
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/07 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســید لقمان حســینی کد ملی 
3720491986 بــا دریافــت کلیه سهم الشــرکه خــود از صندوق 
شــرکت از ردیف شــرکاء شرکت خارج شــد. - آقای محمدحسین 
ابتهاج کد ملی 2240078944 با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از 
صندوق شــرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد.- سرمایه شرکت 
از مبلــغ 140000000 ریال بــه 128900000 ریال کاهش یافت 
و ماده 4 اساســنامه به نحو مذکور اصاح گردید. اســامی شرکا بعد 

از کاهش ســرمایه به شرح زیر اســت: آقای محسن گلپایگانی با کد 
ملــی 4590906325 دارای 2250000 ریال سهم الشــرکه- آقای 
فریبــرز گلپایگانی با کدملی 2110599340 دارای 6650000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمدعلی گلپایگانی به شماره ملی 4590993457 
دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره 

ملی 5410015193 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت  ساتراپ هیرکان شارستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 515866 
و شناسه ملی 14007087710 

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

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

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

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

 مجله کیهان ورزشی، امروز )24 آذر 1397( در سراسر کشور منتشر شد. در هفته نامه کیهان 
ورزشــی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهــان را می خوانید. بر روی جلد مجله 84 صفحه ای 
کیهان ورزشی، که وارد 64 سالگی شد عکسی از مرحوم ایرج دانایی فرد اولین گلزن تیم ملی 

فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین را می بینید و ضمناً مطالب زیر را نیز می خوانید:
- ورزش گرفتار در ساختار معیوب خود )چشم انداز( 

- واگذاری استقال و پرسپولیس به بخش خصوصی )زیر ذره بین(
- گفت وگویی با علی اصغر حسن زاده مرد سال فوتسال آسیا )نگاه چند بعدی(

- شایستگی ماک ملی پوش شدن، نه سن و سال )گشت وگذار(
- ... و آخرین اخبار از رشــته هایی چون والیبال، بســکتبال، دوومیدانی و فوتبال پایه 

تهران و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/7/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمدتقی رضایی به شــماره 
ملــی 0041094697 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و 
محمدرضا رضایی به شماره ملی 0043671527 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهرداد رضایی به کد ملی 
0061780251 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء 
مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران یراق 
سهامی خاص به شماره ثبت 200650 

و شناسه ملی 10102424096  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدماتی 
از جملــه واردات و صــادرات، انجــام امور بازرگانــی، راه اندازی 
کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 
آزمایشــگاهی، مواد مصرفی آزمایشگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 
راه اندازی آزمایشگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 
شــرکت مفید باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه ادن 
- پاک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 
ریــال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 
آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 
5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 
آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحــدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان  ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان در تاریخ 1397/07/25 
به شماره ثبت 532795 به شناسه ملی 14007895980 

شرکت آب و فاضاب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت جهت ایجاد تاسیسات چاه آب شرب 
شــماره 9 اقبالیه، قسمتی از اراضی شهر اقبالیه، به مساحت 400مترمربع را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشکیل 
شرکت های آب و فاضاب و ایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و اماک دولت مصوب شورای انقاب تملک نماید. علیهذا از کلیه مالکین 
و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در میزان بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و 
مرضی الطرفین به واحد حقوقی شرکت  آب و فاضاب استان قزوین واقع در میدان ولیعصر بلوار آیت اله خامنه ای- گلستان 

پنجم- پاک 4 مراجعه نمائید.
شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان قزوین

»آگهی خرید و تملک اراضی« 
شرکت آب و فاضاب)نوبت اول(

 استان قزوین )سهامی خاص(

سال هفتادو هفتم   شماره 22074   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 24 آذر 1397   7 ربیع الثانی 1440    15 دسامبر 2018

گزارش کیهان از آزمون بزرگ 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

پشت پرده 
طرح وارداتی

 و خسارت بار 
افزایش حداقل سن 
ازدواج دختران

۳

:FATF خطیب جمعه تهران با انتقاد شدید از بزک

دیروز هم شعار ارزانی با برجام دادید و روزگار مردم را سیاه کردید

* محیط زیست: با وجود گسترش واردات محصوات دست کاری 
شده به کشور هنوز به موضوع تراریخته ورود نکرده ایم!

* افتتاح 3 هزار مسکن مهر پرند تا پایان سال.
 * رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران: عامل بیشــتر 

مشکات اقتصادی تحریم نیست.

* کارشناســان: افزایش وابستگی به نفت عربستان 
برای چین خطرناک است.

* یک نماینده مجلس خبــر داد؛ احتمال افزایش 
قیمت خرید تضمینی گندم به 2 هزار تومان.

صفحه۴

وزیر نفت:

 تصمیمی برای تغییر قیمت سوخت 
نگرفته ایم

* بازتاب گسترده عملیات مسلحانه حماس در 
رام اه و هاکت 3 نظامی صهیونیست.

را  مجارهــا  خشــم  بردگــی«  »قانــون   * 
برانگیخت.

* رای سنا به خروج از یمن طی 30 روز آینده؛ 
آمریکا هم حریف انصاراه نشد.

 * صدها شــبه نظامی مورد حمایــت آمریکا
به ارتش سوریه پیوستند.            صفحه آخر

ششمین جلیقه زرد کشته شد

آماده باش ارتش فرانسه
برای مقابله با پنجمین شنبه »نه به اشرافیت«

گزارش خبری تحلیلی کیهان
6 دلیل بر پیروزی انصاراه

در توافق استکهلم
گزارش خبری تحلیلی کیهان

آقای ظریف! دیپلماسی التماسی شما
غرور ملی را لگدمال کرد

صفحه2

سانسور سخنان روحانی
علیه توافق آب و هوایی 

پاریس

خبر ویژه

اگر برجام نباشد
چه می شود؟

یادداشت روز

صفحه2

صفحه۳

به بهانه هفته پژوهش
62 راهکار
 برای تبدیل
 علم به ثروت

۱۱

افتخار کیهان آن است که وقتی همه برای برجام کف و سوت می زدند، این روزها را می دید

مدیرمسئول کیهان در مدرسه معصومیه)س( قم:

مشکل از آنجا آغاز شد
که تابلوی »شیطان بزرگ« را به »کدخدا« تبدیل کردند!

* محمد عبدالســام رئیس تیم اعزامی دولت نجات ملی یمن به مذاکرات ســوئد، توافقات استکهلم را 
پیروزی مردم یمن دانست.  

* توافق گروه های یمنی در سوئد به معنای اثبات مشروعیت بین المللی انصاراه پس از چهار سال است.
* عربســتان در چهار سال گذشــته تاش می کرده تا انصاراه را خلع ساح کرده و این گروه مردمی را  
تروریست معرفی کند.                                                                                        صفحه آخر

* محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان:  کسانی 
 که اسمشــان را می گذارند دلواپس، یــک باور غلط دارند و آن این اســت که دنیا را در غرب

 می بینند!
* ما جمله آقای اوباما را که می گوید؛ »اگر می توانســتم، نمی گذاشتم یک پیچ و مهره از برنامه 
هســته ای ایران باقی بماند« تیتر می کنیم اما جمله بعدی را که می گوید »ولی نمی توانم« تیتر 

نمی کنیم.که باید گفت وقتی می گوید اگر می توانستم یعنی نتوانسته است.

* آقای ظریف! غرور ملی ایرانیان وقتی خدشه دار می شود که وزیر خارجه ایران بگوید که »آمریکا 
می تواند در پنج دقیقه تمام توان دفاعی ما را نابود کند«! غرور ملی ایرانیان وقتی خدشه دار می شود 

که وزیر خارجه ایران در آمریکا بگوید اگر توافق حاصل نشود مردم دیگر به ما رای نخواهند داد!
* اعتماد بی جای دولت روحانی و شــخص ظریف به آمریکا موجب شــد تا دولت تمام تعهدات 
خود را پیشــاپیش و یکطرفه انجام داده و پس از آن تازه به انتظار بنشیند تا آمریکا که به قاتل 
زنجیره ای توافقات مشهور است، تعهداتش را اجرا کند!                                                    صفحه۱۱

سخنگوی جلیقه  زردها:
از انقاب ایران 
الهام گرفته ایم

۱2

* حسین شــریعتمداری: دشمن برای ایران خواب 
تابســتان داغ دیده بود که امروز به کابوس اروپای 

شعله ور تبدیل شده است .
* نگاهی به منطقه بیندازید ! چه می بینید ؟ آمریکا 
نه تنها عقبه های اســتراتژیک خود در منطقه را از 
دســت داده اســت، بلکه این عقبه ها نظیر لبنان، 
ســوریه، افغانســتان، یمن، عراق و ... به عقبه های 

اقتدار ایران اسامی تبدیل شده اند . 
* این سؤال هم پرسیدنی است که تاکنون کدامیک 
از پیش بینی های امام راحل ما و رهبر معظم انقاب 
تحقق نیافته است؟ و در مقابل، کدامیک از طرح ها 
و نقشــه های حریف جامه عمل پوشیده است؟! آیا 

این نشانه برتری ما نیست؟ عکس : محمد علی شیخ زاده

پایگاه ان بی سی آمریکا:
امروز اگر کسی 
ساکن تهران باشد
 از شهروندان 
واشنگتن و ریاض
 به آینده
 امیدوارتر است

۳

* می فرمایند اگر FATF و CFT را نپذیریم کاا و اجناس 20 درصد گران می شود ! این درحالی است که 
مهرماه 94 هم می گفتند اگر برجام نباشــد 20 درصد گرانی خواهیم داشت ! و دیدیم که با پذیرش برجام، 

قیمت ها چهار برابر شد!      
* نفوذی ها را با فاصله ای که  میان عملکرد آنان و نقشه راه انقاب وجود دارد می توان شناخت.
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اخبار كشور
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 شنبه    24 آذر ۱۳۹۷
۷ ربیع الثانی ۱440 - شماره 220۷4

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* گرانی بیداد می کند با این آشفته بازاری که دولت در اقتصاد کشور به وجود 
آورده وعده آقای رئیس جمهور مبنی بر ارزان شدن 20 درصدی اجناس در 
صورت امضاء و تصویب FATF ادعایی است که قرینه آن در قضیه برجام 

