بر 

موتورسیکلت راهی ماه عسل شدند.
در روزی که این زوج فرانســوی با یکدیگر ازدواج کردند، پلیس فرانســه 
بیش از ۱000 معترض را بازداشــت کــرد. صدها نفر نیز در اعتراضات آن روز 

زخمی شدند.

ازدواج 
۲ جلیقه زرد

 وسط اعتراضات 
خیابانی!

آگهی مناقصه عمومی شماره ۴-ت-1۳۹۷
مناقصه گزار: صنایع جنگ افزار سازی شهید حسین همدانی

موضوع مناقصه: برون سپاری تولید )شامل عملیات: پرسکاری- ماشینکاری- تراشکاری معمولی و CNC و...( 34 قلم قطعه به شرح ذیل:

تامین مــواد اولیه، ابزار آات و تجهیــزات تولید: تامین ابــزار  آات، مکان و 
تجهیزات تولید بعهده پیمانکار و تامین مواد اولیه به شرح جدول فوق می باشد.

هزینــه خرید اســناد مناقصــه: 200،000 ریال واریز به حســاب شــبا شــماره 
IR620151000002920000273010 نزد بانک سپه به نام صنایع جنگ افزار سازی شهید 

حسین همدانی )اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل می گردد.(
محل تحویل اسناد مناقصه: کیلومتر 20 جاده امام رضا، میدان پارچین، بلوار شهدای 
پارچین، خیابان چنگی صنایع جنگ افزارسازی شهید حسین همدانی مدیریت گروه تولیدی 

بدون کارخانه
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم

اوقات تحویل اسناد مناقصه: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 15:30
تضمین شــرکت در مناقصــه: مطابق اســناد مناقصه بــه صــورت ضمانتنامه 
بانکــی، چــک تضمین شــده بانکــی و یــا واریــز نقدی به حســاب شــبا شــماره 

IR620151000002920000273010 نزد بانک ســپه به نام صنایع جنگ افزارســازی 
شهید حسین همدانی

محل دریافت پیشــنهادها: کیلومتر 20 جاده امام رضا، میدان پارچین، بلوار شهدای 
پارچین، خیابان چنگی صنایع جنگ  افزارسازی شهید حسین همدانی مدیریت بازرسی

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 1397/10/1
بازگشایی پاکت ها: 1397/10/2

هزینه آگهی به عهده برنده/ برندگان مناقصه می باشد.
داشــتن گواهینامه ســمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ اباغ برنده شــدن در 

مناقصه الزامی است.
مناقصه گزار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

جهت کسب اطاعات بیشــتر با تلفن های 35098149 )آقای نیاورانی راد( تماس حاصل 
فرمایید.

نوبت اول

تامین موادتعداد )عدد(کد قطعهردیف
1MTB133-0150.000کارفرما
2MTB133-0230.000پیمانکار
3MTB133-0330.000پیمانکار
4MTB133-0450.000کارفرما
5MTB133-0530.000کارفرما
6MTB133-0650.000کارفرما
7MTB133-0750.000کارفرما
8MTB133-0830.000کارفرما
9MTB133-0930.000پیمانکار
10MTB133-1030.000کارفرما
11MTB133-1130.000کارفرما
12MTB133-1230.000کارفرما
13MTB133-1330.000کارفرما
14MTB133-1430.000کارفرما
15MTBk-0130.000کارفرما
16MTBk-0230.000پیمانکار
17MTBk-03200.000پیمانکار

تامین موادتعداد )عدد(کد قطعهردیف
18MTBp-0110.000پیمانکار
19MTBp-027.000پیمانکار
20MTBp-033.000پیمانکار
21MTBp-044.000کارفرما
22MTBp-055.000پیمانکار
23MTBp-064.000پیمانکار
24MTBp-074.000پیمانکار
25MTBp-0850.000کارفرما
26MTBp-09500کارفرما
27MTBv-011.600کارفرما
28MTBv-021.600کارفرما
29MTBtb-018.000کارفرما
30MTBtb-038.000پیمانکار
31MTBtb-0210.000پیمانکار
32MTBtec-0150.000کارفرما
33MTBtec-0250.000پیمانکار
34MTBtec-0350.000کارفرما

م الف 3294

هیئت بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل

آگهی
 اباغ اتهام

نظر به اینکه پرونده خانم آرزو شهرکی 
فرزند محمد در هیئت بدوی رسیدگی به 
تخلفات اداری کارمندان این دانشــگاه مورد 
بررسی می باشد، بدین وسیله به نامبرده اباغ 
می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور 
این آگهی جهت ادای توضیحات در ساعات 
اداری به دفتر این هیئت به نشــانی زابل - 
میدان جهاد - خیابان شــهید باقری - ستاد 
مرکزی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زابل مراجعه نمایند. بدیهی 
اســت عدم مراجعه ظرف مــدت مقرر مانع 

رسیدگی نخواهد بود.

سازمان بهشت زهرا )سام ا... علیها( در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف( شرایط متقاضی: 1- شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست از تولیدکنندگان قطعات 
بتنی و دیوارهای پیش ســاخته دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شــرکت های 
حقوقی دارای رتبه 5 ابنیه باشند 2- دارای گواهینامه صاحیت ایمنی پیمانکاری یا فرم تاییدیه 

ثبت نام
ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید اسناد 
مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 1001 نزد بانک 
شهر شعبه بهشت  زهرا )ســام ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره یک 

سازمان- اداره قراردادها مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشــت زهرا )س( با اعتبار حداقل سه 
ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شــهر شعبه بهشت زهرا )س( به نام 
سازمان بهشت زهرا )س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نمایند.
د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و 

تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت 15/00 می باشد.(
بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد 

مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ه ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمنا مشــروح شرایط مناقصه در اســناد و نمونه قرارداد درج می باشد که شرکت کنندگان باید 
مدارک را پس از اخذ امضاء نموده و در پاکت  های اک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. 

امضاء اسناد مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.
روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سام ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

مبلغ سپرده شرکت موضوع مناقصهردیف
در مناقصه به ریال

محل اجرامدت قرارداد

2
تهیه و نصب 

دیوارهای بتنی 
پیش ساخته

سازمان بهشت زهرا )س( 3 ماه شمسی 500/000/000

شهرداری تهران 
سازمان بهشت زهرا )س(

آگهی مناقصه عمومی 
نوبت اولشماره: ۹۷/۳0

یک عضو شورای شهر تهران درباره جزییات طرح 
الزام شــهرداری به ادغام و کاهش حوزه های معاونت 
و حذف پست های قائم مقامی و مشاوره توضیحاتی را 

ارائه کرد.
به گزارش ایســنا، صبح دیروز حسن رسولی در نشست 
خبری که به منظور تشــریح طرح الزام شهرداری تهران به 
ادغام و کاهش حوزه های معاونت شــهرداری تهران، حذف 
پســت های قائم مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای 
تجاری، مناطق، ســازمان ها و شــرکت های تابعه  شهرداری 
تهران برگزار شــد، گفت: این طرح یک اقدام بزرگ اســت 
که من آن را به جراحی شهرداری تهران تشبیه کرده ام و از 
آن دســته طرح هایی است که درباره آن جر و بحث و غرغر 

و غیره وجود دارد.
وی افزود: در ۱۶ ماهی که از عمر شــورای پنجم شهر 
تهران می گذرد و با توجه به سند تغییر و تحول ارایه شده از 
سوی دکتر نجفی - شهردار اسبق تهران- تا حدودی به یک 

تصویر نسبتا گویا از شرایط مدیریت شهری دست یافته ایم.
رسولی با بیان اینکه به دلیل کم ثباتی شهرداری و تغییر 
سه شهردار می توان ادعا کرد که شورای شهر تهران  اشراف 
بیشتری به مسائل شهر دارد، ادامه داد: مسلم است که باید 
بحث اصاح ســاختار در شــهرداری، معاونت ها و شرکت ها 
را جدی بگیریم و بدون شــک اصاح ســاختار تشکیاتی 

شهرداری یکی از چالش های مدیریت شهری خواهد بود.
وی با  اشــاره به این که معتقدیم که شهرداری تهران، 
بیش از حد بزرگ و فربه اســت و به همین دلیل کارها کند 
پیش مــی رود، افزود: یکی از کارهای روتین در شــهرداری 
تهران صدور پروانه است، اما برای ما تعجب آور است که چرا 
این کار با وجود این همه کارمند و کارشناس 9 ماه به طول 

می انجامد.
این عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه شهرداری 
تهران نیاز به مهندسی مجدد ساختار و تجدید نظر در نظام 
تقســیم کار دارد، گفت: اگر نتوانیم این تشکیات پهن پیکر 

را جراحی کنیم نمی توانیم موانع را از سر راهمان برداریم.
وی افزود: اگر شورای شهر تهران به دنبال ایجاد نظم و 
انضباط و به دنبال ایجاد نظارت حداکثری است باید بتوانیم 

به حد قابل قبولی از یکپارچگی در شــهرداری برســیم. در 
این مدتی که از عمر شــورای شهر می گذرد، اصاح ساختار 
و تشکیات سازمان ها را در دســتور کار قرار داده ایم حتی 
سازمان ورزش را نیز به عنوان سازمان پایلوت انتخاب کردیم، 
اما برخی دوســتان معتقد بودند که در ابتدا باید اساسنامه  
این شرکت ها و سازمان ها به تصویب برسد. بر همین اساس 
طی جمع بندی که با شهرداری تهران داشتیم مقرر شد آنها 
ایحه ای را برای طراحی اساســنامه  شــرکت ها و سازمان ها 
آمــاده کننــد و در بخش دوم یعنی اصاح تشــکیات که 

پرتنش تر است شورا طرحی را ارائه کند.
رســولی با بیان اینکه طی سال های اخیر شاهد توسعه  
افقی و عمودی شــهرداری تهران بوده ایم، ادامه داد: عاوه بر 
اینکه به دلیل پهن پیکر بودن ساختار شهرداری شاهد کندی 
فعالیت ها هستیم، متاســفانه موازی کاری و دوباره کاری در 
انجام ماموریت ها نیز وجود دارد. این مســئله به اینجا ختم 
نمی شــود، بلکه با کمال تاســف در برخی موارد این موازی 
کاری ها به تزاحم و کشــیده شــدن دیوارهــای بلند بین 

بخش های مختلف شهرداری منجر شده است.
خزانه دار شورای اسامی شهر تهران در ادامه بیان کرد: 
از 9 معاونت شهرداری تهران تنها ۶ معاونت مجوزهای ازم 
را دارند و شهرداری باید این معاونت ها را به ۶ معاونت کاهش 
دهد. اجازه دهید با توجه به مشکاتی که ممکن است ایجاد 
شود نام این معاونت ها را - که مصوبات ازم را ندارند - اعام 
نکنم اما ما در شــورا پیکره  اصلی را تصویب می کنیم و خود 
شهردار باید نسبت به ادغام و کاهش آنها اقدام کند. در واقع 
ما همچون خیاطی هستیم که اندازه ها را مشخص می کنیم 

و شهرداری باید پیکره را ایجاد کند.
وی بــا بیان اینکــه این طرح در راســتای ســبک و 
چابک ســازی اســت، گفت: یکی دیگــر از اقداماتی که در 
راستای چابک ســازی شــهرداری انجام خواهد شد، حذف 
پست های غیرضرور و برخی پســت های فاقد شرح وظایف 
اســت. به عنوان مثال پست مشاوره، قائم مقام و جانشین نه 
تنها کمکی به ساختار شهرداری نمی کنند، بلکه زاید و مضر 

هستند. 
رسولی در مورد سرانجام بانک شهر و سرپرستی 7 ماهه 

سرپرســت آن گفت: بانک شهر متعلق به هشت کان شهر 
است و شهرداری تهران نیز در این بانک سهام دار است.

وی با بیان اینکه محمدعلی افشــانی - شــهردار سابق 
تهران - در طول مدیریت خود جلسات زیادی را برای تعیین 
تکلیف وضعیت این بانک برگزار کرد، گفت: حکم سرپرستی 
در برخی مشاغل قانونی محدودیت زمانی دارد، اما در برخی 

مشاغل محدودیتی وجود ندارد.
این عضو شــورای شــهر تهــران در بخــش دیگری از 
سخنان خود با  اشاره به اینکه بررسی طرح اصاح ساختاری 
شهرداری تاثیری بر وضعیت کارکنان آن ندارد، تصریح کرد: 
برای اولین بار در تاش هستیم که تعدیل از باا و از معاونان 
و مشــاوران صورت بگیرد. هر چند که بر اســاس مصوبات 
قانونی شهرداری باید هر ساله حدود ۶ درصد از حجم خود 

را سبک سازی کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ازم ااجرا بودن کاهش 
پست مشاوران و معاونان در شورای شهر نیز گفت: مشاورین 
شــورا هیچ کدام دارای پست سازمانی ثبت شده نیستند و 
به صورت خریــد خدمت برای جبران کم دانشــی اعضا در 
حوزه های مختلف فعال هستند و ارتباط استخدامی با شورا 

ندارند.
رســولی با بیان اینکه تصویب این طرح تصمیم سختی 
اســت، اما اگر اجرا شــود به نفع حقوق عمومی مردم است، 
افــزود: عوارض تصویب این طرح مربــوط به مدیران خاص 

است.
وی با  اشــاره به اینکه در شــهرداری مناطق، نواحی و 
سازمان ها و شرکت ها سه دسته مشــاور وجود دارد، گفت: 
مشــاورانی که دارای پست سازمانی هستند به  طور قطع در 
این طرح حذف می شــوند، برخی مشاوران اباغ های انشایی 
دارنــد و بعضی دیگــر نخبه و متخصص هســتند. اعضای 
شورای شهر نسبت به حذف مشاوران دسته اول و دوم - که 

غیرضرور هستند - تاکید دارند.
این عضو شــورای شــهر تهران در پاسخ به این پرسش 
که آیا ممکن است با حذف پست مشاور و قائم مقام کارهای 
مدیریتی سخت تر شــود، افزود: شــهردار یا مدیرعامل هر 
منطقه باید در ســاختار رسمی جانمایی هایی داشته باشد و 