محک خورد. برجام موجب شد قیمت اجناس چند برابر بشود.
0933---2977

* مردم قهرمان! یادتان هســت که می گفتند بــا هر روز تأخیر در اجرای 
برجام چه هزینه گزافی بر ملت وارد می شود؟! ولی امروز به اقرار خودشان 
دستاوردهای آن برای ملت نزدیک صفر است. مردم هم پس از برجام فقط 
شاهد افزایش قیمت 4-3 برابری بسیاری از اجناس بوده اند. ولی بعد از همه 

اینها حاا همان حرف گذشته را برای FATF تکرار می کنند.
0935---9020

* آقای روحانی راست می گوید اگر اف ای تی اف را تصویب کنیم همه چیز 
ارزان می شود، درست مثل برجام که دار 3 هزار تومانی شد هزار تومان!!! 
0912---2145

* تنهــا در عــرض 3 ماه قیمت بســیاری از اجناس خوراکی، پوشــاکی، 
بهداشــتی و... بیش از سه برابر افزایش یافته است... این ثمره همان برجام 
دستپخت دولت بود که توسط دولت هم اجرا شد. باز هم می خواهید مثل 
برجام FATF تصویب و اجرا شــود تا با یک افزایش قیمت های 3 برابری 

دیگر روبرو شویم؟!
جمعی از هموطنان استان البرز

* آقــای رئیس جمهور در دفاع بی پایه از برجــام و FATF بیان کرده از 
مردم بپرسید زندگی ارزان می خواهند یا گران بعد هم ادامه داده با تصویب 
FATF 20 درصد ارزان خواهد شد. از ایشان سؤال می کنیم شما که مدعی 
بودید کلید حل مشــکات را در دســت دارید چرا در حال حاضر به جای 

پاسخگویی فرار به جلو را در پیش گرفته اید؟
0937---9251

* سیاســتمداران خبیث فرانسه و دیگر کشورهای غربی که این روزها به 
سرکوب مردمشان مشغولند همان افرادی هستند که دولتمردان کشورمان 
برای آنان فرش قرمز پهن می کردند و آینده کشورمان را در گرو تصمیمات 

آنان می دانستند!
0902---4610

* مــا با حیله های اروپــای مکار زیر نفوذ آمریکای پلیــد نمی توانیم کنار 
بیاییم. حاضریم با تحریم های ظالمانه دست و پنجه نرم کنیم ولی امنیت، 
حیثیت و هویت خود را فدای امیال و زیاده طلبی آنها نکنیم. اروپایی ها جز 
وقت کشی و حرکت در همان راه شیطان بزرگ کار دیگری انجام نمی دهند.
0920---1013

* داعش در عملیات تروریستی فرانسه به کمک پدرخوانده اش آمده است تا 
جنبش ضد سرمایه داری مردم فرانسه را تهدید به عملیات تروریستی کند. 

نباید نقش دولت فرانسه در شکل گیری داعش را فراموش کرد.
0912---5197

* کســانی که به جای حل مشکل گرانی تمام تاش و انرژی خود را برای 
رفع حصر از سران فتنه گذاشته اند زیاد خوشحال نباشند چرا که به فرض 
محال رفع حصر هم این وطن فروشــان باید طبق قانون مورد محاکمه قرار 
بگیرند و به خاطر خســارت بزرگی که در ســال 88 و پس از آن به کشور 

زدند به مجازات برسند.
0916---6043

* ظلم بزرگ دولت یازدهم به ســه هزار بورسیه که برخی از آنها به خاطر 
برهم خوردن تعادل روحی روانی زندگی خود را از دســت دادند قابل تامل 

و پیگرد است!
0916---1375

* چرا دولت ایران برای عضویت اصلی در پیمان شانگهای تاش نمی کند؟ 
پاکســتان بعد از ایران عضو ناظر این پیمان بود ولی اان از اعضای اصلی 

است و ایران همچنان عضو ناظر باقی مانده و حرکتی نمی کند!
0912---4725

* آیا رئیس جمهور می تواند رئیس جمهور فرانســه را به پرهیز از خشونت 
نســبت به مردم دعوت کنــد یا فقط می تواند منتقــدان بحق برجام را با 
ســخنان نیش دار مورد سرزنش قرار دهد؟! حتی وزارت خارجه کشورمان 
هم نمی تواند از سازمان بین المللی پایان دادن به خشونت دولتی در فرانسه 

را خواستار شود؟
4070---0918 و 6840---0919

* رئیس جمهور اظهار داشــت اجناس بعد از برجام ارزان شده است! واقعا 
مردم را چه فرض کرده اند؟ قیمت اجناس بعد از برجام به مرور با افزایش 

50 تا 300 درصدی روبه رو شد، افزایشی که هنوز هم ادامه دارد.
0911---3739

* کاهش 8 درصدی قیمت لبنیات آیا در برابر گران شــدن بیش از 100 
درصدی قبلی این محصوات ارزش خبری دارد؟ گمان نمی کنم جامعه هم 
بپذیرد. حتی این تصور ایجاد می شود که به شعور مردم دارند اهانت می کنند.
021---4223

* آقای روحانی! مسکن مهر باعث تورم 30 درصدی شد؟ یا تعطیلی آن باعث 
تورم 70 درصدی مســکن شد؟! از یک طرف توی سر مسکن مهر می زنید 
و ازســویی اظهار می دارید یک میلیون مسکن مهر تحویل متقاضیان شده 
است درحالی که وزیر راه و شهرسازی شما افتخار می کرد یک واحد مسکن 
مهر هم افتتاح نکرده اســت؟!... تورم تک رقمی شــما که سر از 50 درصد 

درآورد حاصل دل بستن به کدخدا، برجام و قراردادهای خطرناک است.
0990---7211

* در جریان زلزله 7/3 ریشــتری سال گذشته در استان کرمانشاه در شهر 
اسام آباد غرب تنها یک ساختمان تازه تاسیس تخریب شد. جالب اینجاست 
که مجددا ساخت مهم ترین بیمارستان مرکز استان به همین پیمانکار داده 

شده است! پیدا کنید دستگاه های نظارتی را!
0918---3888

* با اعام آبرسانی از دریای خزر به سمنان توسط رئیس جمهور، فریاد مردم 
شمال از تخریب بیش از پیش محیط زیست خطه سرسبزشان درآمده است. 
آنها معتقدند با این کار شــاید استان سمنان آباد شود ولی استان گلستان 
نابود می شود! چرا برای آباد کردن یک استان، استان دیگری تخریب شود؟ 

چرا سازمان محیط زیست سکوت در پیش گرفته است؟!
0911---7758
* حدود یک ماه قبل در ســاوه گوشت گوسفند وارداتی با قیمت کیلویی 
35 هزار تومان توزیع شد اما به خاطر اینکه در قطعه های بزرگ سردست 
کامــل و... و با مبلغ 200 هزار تومان به فروش می رفت قدرت خرید برای 
همه نبود. اگر توان خرید گوشت 200 هزار تومانی داشتیم نیازی به گرفتن 
یارانه نداشــتیم! آقایان فقط خود را نبینند. و گوشت را در وزن های کمتر 

هم توزیع کنند؟!
0912---2145
* یک شیر پاک خورده باید به دولت بگوید ازمه شاد کردن دانش آموزان 
به گناه انداختن این نسل معصوم نیست اگر مشکات اقتصادی اولیاء این 

دانش آموزان را حل کنند، شادی به خانه های آنان باز می گردد.
0919---2470

پاسخ شرکت آزادراه تهران- پردیس
»در پاســخ به پیام های مندرج در روزنامه کیهان مبنی بر کمبود امکانات 
و روشنایی آزادراه تهران - پردیس به آگاهی می رساند درخصوص احداث 
مجتمع خدمات رفاهی موافقت اصولی از اداره کل راه و شهرســازی استان 
تهران اخذ شــده و در مرحله اخذ مجوز از محیط زیســت می باشــد که 
امید اســت با پیگیری و همکاری دیگر دستگاه های دولتی استان ازجمله 
سازمان حفاظت از محیط زیســت استان تهران، این موضوع ان شاءاه به 

زودی عملیاتی شود.
همچنین درخصوص احداث روشنایی در آزادراه تهران - پردیس همانگونه 
که مستحضرید پروژه روشنایی با 40 درصد پیشرفت کار به علت مشکات 
قراردادی و قضایی با پیمانکار قبلی، عما عملیات اجرایی متوقف شده و با 
پیگیری مســتمر این شرکت به زودی ادامه عملیات اجرایی روشنایی آغاز 
و طبــق برنامه ریزی صورت گرفته خرداد ماه ســال 1398 به بهره برداری 

می رسد.«

خبر ویژه
سانسور سخنان روحانی

علیه توافق آب و هوایی پاریس
روزنامه هــای مدعی حمایت از دولت،  ســخن رئیس جمهور را که متضمن انتقاد و 

ناخرسندی از توافق آب و هوایی پاریس بود، سانسور کردند.
روزنامه های ایران، ســازندگی، آرمان، شرق، اعتماد، هفت صبح، همشهری، آفتاب 
یزد، جمهوری اســامی، اطاعات و... از جمله روزنامه هایی بودند که کمترین اشاره ای 
به ســخنان روز چهارشــنبه روحانی در صفحه اول خود نکردنــد. اغلب این روزنامه ها 
حتی در صفحات داخلی - جز اظهارات روحانی در جلسه دولت - این بخش از سخنان 

رئیس جمهور را حذف کردند!
روحانی چهارشنبه گفت: »برخی مقااتی که در دنیا نوشتند گویی برای عدم توسعه 
ما ساخته شده است واا این مقاات برای خودشان نیست، ما گاهی گرفتار یکسری مقاله 
شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آنها هم خودشان 
هیچ مراعات نمی کنند؛ مگر آنها این مسئله و بحث های مربوط به گازهای گلخانه ای را که 

می گویند، خودشان مراعات می کنند.«
رئیس جمهور با بیان اینکه باید برای محیط زیســت و نیز رفاه مردم تاش کنیم، 
گفت: »این همه آلودگی در دنیا انجام می گیرد اما به خودمان که می رسیم، می خواهیم 
خط به خط را اجرا کنیم، فکر می کنیم اینها آیات قرآنی است در حالیکه چنین نیست 
و اینها توصیه هایی اســت که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیه ها توجه کنیم ولی 

زندگی مردم برای ما اصل است«.
یادآور می شــود گازهای گلخانه ای موضوع اصلی توافق پاریس و بهانه ای برای منع 
کشورهای در حال توسعه از به کارگیری سوخت های فسیلی است و این در حالی است 

که بیشترین گازهای گلخانه ای توسط کشورهای پیشرفته و صنعتی تولید می شود.
یادآور می شود الحاق به توافق پاریس توسط سازمان محیط زیست )خانم ابتکار( و 

وزارت خارجه پیگیری شده است.
اروپا دروغ می گوید

این هم سندش!
اگــر بنا بر ادعای اروپایی ها، بخش خصوصی خود را نمی توانند مجبور  به مقابله با 
تحریم ها و تجارت با ایران کنند، چرا یکصد بانک و شرکت دولتی اروپا به تعهدات برجامی 

خود عمل نمی کنند؟
به گزارش رجانیوز، بیش از 8 ماه از خروج آمریکا از برجام می گذرد و اروپایی ها برخاف 

ادعای پایبندی خود به برجام حاضر به راه اندازی کانال مالی نشده اند.
اروپا ادعا می کند که در معامله و تجارت با ایران نمی تواند بخش خصوصی خود را 
مجبور به رابطه با ایران کند و شرکت ها و بانک های خصوصی اروپایی نیز از ترس تحریم 

آمریکا ریسک رابطه با دولت ایران را نمی پذیرند.
عراقچی هم این دیدگاه را پذیرفته و در این خصوص می گوید: »متاسفانه آمریکا از 
قدرت اقتصادی و دار برای تحمیل خواسته های خود استفاده می کند و به نظر می رسد 
شرکت های اروپایی از دستورات آمریکا بیشتر از دولت های محلی خود پیروی کرده اند.«

نکته قابل تامل آنکه دولت های اروپایی هم حاضر نیستند با ایران همکاری کرده و 
با بهانه تحریم آمریکا از انجام دادن تعهدات خود فرار می کنند، این در حالی اســت که 
بانک ها و شــرکت های دولتی این کشورها بخش خصوصی نیستند که اروپا بتواند اعام 
کند ما نمی توانیم آنها را مجبور به رابطه با ایران کنیم! بلکه این دول اروپایی هستند که 
باید برای همکاری با ایران و حفظ برجام تصمیم بگیرند و در مقابل تحریم های احتمالی 

آمریکا بر بانک ها و شرکت های خود بایستند.
اروپا در حالی فقط به لفاظی برای حفظ برجام بسنده کرده که تمام هزینه های حفظ 

برجام از جیب ملت ایران پرداخت می شود.
اخیرا دکترسعید جلیلی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گفت: اروپا با گذشت حدود 
7 ماه از خروج آمریکا از برجام، حتی حاضر نیست آن را نقض برجام بداند و محکوم کند.
جلیلی با اشاره به انتشار سیزده تا چهارده گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در تایید 
پایبندی ایران به برجام گفت: دولت انگلیس باید پاسخ دهد که چرا از ورود 900 تن کیک 
زرد به ایران جلوگیری کرد؟  این که ربطی به برجام و خروج آمریکا از آن ندارد. اروپایی ها 
 در این مدت، نهایت لطفشان این بوده که تاسف عمیق شان را در قبال خروج آمریکا از برجام

اعام کرده اند.
وی خطاب به اروپایی ها به طرح این پرسش پرداخت که اگر برجام برای شما مهم 
است چرا هزینه هایش را ملت ایران بپردازد؟ می گویند شرکت های ما خصوصی است و 
نمی توانیم آنها را به همکاری با ایران مجبور کنیم در حالی که حداقل صد شــرکت و 

بانک بزرگ اروپایی، صد درصد دولتی است چرا آنها را به همکاری با ما وا نمی دارید؟ این 
شرکت ها و بانک ها مگر در اختیار شما نیست؟

 FATF نه شرط می پذیرد
نه به بهانه جویی آمریکا پایان می دهد

اظهارات احمد توکلی درباره پذیرش مشــروط FATF، در تناقض با اظهارات قبلی 
اوست.

احمد توکلی هفته گذشــته در دانشگاه آزاد اســامی مشهد گفت: عدم الحاق به 
FATF، هزینه های کشور را زیاد می کند، بنابراین باید با افزودن چند شرط، آن را بپذیریم.
وی افزود: سازمان های جهانی به وسیله قدرت های بزرگ تاسیس شده و به گونه ای 
کار می کنند که سهم و قدرت آنها همیشه محفوظ باشد، با این وجود نمی شود جدای 

از دیگر کشورها زندگی کرد.
توکلی گفت: اختاف درمورد FATF بر ســر این است که آیا شرط و شروط ایران 

پذیرفته می شود، یا مورد قبول آنها قرار نمی گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آمریکا یک کشور ظالم و زورگو است 
و همه کشورها از او حساب می برند. اگر به اف.ای.تی.اف ملحق نشویم ضربه های بیشتری 
به کشور وارد می شود و با چند تهدید و تلفن آمریکا نسبت به شرکت های خارجی، آنها 

را از ادامه کار با ایران منع می کنند.
این اظهارات درحالی است که اوا آمریکا، با وجود برجام و قطعنامه 2231، هم اکنون 
 FATF شرکت ها و بانک های خارجی را از همکاری با ایران منع می کند. بنابراین، برجام و

و قبیل آن، مانعی بر سر راه آمریکا نیست. 
ثانیا مفاد FATF دو سال است اجرا می شود و بهانه جویی ها باز هم ادامه دارد.

ثالثا آقای توکلی مهرماه امسال، برخاف اظهارات اخیر به خبرگزاری فارس گفت: 
FATF تحفظ پذیر نیســت. تحفظ آنجا پذیرفته می شود که هدف و موضوع FATF را 
نقض نکند. در کنوانســیونی که قبا تصویب شده آمده است که حق تحفظ اگر ناقض 
موضوع یا هدف کنوانسیون باشد مورد قبول نیست. اینها )گروه FATF( می گویند که 
کار شما موضوع FATF را نقض می کند و این پذیرفته نیست. حتی در نامه ای که بعد 
از امضای FATF توسط آقای طیب نیا داده اند به صراحت گفته اند شما باید نقض هایی 
که در مصوبه تان راجع به این کنوانسیون است برطرف کنید ازجمله به قدر کفایت تامین 
مالی تروریست ها را جرم انگاری کنید؛ شامل حذف استثناهایی که قائل شده اید ازجمله 

تاش برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی.«
وی در پاسخ به این سوال که اگر FATF را نپذیریم محدود می شویم به غرب گرایان 
انتقاد کرده و گفته بود: »ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم. FATF به ما می گوید از 
کارهایی که ما به طور مسلم وظیفه خود می دانیم دست بکشیم. اگر ما FATF را بپذیریم 
آیا رابطه آمریکا با ما بهتر می شود؟ آیا آمریکا مشکل دیگری با ما نخواهد داشت و بهانه ای 
دیگر را دست نمی گیرد؟ آقای ظریف وزیر  محترم خارجه  می گوید ما تضمین نمی دهیم 
که مانند برجام اگر ما FATF را بپذیریم چه می شود، بلکه اگر نپذیریم محدودیت بر ما 
شدیدتر می شود. واقعا ساده اندیشی است که کسی تصور کند این آمریکایی که حداقل 
در این ســه چهار ســال خودش را به خوبی نشان داده، اگر ما FATF را بپذیریم دیگر 
بهانه گیری نمی کند و همه چیز حل می شود. من این اعتقاد را ندارم، بلکه معتقدم اگر 

این بهانه را از آمریکا بگیرید بهانه دیگری پیدا می کند.«
هندلزبات: طرح SPV اروپا

فاقد پشتوانه بانکی است
یک روزنامه آلمانی به نقل از منابع دیپلماتیک فرانسه تصریح کرد: ساز و کار مالی 
ویژه اتحادیه اروپا برای ایران بسیار محدودتر از شکل اصلی آن برنامه ریزی شده و هیچ 

معجزه ای با خود به همراه ندارد.
روزنامه اقتصادی هندلزبات افزود: این ابتکار از اعتماد موجود کاسته است. برنامه ای که وزیر 
 خارجه آلمان آن را در تابستان امسال به عنوان استراتژی جدید اروپا مقابل آمریکا خوانده بود، قدری 

جسورانه بود.
او خواستار تنظیم مجدد روابط کشورهای حوزه مدیترانه توسط آلمانی ها و اروپاییان بود 
که در وضعیت ازم برای رهبری آمریکا قرار گیرد. اما این وزنه مدتی است که ویژگی های 

مورد انتظار را نداشته و شکاف هایی در آن دیده می شود.
در این زمینه اروپایی ها هنوز نتوانسته اند برنامه تجاری برای تسهیل روابط با ایران 
را اجرا کنند تا به کمک آن بخش هایی از تجارت با این کشــور را از تحریم های آمریکا 
محافظت کنند. آمریکا برنامه خود مبنی بر »حداکثر فشار« را نه تنها اعام کرده بلکه به 

مرحله اجرا نیز گذاشته است.
کشورهای اروپایی مثل اتریش و لوکزامبورگ که میزبان برنامه ساز و کار مالی ویژه 
اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران محسوب می شدند با انتقاد و نارضایتی دولت دونالد ترامپ 

کنار کشیدند.
صبر تهران کم کم به پایان می رسد؛ صبر آنها با گذشت زمان رو به اتمام است. نماینده 
اقتصادی آلمان در ایران نیز هشدار داده که »ما کم کم اعتبار خود را از دست می دهیم« 
چرا که شرکت های آلمانی فعال در ایران هنوز نمی دانند که آیا تاش های دولتهای اروپایی 