نظام تقســیم کار بدون قائم مقام و جانشین بازتعریف شود. 
دقت داشــته باشــیم که مردم به ما عوارض نمی دهند که 
دســتمزد قائم مقامی را بدهیم که تنها در مراسم ها شرکت 
می کنند یا در غیاب شــهردار و مدیرعامــل کارها را پیش 

می برند.
وی بــا بیان اینکــه با تصویب این طــرح حداقل 2۵0 
مدیر ارشــد اعم از مشــاور، قائم مقام، معاونــان مناطق در 
سطح شرکت ها، سازمان ها و مناطق حذف می شوند، گفت: 
تصمیم سختی است که قطعا سبب نارضایتی برخی افراد نیز 
می شــود، اما اگر ما مدعی هستیم که نماینده مردم هستیم 

باید این عمل جراحی بزرگ را انجام دهیم.
رســولی در مورد وضعیت بازنشســته های شــهرداری 
نیز گفت: معاون منابع انســانی لیســت افراد بازنشسته در 
شــهرداری را داد و عنــوان کرد که این افراد از شــهرداری 
رفته اند، اما قانون منع به کارگیری بازنشستگان بیشتر برای 
افشانی بود و حاا که رفته رفتن یا نرفتن مابقی بازنشستگان 

در صدر اخبار نیست.
وی در ادامه در مورد بازنشستگی شهرداری منطقه2 و 
رئیس سازمان بوستان ها نیز با بیان اینکه بازنشستگی تعریف 
خود را دارد، گفت: اگر کارمندی تقاضای بازنشســتگی کند 
و رئیسش قبول نکند، این کارمند بازنشسته تلقی نمی شود 
و اگر کارمندی متقاضی باشــد و مقام مافوق آن نیز موافقت 
کند، این فرد بازنشســته نمی شــود و از حالت  اشــتغال به 
بازنشستگی تبدیل می شود و مستمری دریافت می کند البته 
این توضیحات منطقی نیست، اما قانونی است و کشت پور و 
مختاری تا زمانی که این اتفاق برایشان رخ ندهد )قبول مقام 

مافوق( بازنشسته تلقی نمی شوند.
این عضو شــورای شهر تهران در مورد شخص مختاری 
گفت: مختاری تا زمانی که حکم بازنشستگی دریافت نکند، 

هر سنی داشته باشد کارمند رسمی شهرداری تهران است.
وی در پایان گفت: امیدواریم اعضای شــورای شــهر به 
طرح الزام شــهرداری تهران به ادغــام و کاهش حوزه های 
معاونت شــهرداری تهــران و حذف پســت های قائم مقام 
یا جانشــین و مشاور در کلیه واحدهای شــهرداری در روز 

یکشنبه هفته آینده )2۵ آذر( رای مثبت دهند.

در صورت موافقت شورای شهر

خداحافظی ۲۵۰ تن از مدیران ارشد با شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران 
از توزیع گوشت منجمد با کارت ملی در میادین میوه 

و تره بار خبر داد.
به  گزارش  ایســنا، ســعید راد در تشــریح برنامه ریزی 
ســازمان میادین میوه و تره بار برای توزیع گوشــت قرمز و 
مرغ در سطح میادین گفت : برای توزیع مرغ و تخم مرغ هیچ 
محدودیتی وجود ندارد و همکاری های ازم با ســازمان امور 

دام انجام شده است.
مدیرعامل سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران افزود: 
قیمت گوشــت قرمز نیز توســط ســتاد تنظیم بازار اعام 
می شــود و سازمان میادین هیچ حاشــیه سودی از توزیع و 
ارقام پروتئینی ندارد. توزیع گوشــت منجمد با کارت ملی، 
از برنامه های ســازمان میادین میوه و تره بار است که در این 
زمینه در 20 میدان تره بار توزیع گوشــت منجمد با کارت 

ملی انجام خواهد شد.
وی ادامــه  داد: البتــه پیــش از ایــن در ۱۵۱ میدان، 
گوشــت منجمد عرضه می شــد، اما متاســفانه با توجه به 
قیمت مناسب گوشــت منجمد، برخی سودجویان اقدام به 
خرید گوشــت قرمز می کردند و در جهت جلوگیری از این 
ســودجویی تدابیری صورت گرفت تا گوشــت منجمد در 
اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد. بر این اساس افراد 
با در دســت داشــتن کارت ملی در طول هفته  سه بار و هر 
بار دو کیلوگرم گوشــت منجمد را به قیمت حدود 29 هزار 
تومان خریداری کنند که تفاوت این گوشت  عرضه شده در 
سازمان میادین با سایر مکان ها حدود 20 هزار تومان است. 
مدیرعامل ســازمان میوه و تره بار شهرداری تهران در ادامه 
گفت : توزیع گوشــت منجمد در 20 میدان ســطح تهران، 
انجام می شــود و همراه داشــتن کارت ملی برای خرید این 
گوشت الزامی است. هیچ مشکلی در توزیع مرغ منجمد در 
میادین نداریم و قیمت مرغ در میادین با سطح شهر تفاوت 
چشمگیری ندارد. مدیرعامل سازمان میوه و تره بار شهرداری 
تهــران، اضافه کرد: بر اســاس آخرین آمار بانک مرکزی که 
هفته  گذشته منتشر شــد، میانگین قیمت کاا در سازمان 
میادین نســبت به شهر تفاوت قابل توجهی دارد؛  به طوری 
که میوه جات 42 درصد، سبزیجات 32 درصد، حبوبات ۱۸ 
الی 22 درصد و اقــام پروتئینی 9 تا 30 درصد پایین تر از 

سطح شهر در میادین عرضه خواهد شد.

اکران یــک فیلم آمریکایی هنجارشــکن در 
سینمایی در بجنورد موجی از واکنش ها و اعتراضات 
مردمی و فعاان فرهنگی اســتان را در پی داشته 

است. 
به گزارش تسنیم، گزارش ها حاکی است در این فیلم 
هالیوودی صحنه های هنجارشــکنی بــه نمایش درآمده 
که متاســفانه مخالف شــئون اســامی بوده و موجی از 
اعتراضات و انتقادات قشر مومن و دیندار خراسان شمالی 

را برانگیخته است.
حجت ااسام ســید محمد افشــین فر دبیر قرارگاه 
جبهه فرهنگی انقاب اسامی در خراسان شمالی با انتقاد 
از اکران این فیلم هنجارشکن گفت: متاسفانه تابوشکنی 
و انجام فعالیت های خارج از عرف اســامی به یک عادت 
تبدیل شــده و برخی می خواهند واکنش ها را درخصوص 

این رفتارهای هنجارشکن، بسنجند.
وی افــزود: وقتــی گلوگاه های فرهنگی شــهر را به 
دســت افرادی که هیچ تخصصی در ایــن امور ندارند به 
اسم خصوصی ســازی واگذار می کنند، باید منتظر چنین 
اتفاقاتی نیز باشــیم. بحث کامًا یک بحث تخصصی است 
و اینکه گفته می شــود این فیلم برای یک عده خاص به 

نمایش درآمده کامًا انحرافی و فرار رو به جلو است.
جمعی از فعاان فرهنگی استان نیز در فضای مجازی 
خواستار پاسخگویی مدیرکل ارشاد اسامی استان و حتی 
استعفای وی در پی انجام این حرکت غیر اسامی شده اند.
در پی این اقدام غیر حرفه ای این ســینما که توسط 
بخش خصوصی اداره می شــود، توسط دادستانی بجنورد 
پلمب شده اســت و خبرهایی از پیگیری های قضایی این 

موضوع به گوش می رسد.

اعتراض  به نمایش فیلم هنجارشکن در بجنورد توزیع گوشت منجمد با کارت ملی 
در میادین میوه و تره بار

رئیس  آمــوزش  و پرورش رامهرمــز گفت: روز 
دوشنبه تکه ای از ســقف یک کاس به مساحت 2 
مترمربع و ضخامت 20 سانتی متر در مدرسه اسدآبادی 

واقع در مرکز شهر رامهرمز ریزش کرد.
امید حســین زاده در گفت و گو با فــارس ، افزود: در این 
حادثه دو دانش آموز آسیب سطحی دیدند که به بیمارستان 
منتقل شــدند و اقدامات درمانی انجام شد که درحال حاضر 

هر دو نفر آنها مرخص شدند.
وی افــزود: در حــال حاضر بــا هماهنگــی مدیرکل 
آموزش وپرورش استان به مدت ۱0 روز مقطع پیش دبستانی 
در این مدرسه تعطیل شد و مقطع ابتدایی دو نوبت شدند تا 

کار مرمت و بازسازی سقف کاس ها انجام شود.

ریزش سقف مدرسه در رامهرمز

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران 
بر لزوم توجه ویژه شهردار به احیای کارخانه سیمان 

ری تاکید کرد.
حســن خلیل آبــادی در گفت وگو با ایســنا،  در مورد 
وضعیت  کارخانه سیمان ری با بیان اینکه این کارخانه اولین 
مرکز تولید سیمان در ایران است، گفت: عمده ساختمان های 
تاریخی که از  دوره پهلــوی اول باقی ماندند، با محصوات 
این کارخانه ساخته شده اند و این  کارخانه،  نقش مهمی در 

سازندگی کشور داشته است.
وی با بیان اینکه دستگاه های این کارخانه هنوز قابلیت 
فعالیت دارند و  تحت لیسانس یک شرکت آلمانی بوده و آنها 
مایلند که این دســتگاه ها را از ما خریداری و به کشورشان 
بازگرداننــد، ادامه داد:  می توان با  مرمت این کارخانه آن را 
به موزه صنعت تبدیل کرد و روند احیای صنعت در کشــور 

به خصوص در حوزه ساخت وساز را به نمایش گذاشت.
خلیل آبادی با بیان اینکه مدیران فعلی کارخانه سیمان، 
خوش ذوق و عاقمند به میراث فرهنگی هستند و به همین 
دلیــل می توان  این بنای میراثی که به تازگی در فهرســت 
آثار ملی به ثبت رسیده را حفظ کرد، گفت: کارخانه سیمان 
ری در مجاورت  دژ رشــکان، چشمه علی و کوه های بی بی 
شــهربانو اســت که  می توان رینگ گردشگری  »ری«  را با 

محوریت این کارخانه ایجاد کرد.
رئیس کمیته میراث فرهنگی شــورای شــهر تهران با 
بیان اینکه در حال حاضر کارخانه ســیمان در حال دســت 
و پنجه نرم کردن با مشــکاتی اســت، گفت: باید در ابتدا 
حریم کارخانه رعایت شــود و در حال حاضر  این کارخانه،  
مشــکاتی حقوقی با اداره دارایی در مورد عرصه  آنجا دارند 
و  برای ســکنه حوالی کارخانه کــه از کارگران قدیمی آن 
بودند نیز باید فکری کرد  و همچنین بخشــی از حریم این 
کارخانه مورد استفاده شعبه ای از دانشگاه آزاد است که باید 

رهاسازی شود.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه مرمت و احیای کارخانه 
ســیمان ری جزو برنامه های شهردار تهران نیز هست، ادامه 
داد: اگــر به دنبال انجام کاری برای جنوب تهران هســتیم، 
کارخانه ســیمان ری بهترین گزینه اســت چــرا که زمینه 
آن آماده اســت و تنها با ارائه تسهیات به سرمایه گذاران و 
تصویب طرحی برای این کارخانه، مشکل حل می شود و باید 

منتظر نظر نهایی شهردار تهران دراین باره باشیم.

آلمانی ها مشتری دستگاه های 
یک کارخانه سیمان ایرانی

تذکر پلیس فتا به مدیران
 سایت های »دیوار« و »شیپور«

تســنیم- رئیس پلیــس فتا ناجا گفت: متأســفانه با 
وجود اســتفاده مردم از سایت هایی همچون دیوار، شیپور 
و... تخلفاتی همچون خرید و فروش اموال مسروقه توسط 
مالخــران بی هویت، فروش کــد و کارت ملی، موضوعات 
ضداخاقــی و ... در آنها رخ می دهد که البته تخلفاتی که 
در ســایت دیوار صورت می گیرد، بیشتر از مابقی سایت ها 
اســت، به مدیران این سایت ها اعام کردیم اگر اصاحات 

ازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می شود.
دستگیری مالخر 8 میلیاردی

خبرگزاری صداوسیما- مالخری که از سال 94 اقدام 
به خرید اجناس و لوازم ســارقان می کرد،  دستگیر شد. به 
گفته رئیس پلیس آگاهی تهران، این مالخر سابقه دار لوازم 
و اجناس خریداری شــده از ســارقان را در چند نقطه از 
تهــران از جمله حوالی میدان قزوین انبار می کرد و ارزش 

اموال به دست آمده از وی حدود ۸ میلیارد تومان است.
کاهش میزان سامت دختران 

طی 1۵ سال گذشته
ایســنا- معاون امور اجتماعی بهزیستی با بیان اینکه 
مطالعاتی که روی دختران انجام شــده نشان می دهد که 
ظرفیت حیاتی و ســامتی آنها در ۱۵ ســال گذشته ۱۱ 
درصد کاهش یافته اســت، گفت: ایــن موضوع به دلیل 
کمبــود فضا و تحرک ازم اســت، این موضــوع در مورد 

پسران نیز همین گونه است. 
خطرات رنگ اسباب بازی برای کودکان

مهر- مدیرکل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: برخــی از اســباب بازی های رنگی 
اســتاندارد ازم را ندارد که به ویژه برای کودکان زیر سه 
سال که اسباب بازی ها را به دهان می برند خطرناک است 
و منجر به مشــکات سامتی کودکان و حتی مسمومیت 
می شــود. در وسایل بازی پارک ها نیز نظارت بر استاندارد 

بودن رنگ ها بسیار مهم است. 
امکان درآمدزایی مدارس با کاس تقویتی

ایســنا- معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت 
آموزش و پــرورش گفت: برگــزاری کاس های جبرانی، 
تقویتــی و کنکور از جمله برنامه هایی اســت که می تواند 
در راســتای کمک به درآمدزایی مــدارس انجام داد. یک 
سری قوانین داریم که مدرسه موظف به اجرای آنهاست و 
باید این خدمات را رایگان ارائه کند، اما یک ســری موارد 
هست که مدرسه تکلیف قانونی نسبت به انجام آن ندارد و 