برای دور شدن از تحریم های آمریکا در عمل نتیجه ای خواهد داشت یا خیر؟
کارشناســان حوزه بانک حدس می زنند که ســاز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران 
زمانی اجرایی خواهد شــد که بانک های خصوصی اروپا متعهد به انجام انتقاات بانکی 
بین ایران و اروپا شــوند. اما اغلب بانک های آلمانی از انجام چنین پرداخت هایی امتناع 
می کنند. عقب نشــینی اروپا از ایران، تنها به سود سایر کشورها خواهد بود. بانک چینی 
کونلن )Kunlun( رابطه تجاری خود را با ایران از سر گرفته است. چرا که این بانک هیچ 
ارتباطی با آمریکا ندارد از این رو تحریم کردن آن برای آمریکایی ها دشوار خواهد بود. در 

حال حاضر چین و هند، مبادات تهاتری با ایران دارند.
سخنان روحانی درست بود

دولت از توافق پاریس خارج می شود؟
با توجه به سخنان انتقادی اخیر رئیس جمهور، آیا دولت از توافق پاریس خارج می شود؟
روزنامه فرهیختگان ضمن طرح این پرسش می نویسد: رئیس جمهور در جریان جلسه 
هیئت دولت و در سخنانی که می توان آن را در واکنش به معاهده پاریس دانست، گفت: 
»مقااتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقاات برای خودشان 
نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله ها و خود را به دردسر انداختیم و آنها نیز هیچ 
کدام مراعات نمی کنند. در مورد گازهای گلخانه ای مگر آنها مراعات می کنند، البته ما برای 
محیط زیست مان باید تاش کنیم و آنچه در دنیا مطرح می شود، توصیه هایی است که 
باید به آن توجه کرد و لزومی ندارد خط به خط آن را اجرا کنیم؛  آیات قرآن که نیست.«
توافق پاریس برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای تصویب شده است. ایران در 
زمان تصویب اولیه این توافقنامه و در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت از 
محیط زیست با آن موافقت و در اردیبهشت 95 آن را امضا کرد. مهم ترین بخش معاهده 
پاریس ماده چهارم آن است. بر اساس این ماده، کشورها متعهد شده اند بر مبنای »سند 
تعهدات ملی« خود در کاهش گازهای گلخانه ای و انتشار دی اکسید کربن اقدام کنند. 
مطابق با متن این سند، سازمان حفاظت از محیط زیست تعهد داده دولت جمهوری اسامی 

ایران از سال 2020 تا 2030 انتشار گازهای گلخانه ای را 12درصد کاهش خواهد داد.
این را می توان به تعبیری ساده، تعطیلی تمامی صنایع و کارخانه ها و تحدید فعالیت های 
صنعتی کشور تعریف کرد، چرا که برای فاصله از خام فروشی نیاز به بردن نفت و گاز به 
پاایشــگاه داریم و پاایشگاه هم ذاتا دی اکسید کربن تولید می کند و این چرخه ادامه 
دارد، پس تعهد به چنین پیمانی با هیچ منطقی با منافع ملی و رشد و شکوفایی صنعتی 

و اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد.
حال با جمع بندی این واقعیات و اظهارات حسن روحانی می توان به یک نتیجه گیری 
و پرسش رسید؛ نتیجه ای که می توان از این اظهارات گرفت آن است که روحانی با فهم 
تهدیــدات این توافقنامه برای منافع ملی و آگاهی از خروج و عدم پذیرش آن توســط 
کشورهایی نظیر آمریکا و روسیه که رتبه های اول و دوم بزرگترین تولیدکنندگان »نفت« 
و میعانــات نفتــی را در جهان دارند و همچنین تعهدات ســهل و غیرقابل اندازه گیری 
کشورهایی همچون عربستان و قطر نسبت به آن واکنش نشان داده و الزامی برای اجرای 

خط به خط آن متصور نبوده است.
و اما پرسشــی که در این میان مطرح می شــود، سوای چرایی پذیرش این معاهده 
توسط ایران و عدم پاسخگویی هیچ نهاد نظارتی در این باره این است که چرا محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه ای که به صورت جداگانه به 
حسن روحانی نوشته اند از رئیس جمهور خواسته اند الحاق ایران به توافقنامه پاریس که 
به مجلس شورای اسامی و شورای نگهبان فرستاده شده و ایراداتی به آن وارد شده بود، 
دوباره توسط این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد و تایید شود و حتی ظریف پیش تر عدم 
الحاق ایران به این توافقنامه را موجب باز شــدن پرونده ای علیه ایران در شورای امنیت 

سازمان ملل عنوان کرده بود و حاا به همراه زنگنه سعی در تایید آن دارند؟

گفت و شنود

منطقه امن!
 گفــت: ســایت شــبکه تلویزیونــی NBC نوشــته اســت 
»امروز اگر کســی در تهران ساکن باشد از شهروندان واشنگتن و 

ریاض به آینده امیدوارتر است«.
گفتم: عربســتان بدبخت فلک زده را بگو که ُدمش را به 

دم آمریکا گره زده است!
گفت: NBC به امنیت پایدار ایران و نا امنی در آمریکا و عربستان 

هم اشاره کرده است.
گفتم: آمریکایی ها و آل ســعود چه نقشه هایی که برای 
ایجاد نا امنی در ایران اسامی نمی کشیدند و چه مبالغ کانی 

هزینه نمی کردند!
گفت: حیوونکی ها!

گفتم: یــارو در میدان تیر هرچه تیــر می زد به هدف 
نمی خورد. فرمانده میدان رفت کنار ســیبل دراز کشید، 
گفتند؛ اینجا خطرناک اســت، بلند شو! گفت؛ تا این یارو 

تیراندازی می کند هیچ جا امن تر از اینجا نیست!

محمد صرفی

هفته پیش جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان 
در جمع مدیران وزارت راه و شهرسازی بار دیگر بحث برجام را پیش 
کشــید و گفت: »باید به مردم بگوییم که برجام باشد یا نباشد، چه 
نتایجی در پی خواهد داشت و سود و زیان آن  را برای مردم تشریح 
کنیم و از مردم بپرســیم که آیا زندگی گران می خواهند یا زندگی 
ارزان؟ و اگر گفتند که زندگی گران می خواهند، اهًا و سهًا و همه 

شعار ها را ما قبول داریم.« 
این ســؤال خوب و مهمی است. اگر برجام نباشد چه می شود؟ 
این سؤال از آن جهت مهم است که بسیاری از مسائل ریز و درشت 
کشور –مستقیم یا غیرمستقیم- به این ماجرا پیوند خورده و تحت 
تاثیر آن است. از زندگی و معیشت مردم گرفته تا سرنوشت اسداه 
اسدی دیپلمات ما در اروپا که بیش از 5 ماه از بازداشت غیرقانونی 
وی می گذرد، لوایح چهارگانه FATF و شــاید از همه اینها مهم تر، 

سرنوشت جریان غربگرا در ایران. 
برای پاسخ به سؤاِل »اگر برجام نباشد چه می شود؟« ابتدا باید 
به یک ســؤال مقدماتی پاسخ داد و آن هم اینکه؛ در حال حاضر از 
برجام چه مانده اســت؟ اگر برجام را به طور ساده توافقی بدانیم که 
براساس آن قرار بود ایران محدودیت هایی را در صنعت هسته ای خود 
اعمال کرده و در مقابل تحریم ها برداشته شود، با خروج آمریکا از 
توافق هسته ای عمًا بخش تعهدات طرف مقابل منتفی شده و آنچه 
باقی مانده و دست نخورده تعهدات ایران است که تمام و کمال اجرا 
می شود. با در نظر گرفتن این مســئله، می توان صورت مسئله را 
دقیق تر کرد. در واقع امروز چیزی به نام برجام وجود ندارد و آنچه 
عمًا وجود خارجی دارد، تعهدات یک طرفه و بدون ما به ازای ایران 
است. پس سؤال دقیق و درست این می شود؛ »اگر ایران به تعهدات 

برجامی خود عمل نکند چه می شود؟« 
ایران می تواند در نخستین گام یک بازه زمانی مشخص - مثًا 
یک ماهه - را تعیین و به صورت رسمی اعام کند که در صورت ادامه 
تاش آمریکا برای ایجاد محدودیت در فروش نفت ایران، غنی سازی 
20 درصد از سر گرفته می شود. باید توجه داشت که این اقدام به هیچ 
عنوان غیرقانونی نیست و حتی برجام – با همه نقائص و مشکاتش- 
چنین حقی را برای ایران قائل اســت. در بند 36 برجام دو راهکار 
پیش پای ایران در صورت »عدم پایبندی اساســی« سایر طرف ها 
گذاشته شده است؛ نخست »توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات« 
و یا پیگیری از طریق شورای امنیت که در بند 37 توضیح داده شده 
و البته کامًا و به طرز عجیبی علیه ایران است. سؤال اینجاست که 
چرا ایران از این بستر حقوقی و قانونی استفاده نمی کند؟ آیا دولت 
و هیئت نظارت بر برجام، خروج آمریکا از توافق را »عدم پایبندی 

اساسی« نمی دانند؟! 
نکتــه دیگر آنکه تجدیدنظر در تعهــدات برجامی یک قانون 
ازم ااجراست. مجلس در جلسه 21 مهرماه سال 94 اجرای برجام را 
به صورت مشروط تصویب و 9 شرط برای آن تعیین کرد. در بند سوم 
این قانون آمده است؛ »دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف 
مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغوشده و 
یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات 
متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایــران انجام دهد و همکاری 
داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز 
جمهوری اســامی ایران را سامان دهد به  طوری  که ظرف مدت دو 
سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد.« 
عمــل به این بنــد باید از ابتــدای اجرایی شــدن برجام و 
سنگ اندازی های ریز و درشت آمریکا در دوره اوباما اتفاق می افتاد 
تــا طرف مقابل عمًا بفهمد بدعهدی هایش بدون هزینه نیســت، 
اما متاســفانه چنین نشد. خروج آمریکا از برجام دیگر جایی برای 
توجیهات مضحکی مانند فاصله داشتن تا نقض فاحش، نگذاشته است 
و بیش از 7 ماه از تخلف دولت در ســرپیچی از قانون در این زمینه 
می گذرد. خاصه کام آنکه توقف کلی یا جزئی تعهدات برجامی ایران، 
یک انتخاب نیست بلکه الزامی قانونی است که عدم اجرای آن تخلف 
محسوب می شود. با توجه به خروج آمریکا، مشخص است که توقف 