می تواند از طریق آن درآمدزایی کند.
فعالیت 1۵0 مرکز ترک الکل در کشور

ایسنا- ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدرگفت: 
اگرچه درمان اعتیاد الکل در چارچوب و حیطه کاری ستاد 
مبارزه با مواد مخدر نیســت اما در بسیاری از کشورهای 
جهان ســیگار، الکل و ســایر مواد اعتیــادآور در یک جا 
مدیریت می شوند. در حال حاضر نیز ۱۵0 مرکز به شکل 
آزمایشی در حال فعالیت هستند و اگر موفقیتشان خوب 

بود بقیه مراکز نیز این کار را انجام خواهند داد.
اختاف پرداختی پزشک و پرستار 

تا 100 برابر 
مهر - دبیرکل خانه پرســتار با بیان اینکه اختاف در 
پرداختی های پزشــکان و پرستاران حتی تا ۱00 برابر نیز 
رســیده است که این پدیده منحصر به فرد بوده و در هیچ 
جای دنیا چنین اختافی معنا ندارد، گفت: در اروپا به ازای 
هزار نفر جمعیت ۱0 پرستار فعالیت دارد و این نسبت در 

ایران ۱/۵ به ازای هزار نفر جمعیت است.
تبلیغ و عرضه 39 درصد داروهای غیرمجاز 

در اینستاگرام
سازمان غذا و دارو- معاون عملیات پلیس فتا با اشاره 
به بسترهای ارتکاب جرم در حوزه فروش دارو و تجهیزات 
غیرمجاز، گفت: عرضه این محصوات غیرمجاز 39 درصد 
در اینستاگرام، 24 درصد در بازارهای آناین)شیپور، دیوار 
و...(، 22 درصد تلگرام و ۱4 درصد در وب سایت ها صورت 
گرفته اســت، ضمن اینکه در ســال 97 بیش از ۸30 نفر 

مجرم در این رابطه دستگیر شده اند.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از افزایش 
میزان رضایت مندی مردم از عملکرد پلیس راهور خبر 

داد.
به گزارش سایت پلیس، سردار مهری گفت: خوشبختانه 
در سال های اخیر با تمرکز بر آموزش های رفتاری کارکنان، 
میزان رضایت مندی مردم از عملکرد پلیس افزایش داشــته 
و شــاهد کاهش 20 درصدی شــکایات از رفتار و عملکرد 
پلیس راهور هســتیم.  ســردار مهری از کاهش ۶ درصدی 
تعداد جانباختگان تصادفات درون شهری در ۶ ماهه نخست 

امسال خبر داد.

کاهش ۲۰ درصدی شکایات 
و انتقادات از پلیس راهور



اخبار كشور

درمکتب امام

خیرخواهان شرور
اگر سستى بشود، شياطن همه عام را مى بلعند. آنها با اسم صلح دوستى، جنگ 

افروز اول جهانند؛ آنها با اسم حقوق بر، بااترين كساى هستند كه حقوق بر 

را پامال مى كنند؛ آنها در عن ادعاى خرخواهى، آنچه را براى ديگران مى خواهند 

جز ر نيست، براى خودشان هرچه هست مى خواهند و ديگران را پامال مى كنند.
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صفحه 11
چهار شنبه ۲1 آذر 1۳۹۷

۴ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

لطفا فریبکاری های انتخاباتی ما را
یادآوری نکنید!

سرویس سیاسی-
تحریف نکردیم؛ برداشت مان متفاوت بود! زنجیره ای ها؛ استاد نشستن در تاریکی و تیر انداختن به روشنایی، فاحت پیشه: 
در لیست سیاه نیستیم/ زنجیره ای ها: هستیم! کار دنیا ببین که برعکس است! نفع مردم یا هضم ایران در نظم غربی؟! تکرار 

دروغ بزرگ بورسیه ها علی رغم روشن شدن اصل ماجرا! از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره ای بود.
سردبیر اعتماد دیروز درباره تیتر روز دوشنبه این روزنامه از سخنان حجت ااسام و المسلمین رئیسی و واکنش ها به 
آن نوشــت: »این حرف ]جمله آقای رئیســی[ مربوط به طعنه های زمان انتخابات است. در آن ایام طرفین اره می دادند و 
تیشه می گرفتند. تقریبا چیزی نبود که به هم بگویند و از هم نشنوند. می گذاریم به حساب اقتضائات رقابت  انتخاباتی. اما 
آیا اآن هم رقابت انتخاباتی در جریان است؟ آیا حاا که آمریکا شمشیر تحریم را از رو بسته، عربستان و اسرائیل با تمام قوا 
به میدان آمده اند، ازم است برگردیم و تمام آن گفته ها و طعنه ها را رو بیاوریم و بازخوانی شان کنیم؟... آقای رئیسی کار 

خوبی نکردند که در این اوضاع و احوال بر آتش بی اعتمادی مردم به مسئوان نفت پاشیدند.«
جمله آقای رئیســی نفت ریختن روی آنچه آتش بی اعتمادی به مســئوان نوشتید، نیست؛ یادآور هراس افکنی ها و 
فریبکاری های شما به جامعه است تا مردم شما را بهتر بشناسند که با پمپاژ خبرها و شایعات ساختگی و دامن زدن به آن، 
با دوقطبی سازی و رقیب هراسی مردم را فریب می دادید. همین شما مدعیان اصاح طلبی بودید که زمان انتخابات می گفتید 
اگر رئیسی، پیروز انتخابات شود، دار 5 یا 7 هزار تومان می شود و در پیاده روها دیوار می  کشد! اینها دروغ پردازی های شما 
بود. اان که طبل رسوایی تان به صدا درآمده، فیلتان یاد اتحاد مقابل مثلث آمریکا و اسرائیل و عربستان کرده و به تریج 

قبایتان برخورده؟ 
در این یادداشت آمده است: »تعجب می کنم از دوستانی که ما را به تحریف متهم می کنند. چه تحریفی؟ این »اا اه« 

که این همه آن را تکرار می کنید چه تغییری در محتوای فرمایش ایشان ایجاد می کند؟...
جالب است؛ این فرد خودش حذف بخش دوم آن جمله را - »خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دار 5 هزار 
تومان شود« - به مثابه حذف »اا اه« از عبارت قدسی »ا اله اا اه« در نظر گرفته اما باز معتقد است که تحریفی صورت 

نگرفته! آقای سردبیر! تقطیع نوعی از تحریف است.
تحریف نکردیم؛ برداشت مان متفاوت بود!

اعتماد نوشت: »عین تیتر دیروز »اعتماد« را »شرق« هم در صفحه یکش آورده که عینا رونویسی می کنم: »رئیسی: 
خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم« منظورم این نیست که برای خودم شریک جرم دست و پا کنم بلکه می گویم عین 

همین برداشتی که ما از سخنان آقای رئیسی کردیم، »شرق« هم کرد. 
منتها ما این جمله را با عکس خندان ایشــان درآمیختیم »شــرق« آن را با تیتر »روحانی زیر تیغ رقبا«... نه تحریفی 

صورت گرفته و نه حرف بدی به کسی زده ایم. 
خوب است که سیاستمداران به جای توبیخ دیگران قدری بیشتر حرف های خود را مزمزه کنند و توابع و مقتضیات 
فرموده هایشان را بسنجند و جلوی کجتابی حرفشان را بگیرند و دیگران را –خصوصا روزنامه نگاران را- بابت برداشت های 

متفاوت مامت نکنند.«
»صبح بدون تحریم« هم که تیتر کردید، برداشــت تان متفاوت بود؟ تا کی این برداشت های متفاوت شما می خواهد 
مردم را فریب دهد و خسارت محض را نسخه معجزه آسا جا بزند؟ کدام کجتابی؟ جمله آقای رئیسی آنقدر واضح و ملموس 
اســت که برای خود آقای روحانی هم کاما قابل ادراک اســت. حتی هم پالگی های خودتان هم به شما خرده گرفتند. آن 
جمله آنقدر مبرهن و گویا هست که راه برداشت اشتباه را ببندد. با این حال اگر باز برداشت اشتباه داشتید، این دقت کم 

به درد روزنامه نگاری نمی خورد. 
زنجیره ای ها؛ استاد نشستن در تاریکی و تیر انداختن به روشنایی 

حمله به جریان انقابی با استفاده از تعابیر خاصی چون »خودسر« عادت قدیمی مدعیان اصاحات است و از این رو 
است که سعید حجاریان به اصطاح تئوریسین اصاح طلب که این روزها به شدت فعال شده است بار دیگر طی سخنانی 

که به تیتر روزنامه زنجیره ای آرمان بدل شده است به جریان انقابی حمله کرده و به آن تاخت.
روزنامه آرمان به نقل از حجاریان نوشته است: فضای مجازی محل مناسبی برای روشنگری است. ولی باید دقت کرد 
اطاعات صحیح و بررسی شده را در اختیار مردم گذاشت و اا فضای مجازی هم تبدیل به لجن زاری می شود و خودسرهای 
مجازی در تاریکی می ایستند و به سمت روشنایی تیر می اندازند و با اسامی مجعول و حتی ربات به جنگ اشخاص حقیقی 

می روند.
درباره اینکه بایستی علیه کجی ها در جامعه دست به افشاگری کرد کسی شک و شبهه ای ندارد ولی زمانی که سعید 
حجاریان مدیر مسئول روزنامه »صبح امروز« در دوره اصاحات از افشاگری با تکیه بر اطاعات صحیح و بررسی شده سخن 

می گوید انسان فکر می کند که او با مخاطبان خود شوخی کرده است!
روزنامه صبح امروز به عنوان یکی از روزنامه های زنجیره ای در دوره اصاحات حمله به نهادهای قانونی کشور از شورای 
نگهبان گرفته تا قوه قضائیه و صدا و سیما را با تکیه بر اطاعات غلط و بررسی نشده را مدیریت می کرد و یکی از روزنامه های 

اصلی مدعی اصاحات در این دوره به حساب می آمد.
درباره تیراندازی از تاریکی به ســمت روشــنایی و استفاده از اسامی مجعول نیز جریان مدعی اصاحات سابقه روشن 
و قابل راســتی آزمایی دارد، آقای حجاریان طبیعتا ســتون » الو سام« در روزنامه سام به مدیریت موسوی خوئینی ها را 
فراموش نکرده اســت، روزنامه ای که در ســتون نظرات مردم آن هر روز به نهادهای قانونی کشــور به نقل از مردم حمله 
 می شــد و بعدها مشخص گردید که این ستون توســط خود موسوی خوئینی ها و یا دیگر اعضای تحریریه روزنامه سام 

نوشته می شد! 
فاحت پیشه: در لیست سیاه نیستیم/ زنجیره ای ها: هستیم!

روزنامه شرق دیروز در گزارشی با عنوان »مخالفت با FATF از جیب مردم«! به سخنان رئیس  جمهور پرداخته و در 
آن نکاتی را ذکر کرده که در جواب آن باید گفت: »کار دنیا ببین که برعکس است«!

در بخشی از این گزارش آمده: »مخالفان FATF می گویند با پیوستن ایران به این کارگروه ویژه اقدام مالی استقال 
کشور از میان می رود و البته نکته جالب این است که ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه پولشویی 

قرار دارند؛ ایران عضو معلق این لیست و کره شمالی عضو دائم.«
ماجرای »لیست سیاه« هم برای خودش حکایتی شده است. یکی از موارد اشکال شورای نگهبان به ایحه CFT وجود 
همین عبارت بود. شورای نگهبان عنوان کرده بود که در متن حقوقی این لوایح چنین عبارتی وجود ندارد. در همین رابطه 
»فاحت پیشه« رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره گفت: » ما در لیست سیاه نیستیم و اسم لیست سیاه 
مصطلح شده است که منظور آن همان دولت های غیرهمکار است که ما آن را رفع کردیم و ما در لیست کشورهای دارای 

ریسک باا هستیم و اینکه در آینده در این زمینه چه خواهد شد باید منتظر ماند و دید.«
کار دنیا را ببین که برعکس است!

اما نکته فکاهی این گزارش آنجاست که شرق از قول فردی که گویا اقتصاد خوانده، نوشته است: »اینکه بعضی از 
دوستان نگران از دست رفتن استقال کشورند آیا ولو یک بار نسخه زبان اصلی )انگلیسی( همین کنوانسیون پالرمو 

یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را مطالعه کرده اند.«!!
در این باره کافی است در فضای مجازی جست وجویی ساده به عمل آوریم تا ببینیم منطق دو طرف در حمایت یا 
مخالفت با این لوایح استعماری چیست؟! منتقدان این لوایح با مصادیق و مستندات به دایل مخالفت خود پرداخته اند 
اما منش و روش آن سوی ماجرا چه بوده: اتهام زنی به منتقدان و آنها را حامی پولشویی و یا حتی منفعت برنده از 

این فساد اقتصادی عنوان کردند.
کار به جایی رسید که حتی مقام اول دیپلماسی کشور یعنی آقای ظریف در مصاحبه ای به زشت ترین شکل ممکن 
منتقدان این لوایح را متهم کرد. پس از آن در پاسخ به نامه قوه قضائیه که گفته بود سند اظهارات خود را ارائه دهید 
گفت که سندی ندارد. به این عبارت این اقدام از سوی او برای تنگ کردن عرصه بر منتقدان این لوایح صورت گرفته بود. 
اما در مورد ادعای خواندن متن باید گفت که نمونه هایی از میان اصاح طلبان که متن های برجام یا لوایح چهارقلو 
را نخوانده اند و با این وجود به دفاع از آن پرداختند متاسفانه زیاد است. برای نمونه زیباکام در هنگام مناظره وقتی 
جبرائیلی از او پرسید آیا متن انگلیسی آن را خوانده؟ او گفت خیر! همچنین اشخاص دیگری از قبیل پزشکیان یا 
فائزه هاشمی یا برخی نمایندگان اصاح طلب دیگر مجلس دهم بدون خواندن متن به گریبان دریدن برای این لوایح 
پرداختند. خاصه آنکه این جماعت با این ســابقه به رقیب توصیه می کند که بخواند؛ به قول معروف: »کار دنیا را 

ببین که برعکس است«!
نفع مردم یا هضم ایران در نظم غربی ؟!

روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشــته در مطلبی به قلم مهدی پازوکی فعال اصاح طلب نوشــت : »اگر ما بخواهیم 
با جامعه جهانی روابط تجاری برقرار کنیم ولو اینکه طرف تجاری ما همســایگان وفادارمان باشند، نیاز داریم که مقررات 
بین المللی از جمله FATF را پاس بداریم. در این میان توصیه رؤســای بانک های کشــورهایی مانند روسیه، چین، عراق 
و ترکیه به جمهوری اســامی ایران هم در همین مســیر اســت. آنها تأکید دارند که اگر ایران این مقررات را نپذیرد و در 
لیست کشورهای همکار با FATF قرار نگیرد امکان تداوم مراودات تجاری ما وجود ندارد. حتی بازرگانان کشوری مانند 
افغانستان که در همسایگی کشور ما قرار دارد اعام کردند که اگر ایران مقررات مربوط به پولشویی را نپذیرد تنها از طریق 
چمدانی و نقدی قادر به انجام معامله خواهیم بود. آیا در شرایط فعلی می شود به صورت چمدانی پول جابه جا کرد؟ بنابراین 
 برای مبادله تجاری با جهان خارج به خصوص کشورهای منطقه نیاز داریم مقررات بین المللی از جمله FATF را مدنظر 

قرار دهیم. «
چنین ادعایی در حالی مطرح می شود که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس که مربوط به 
بررسی پیوستن به کنوانسیون CFT بود،به صراحت گفت که نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم که 

با پیوستن به ایحه حمایت مالی از تروریسم مشکاتمان حل خواهد شد.
از سوی دیگر ظاهرا توهین به شعور مردم به یک کار ویژه در طیف اصاح طلب تبدیل شده است. برجامی که آن را 
فتح الفتوح می خواندند و مدعی بودند که به واسطه آن تمامی تحریم های بانکی و مالی یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق! 
و امضای وزیر خارجه آمریکا تضمینش است! و با اطمینان می گفتند که از آمریکا نامه آرامش بخش می گیریم! فرجامش 
تجربه دار 19 هزار تومانی، کاهش 80 درصدی ارزش پولی ملی و تورم چند صد درصدی کاا شــد. FATF که با هدف 
هوشمندسازی تحریم های ضدایرانی آمریکا و اجرای تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا علیه نهادهای علمی و همچنین 

نهادهای نظامی ایران طراحی شده است چه نفعی می تواند برای مردم ایران داشته باشد ؟ 
این در حالی است که ایران از سال 1۳88 تا 1۳95 در لیست سیاه FATF بوده است و از سال 1۳95 از این لیست 
تعلیق شده است. سؤال مهمی که مدعیان »قطع کامل همکاری« باید به آن پاسخ دهند این است که در این 7 سالی که 
ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری های مالی ایران با کشورهای دیگر کامًا قطع بود؟ تبادات وسیع مالی 
 ،FATF ایران با کشــورهای مختلف از جمله روســیه و چین در این دوران، نشان می دهد که وجود ایران در لیست سیاه

منجر به قطع همکاری های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است. 
تکرار دروغ بزرگ بورسیه ها علی رغم روشن شدن اصل ماجرا!

روزنامه همشــهری در گزارشــی به اظهارات »سعید حجاریان« در دانشــگاه تربیت مدرس پرداخت و به نقل از وی 
نوشت:»فکر می کنند یکبار در ایران انقاب فرهنگی شده، در حالی که در دولت معجزه هم انقاب فرهنگی شد. هم اخراج 

دانشجو و استادان بود و هم ماجرای بورسیه ها پیش آمد«.
ادعای حجاریان درخصوص بورسیه ها در حالی است که دیوان محاسبات کشور در روزهای گذشته حکم نهایی خود را 
درباره پرونده دانشجویان بورسیه  صادر کرد که بر این اساس تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس دولت دهم نیست و این 

شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است.
بر این اساس مسئولین فعلی وزارت علوم موظف هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده است هزینه های آن را از محل 

تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعام کنند.
 تکرار دروغ بزرگ بورســیه ها علی رغم روشــن شدن اصل ماجرا، مصداقی دیگر از توهین مدعیان اصاحات به شعور 

مردم است. 

بررسی رهنمودهای رهبری برای بودجه 98 در جلسه سران قوا

روحانی: پس از 13آبان صادرات نفت ایران بهتر شده است
رئیس جمهور با بیان اینکه صادرات نفت ما 
طی سال جاری 13 درصد افزایش پیدا کرده 
است، گفت: بعد از 13 آبان صادرات نفت ایران 

بهتر شده است.
حجت ااســام روحانــی رئیس جمهور پس 
از پایان نشست ســران قوا در تشریح این جلسه، 
گفت: امروز)سه شنبه20 آذر( جلسه  بسیار خوبی با 
حضور رؤسای سه قوه برگزار شد. عمدتاً در خصوص 
مسائل اقتصادی، سیاسی و منطقه ای بررسی هایی 
صورت گرفت. در بخش اقتصاد در هفته های گذشته 
چارچوبی را تنظیم کرده بودیم که به نحوی مسئله 
بودجه ســال 98 را نیز دربر می گرفت. مقام معظم 
رهبری رهنمودی را دارند که بر مبنای این رهنمود 
جدید، امروز جلسه ای داشتیم تا راهکارهای اجرای 

این سیاست بررسی شود.
رئیس جمهور گفت: این هفته جلسات دیگری 
نیز خواهیم داشــت و تا پایان هفته، نکات مد نظر 
مقام معظم رهبری را نهایی خواهیم کرد و ممکن 
است بر مبنای این نظر، اصاحاتی در بودجه سال 
آینده ایجاد شود؛ ایحه بودجه آماده است و انشاءاه 

هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد.
روحانی افزود: بعد از 1۳ آبان که آمریکایی ها 
بسیار منتظر بودند که شاهد بهم ریختگی در اقتصاد 
کشور باشــند، مردم و فعاان اقتصادی به گونه ای 
عمل کردند که شــرایط به ضرر آمریکا تغییر کرد. 

آمریکایی ها تاش داشتند تا بعد از 1۳ آبان، تورم، 
مشکات اقتصادی و مسائل بازار را به شکل دیگری 
ببینند، اما با توجه به عملکرد بانک مرکزی، مسئوان 
اقتصادی و مردم عزیز، برای دنیا و مردم محسوس 
است که آرامش مردم بعد از 1۳ آبان افزایش یافته 
اســت و همه تاش ها در راستای ادامه این آرامش 
معطوف شده است تا مشکاتی که بر دوش مردم 
است، کاسته شــود. رئیس جمهور تصریح کرد: از 
صادرکنندگان عزیز تشکر می کنم. روند صادرات در 
8 ماهه امسال پیشرفت خوبی نسبت به سال گذشته 

دارد و بیش از 1۳ درصد صادرات افزایش یافته است. 
با چارچوبی که برای بازگشت ارز صادرات به کشور 
تعیین شده، راه حل مطمئنی برای درآمدهای ارزی 
کشور پیش بینی شده است و انشاءاه این راه مطمئن 

را ادامه می دهیم.
روحانی گفت: شــرایط مناسبی در این زمینه 
وجود دارد، آمریکایی ها تاش داشتند جلوی صادرات 
نفت را بگیرند اما اعام می کنم که صادرات نفت به 
کشــور بعد از 1۳ آبان به مراتب بهتر از قبل از 1۳ 
آبان شــده است. گزارش وزارت نفت در این زمینه 

امیدوارکننده بود. مواردی که وزارت نفت خواستار 
ارائه تسهیات بود، در جمع سران سه قوه مورد توافق 
قرار گرفت. وی با بیان اینکه آمریکایی ها در زمینه 
تحریم نفت ایران، ناموفق بودند، افزود: آمریکایی ها 
در نشست اوپک تاش کرده اند تولید شرکت های 
عضو اوپک کاهش پیــدا نکند و ثابت بماند، اما با 
تصمیم اعضا، تولید نفت کاهش یافت. آمریکایی ها 
در اجاس اوپک ناموفق بودند و جمهوری اسامی 
موفقیت های خوبی به دست آورد و روند فروش نفت 

ما همانند گذشته ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور با اشــاره به بررســی مســائل 
منطقه ای در نشست سران قوا، تأکید کرد: حرکت ها 
به سود مردم منطقه است. شرایط یمن به گونه ای 
است که متجاوزان به یمن امروز احساس می کنند 
راهی به جز صلح با مردم یمن ندارند. ما همواره از 
مذاکرات یمنی- یمنی پشــتیبانی می کردیم و در 
حال حاضر نیز پشــتیبانی می کنیم. روحانی ادامه 
داد: امروز عامت ها برای رســیدن آرامش در یمن 
بیش از گذشته است. در سوریه نیز شرایط به سمت 
صلح و آرامش بیشتر پیش می رود و این به معنای 
موفقیت جمهوری اسامی در مسائل منطقه ای است.
وی ابــراز امیدواری کرد که شــاهد توفیقات 
بزرگتر مردم در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب باشیم. تاش می کنیم روند اشتغال را برای 

سال آینده حفظ کنیم.

مرحله نخست بزرگ ترین آب شیرین کن 
کشور دیروز )سه شنبه( با حضور معاون اول 
رئیس جمهوری، وزیر نیرو و جمعی دیگر از 
مسئوان در غرب بندرعباس به بهره برداری 

رسید. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب هرمزگان، 
دیروز اظهار داشت: این طرح با سرمایه گذاری دو هزار 
و 600 میلیارد ریالی بخش خصوصی و با ظرفیت 

20 هزار مترمکعب در شبانه روز اجرا شده است. 
امین قصمی تصریــح کرد: ظرفیت کامل آب 
شیرین کن بندرعباس 100هزار مترمکعب است که 
با بهره برداری از مرحله اول آن 85 هزار نفر از مردم 

بندرعباس از آب آشامیدنی بهره مند می  شوند. 
وی بیان داشــت: در ســایت آب شیرین کن 
بندرعباس، آب شور خلیج فارس نمک زدائی می شود. 
وی اظهار داشت: با تکمیل این پروژه تا پایان 
سال آینده، 40 درصد نیاز آبی شهر بندرعباس )یک 

هزار و150 لیتر بر ثانیه( از طریق آب شیرین کن 
تامین می شــود.  قصمی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر 17 ســایت آب شیرین کن با سرمایه گذاری 
11هزار میلیارد ریال بخش خصوصی و حجم آب 
تولیدی 62 مترمکعب در شبانه روز در هرمزگان اجرا 

شده که در کشور بی نظیر است. 
طرح تامین آب آشامیدنی بندرعباس به 

بهره برداری رسید
همچنین طرح تامین آب آشامیدنی بندرعباس 
از سدهای شمیل و نیان با حضور رضا اردکانیان وزیر 

نیرو به بهره برداری رسید. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در 
حاشیه بهره برداری از این طرح گفت: طرح تامین 
آب آشامیدنی بندرعباس 700 لیتر بر ثانیه ظرفیت 
دارد که با 250 میلیارد ریال هزینه در مدت هفت ماه 
اجرا شده است.هوشنگ مایی افزود: برای اجرای این 
طرح آبرسانی، 1۳ حلقه چاه عمیق به متراژ یکهزار 

و 700 متر حفر و لوله گذاری و پمپاژ شده است.
وی بیان داشت: طرح یاد شده با هدف تامین آب 
مورد نیاز شهر بندرعباس و همچنین صنایع غرب 

بندرعباس و بندر خمیر اجرا شده است.
این مسئول یاد آورشد: با توجه به وضعیت بارش 
در ســال آبی)97-96( و کاهش شدید منابع آبی 
سطحی در شرق هرمزگان، اجرای طرح های تامین 
و انتقال آب باعث شد در هشت ماه نخست امسال 
بندرعباس و بندرخمیر با مشکل کمبود و یا قطعی 

آب شرب مواجه نشوند.
نیروگاه گازی هرمز وارد مدار تولید شد

نیــروگاه 160 مگاواتی هرمز یکــی دیگر از 
طرحهایی بود که دیروز )سه شنبه( با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری در منطقه ویژه صنایع معدنی 

فلزی خلیج فارس به بهره برداری رسید. 
مجــری طرح هــای خصوصی شــرکت مادر 
تخصصی برق حرارتی، گفت: این نیروگاه در مدت 

دو سال توسط مجموعه  ای از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی و با نظارت ناظران خارجی ساخته شده 
است. مهدی خبازپیشــه، افزود: با توجه به اجرای 
طرح های توسعه این نیروگاه می  توان ظرفیت آن را 
به 480 مــگاوات افزایش دهد. وی ادامه داد: برای 
احداث نیروگاه گازی هرمز ۳5 تا 40 میلیون یورو 
هزینه شده، بخش خصوصی در نظر دارد با کمک 

شرکت مبنا برنامه های توسعه ای آن را اجرا کند. 
خبازپیشه یاد آور شد: نیروگاه گازی هرمز برق 
مورد نیاز منطقه ویژه معدنی فلزی خلیج فارس را 
تامین می کند و این منطقه می تواند برق مازاد خود 
را در زمان نیاز وارد شبکه سراسری کرده و همچنین 
از شبکه سراسری برق تامین کند. جهانگیری در سفر 
به استان هرمزگان یک هزار و 200 طرح  اشتغالزایی 
شهری و روستایی کشوررا به طور همزمان افتتاح 
کرد. افتتاح این طرحها، در شهرستان حاجی آباد در 

استان هرمزگان انجام شد.

دادســتان تهــران گفــت: در یکی از 
پرونده های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج 
سال طول کشید و اخیرا با صدور کیفرخواست 
به دادگاه ارسال شده است، 15 نفر متهم تحت 
تعقیب قرار گرفته و میزان رد مال آنکه ناشی 
از عدم تحویل ارزهــای صادراتی به مراجع 
ذی صاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادسرای عمومی 
و انقاب تهران، عباس جعفری خرم آبادی در نشست 
شورای معاونان دادســتانی تهران و دادستان های 
شهرســتان های تابعه، در مورد اقدامات دادسرای 
تهران در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی 
و متهمان ارزی گفت: سرپرســت دادسرای پولی 
- بانکــی و قضات شــعب ویژه، همکاری بســیار 
خوبی در رسیدگی به پرونده های ارزی و مبارزه با 
متهمان مفاسد اقتصادی داشته اند که در این رابطه 
رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاســد اقتصادی از اقدامات دادســرای 

تهران تشکر کرد. 
صدور 50 فقره کیفرخواست 

در پرونده های ارزی
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در پرونده های 
ارزی پنجاه فقره کیفرخواســت صادر شده است، 

نتیجه گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می تواند 
در بهبود امور موثر باشد.

وی با تاکید بر این کــه باید موضوع مبارزه با 
متهمان ارزی در سایر استان ها نیز مورد توجه قرار 
گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری 
بانک مرکزی در مبارزه با داان ارز اظهار داشــت: 
مشکات ارزی ریشه های اقتصادی، سیاسی، روانی 
و بعضا خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری 
دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دال ها نتوانند 

کاری از پیش ببرند.
احضار 1700 نفر 

در رابطه با پرونده های اقتصادی
دادســتان تهران با  اشــاره به تبلیغات منفی 
رســانه  ای در رابطه با پرونده های کان اقتصادی 
و ادعای این که به پرونده دانه درشــت ها رسیدگی 
نشده اســت، گفت: از 19 تیرماه تا کنون اقدامات 
گســترده ای در شــعب ویژه انجام شده است، در 
این مدت 1700 نفر احضار شــده، برای 426 نفر 
قرار بازداشــت صادر شده که در حال حاضر 1۳۳ 
متهم در بازداشت به سر می برند، 540 نفر ممنوع 
الخروج و 1۳6 نفر ممنوع المعامله شده و هم چنین 
7۳ فقره کیفرخواست در پرونده های  اقتصادی صادر 
شده است و به موجب این کیفرخواست ها برای 200 

نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده اند.
اجرای حکم 48 محکوم ارزی

جعفری دولت آبادی با اشاره به ساختار جدیدی 
که در مبارزه با فســاد شکل گرفته است ادامه داد: 
قوه قضائیه نشان داده است که به رغم کمبودها و 
مشکات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این 
شیوه ادامه یابد و تمام استان های کشور با آن درگیر 
شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته 
افزایش می یابد. وی افزود: ظرف این چندماه، حکم 
دو مفســد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم 
دیگر در دیوانعالی کشور تایید شده است. هم چنین 
احکام 48 نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان 
در زندان تحمل حبس می کنند.دادســتان تهران 
درباره آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی، 
گفت: این پرونده به نتایج مطلوبی رســیده است و 

تاکنون ۳1 متهم بازداشت شده اند.
صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی

جعفری دولت آبادی اظهارداشت: در پرونده های 
پتروشیمی، سکه و پرونده های ارزی نتایج مناسبی 
حاصل شده است. در یکی از پرونده های پتروشیمی 
که رســیدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیرا 
با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، 
15 نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و میزان رد 

مال آنکه ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی به 
مراجع ذی صاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است.

لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار
وی، ســرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی 
دانست که مردم از آن رنج می برند و از سرپرستان 
دادسراها و دادستان های شهرستان های استان تهران 
خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند.
دادستان تهران افزایش آمار جرایمی همچون 
سرقت های خرد را ناشی از برخی مشکات اقتصادی 
و اجتماعی دانست و تاکید کرد که نباید سارقانی 
که با چاقو، اسلحه، اسید پاشی و ساح سرد سرقت 

می کنند آزاد شوند.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی 
بودن سرپرستان دادسراها و دادستان ها در مبارزه با 
سرقت، افزود: باید با سرقت های خشن و شرارت هایی 

که باعث ناامنی می شود، با قاطعیت برخورد شود.
وی با قدردانی از اقدام اخیر دادســتان ورامین 
در رابطه با دستگیری افرادی که در این شهر ایجاد 
ناامنی کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارت ها 
تاکید کرد و گفت: در آبان ماه سال جاری در محضر 
مقام معظم رهبری جلسه ای پیرامون آسیب های 
اجتماعی برگزار شد و ایشان از مسئوان خواستند 

در این رابطه اقدامات فوق العاده انجام دهند.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری
بزرگ ترین آب شیرین كن به بهره برداری رسید

دادستان تهران خبر داد
صدور كیفرخواست در یک پرونده پتروشیمی به ارزش 3 میلیارد یورو پس از 5 سال رسیدگی

محسن کوهکن معتقد است که ادبیات 
روحانی در شان یک رئیس جمهور نیست 
تا به خاطر  از رئیس جمهور خواســته  و 
بیان سخنی خاف واقع عذرخواهی کند؛ 
همچنین احمد ســالک می گوید عنوان 
کردن »لیست سیاه« برای ترساندن مردم، 
شیوه ای اســت که در برجام نیز استفاده 

می شد.
محسن کوهکن در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر در واکنش به اظهــارات رئیس جمهور در 
نشست با مدیران وزارت راه و شهرسازی مبنی 
بر اینکه منتقــدان برجام و FATF باید هزینه 
نظرات و شــعارهای خود را بــه مردم بگویند، 
اظهار داشــت: اگر قرار است هزینه مخالفت با 
موارد مذکور پرداخت شــود، آیا کسانی هم که 
طبق قانون اساســی مســئولیت اداری و مالی 
کشور را بر عهده دارند حاضر هستند خسارت های 
عهدشکنی آمریکا و اجرا نشدن برجام را پرداخت 
کنند؟ روحانی باید در دور دوم ریاست جمهوری 
خود دقت بیشتری کند و به نوعی سخن بگوید 

که هزینه های اداره کشور را باا نبرد.
کوهکن با تأکید بر اینکه در تراز رئیس جمهور 
نیست که با این ادبیات سخن بگوید، تصریح کرد: 

برخاف ادعای رئیس جمهور هیچ یک از نمایندگان 
و منتقدان نگفته اند که اگر FATF را امضا کنید، 
اسام به خطر می افتد و تمام کسانی که با این 
 مسئله مخالف بودند، اظهارات کارشناسانه مطرح

کردند.
وی بیان کرد: آقای رئیس جمهور باید در این 
شــرایط اقتصادی به این مسئله واقف باشد که 
بخش عمده شرایط فعلی کشور، حاصل مدیریت 
وی و دولت اوســت و باید پاسخگو باشد چراکه 
آقای روحانی در زمان انتخابات همه مشکات 
اقتصادی را متوجه دولت وقت می دانست و عوامل 
بیرونی را دخیل نمی کرد و باید در شرایط فعلی 

هم این باور را داشته باشد.
نماینــده مردم لنجان در مجلس شــورای 
اسامی تأکید کرد: به جای چنین اظهاراتی، بهتر 
اســت رئیس جمهور پاسخ دهد که آیا دولت در 
ابتدای امسال از حجم نقدینگی و میزان ذخایر 
ارزی اطاع داشــت یا خیر؟ رئیس جمهور بهتر 
است به یاد آورد که کمیسیون اقتصادی مجلس 
بــه دولت اعام کرد که ارز 4200 تومانی مورد 
نظر معاون اول رئیس جمهور، ایجاد رانت می کند 

و نتیجه نمی دهد اما به آن توجهی نشد.
کوهکن با تأکید بر اینکه رئیس جمهور به 

جای فرافکنی بهتر اســت به این سؤاات پاسخ 
دهد، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان کسی که به 
FATF رأی نداده ام، هرگز نگاه سیاسی و جناحی 
به این موضوع نداشتم و به عنوان یک حقوقدان 
صرفاً به این مسئله توجه کردم که پیوستن به 
FATF چه منافعی برای ما دارد و چه تعهداتی 

را برای کشور ایجاد می کند؟
عضو فراکسیون نمایندگان وایی مجلس 
با اشاره به اظهارات مخالفان برجام مبنی بر اینکه 
طرف های مذاکره بد عهد هستند و به تعهداتشان 
عمل نمی کنند، گفت: در آن زمان هم هجمه های 
زیادی با مخالفان برجام شــد اما پس از خروج 
آمریکا از برجام حتی یک عذرخواهی کوچک هم 
از مخالفان برجام نشد با آنکه پیش بینی درستی 
کرده بودند و اان هم با همان شــیوه منتقدان 

FATF به باد انتقاد گرفته می شوند.
تکرار پروژه ترساندن مردم 

این بار با »لیست سیاه«
حجت ااســام احمد سالک نیز با انتقاد از 
اظهارات رئیس جمهور در نشست مدیران ارشد 
وزارت راه و شهرسازی و توهین وی به منتقدان 
FATF وCFT گفت: آقای روحانی معتقد است 
فقط وی فهم درســتی از اسام دارد. او تا امروز 

بیش از 50 مورد به منتقدان توهین کرده است 
که نشان دهنده عدم سعه صدر و تحمل وی در 

قبال منتقدان است.
نمایندگان وایی  نائب رئیس  فراکســیون 
مجلس نســبت دادن مشــکات اقتصادی به 
مخالفان برجام و FATF را فرار به جلوی دولت 
تدبیر خواند و گفت: دولت پاسخی به انتقادات 
مردم در قبال عملکرد اقتصادی خود ندارد، به 
همین دلیل به دنبال اتهام افکنی علیه منتقدان 
است و مثل رویه گذشته قصد دارد همه مشکات 

را به گردن مخالفان بیندازد.
سالک ادامه داد: آقای روحانی به مردم قول 
داده بود با تصویب برجام تحریم ها برداشته شود 
اما تحریم ها تشــدید شد و دولت تاش دارد تا 

شکست در برجام را این گونه جبران کند.
عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس اظهار 
داشت: دولت به دنبال تصویب لوایح استعماری 
اســت و مدام ملت را می ترســاند که اگر این 
لوایح تصویب نشود ایران در لیست سیاه آمریکا 
قرار می گیــرد. در زمان برجام نیز مرتب مردم 
را می ترســاندند که در صــورت عدم تصویب 
برجام، حتی آب و هوای مردم نیز دچار مشکل 

خواهد شد.

نمایندگان مجلس:

هیچ منتقدی نگفته با امضای FATF اسام از دست می رود
روحانی عذرخواهی كند

وزیر خارجه آلمان که این روزها از آن 
به عنوان یکــی از مدعیان حفظ برجام در 
رسانه ها یاد می شود، وقیحانه خواستار اعمال 

فشار بر ایران شد. 
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در آستانه 
نشست وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی در 
بروکســل با تکرار ادعاهای بی اساس غرب علیه 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان گفت: »ما 
نمی خواهیم که ایران بار دیگر به غنی سازی اورانیوم 
برای اهداف نظامی بازگردد. ما گمان می کنیم که 
غنی سازی تنها بر اساس برجام می تواند انجام شود 

و فقط آن قابل پذیرش است.«
وی که مهرماه گذشته در نیویورک گفته بود 
»فشــارحداکثری آمریکا بر ایران به تنهایی موثر 
نبوده و خطــر بااگرفتن تنش های منطقه ای را 
به همــراه دارد«، این بار در اظهاراتی متناقض و 

وقیحانه گفــت: »ما برجام را که برای امنیت مان 
مهم است تا زمانی حفظ می کنیم که ایران بدون 
کوچکترین تخطی بر آن پایبند بماند. ازم است 
که اتحادیه اروپا در باره اقدامات ایران در سوریه و 
منطقه، برنامه موشکی این کشور یا مسائل مربوط 
به حقوق بشــر در زمان مناسب و حتی با اعمال 

فشار بر ایران تاثیرگذار باشد.«
از ســوی دیگر فدریکا موگرینی مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز شامگاه دوشنبه 
مدعی شد که مسئول حمایت اروپا از تداوم برجام، 
باعث نمی شــود از دیگر مســائل مرتبط با ایران 

چشم پوشی کنند. 
وی با بیان اینکه اروپا می تواند از طریق اجرای 
کامل برجام، باب مذاکرات در دیگر موضوعات با 
ایران را بگشاید، گفت: »موضوعاتی که نگرانی های 
جدی برای ما دارند، از جمله موشک های بالستیک، 

ســوریه و دیگر موضوعات که هم اکنون در حال 
مذاکره درباره آنها با ایران هستیم«.

گفتنی اســت اگرچه اروپایي ها مدعی حفظ 
برجام هستند اما در عین حال همیشه بر اعمال 
فشار بر رفتارهاي - به ادعاي آنها - بي ثبات کننده 
منطقه اي ایران و برنامه موشــک هاي بالستیک 
آن چراغ ســبز نشــان داده اند و این یعني همان 
سیاســت یک بام و دو هواي اروپایي ها در قبال 

ایران و برجام است.
از ایــن رو نگاهی به رونــد اقدامات اروپا در 
رابطــه با تضمین  منافع اقتصــادی ایران پس از 
خروج آمریکا از برجام به خوبی نشان می دهد که 
طرف اروپایی در پی وقت کشی با هدف خرید زمان 

برای آمریکاست.
 در این میان حربه اصلي و البته تکراري آمریکا 
و متحدان اروپایي آن، مضاعف سازي و چند وجهي 

کردن فشارها علیه ایران است تا به زعم آنها، تهران 
از مواضع خود عقب نشیني نماید و مطالبات مدنظر 

غرب را بپذیرد.
متاســفانه دستگاه دیپلماسی کشورمان هم 
همچنان رویکرد انفعالی و خسارت آفرین »اجرای 
یکطرفه برجام به هــر قیمت« را دنبال می کند! 
علیرغم رویکرد ضدایرانی اروپا و همصدایی آشکار 
طرف اروپایی با آمریکا، مقامات ارشد دولت اعام 
کرده اند که »اروپا پشــت ماست«! و »اطاعات 
مثبتی از طــرف اروپایی دریافــت کرده ایم«! و 
»طرف اروپایی برای جبران خروج آمریکا در حال 

برنامه ریزی است«!
این رویکرد خسارت بار موجب شده است تا 
اروپا به جای عذرخواهی درباره عدم پایبندی به 
تعهدات خود در برجام، فرار به جلو و طلبکاری را 

در مواجهه با ایران انتخاب کند.