تعهدات ایران نیز باید متناسب و در نتیجه کلی باشد.
ممکن است مدافعان داخلی برجام این استدال را مطرح کنند 
که چنین واکنشی باعث افزایش فشار اقتصادی می شود. همانطور 
که آمریکایی ها به دفعات و درســتی می گویند، آنان حداکثر فشار 
اقتصادی و رژیم تحریمی علیه ایران را تحمیل کرده اند و جایی برای 
افزایش فشار و تحریم از ناحیه آمریکا وجود ندارد. اروپایی ها نیز در 
این بازی نقش و وزن موثری ندارند. آنان نه در مقابله با آمریکا و تامین 
منافع ایران توانسته اند کاری از پیش ببرند و نه همراهی رسمی شان با 
آمریکا می تواند، چیزی بر بار فشار بر ایران اضافه کند. ایران به اندازه 
کافی اهرم در دست دارد که بتواند به اروپایی ها که این روزها غرق 
در انواع و اقسام مشکات نفس گیرند، بفهماند بهتر است پایشان را 

از گلیمشان درازتر نکنند. 
افکار عمومی دنیا نیز کامًا حق را به ایران خواهند داد چرا که 
حدود یک سال و به صورت یک طرفه به تعهدات خود پایبند بوده و به 
اندازه کافی به طرف مقابل برای اصاح رویه غلط خود وقت داده است. 
ازمه همه اینها در سطح بین المللی یک دیپلماسی فعال و پویاست 
که از قبل زمینه و بستر را برای تغییر وضعیت و ایجاد توازن، آماده 
سازد. ویژگی اصلی این دیپلماسی اقتدار است. ماجرای اخیر بازداشت 
مدیر ارشد شرکت هواوی در کانادا –به بهانه نقض تحریم های ایران- و 
برخورد سریع و مقتدرانه چین با قضیه – دستگیری حداقل دو تبعه 
کانادا- که باعث عقب نشینی این کشور شد، نمونه درس آموزی از 

دیپلماسی اقتداری در برابر دیپلماسی التماسی است.
اما مهم تر از فعل و انفعاات خارجی ماجرا، مسئله مدیریت داخلی 
است. بی شک با نبودن برجام، دشمن می کوشد یک عملیات سنگین 
روانی و رسانه ای راه بیندازد تا آرامش جامعه را هدف گرفته و وضعیت 
را بحرانی جلوه دهد. افکار عمومی را باید در برابر سیل اخبار جعلی 
و جهت دار محافظت کرد. به موازات روشنگری و مقابله با عملیات 
روانی دشمن، باید اقتصاد را به نحوی مدیریت کرد که خروجی آن 
اطمینان بخشی به مردم باشد. مثال نقض این قضیه ماجرای دار 4200 
تومانی است. تصمیمی غلط و فسادزا که رانتی نجومی –بیش از 100 
هزار میلیارد تومان- ایجاد کرد و در جیب عده ای بخصوص ریخت 
و امروز با گذشــت 8 ماه از آن تصمیم، هیچ کس حاضر به پذیرش 

مسئولیت نیست و آن را به هم پاس می دهند. 
دولت به دایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی جرات و آمادگی 
ورود به این حیطه را ندارد. اگر برجام خسارتی ناشی از  اشتباهات 
محاسباتی، دل بستن به امضای کری و متاثر شدن از بازیگری و  اشک 
وندی شرمن باشد که هست، ادامه آن به قیمت کوچک تر شدن سفره 
و جیب مردم، گناهی نابخشودنی است. دولت آقای روحانی بشکل 
آشکاری استراتژی خود را در این زمینه امید داشتن به خروج ترامپ 
از کاخ سفید بنا نهاده است و بر این اساس ایران باید به تعهدات خود 
تحت هر شرایط و وضعیتی عمل کند که برای یک سیاستمدار و دولت، 

تاسف آور و دور از ابتدایی ترین اصول تصمیم گیری منطقی است. 
برجام عمًا از بین رفته اســت و مسئله فقط پذیرش یا عدم 
پذیرش این واقعیت از ســوی دســت اندرکاران آن است. زمانی 
دولت برای تحمیل برجام و بســتن دهان اندک منتقدان آن در 
کشور، از مزایای تخیلی و باغ سیب و گابی می گفت. اینک که تق 
ماجرا درآمده و مشخص شده همه آن وعده ها خواب و خیال بوده، 
در کمال تعجب و در چرخشی 180 درجه ای می گویند اگر برجام 
نباشد بیچاره می شوید و روزگارتان سیاه! تاکتیک جالبی است و 
می شود هر چیزی را با آن توجیه کرد. هر بایی سر کشور و ملت 
آمد می توانند بگویند بروید خدا را شکر کنید و به این فکر کنید 
که اگر برجام نبود چه می شد! دیروز با سایه هویج برجام جامعه را 
فریب دادند و به دنبال خود کشاندند و امروز آنان را از سایه چماق 
آن می ترسانند. برجامی که نتوانست باک سوخت هواپیمای آقای 
ظریف را پر کند، چطور می خواست چیزی بر سفره مردم بیفزاید؟! 
برجامی که بودنش هیچ خاصیتی برای ملت نداشــت، نبودنش 
می تواند سرمنشأ برکات بسیاری شود )چرا که اولین گام برای امید 
و حرکت، قطع امید از وهم و خیال است(، البته اگر اندکی شجاعت 

توأم با درایت نیز در میان باشد.

اگر برجام نباشد
چه می شود؟

یادداشت روز

مدیرمسئول کیهان در مدرسه معصومیه)س( قم:

مشکل از آنجا آغاز شد
که تابلوی »شیطان بزرگ« را به »کدخدا« تبدیل کردند!

سرویس سیاسی-
در  اروپایی  کشــور  هشت 
بیانیه ای گستاخانه، ضمن تاکید 
بر اجرای یکطرفه برجام از سوی 
فعالیت های  به  نســبت  ایران، 
کشورمان  موشکی  و  منطقه ای 

ابراز نگرانی کردند!
هشت کشور اروپایی در بیانیه ای 
همزمان با برگزاری نشست شورای 
امنیت ســازمان ملل درباره اجرای 
قطعنامــه 2231 در تاییــد برجام 

بیانیه ای مشترک صادر کردند.
در ایــن بیانیه که کشــورهای 
بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، 
لهســتان، انگلیس و سوئد به عنوان 
اعضای اروپایی شورای امنیت صادر 
کرده اند بر »تعهــد و حمایت برای 
اجرای کامل و موثر برجام و قطعنامه 

2231« تاکید شده است.
در ایــن بیانیــه همچنیــن بار 
دیگر تایید شــده اســت ایــران به 
تعهــدات خود ذیل برجــام پایبند 
بوده اســت. اروپایی ها افزوده اند که 
»برجام بــه صورت قابل ماحظه ای 
برنامه هســته ای ایــران را به عقب 
بازگردانــده و عدم دســتیابی ایران 
به ســاح هسته ای را تضمین کرده 
است«. اروپایی ها این ادعای خود را 
برای امنیت اروپا »کلیدی« ارزیابی 

کرده اند.
تأسف و دیگر هیچ!

در ایــن بیانیه بــه چالش های 
به وجود آمده در مسیر برجام از جانب 
آمریکا نیز  اشاره و تصریح شده است: 
برنامه جامع اقدام مشــترک پس از 
خروج آمریکا از توافق و بازگرداندن 
ایران  این کشــور علیه  تحریم های 

بــا چالش های مهمی روبه رو شــده 
اســت. همانند وزیران اتحادیه اروپا 
ما نیز تاســف خود را از این موضوع 

ابراز می داریم.
در این بیانیه تاکید شــده است 
»تــا زمانی که ایران به صورت کامل 
به تعهدات خود پایبند باشد، اتحادیه 
اروپا نیز کاما متعهد به اجرای این 

توافق خواهد بود«.
بر  اروپایی همچنین  کشورهای 
ضرورت مثمرثمر بودن برجام برای 
تمام طرف ها و منافع اقتصادی برای 
مردم ایران و حفظ کانال های مالی و 

تجاری در ایران تاکید کردند.
با این حال، هشت کشور اروپایی 
بــار دیگر نســبت بــه فعالیت های 
منطقه ای و موشــک های بالستیک 
اروپایی ها  ابراز نگرانی کردند.  ایران 
از تهران خواســتند از این اقدامات 
خودداری و بــا »بازیگران مرتبط« 
گفت وگو کنــد. در این بیانیه آمده 
است: »ما نسبت به یافته های دبیرکل 
ســازمان ملل دربــاره فعالیت های 
ثبــات زدای منطقــه ای و بااخص 
شامل  ایران  موشــکی  فعالیت های 
پرتاب موشــک های با قابلیت حمل 
کاهک هســته ای و هرگونه انتقال 
و  موشــک  تکنولــوژی  موشــک، 
اجــزای مرتبط بــه آن که در نقض 
قطعنامه های شــورای امنیت است، 

بسیار نگران هستیم«.
در پایان این بیانیه بر موثر بودن 
برجام و حرکت آن در نیل به اهداف 
از پیش تعیین شده تاکید شده است. 
اروپایی همچنین جامعه  کشورهای 
بین المللی را به ادامه اجرای برجام و 

قطعنامه 2231 فراخواندند.