دستگاه دیپلماسی ما چه می کند؟!
پاسخ قاطع چین به کانادا

با بازداشت دیپلمات سابق این کشور

وزیر خارجه آلمان خواستار اعمال فشار بر ایران شد

به دنبال دســتگیری مدیر ارشد مالی شرکت هواوی چین در کانادا، 
 دیروز سه شنبه اعام شد که پکن یک دیپلمات سابق کانادا را بازداشت

 کرده است.
به گزارش ایرنا، روزنامه مورنینگ پست گزارش کرد »مایکل کاوریگ« کانادایی، 
دیپلمات سابق این کشور برای یک گروه بین المللی در چین فعالیت می کرده است.

روزنامه مورنینگ پست به نقل از برخی از منابع مطلع و مرتبط با این فرد آورده 
است که او برای گروه بین المللی بحران کار می کرده و بازداشت شده است و تاش 

برای آزادی وی در امنیت کامل آغاز شده است.
هنوز هیچ ارتباطی بین دستگیری مدیر هواوی در کانادا با این دیپلمات سابق 
کانادایی در چین مشخص نشده است اما این اتفاق درست چند روز پس از بازداشت 

»سابرینا منگ وانگژو« در ونکوور می افتد که کماکان تحت محاکمه است.
»مایــکل گاوریــک« بــر اســاس گــزارش موجود مشــاور ارشــد بخش 
 آســیای شــمال شــرقی گروه بین المللی بحران بــوده که در چین دســتگیر 

شده است.
این گروه از اینکه وی در کجا نگهداری می شود ابراز بی اطاعی کرده  اما اعام 
کرده است که برای یافتن وی و دستیابی به اطاعات بیشتر از هیچ تاشی فروگذار 

نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه چین همچنین هفته گذشته سفیر کانادا در این کشور را در 
اعتراض به بازداشت یکی از مدیران ارشد شرکت هواوی احضار کرد، چین همچنین 

با صدور بیانیه ای بر آزادی وی تأکید کرد.
گفتنی است چندین ماه از دستگیری اسداه اسدی دیپلمات ایرانی در آلمان 
و بازجویی از وی و همچنین اخراج دیپلمات های ایرانی از هلند دستگاه سیاست 
خارجی کشور به این بازداشت ها نه تنها واکنشی نشان نداده بلکه سیاست انفعال و 

سکوت را در پیش گرفته است.
برخورد چین با دیپلمات سابق کانادایی هشداری به این کشور محسوب می شود 
تا نحوه برخورد با شهروندان چینی را بداند و دست به هر اقدامی نزند چرا که هر 
عملی عکس العملی را در پی خواهد داشت، متاسفانه وزارت خارجه کشورمان این 
اصل مهم و طبیعی را در عرصه بین المللی رعایت نکرده و این باعث سوءاستفاده 

برخی کشورها شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تشکیل هیئت نظارت، 
خاف قانون اساسی نیست چرا که یک نفر به تنهایی نمی تواند به 
جزئیات تمام امور مملکت نظارت داشته باشد بنابراین به هیچ وجه 
تشکیل چنین هیئتی منافاتی با قانون اساسی ندارد و دخالت در 

امور قوای سه گانه نیست.
آیت اه محســن مجتهد شبستری در گفت وگو با مهر درباره فلسفه و 
چرایی تشکیل هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار 
داشت: فلسفه تشکیل هیئت نظارت این است که با وجود آنکه مقام معظم 
رهبری بر عملکرد هر سه قوه، اشراف دارند به دلیل تراکم کار نمی توانند به 
همه جزئیات نظارت کافی داشته باشند، بنابراین برای تکمیل این اشراف 
و نظارت، اختیاراتی را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار و مقرر کردند، 
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام مسئولیت نظارت بر عملکرد سه 
قوه و امور جاری کشور را بر عهده داشته باشند و به رهبری گزارش دهند.
وی گفت: با توجه به حجم کار زیاد و اینکه از ُعمر تشکیل هیئت نظارت 
زمان زیادی نمی گذرد، روند کار مقداری ُکند پیش می رود و امیدواریم که 
هیئت نظارت بتواند وقت بیشتری برای این امر بگذارد و جلسات بیشتری 
تشکیل دهد تا بتوانند عملکرد قوای سه گانه و تمام اموری را که مربوط 
به نظارت رهبری است، بررسی و نتیجه را به مقام معظم رهبری تقدیم و 
در رسانه ها اعام کنند تا مردم هم مطلع شوند که نظارتی در این زمینه 

انجام می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با توجه به حجم 
باای کار و اینکه زمان زیادی از تشــکیل هیئت نظارت نگذشته، به نظر 
می رسد که پیشرفت چشمگیری در این زمینه حاصل نشده است. امیدوارم با 
شفای آیت اه هاشمی شاهرودی و حضور او به عنوان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رئیس هیئت عالی نظارت بتوانند با سرعت بیشتر نظارت ها 

را عملی کنند و به ثمر برسانند.
آیت اه مجتهد شبستری در پاسخ به این سؤال که برخی معتقد هستند 
»عملکرد هیئت نظارت بدعت در روند قانون گذاری است« نظر جنابعالی 
چیســت؟ بیان داشــت: خیر به هیچ وجه بدعت نیست. قانون اساسی به 
مقام معظم رهبری اختیار داده که رهبر انقاب بر عملکرد سه قوه نظارت 
داشته باشند، از این رو رهبر انقاب باید بر این امور نظارت داشته باشند. 
پس تشکیل هیئت نظارت برای رسیدگی به این امور، خاف قانون اساسی 
نیست چرا که یک نفر به تنهایی نمی تواند به جزئیات تمام امور مملکت 
نظارت داشته باشد بنابراین به هیچ وجه تشکیل چنین هیئتی منافاتی با 

قانون اساسی ندارد و دخالت در امور قوای سه گانه نیست.
وی ابراز داشت دولت، قوه قضائیه و مجلس نسبت به مسائل اقتصادی 
وارد شدند و کم و بیش کارهایی انجام داده اند. به عنوان مثال ورود اخیر دولت 
در مسئله پایین آوردن ارز نسبتاً قابل تقدیر است. امیدواریم نوسانات بازار از 
بین برود و ثباتی حاکم شود و نگرانی های تولید کنندگان و سایر اقشار از 
بین برود. همچنین ورود قوه قضائیه به مسئله محتکران و مفسدان مطلوب 
و پسندیده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه هم 
اکنون بعضی از مراکز تولیدی خوابیده و برخی نیمه فعال است؛ حقوق پرسنل 
و کارگران بعضی از کارخانه ها و موسسات در ماه های اخیر با تعویق مواجه 
شده است. آیت اه مجتهد شبستری تصریح کرد: همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند: آنچه که می تواند مشکات مملکت را حل و رفع کند، نگاه 
به فعالیت های داخل کشور و احیاء فرهنگ و روحیه »ما می توانیم« است.

وی خاطرنشان کرد: برخی با افکار غرب گرایی که دارند، تصور می کنند 
مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا، تمام مشکات اقتصادی و سیاسی را حل 
خواهد کرد اما این تصوری غلط است. رهبر انقاب فرمودند اگر ما یک قدم 
جلو برویم، آنها برای سلطه جویی و تسلط بر منابع طبیعی ایران، ده ها قدم 
جلوتر خواهند آمد. به هرحال این اتفاق باعث شد که قضایا برای همه مردم 
و مسئوان روشن شود. از این رو نه تنها تحریم ها مانع پیشرفت نشد بلکه 
منجر به اعتماد به نفس و شکوفا شدن استعدادها و پیشرفت های چشم گیر 
در صنایع دفاعی، علمی و فناوری و سایر حوزه ها شد و به فضل الهی اگر 
مسئوان محترم اهتمام و دلسوزی بیشتر داشته باشند و ملت غیور ایران 
همکاری و فعالیت بیشتری به خرج دهند، مشکات موجود اقتصادی مرتفع 

یا کاهش پیدا می کند.

آیت اه مجتهد شبستری:
تشکیل هیئت عالی نظارت مجمع 

دخالت در امور قوای سه گانه نیست

 اســتاندار خوزستان گفت: ســومین حقوق معوق کارگران شرکت 
نیشکر هفت تپه پرداخت شد. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، غامرضا شــریعتی، درخصوص حل 
مشــکات شرکت نیشکر هفت تپه و پرداخت حقوق معوقه کارگران این شرکت 
گفت: دیروز )سه شنبه ( یک ماه دیگر از حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه 

به آنها پرداخت شد.
وی بیان کرد: کارگران نیشــکر هفت تپه چهار ماه حقوق معوق داشتند که 
پیش از این دو ماه حقوق به آنها پرداخت شــده بود و دیروز نیز حقوق ســوم به 

حساب کارگران واریز  شد.
شریعتی اظهار داشت: در حال حاضر کارگران نیشکر هفت تپه یک حقوق معوق 

دیگر دارند که طبق روال این حقوق نیز به آنها پرداخت خواهد شد.
استاندار خوزستان  درخصوص اورهال کارخانه افزود: مراحل اورهال کارخانه 
رو به اتمام اســت و پس از خشــک شدن اراضی تحت کشت نیز برداشت نیشکر 

آغاز خواهد شد.

سومین حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه 
پرداخت شد



علمای 4 کشور اسامی
عادی سازی روابط با اسرائیل را حرام اعام کردند

 در حالی که ارتجاع عرب برای عادی سازی روابط 
با رژیم کودکش کش اسرائیل مسابقه گذاشته اند، 
علمای اسامی یمن، فلسطین، عراق و لبنان هرگونه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را حرام و 

خیانت به مقدسات مسلمانان اعام کردند.
در بیانه مشــترک علمای این 4 کشور اسامی آمده، 
فلســطین مســئله اصلی و مرکزی امت اسامی و معیار 

شناخت مومنان از منافقان و آزادگان از بردگان است.
در این بیانیه همچنین آزادســازی مســجدااقصی 
از اشــغال صهیونیست ها از »اصلی ترین واجبات امت های 
اسامی و عربی« دانسته و اعام شده: »موضوع فلسطین 
فقط متعلق به فلسطینیان یا اعراب نیست بلکه مسئله ای 
مربوط به همه مســلمانان اســت و باید مسئله اصلی و 

مرکزی باقی بماند.«

رأی الیوم: حرف آخر را موشک های حزب اه خواهند زد
و پوزه نتانیاهو را به خاک خواهند مالید

روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« با  اشــاره به 
روابط کشورهای مرتجع  برای عادی سازی  تاش ها 
عربی و رژیم صهیونیســتی نوشــته، این تاش ها 
نتیجه ای نخواهد داشــت و موشــک های مقاومت 
حــرف آخر را خواهند زد و پوزه نتانیاهو را به خاک 

خواهند مالید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالباری عطوان، 

سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم، با  اشاره به تاش های 
برخی کشــورهای عربی برای عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی نوشته: »سازش با نتانیاهویی که دستانش به 
خون کودکان غزه و غیرنظامیان بی دفاع در ســوریه که در 
حمات هواپیما های اسرائیل شهید می شوند آغشته است، از 
حکام عرب حمایت نخواهد کرد و شاید هم نتایج معکوسی 

داشته باشد...«
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فرمانده نیروی هوایی عراق در نخســتین 
سالگرد پیروزی این کشور بر داعش اعام کرد، 
زمانی که تکفیری های داعش به نزدیکی بغداد 
رسیده بودند، به جز مستشاران نظامی ایرانی، 
مستشاران سایر کشــورها، از جمله روسیه، 
عراق گریختند  از  و...  بلژیک  فرانسه،  آمریکا، 
و درآن شــرایط، ایران تنها کشوری بود که به 

کمک دولت و ملت عراق شتافت. 
ارتشبد خلبان »حامد المالکی« طی گفت  وگویی 
با شبکه »اایام«، به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی 
بر داعش، به ارائه جزئیاتی از شرایط حاکم بر کشورش 

در طول نبرد چند ساله با داعش پرداخت.
وی در این گفت و گو تاکید کرد: ایران نخســتین 
کشــوری بود که بدون دریافت چیزی و به سرعت از 

ما با ساح و تجهیزات حمایت کرد.

فــارس،  گــزارش  به 
تأخیر  مــورد  در  المالکی 
ر  فــرا و  آمریکایی هــا 
کارشناسان خارجی از عراق 
نیــز توضیــح داد، آمریکا 
»اف-16«  جنگنده هــای 
را اواخــر نبرد بــا داعش 
در اختیار عــراق قرار داد 
)ونه درابتــدای این نبرد، 

که ارتش عراق به آن نیاز مبرم داشــت(. زمانی که 
کارشناسان نظامی خارجی مستقر در عراق، از جمله 
روس ها، آمریکایی ها، فرانســوی ها، بلژیکی ها و... به 
این اطاعاتی دســت یافته بودند کــه بغداد به طور 
قریب الوقوع ســقوط خواهد کرد، کشــور ما را ترک 
کردند و به وطن خود بازگشــتند.این فرمانده ارشد 

عراقی گفت، فتوای مرجع 
عالی شیعیان عراق)آیت اه 
سید علی سیستانی( همه 
چیــز را تغییــر داد و هر 
مبارزی با انگیزه بیشتری 
علیه داعش می جنگید و 
تا حد مرگ و شهادت نیز 
پیش می رفت و از این امر 
ابایی نداشــت... این فتوا 
حتی موجب باا رفتن روحیه و تقویت انگیزه نیروهای 
ارتش هم شــد.فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق در 
ادامه، به این مسئله نیز اشاره کرده که اتاق عملیات 
مشترک بغداد، تهران و مسکو معادله نظامی در جنگ 
با داعش را تغییر داد.»حیدر عبادی« نخســت وزیر 
سابق عراق، نهم دســامبر 2017، آزادسازی سراسر 

عراق از دســت داعش را اعام کرده بود و فردای آن 
روز)مقارن دوشنبه گذشته(، تعطیل رسمی و یوم النصر 
نام گذاری شده است. هرچند که پاکسازی هسته های 
خاموش گروه تروریستی داعش، که در مناطق مختلف 

عراق پنهان شده اند، هنوز ادامه دارد.
مردم سراســر عراق، به همین مناسبت، دوشنبه 
گذشته را جشــن گرفته اند. خبر دیگر اینکه، دیروز 
منطقه الخضراء)ســبز( بغداد به روی شــهروندان و 
خودروهای عراقی گشــوده شــد و به همین خاطر، 
مردم بغداد شــادمانی کردند. عناصر داعش خرداد 
1393 از طریق سوریه وارد عراق شده و استان های 
اانبــار، نینوا، صاح الدین و دیاله را اشــغال کرده و 
حتی به دروازه های بغداد رســیده بودند. اما فتوای 
جهاد کفایی آیت اه سیستانی و تشکیل حشدالشعبی 

)بسیج مردمی( همه چیز را علیه داعش عوض کرد.