گستاخی اروپایی
کشــورهای اروپایی در رویکردی 
گستاخانه از یک سو مدعی هستند که 
ایران باید یکطرفه و بدون چشمداشت، 
تعهــدات برجامــی خــود را کامل و 
بی نقص انجام دهد و از سوی دیگر در 
مقابل خروج آمریکا از برجام و تصمیم 
واشــنگتن برای بازگرداندن تحریم ها 
صرفا به ابراز تأســف بسنده می کنند. 
طرف اروپایی همچنین تاکید دارد که 
ایران  به  درخصوص تعهدات برجامی 
تضمیــن نمی دهد. اروپایی ها صراحتا 
اعام کرده اند که درباره برنامه موشکی 
و قدرت منطقــه ای ایران اختافی با 

آمریکا ندارند. 
اعام  همچنین  اروپایــی  طرف 
کرده اســت کــه با آمریــکا اهداف 
مشــترکی را در قبال ایــران دنبال 
می کننــد و فقط از نظر مســیرهای 
رسیدن به هدف با واشنگتن اختاف 
دارنــد.  امــا علی رغم ایــن رویکرد 
ضدایرانی از سوی اروپا و همصدایی 
آشکار طرف اروپایی با آمریکا، مقامات 
ارشد دولت اعام می کنند که »اروپا 
پشت ماســت«! و »اطاعات مثبتی 
از طــرف اروپایی دریافت کرده ایم«! 
برای جبران خروج  اروپایی  و»طرف 

آمریکا در حال برنامه ریزی است«!
اروپا در ادامه عهدشــکنی های 
خــود در برجام و رفتارهای موذیانه 
در میزبانــی کانــال مالی، همچنان 
بــه دنبــال وقت کشــی و اظهارات 
گستاخانه در حوزه موشکی و قدرت 
منطقه ای ایران اســت و این ســو 
واکنش مقامات ارشــد دولت به این 
گســتاخی، حســن ظن، اغماض و 

اپوشانی است! 

بیانیه مشترک 8 کشور اروپایی

تاكید بر استمرار اجرای یکطرفه برجام از سوی ایران
و ابراز نگرانی از فعالیت های منطقه ای و موشکی تهران!

قم- خبرنگار کیهان:
مشکات این روزها از آنجا آغاز 
شد که برخی از مسئوان اجرایی با 
ساده  اندیشی به فکر افتادند تابلوی 
»شیطان بزرگ« را از باای سر آمریکا 
پاک کنند و تابلوی »کدخدا« را به جای 
آن بگذارند! شــیطان بزرگ دشمن 
قسم خورده است و هرگز نمی توان به 
مذاکره با آن خوشبین بود اما کدخدا، 
هم می تواند خوب باشــد و هم بد! 
آقایان به هوای مذاکره با کدخدا به 
مذاکره با شیطان نشستند و اینگونه 
بود که تعهد او را پذیرفتند و امضای 
شیطان را تضمین دانستند! تا اینکه 
کاه گشاد برجام را به ملت تحمیل 
کردند و اکنون به جای آنکه عبرت 
فاجعه  تحمیل  درپی  باشند،  گرفته 
 CFT و FATF دیگری در پوشــش

هستند.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول 
کیهان که به مناســبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اســامی در جمع طاب 
مدرســه معصومیه قم حضور یافته بود، 
گفت: در عمر چهل ساله انقاب اسامی 
ده ها عقبه سخت تر از تحریم های اقتصادی 
این روزها را پشت سر گذاشته ایم که عبور 
از شرایط کنونی در مقایسه با آنها به مراتب 
آسان تر است. وی افزود، بی آنکه نیازی به 
سخن شعارگونه باشد و تنها با نگاهی به 
واقعیات پیرامونی به وضوح می توان دید 
که از نقطه شــروع تا به امــروز گام های 
بلندی برداشته ایم و آســان ترین راه که 
منطقی ترین راه نیز هست اینکه ببینیم کجا 
بودیم و اکنون کجا ایستاده ایم؟ و آمریکا 
و متحدانش چهل سال قبل کجا بودند و 
چه موقعیتی داشتند و امروز چه جایگاهی 
دارند؟  مدیر مسئول کیهان در ادامه گفت: 
از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقاب با 
دشمنی های گسترده آمریکا و متحدانش 
روبرو بوده ایم به طوری که کمترین فرصتی 
را برای براندازی نظام اســامی از دست 
نداده انــد ولی طی چهل ســال درگیری 
ســخت و بی وقفه، ایران اسامی هر روز 
مقتدر تر و دشمن ضعیف تر شده است. با 
شروع انقاب، غائله هایی به بهانه های قومی 
و قبیله ای آغاز شد، ستم مضاعف به خلق 
ُکرد! خلق عرب! خلق ترکمن! خلق تُرک! 
و ... ده ها گروه تروریستی به قول حضرت 
امام مثل قارچ از زمین سر برآوردند. طرح 
چند کودتــا، ماجرای طبس، تحریم های 
اقتصادی و ســرانجام جنگ تحمیلی. هر 
یــک از این توطئه ها به تنهایی کافی بود 
تا قدرتمندترین حکومت ها را ســرنگون 
کند. شریعتمداری گفت: در جریان جنگ 
تحمیلی همه قدرت های ریز و درشــت 
به مقابله با انقــاب نوپای ما آمده بودند 
و پیروزی خود را قطعی می دانســتند تا 
آنجا که در اولیــن روز آغاز جنگ، کارتر 
اعام کرد امیدواریم مســئوان ایران بر 
سر عقل آمده باشند و صدام در کنفرانس 
خبری فردای آن روز با تبختر خطاب به 
خبرنگاران گفت ادامه مصاحبه در تهران! 
موشــک باران شــهرها، بمباران مناطق 

مســکونی در حالی بود که ما از کمترین 
امکانــات برخوردار بودیــم و حتی محل 
زاغه های مهمات خود را هم نمی دانستیم. 
جنگ نفتکش ها، جنگ سفارتخانه ها، حمله 
به سکوهای نفتی و حتی حمله موشکی 
به هواپیمــای ایرباس ایران که به اعتراف 
پنتاگون و فرمانده ناو وینسنس در کریدور 
تجاری پرواز می کرد. دشمنی ها بعد از پایان 
جنگ نظامی نیز بی وقفه ادامه داشته است. 
شریعتمداری پرسید؛ آیا فقط ادامه حیات 
جمهوری اسامی ایران علی رغم این همه 
دشــمنی ها که هنوز هم ادامه دارد نشانه 
اقتــدار روز افزون ما نیســت؟! حتی اگر 
پیشــرفت های معجزه گونه در عرصه های 
علمی و تکنولــوژی و جهش های بزرگ 
در عرصه های نظامی و سیاسی را نادیده 
بگیریم. مدیر مســئول کیهان در ادامه به 
افول قدرت آمریکا پرداخت و از جمله گفت: 
نگاهی به منطقه بیندازید! چه می بینید؟ 
آمریکا نه تنها عقبه های استراتژیک خود 
در منطقه را از دست داده است، بلکه این 
عقبه ها نظیر لبنان، سوریه، افغانستان، یمن، 
عراق و... به عقبه های اقتدار ایران اسامی 
تبدیل شده اند.  رژیم اشغالگر قدس که دو 
خط آبی به نشانه از نیل تا فرات روی پرچم 
آن نقش بسته است، امروزه از ترس جبهه 
مقاومت دور خود دیوار حائل می کشــد و 
در جنگ های چند روزه از حزب اه لبنان 
و حماس و جهاد اســامی شکست های 
سنگین می خورد. شــریعتمداری گفت: 
اگر انقاب اســامی در گذر ایام کمرنگ 
شده است چرا توطئه ها و کینه توزی های 
دشمنان هر روز شتاب بیشتری می گیرد؟! 
اگر ما در اوج قدرت و در حال پیشــرفت 
نیستیم چرا همه دنیای استکبار علیه ما 
بسیج شده اند و به انحای مختلف در حال 

مشکل آفرینی هستند؟ 
مدیر مسئول کیهان گفت: این سؤال 
هم پرسیدنی است که تاکنون کدامیک از 
پیش بینی های امام راحل ما و رهبر معظم 
انقاب تحقق نیافته اســت؟ و در مقابل، 
کدامیک از طرح ها و نقشــه های حریف 
جامه عمل پوشــیده است؟! آیا این نشانه 

برتری ما نیست؟
شــریعتمداری در بخشی از سخنان 
خود به نا امنی وحشــت آفرین در آمریکا 
و اروپا و رژیم صهیونیستی و امنیت مثال 
زدنی ایران که نشــانه اقتدار ما و ناتوانی 
دشمنان است  اشاره کرد و گفت: دشمن 
برای ایران خواب تابســتان داغ دیده بود 
که امروز به کابوس اروپای شعله ور تبدیل 

شده است.
مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری 
از ســخنان خود به مقایسه شرایط قبل و 

بعد از انقاب پرداخت و گفت: آن روزها با 
3۶ میلیون جمعیت روزانه ۶ میلیون بشکه 
نفت صــادر می کردیم و بعد از انقاب به 
طور متوســط 2 میلیون بشکه با دو برابر 
آن جمعیــت. با این حال همه جای ایران 
مخروبه بود و درآمدهای نفتی به کیســه 
بیگانگان و حساب شاه می رفت. سربازان ما 
را برای جنگ به ظفار که هیچ ربطی به ما 
 C130 نداشت می فرستادند، هواپیماهای
ما برای کمک رسانی به سلطنت طلب های 
یمن در اختیار اسرائیل بود. اسد اه علم در 
خاطراتش اعتراف می کند که نخست وزیر، 
وزرا و حتــی نماینــدگان مجلس بدون 
هماهنگی بــا ســفارتخانه های آمریکا و 

انگلیس منصوب نمی شدند. 
مدیر مسئول کیهان در ادامه با بیان 
اینکه شرایط امروز ما اگرچه بسیار خطیر 
اســت ولی هرگز خطرناک نیست، گفت: 
وظیفه همه ماست که با دقت و حساسیت 
در صحنه باشــیم و از کنــار انحراف های 
احتمالی و حضور نفوذی ها غفلت نکنیم. 
نفوذی ها را با فاصله ای که میان عملکرد 
آنان و نقشه راه انقاب وجود دارد می توان 
شــناخت. باید مطالبات برحق خود را با 
قاطعیت و بدون واهمه از برچســب های 
نچسب دنبال کنیم. وی گفت: مشکات 
ایــن روزها از آنجا آغاز شــد که برخی از 
مســئوان اجرایی با ساده اندیشی به فکر 
افتادند تابلوی »شیطان بزرگ« را از باای 
سر آمریکا پاک کنند و تابلوی »کدخدا« 
را بــه جای آن بگذارند! شــیطان بزرگ 
دشمن قسم خورده است و هرگز نمی توان 
به مذاکره با آن خوشبین بود اما کدخدا، 
هم می تواند خوب باشــد و هم بد! آقایان 
به هوای مذاکره با کدخــدا به مذاکره با 
شــیطان نشستند و اینگونه بود که تعهد 
او را پذیرفتند و امضای شیطان را تضمین 
دانســتند! تا اینکه کاه گشاد برجام را به 
ملت تحمیل کردند و اکنون به جای آنکه 
عبرت گرفته باشند، درپی تحمیل فاجعه 
 CFT و FATF دیگــری در پوشــش
هســتند. وی افزود: نباید اجازه داد یک 
جریان سیاسی که بارها ناکارآمدی آن به 
اثبات رسیده است به همان روال ادامه دهد. 
به آقایان عرض می کنیم 5 سال امکانات 
و ظرفیت های نظام را برای برجام هزینه 
کردید و امروز اعتراف می کنید که دستاورد 
آن تقریبا هیچ بوده است و تحریم ها که با 
افتخار می گفتید در اولین روز اجرای برجام 
لغو می شود هنوز به قوت خود باقی است 
و اضافه هم شده است، ولی پاسخ آنها به 
جای قدردانی، تهمت و ناسزا به منتقدان 
است. سخن یک جمله بیشتر نیست و آن 
اینکه بفرمائید برجام غیر از خسارت محض 

و برباد دادن امکانات و ظرفیت های کشور 
چه دستاوردی داشته است؟! 

 CFT و FATF حاا در پی تحمیل
هســتند و به این پرسش منطقی پاسخ 
نمی دهنــد که با برجام چه گلی بر ســر 
ملــت زده اید و چرا به انتقادهای علمی و 
مســتند درباره فاجعه بار بودن FATF و 
CFT پاسخی نمی دهید؟ می فرمایند اگر 
FATF و CFT را نپذیریم کاا و اجناس 
20 درصد گران می شود! این درحالی است 
که مهرمــاه 94 هم می گفتند اگر برجام 
نباشد 20 درصد گرانی خواهیم داشت! و 
دیدیم که با پذیرش برجام، قیمت ها چهار 
برابر شد یعنی 400 درصد گرانی! وی افزود: 
تورم و رکود، دو مقوله متضاد هستند ولی 
اقتصاد دانان دولت محترم با هنرمندی خود 
جمع بین نقیضین کرده و این دو پدیده 

متضاد را با هم در کشور ایجاد کرده اند!



اخبار كشور

انتشار کتابی از سخنان رهبر معظم انقاب 
در ترکیه

کتاب »واقعیت ایران« شامل بیانات رهبر معظم انقاب)مدظله العالي( در دیدار 
با اقشار مختلف مردم به زبان ترکی استانبولی منتشر شد.

این کتاب با ترجمه اســماعیل بندی دریا، در چهار فصل تنظیم شــده است. 
فصل اول به »علم در اسام« و »موسیقی و هنر«، فصل دوم به »امپریالیسم جهانی 
و اســام«، فصل سوم به »روشنفکران در جوامع اسامی« و »هجمه های سیاسی و 
فرهنگی« و فصل چهارم به موضوع »زن در تمدن اسام و غرب« پرداخته است. ناشر 
در این کتاب خطاب به خوانندگان خود آورده است: گزیده ای از نگاه حضرت آیت اه 
خامنه ای به عنوان رهبر دینی و سیاســی جمهوری اســامی ایران را در یک دوره 
حدوداً بیست ساله در دیدارهای مختلف ایشان با مسئولین عالی نظام و اقشار مختلف 
مردم در موضوعاتی همانند استقال دین اسام، وطن، ملی گرایی، علم، تکنولوژی، 
آموزش، هنر، جنسیت، جنگ، صلح، اخاق مدیریتی و... در این کتاب خواهید یافت.

جشنواره سینما حقیقت، علیه حقیقت!
رســانه ها از نمایش آثار مســتهجن و در جعل تاریخ، در دوازدهمین جشنواره 

سینماحقیقت خبر دادند.
دوازدهمین جشنواره ســینماحقیقت که آثار برخی از فیلمسازهای انقابی و 
متعهد را کنار گذاشــته بود، به خاطر نمایش فیلم هایی با مضامین غیراخاقی و در 

جهت تطهیر پهلوی اول، حاشیه ساز شده است.
خبرگزاری سینماپرس در این باره گزارش داد: »مستند ورسک محصول مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی نمودی بارز از نفوذ فرهنگی است. نفوذی که تا 
عمق جان مدیریت فرهنگی و سینمایی حال حاضر کشور رسوخ نموده و سبب شده 
تا در چهل سالگی انقاب اسامی تولیدات حمایتی مرکز گسترش سینمای مستند 
به این نحو به جعل تاریخ بپردازد و با نادیده انگاشــتن خیانت های فراوان و بی شمار 
پهلوی اول، اقدام به ترسیم و تصویرسازی قدیس گونه از این دیکتاتور نماید و این همه 
در لوای یک فیلم تاریخی با موضوع پایان گارانتی ۷۰ ساله »پل ورسک« پنهان گردد. 
به راستی چگونه می شود که در چهل سالگی انقاب اسامی مدیریت سینمایی کشور 
این چنین همسو با بیگانگان درآمده و به صورتی این چنین شفاف شعار مضحک و 
مجعول شبکه های معاند سلطنت طلب در قالب »رضاشاه روحت شاد« را با بودجه های 

فرهنگی کشور تصویرسازی و به مخاطب مسلمان ایرانی حقنه می نماید!«
همچنین سایت هفت راه در گزارشی با عنوان »آیا دبیر جشنواره حقیقت حاضر 
است با خانواده خود به تماشای برخی مستندهای حاضر در جشنواره اش بنشیند؟« 
گزارش داد: »این سؤال ساده شاید برای سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد، مدیرعامل 
مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی سخت ترین ســؤالی باشد که این روزها 
با آن مواجه اســت. چرا که برخی فیلم های مســتند روی پرده این جشنواره بدون 
کوچک ترین ماحظه اخاقی در حال اکران برای عموم هستند. سؤال اینجاست که 
خط قرمز اخاقی جشنواره ای که شعار آن الهام گرفته از سخنی از حضرت امیر)ع( 
است، چیست؟ آیا پخش توهین های رکیک و خارج از عرف در حضور خانواده هایی 
که به جشــنواره اعتماد کرده اند، قرابتی با این شعار دارد؟ دبیر جشنواره دقیقا چه 
نقشــی را در این میان ایفا می کند؟ نکته عجیب تر اینکه این مســتند مستهجن بر 
اساس شنیده ها در میان نامزدهای بخش های مختلف حضور دارد و در صورت تایید 
چنین خبری باید دید هیئت داوران این جشــنواره چه پاســخی به این بی اخاقی 
خواهند داشــت؟ جشنواره ای که با سختگیری های فراوان، بسیاری از آثار انقابی را 
به دلیل حساسیت محتوایی در مواجهه با دولت کنار گذاشته است، چگونه می تواند 
فیلمی تکراری با مضامین غیراخاقــی را به عنوان برترین آثار خود معرفی نماید؟ 
فیلمی که نه تنها هیچ کدام از مولفه های معرفی شده جشنواره را ندارد بلکه مضامینی 

مغایر آن نیز در دل خود جا داده است.«
احمد شاکری:

جایزه »جال« ملی نیست، محفلی است
یک نویسنده معتقد است: جایزه جال آل احمد یک جایزه محفلی است؛ چون 

سایق ملی در آن در نظر گرفته نمی شود.
احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی، در برنامه تلویزیونی »شب روایت« 
گفت: نگاه متولیان جایزه جال این اســت که ما بهتر است مرزبندی نکنیم. 
یعنی همه آثار مجوز گرفته از ارشاد می توانند شرکت کنند، در حالی که همه 
می دانیم ارشــاد و مجوزش در دوره های مختلف بــا معیارهای مختلف انجام 
می شده. نکته بعد این است که بین اثری که می خواهد مجوز بگیرد و اثری که 
می خواهد جایزه بگیرد بسیار تفاوت است. مسئله اینجاست که آیا این مرزبندی 

اساسا در حوزه عمل نباید انجام شود یا در حوزه نظر هم مرزبندی نداریم؟
وی تصریح کرد: نکته این است که کسانی که معتقدند ما در حوزه نظر هم 
نباید مرز داشته باشیم، اینها عما به مبانی قطعی انقاب اعتقادی ندارند. اینجا 
حوزه سلیقه نیست، حوزه مبانی است. اما ما در مبانی نظری خود قاطع هستیم 
و مرزها مشخص هستند. ما نباید برای حفظ آدم ها مرزهایمان را تغییر بدهیم. 
مرزها باید مشخص شوند و این آدم ها هستند که باید خودشان را جابه جا کنند.