به دنبال جدی شدن موضوع تخلفات رئیس جمهور آمریکا 
در انتخابات ریاســت جمهوری، یک منبع نزدیک به دونالد 
ترامپ اعام کرده ترامپ هم نگران اســت سر این موضوع، 
کارش به استیضاح بکشد. پیش از این هم، احتمال دستگیری 
رئیس جمهور آمریکا از سوی یکی از نمایندگان کنگره مطرح 

شده بود.
دونالد ترامپ در پرونده های زیادی از سوی نمایندگان کنگره آمریکا 
تحت فشــار است و بسیاری از نمایندگان کنگره بارها وی را در مورد 
تخلفاتش تهدید کرده اند. حاا خبر رسیده که »جری نادلر« دموکرات و 
رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به پرونده »مایکل 
کوهن«، وکیل پیشــین و شخصی ترامپ گفته: »ترامپ در مرکز یک 
تقلب بزرگ قرار دارد. این اتهامات به استیضاح می انجامد.« همزمان 
یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ هم گفته، ترامپ بر این باور اســت 
پس از اینکه دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست 
آوردند، اســتیضاح او به یک »احتمال واقعی« تبدیل می شود. منبعی 
دیگر که مثل بقیه نخواســته نامش فاش شود اعام کرده، دستیاران 
ترامپ معتقدند تنها مسئله ای که می تواند ترامپ را به استیضاح سوق 
دهد، اتهامات مربوط به دســت داشــتن ترامپ در نقض قوانین مالی 

کمپین انتخاباتی در پرونده کوهن است.
در عین حال مقامات کاخ سفید می گویند، آنها اعتقادی ندارند که 
تحقیقات رابرت مولر نماینده ویژه آمریکا در تحقیقات درباره دخالت 
روسیه در انتخابات 2016 باعث استیضاح ترامپ شود. دادستان های 
فدرال آمریکا اخیرا در یک سند قانونی از ترامپ با لفظ »شخص شماره 
1« یاد کرده و به این مسئله اشاره داشتند که ترامپ در زمان کمپین 
ریاســت جمهوری 2016 به مایکل کوهن وکیل شخصی سابق خود 
دستور داده تا به صورت غیرقانونی به دو زنی که مدعی داشتن رابطه 
جنسی با او بوده اند، پول بدهد. این نخستین بار است که دادستان ها 

چنین اتهاماتی را علیه ترامپ مطرح می کنند.
گفتنی است پیش از این نیز »آدام شیف«، عضو دموکرات مجلس 
نمایندگان آمریکا در سخنانی از »چشم انداز واقعی« زندانی شدن دونالد 
ترامپ در پایان دوره ریاســت جمهوری اش سخن گفته بود. این عضو 
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با سی بی اس گفته بود: 
»این چشم انداز واقعی وجود دارد که وزارت دادگستری آمریکا، ترامپ 
را هنگام ترک منصب خود، به طور رسمی متهم کند. این احتمااً اولین 
باری خواهد بود که یک رئیس جمهوری با چشــم انداز واقعی زندانی 

شدن مواجه می شود.«

رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا:
ترامپ استیضاح را

 جدی گرفته و نگران است

مردم یمن در کنار کودکان زخمی و گرسنه خود 
ضمن برگزاری تظاهرات مقابل دفتر ســازمان ملل 
متحد در صنعا خواستار پایان محاصره این کشور 

توسط ائتاف سعودی شدند.
»مارک لوکوک«، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور 
انسانی روز دوشنبه اعام کرده بود 10 میلیون یمنی سال 
آینده نیاز شــدید به غذا خواهند داشــت و سازمان ملل 
متحد قصد دارد تا ســال آینده بــرای 15 میلیون یمنی 
کمک های غذایی فراهم کند. عاوه بر این ســازمان ملل 
بارهــا اعام کرده »بزرگترین قحطی قرن« در یمن اتفاق 
افتاده است. این وضعیت باعث فشار زیادی بر مردم یمن 
شــده و به همین دلیل دیروز مردم علیه محاصره ظالمانه 
ائتاف سعودی تجمع کردند. تجمع کنندگان مقابل دفتر 
سازمان ملل خواستار پایان محاصره این کشور توسط ائتاف 
سعودی شدند. مردم یمن تصاویر کودکان و مجروحین را 
به نمایش گذاشتند که به دلیل محاصره عربستان امکان 
مداوای آنها وجود ندارد. عده ای از مردم نیز کودکان بیمار 

و مجروح خود را به این تجمع آورده بودند.
از سوی دیگر، یمنی ها دیروز پیکرهای شهدای جنایت 
اخیر رژیم سعودی را در محله الربصه واقع در حومه شهر 
الحدیده تشییع کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره 
مراسم تشییع این شهدا که بیشتر آنها کودک بودند پس 
از ادای نماز بر پیکرهایشــان در مسجد الکویت آغاز شد. 
سپس شهدا بر دستان مردم غیور یمنی تشییع شدند. در 
این مراسم مسئوان محلی استان الحدیده و مسئوان دفتر 

تجمع ساکنان صنعا مقابل ساختمان سازمان ملل با شعار »به محاصره یمن پایان دهید«

نظارتی جنبش انصاراه در الحدیده نیز حضور داشــتند. 
ائتاف ســعودی اخیرا با حمله بــه  محله الربصه واقع در 
حومه شهر الحدیده باعث کشته و زخمی شدن 10 نفر از 

کودکان و زنان یمنی شد.
توافق آتش بس در مورد تعز

امــا در ادامه مذاکرات صلح یمن در ســوئد ظاهرا دو 
طرف بر سر آتش بس در اســتان تعز به توافق رسیده اند. 
شــبکه روسیا الیوم اعام کرده، طرف های درگیر در یمن 
با نظارت سازمان ملل با پیش نویس توافقی برای آتش بس 

کامل در استان تعز در غرب یمن و گشایش راه های منتهی 
به آن که از ســال 2016 بسته شده بود، موافقت کردند. 
تجاوزات نظامی مزدوران سعودی به استان تعز که اهمیت 
اســتراتژیک دارد، از بیش از دو سال پیش آغاز شده بود. 
مارتین گریفیتس نماینده ســازمان ملل در امور یمن نیز 
دوشــنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در استکهلم سوئد 
اعام کرده هرچند رایزنی ها شــاهد پیشرفت است، اما به 
حمایت بیشتری نیاز دارد. وی از دستیابی به توافقاتی در 
خصوص مبادله اسیران و وضعیت اقتصادی خبر داد و ابراز 

امیدواری کرد که روزهای آینده بهتر از قبل باشد.
همچنین شــبکه خبری الجزیره جزئیات سندی که 
فرســتاده ویژه ســازمان ملل به یمن بــرای پایان دادن 
جنگ در این کشور و گذار سیاسی به طرف های یمنی در 
مذاکرات ســوئد داده را منتشر کرد. به لحاظ نظامی این 
ســند بر آتش بس کامل و پایان دادن به جنگ در سراسر 
یمن از جمله در مناطق مرزی با عربســتان تصریح دارد. 
سند مذکور شامل اقدامات مشخص زمان بندی شده برای 
خروج انصاراه و یگان ها از پایگاه های شان با نظارت کمیته 
نظامی و مکانیزم تحویل ساح سنگین از جمله موشک ها 

و پهپادها به دولت مستعفی است.
به لحاظ سیاسی هم سند گریفیتس بر اقدامات سیاسی 
دوره گذار با مشــارکت طرف هــای ذی ربط از جمله قوه 
مجریه، احترام به سلسله مراتب قانونی این قوه و از میان 
برداشتن همه موانع پیش روی نهادهای دولتی تصریح دارد. 
براساس این سند، همه پرسی قانون اساسی و انتخابات در 
پایان مرحله گذار برگزار خواهند شد. سازمان ملل پیشنهاد 
داده، جنگ در الحدیده متوقف شــده و نیروهای انصاراه 
در مقابل توقف حمات دولت مستعفی عقب نشینی کنند، 
سپس کمیته امنیتی و نظامی مشترک تشکیل شود. سند 
سازمان ملل همچنین شامل پیشنهادی درباره تعز محاصره 
شــده در جنوب غرب یمن است، براساس سند، سازمان 
ملل پیشنهاد کرده ناظران در بندر الحدیده و بنادر دیگر 
استان مســتقر شوند. هنوز انصاراه به این سند واکنشی 

نشان نداده است.

جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه اظهارات 
رئیس جمهور این کشور مبنی بر کشف راهکار 
مشــترک برای خروج کشور از بحران جاری را 
»بلوف« و »مزخرف« دانستند و اعام کردند که 

به اعتراضات خیابانی ادامه می دهند.
معترضان به سیاســت های »امانوئل ماکرون« در 
فرانسه موسوم به »جلیقه زردها«، سخنرانی شب سه 
شــنبه وی را »مزخرف« و»بلوف« دانســتند و اعام 
کردنــد که رئیس جمهور می خواهــد با این اظهارات 

»مسخره »، اعتراضات آنان را خاموش کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، جلیقه زردها همچنین 
به خبر نگاران گفتند، رئیس جمهور در صحبت هایش 
صداقت ندارد و این اظهارات صرفا حرکتی نمایشــی 
برای رسانه ها و اقدامی بی اهمیت و نوعی فتنه انگیزی 

است.
ماکرون شــب سه شنبه گذشته گفته بود: خشم 
مردم فرانسه از بسیاری جهات، درست است. ما همه 
با هم می توانیم راه برون رفت از این شــرایط را بیابیم. 
وی به وجود بســیاری از مشکات در فرانسه اعتراف 
کرده و توضیح داد که طی یک سال و نیم گذشته به 
خوبی به این مشکات پرداخته نشده و شخص او نیز 

در این مسئله مسئولیت دارد.
رئیس جمهور فرانســه با اعام وضعیت اضطراری 

اقتصادی در فرانســه، تاکید کرد: از دولت و پارلمان 
می خواهم هر چه می توانند برای بهبود وضعیت زندگی 
مــردم انجام دهند. وی از طرح های ریاضتی، از جمله 

گران کردن بنزین، هم عقب نشینی کرد.
اعتراضــات مردمــی در فرانســه تحــت عنوان 
»جلیقه  زردها« که از چهار هفته پیش شــروع شــده 
است، همچنان ادامه دارد. طی این تظاهرات تا کنون، 
پنج نفر کشته، دست کم 3300 تن زخمی و بیش از 

1700 نفر بازداشت شده اند. 
چند روز قبل و درزمانی که این اعتراضات در اوج 
خود بود، دولت حدود 90 هزار نیرو را به کار گرفت تا 
آن را خاموش کند. اما این سرکوب، نتیحه عکس داد 

و اعتراضات را شعله ور تر کرد.
جلیقه زرد ها تظاهرات خود را با اعتراض به افزایش 
قیمت ســوخت شــروع کرده اند، اما اکنون خواستار 

استعفای رئیس جمهور هستند. 

در هــر حال، فشــارها بــه قدری زیــاد بود که 
رئیس جمهور فرانســه مجبور شد بر صفحه تلویزیون 
ظاهر شــود و به مردم این کشــور بگوید که صدای 
اعتراض آنها را شنیده و می داند که آن طور که انتظار 

می رفته، عمل نکرده است.
ماکرون که یک ســال و نیم پیش به عنوان یک 
سیاستمدار جوان و ترقی طلب، رای فرانسوی ها را گرفته 
وبه کاخ الیزه رفته بود، حاا به واسطه سیاست هایش، 
مردم عادی فرانســه او را »رئیس جمهور ثروتمندان« 

لقب داده اند.
بر اساس یک نظرسنجی که هفته گذشته صورت 
گرفته،72 درصد مردم فرانسه، از جنبش جلیقه زردها 

حمایت می کنند.
اولیــن گام دولت ماکرون در مســیر آرام کردن 
اعتراضات، تصویب امتیازات وعده داده شده در پارلمان 
خواهد بود. قرار اســت نخســت وزیر فرانسه فردا این 
پیشنهادات را به نمایندگان پارلمان ارائه کند. هرچند 
ماکرون گفت، به عقب بازنمی گردد و در حذف مالیات 
سرمایه داران تجدید نظر نمی کند، اما شاید تنها کارت 
بازی باقی مانده برای او، همین مســئله باشــد و اگر 
اعتراضات ادامه یابد، ممکن است او بار دیگر مالیات های 
ســنگینی را که در دوره ریاست جمهوری » فرانسوا 

اواند« بر درآمدهای باا وضع شده بود، احیا کند.

مشــاور »یاسر عرفات« رئیس  پیشین 
تشکیات خودگردان فلسطین گفته ترور 
عرفــات با آگاهی و موافقت ســعودی ها 
صورت گرفت. عرفات پس از ســازش با 
صهیونیست ها، از سوی همان صهیونیست ها 
و با همکاری بوش پسر و سعودی ها کشته 

شد.
 »باسم ابوشریف« مشاور یاسر عرفات اعام 
کرده ترور عرفات با موافقت ســعودی و پس از 
دیداری میان »آرییل شارون« نخست وزیر وقت 
رژیم صهیونیســتی و »جرج بوش« پســر )که 
از 2001 تــا 2009 رئیس جمهور آمریکا بود( 
صورت گرفت. نظام ســعودی موافقت خود را با 
ترور عرفات اعام کرده و به بوش پسر هم گفته 
بود او به مانعی در برابر صلح تبدیل شده است.

به گزارش مشرق، ابوشریف این را هم گفت 
که شــارون به دیدار بوش در کاخ سفید رفت و 
به او گفت دیگر نمی تواند به قول سابقش یعنی 
عدم صدمه زدن به عرفات متعهد باشد زیرا او با 
حماس همکاری می کند و عملیات های حماس 
با موافقت او انجام می شود، بوش سکوت کرد و 
سرش را به نشــانه موافقت )برای ترور عرفات( 

نقشه ترور عرفات را شارون، بوش پسر و سعودی کشیدند

تکان داد.
به گفته ابوشریف، روز بعد بوش با متحد خود 
ســعودی تماس گرفت و آنها نیز با ترور عرفات 
موافقت کردند.یاسر عرفات در 11 نوامبر)آبان( 
2004 پــس از چنــد هفتــه دوره درمانی در 
بیمارســتانی در پاریس درگذشت. گفته شدکه 

نوع سم مورد استفاده در ترور عرفات »ثالیوم« 
نام دارد و به ســختی می توان این سم یا آثار و 
عایم آن را شناخت. سم مذکور بی بو و بی رنگ 
است و می توان آن را بدون اینکه دیده شود در 
غذا یا آب ریخت یا با استفاده از سرنگ در شریان 

و عروق یا پوست انسان تزریق کرد.

اعراب باید از ما بترسند
رژیم صهیونیستی به غیر از حربه ترور و از بین 
بردن فیزیکی شخصیت های مقاومت به توطئه 
نــرم و خزنده نزدیکی به اعــراب و تطمیع آنان 
نیز روی آورده است و دست و پا زدن های اخیر 
این رژیم برای عادی ســازی روابط با کشورهای 
مرتجع عربی با همیــن هدف صورت می گیرد. 
در همین رابطه یک وزیر صهیونیســت با انتقاد 
از ضعــف ارتش این رژیم گفــت زمان برقراری 
صلح با فلسطین هنگامی است که اعراب دوباره 
از ما بترســند. »نفتالی بنیــت« وزیر آموزش و 
پرورش رژیم صهیونیستی بدون نگرانی از تبعات 
اظهاراتش علیه ارتجاع عرب، اضافه کرد سیاست 
امنیتی اسرائیل با شکست مواجه شده و نیروهای 
مقاومت از ما هراسی ندارند و هیچ عاملی بازدارنده 
آنها نیست. وی با  اشاره به عملیات شهادت طلبانه 
اخیر فلسطینیان گفت: اکنون نیروهای مقاومت به 
آسانی به شهرک نشینان ما شلیک می کنند، در 
حالی که خانواده های آنها از تشکیات خودگردان 
حقوق می گیرند و اگر هم دستگیر شوند مدتی 
در زنــدان می مانند و در نهایت با قرارداد تبادل 

اسرا مجبور به آزادی آنها می شویم.

مشاور عرفات فاش کرد

فرمانده نیروی هوایی عراق:

با نزدیک شدن داعش به بغداد همه گریختند              ایران تنها کشوری بود که ماند  و کمک کرد

آمریکا که چند ماهی است پروژه مذاکره با کره شمالی را آغاز و 
رئیس جمهــورش چند باری از »کیم جونگ اون« به نیکی یاد کرده، 

چند مقام دیگر این کشور را تحریم کرد!
وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعام کرده که، سه مقام دیگر دولت 
کره شمالی از جمله دستیار عالی »کیم جونگ اون« را به لیست تحریم هایش 
اضافه کرده اســت.  این تحریم را هم نه به خاطر فعالیت های اتمی بلکه، به 

خاطر مسائل حقوق بشری علیه کره شمالی اعمال می کند.
ایــن وزارتخانه در بیانیه ای اعام کرده، این تحریم ها در واکنش به رفتار 
نکوهیده این افراد در کره شمالی، با شهروند آمریکایی، »اوتو وارمبیر« صورت 
می گیرد. وارمبیر دانشجوی آمریکایی بود که در ژوئن)خرداد( 2017 پس از 
تحمل 17 ماه حبس در کره شمالی و پس از بازگشت به آمریکا درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی افراد تحریم شده عبارتند از: »رایونگ 
هائه چوئه« دستیار عالی کیم جونگ اون و رئیس حزب کارگران وزارت سازمان 
و راهنمای کره، »کیونگ تائک یونگ« وزیر امنیت کره شــمالی و »کوآنگ 
هو پاک« مدیر وزارت تبلیغات کره شمالی. طبق این تحریم ها، تمام اموال و 
دارایی متعلق به این مقامات که در محدوده قدرت و اختیارات قانونی دولت 
آمریکا قرار دارد، مسدود می شود و در کل آنان از شرکت در هرگونه معامله 

مالی با افراد در آمریکا منع می شوند.

سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن
آمریکا کره شمالی را 

در میانه مذاکرات تحریم کرد

ائتاف آمریکایی به اصطاح ضد داعش رسما اعتراف کرد 
که بمباران بیمارستان شهر »هجین« در استان دیرالزور سوریه، 

کار جنگنده های این ائتاف بوده است. 
بااخــره پــس از دو مــاه بمباران مکــرر مناطق مســکونی و 
زیرساخت های استان دیرالزور توسط جنگنده های ائتاف آمریکایی 
ضــد داعش، که تا کنون جان بیش از 200 غیرنظامی را گرفته، این 
ائتاف به یک مورد از حمات خود)بمباران بیمارستان شهر هجین( 

اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ائتاف مذکور با صدور بیانیه ای، اعام 
کرد که جنگنده های این ائتاف بیمارستان شهر هجین در شرق سوریه 

را بمباران کردند.
 این ائتاف که در مقابل فشار افکار عمومی، مجبور شد مسئولیت 
ایــن حمله را بپذیرد، بافاصله مدعی شــد که عناصر داعش از این 
بیمارســتان برای حمله به ائتاف آمریکا استفاده کردند! و این اقدام 
داعش باعث شده که بیمارستان فوق از حیطه مناطق تحت حمایت 

توافق ژنو خارج شود.
ایــن ادعا در حالی صــورت می گیرد که در حملــه روز 17 آذر 
جنگنده های آمریکایی به بیمارســتان فوق، فقط غیرنظامیان کشته 

شده اند.
در هر حال، آمریکایی ها به طور روزانه سرگرم کشتار غیرنظامیان 
در استان دیرالزور هستد. دولت دمشق نیز در واکنش به این جنایات 
آمریکایی ها، چندین بار به رئیس شــورای امنیت و دبیرکل سازمان 
ملل، نامه نوشــته  است. ولی این نهاد های بین المللی تاکنون اقدامی 

انجام نداده اند.
سرقت نفت توسط شبه نظامیان ُکرد

»دیدبان حقوق بشر سوریه« که نزدیک به مخالفان دمشق است 
اعام کرد، عناصر مسلح کرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« 
که در جنوب شرق دیرالزور حضور دارند، بر سر تصرف چاه های نفتی 
این منطقه، به جان هم افتاده اند.به گزارش فارس، این شبه نظامیان 
مســلح، که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، در شــهرک »خشام« و 
منطقــه »جدید عکیدات« به همراه شــماری از بومیان، بر چاه های 
نفت واقع در اطراف میدان نفتی »کونیکو« مسلط شده اند. اخیرا نیز 
منابع رسمی سوریه اعام کرده  بودند که شبه نظامیان کرد به همراه 
نظامیان آمریکایی و فرانســوی، مدتی است که سر گرم حفاری های 
غیرمجاز و سرقت آثار باستانی سوریه هستند. گروه تروریستی داعش 
هم سال هاست که آثار باســتانی سوریه را سرقت می کند و در ازای 

دریافت پول، به ترکیه و غرب انتقال می دهد.
تسلیم شدن یک فرمانده مخالفان

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسامی، رسانه های مخالف دولت 
سوریه اعام کردند، یکی از فرماندهان تیپ »سلطان محمد الفاتح« 
از زیرمجموعه های گروه تروریستی »ارتش آزاد« در استان حلب خود 

را تسلیم ارتش سوریه کرده است.
این فرمانده که نام وی »فادی جبرائیل« اســت، پیش از این، در 
شــهر »عفرین« واقع در شمال غرب حلب، شماری از تروریست ها را 

فرماندهی می کرده است. 
وی به منظور استفاده از عفو ریاست جمهوری و عادی سازی پرونده 
خود، با یک خودرو پیکاپ وارد مناطق تحت تسلط دولت سوریه در 
استان حلب شده است.جبرائیل از نزدیکترین فرماندهان به »مصطفی 
السعید ابوعرنه« فرمانده گروه موسوم به »ارتش ملی« مورد حمایت 
ترکیه نیز محسوب می شده اســت.بر اساس دستور شماره 15 سال 
2016 رئیس جمهوری ســوریه، تمام کسانی که ساح حمل کرده و 
یا از دســت عدالت گریخته و متواری شده اند، در صورتی که خود و 

ساحشان را تسلیم کنند، بخشیده می شوند.

واکنش آمریکا به بمباران بیمارستان »هجین« سوریه
بله! ما بمبارانش کردیم!

آلمان در حال بررسی امنیتی تمام استخدام های ارتش خود است. 
تصمیم دولت آلمان پس از آن اتخاذ شده که سرویس ضدجاسوسی 
ارتش این کشور گفت، ۲۰ فرد با گرایش به داعش  در نیروهای مسلح 

آلمان استخدام شده اند.
خبرگزاری »رویترز« به نقل از ســخنگوی سرویس ضدجاسوسی ارتش 
آلمان ضمن تایید خبر شناسایی 20 فرد با گرایش داعشی در ارتش آلمان، 
از وجود 60 فرد احتمالی با گرایش به داعش در میان اعضای نیروهای مسلح 
این کشور خبر داده است. این سخنگو همچنین گفته در ماه های اخیر تعدادی 
درخواســت برای پیوستن به ارتش به دست افسران رسیده است که در آنها 
متقاضیان خواســتار آموزش فشــرده کار با اسلحه و تجهیزات بوده اند. این 
سخنگو تعداد درخواست ها را فاش نکرد، اما هفته گذشته پلیس آلمان فردی 
را در برلین به اتهام عضویت در داعش و تاش برای بمب گذاری دســتگیر 
کــرد. در اکتبر)آبان( نیز فرد دیگــری به خاطر برنامه ریزی برای یک حمله 
بزرگ در برلین و طرفداری از داعش دستگیر شد. او در زندان خودکشی کرد.

سرویس ضدجاسوسی آلمان با انتشار اعامیه ای از سوی داعش در سال 
2014 اشاره کرده است. در این اعامیه داعش از طرفداران خود خواسته بود 
که کار با اســلحه را فرا بگیرند و به این گــروه بپیوندند. به عاوه، این گروه 
طرفدارانی را که پیشتر آموزش نظامی دیده بودند، به سفر به قلمروهای این 

گروه فراخوانده بود. 
متقاضیان استخدام در نیروهای مســلح آلمان طبق قانون کنونی باید 
گواهی عدم ســوء ســابقه از پلیس ارائه دهند و اجازه دسترسی نامحدود به 

اسناد ثبت شده خود در بایگانی فدرال را بدهند.

گزارش رویترز از نفوذ داعش
به نیروهای مسلح آلمان

رئیس ستاد مشترک ارتش های سازمان پیمان امنیت جمعی از 
روانه شدن هزاران تروریست وابسته به »داعش« از سوریه به شرق 

افغانستان خبر داد.
سرهنگ دوم »آناتولی سیدوروف« در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک 
اعــام کرد: فقط در ســال جاری بیش از 2500 عضو داعش از ســوریه به 
منطقه ای واقع در بین پاکستان و افغانستان منتقل شده اند و )در حال حاضر( 
افغانستان منبع اصلی تهدید تروریسم برای آسیای مرکزی محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما، ســیدوروف افزود: مســئوان همه 
کشورهای همسایه افغانستان و سازمان های بین المللی مثل سازمان پیمان 
امنیت جمعی و جامعه کشــورهای مســتقل، از این خطر بــه خوبی آگاه 
هســتند. تدابیر ویژه ای نیز در ســطح ملی و در چارچوب این سازمان ها به 
منظور جلوگیری از هر نوع تبلیغ تفکرات افراطی و شــکل گیری هسته های 
تروریستی در آسیای مرکزی، اتخاذ شده است. وی افزود: نتیجه این تدابیر 
وضــع آرام و قابل کنترل در همه مناطق هم مرز با افغانســتان و همچنین 
امکان واکنش مناســب به چالش های امنیتی برای کشورهای عضو سازمان 
پیمان امنیت جمعی است.سیدوروف تصریح کرد: ما در پی شناسایی تهدید 
تروریسم در مراحل اولیه آن هستیم. به همین منظور درماه اکتبر)مهر گذشته( 
تمرین های تاکتیکی ویژه ای در خاک قزاقســتان، با مشارکت دستگاه های 
اطاعاتی و واحدهای کشــورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار 
شده است.رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی افزود: به عقیده 
کارشناسان، بیش از20 گروه تروریستی که دست کم 50 هزار عضو دارند و 
40 هزار نفر از آنها در گروه افراطی طالبان عضو هستند، در افغانستان حضور 
دارند. بر اساس این ارزیابی ها، شاخه های داعش متشکل از 2000 تا 3000 
تروریســت هستند، که بیشتر آنها )حدود 1500 نفر( در شرق افغانستان و 
در اســتان های نورستان، کنر و ننگرهار واقع در مرز پاکستان حضور دارند. 
پیش از این، »کابلوف« نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان نیز از 
انتقال هزاران تکفیری وابسته به داعش از سوریه به افغانستان خبر داده بود.

سیل داعش از سوریه 
به افغانستان

معترضان به وعده های رئیس جمهور فرانسه بی اعتمادند

ماکرون: برای بهبود شرایط تاش می کنم
جلیقه  زردها: مزخرف است، فریب نمی خوریم