این نویســنده ادامه داد: ما بعد از انقاب چهره نداشــتیم و مورد بایکوت 
ادبیات انقاب توســط روشنفکران قرار گرفتیم. بنابراین دست به چهره سازی 
زدیم و این سیاســت نویســنده محوری عما جریان های ما را تحت تاثیر قرار 

داده است.
وی درباره اینکه آیا عملکرد جایزه جال نتیجه سیاست  اشتباه یک مدیر 
است یا این آینه ادبیات ماست؟ پاسخ داد: جایزه جال تا حدودی آینه کار ما در 
این چهار دهه است. مسئله ساختارهای کانی است که ما را به اینجا می رساند. 
به نظر می رسد ما چهار دهه است که سیاست ها را  اشتباه دنبال می کنیم. خطر 
را باید در جایی که دیده نمی شود، در اندیشه ای که در چینش و انتخاب داوران 
و هیئت علمی یک فکر مشخص را تزریق می کند، جست. جایزه جال در هیچ 
دوره ای جریان ساز نبوده است. شــاکری تصریح کرد: جشنواره ای مثل جال 
دنباله ای ندارند چون موید به هیچ تئوری نیستند. این یک جایزه محفلی است 
چون سایق ملی در آن در نظر گرفته نمی شود.وی در مورد خطرات متوجه با 
ادبیات ما گفت: جریان روشنفکری رویکردش مشخص است و من آن را خطر 

نمی دانم. جریان خطرساز، جریان نفوذ است که حق را با باطل می آمیزد.
اعتراض کاربران فضای مجازی 

به صحنه های رکیک یک فیلم
شــدت ابتذال در یکی از فیلم های منتشر شده در شبکه نمایش خانگی، سوژه 

شبکه های اجتماعی شد!
به گزارش خبرنگار کیهان، یک فیلم سینمایی که عنوان آن برگرفته از نام شهری 
آمریکایی اســت، مدتی است که در شبکه نمایش خانگی در دسترس عموم مردم و 
خانواده ها قرار گرفته است. اما این فیلم، دارای دیالوگ هایی هنجارشکن است که طی 
روزهای اخیر به طور گسترده ای در گروه های مجازی منتشر می شود. این اتفاق البته 
با انتقاد بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز مواجه شده است. احتمال دارد که 
سازندگان این فیلم برای باا بردن فروش محصول خود دست به این کار زده باشند. 
متأسفانه در برخی از مدارس نیز این فیلم، با همین صحنه ها و دیالوگ های مستهجن 

برای دانش آموزان به نمایش در می آید!
جمشید مشایخی:

چشم طمع انگلیس و آمریکا نسبت به ایران
 بی دلیل نیست

بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت: تمام ایران زیباست و من همه آن را دوست 
دارم و قطعا بی دلیل نیست که انگلیسی ها و آمریکایی ها به اینجا چشم دارند.

به گزارش دفاع پرس، حجت ااسام و المسلمین حبیب رضا ارزانی دبیر ستاد 
عالی کانون های فرهنگی هنری مســاجد کشور به همراه هیئتی با حضور در منزل 
جمشــید مشایخی، بازیگر ســینما و تلویزیون به عیادت وی رفت و با ایشان دیدار 
و گفت وگو کرد. در این دیدار، جمشــید مشایخی به جوانان توصیه کرد اگر به این 
حوزه عاقه دارند باید ضمن داشتن استعداد، انگیزه خدمت به مردم و فرهنگ این 
سرزمین را نیز داشته باشند و ادامه داد: فیلم تنها یک سرگرمی نیست باید با نمایش 
آن به مردم درس بدهی، همچنان که هنرمندان پیش از ما، همچون حافظ، سعدی و 
فردوسی به ما درس دادند. وی به زیبای ها و قدمت اصفهان  اشاره کرد و گفت: تمام 
ایران زیباست و من همه آن را دوست دارم و قطعا بی دلیل نیست که انگلیسی ها و 

آمریکایی ها به اینجا چشم دارند.
وی تواضع و فروتنی هنرمندان را در مقابل محبت های مردم راه ماندگاری آنها 
بیان کرد و افزود: هنرپیشه و هنرمند خادم مردم است و نمره اش را از آنها می گیرد. 
این هنرپیشه پیشکسوت کشورمان، در پایان برای اعضای کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشــور آرزوی موفقیت کرد و خطاب به حجت ااسام و المسلمین ارزانی، 
گفت: امیدوارم در این قدمی که برای ارتقای فرهنگ برداشته اید پیروز باشید و بتوانید 

جوانان این مملکت را به رشد و پیشرفت برسانید.
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امام جمعه قم؛
اعتراضات فرانسه آغاز قیام ملت ها

علیه جنایت های دولت های اروپایی است
قم-خبرنگار کیهان:

امام جمعــه قم گفت: حوزه های علمیــه از جمله حوزه علمیه قم 
همیشــه در کنار دانشجو و دانشگاهیان در مسیر خدمت به ملت گام 

برداشته اند.
حجت ااسام والمسلمین علیرضا اعرافی در خطبه های نمازجمعه قم که با 
حضور گسترده مردم انقابی این شهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: شهادت 
شهید گرانقدر آیت اه  مفتح موجب وحدت بیش از پیش حوزه و دانشگاه شد و 
این تعامل و همگرایی برای پیشرفت کشور در مسیر آرمان های اسام و انقاب 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است که حضرت امام)ره( همواره بر آن تاکید کرده است.

وی افزود: این ضرورت نواقصی دارد اما دستاوردهای فراوانی به همراه داشته 
اســت و باید برای رفع نواقص آن همت کرد و نخبگان حوزه و دانشگاه در این 

مسیر سهم بیشتری دارند که باید به آن عمل کنند.
مدیر حوزه های علمیه سراســر کشور در بخش دیگری از خطبه های نماز، 
به اعتراضات مردمی کشــور فرانسه اشاره کرد و بیان داشت: کشورهای اروپایی 
بی خیال از مکافات عمل، قرن هاست مشغول ظلم مضاعف  به مردم مظلوم جهان 
هســتند و اینک این اتفاقات نشانه آغاز قیام ملت ها علیه شماست و بااخره آه 

مظلومان گریبان شما را می گیرد.
وی خطاب به کشورهای غربی افزود: تا دیر نشده حقایق را بشنوید و از مسیر 
اشتباه برگردید، ما آماده ایم که اشکاات را به شما بگوئیم و حتی کمکتان کنیم 

به مسیر حق برگردید.
خطیب جمعه قم با اشــاره به ســکوت مدعیان غربی حقوق بشر در برابر 
جنایت های ضدبشــری علیه مردم مظلوم یمن و بحرین و... گفت: این سکوت 
و حتی همراهی با متجاوزان یعنی شــراکت شما در این جنایت  ها؛ شما با این 
ســکوت روی جادان تاریخ را سفید کردید، حداقل در برابر ملت های خودتان 

ادعاهای حقوق بشریتان را فراموش نکنید!
حجت ااسام والمسلمین اعرافی همچنین به قطعنامه های مجلس سنای 
آمریکا علیه حمایت آمریکا از تجاوز به یمن و نیز معرفی بن ســلمان به عنوان 
قاتل خاشقجی اشاره کرد و بیان داشت: این اقدامات نفاق آلود و دیرهنگام صورت 

می  گیرد و از سر ضعف و استیصال در برابر افکارعمومی جهان انجام می شود.
مدیر حوزه های علمیه سراســر کشور تصریح کرد: مسئوان ما باید از این 
مسائل عبرت بگیرند و دل به جانیان نبندند. آنها برای رسیدن به مقصود پلید 
خویش، به هر اقدامی دست می زنند. تحریم های ظالمانه هم جنایتی دیگر برای 
اهداف پلیدشان است اما ملت ما با امدادهای الهی از این موانع با قدرت خواهد 

گذشت.
وی سالروز وفات حضرت معصومه)س( را تسلیت گفت و با بیان اینکه شهر 
قم پایگاه انقاب و فرهنگ اهل بیت)ع( است، خواستار توجه بیشتر مسئوان به 
مسائل فرهنگی در این شهر شد و از برخی مظاهر و مفاسد اجتماعی انتقاد کرد.

اعطای ۱00 جهیزیه
 به زوج های جوان استان تهران 

سرپرست دفتر آستان قدس رضوی استان تهران گفت: مراسم 
اعطای ۱۰۰ جهیزیه به زوج های جوان محروم استان تهران به همت 

آستان قدس رضوی استان تهران در مجتمع فدک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ، پرویز ســروری ، در این مراسم با 
بیان اینکه ۹ قلم جهیزیه با اعتبــاری حدود ۱۲ میلیون تومان به هر زوج 
اختصاص دارد گفت: آســتان قدس رضوی اســتان تهران با همکاری سپاه 
پاسداران انقاب اسامی و موسسه خیریه حضرت رقیه هر سال به حمایت 

از زوج های جوان محروم می پردازد.
وی افــزود: ۷۰ درصد اعتبارات این اقام را خیــران تامین کرده اند و 
امیدواریم بتوانیم یک وام ســه میلیون تومانی نیز به نیازمندان اهدا کنیم و 
یکی دیگر از برنامه های ما ســفر زوج های جوان به مشهدالرضا علیه السام 

است.
ســجاد صمدیان رئیس  موسســه خیریه حضرت رقیه نیز گفت: دیروز 
)جمعه( ۱۰۰ جهیزیه به زوج های محروم اســتان تهران اعطا شد و در نظر 

داریم تا پایان سال ۳۲۰ جهیزیه دیگر را به نیازمندان اهدا کنیم.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: کســانی را انتخاب کنید که مسائل 
را تشخیص دهند. نه از افرادی باشند که اگر روس یا آمریکا یا 

قدرت  دیگری تشری زد بترسند. باید بایستند و مقابله کنند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

تشبیه بلیغ فناپذیری زندگی دنیوی
»مثل زندگی دنیا، همانند آبی اســت که از آســمان نازل 
کرده ایــم، که در پی آن، گیاهــان (گوناگون) زمین که مردم و 
چهارپایان از آن می خورند، می روید، تا زمانی که زمین زیبایی 
خود را یافته و آراسته می گردد، و اهل آن مطمئن می شوند که 
می توانند از آن بهره مند گردند، (ناگهان) فرمان ما، شب هنگام 
یا در روز، (برای نابودی آن) فرا می رسد، (سرما یا صاعقه ای را 
بر آن مسلط می سازیم) و آنچنان آن را درو می کنیم که گویی 
دیروز هرگز (چنین کشتزاری) نبوده است! این گونه آیات خود 

را برای گروهی که می اندیشند شرح می دهیم.«
یونس- 24

:FATF خطیب جمعه تهران با انتقاد شدید از بزک

دیروز هم شعار ارزانی با برجام دادید 
و روزگار مردم را سیاه كردید
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امام جمعه موقت تهران گفت: به مسئولین محترم 
توصیه می کنم، برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید، 
مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود،FATF مایه 

خود تحریمی است.
حجت ااسام و المســلمین کاظم صدیقی در خطبه های 
نماز جمعه تهران با بیان اینکــه امروز در جامعه فرهنگ غرب 
و برهنگی ترویج می شود، گفت: عدم ازدواج جوانان در باارفتن 
فحشا، تنگ نظری ها و پرخاشگری ها تاثیر جدی دارد، بنابراین 
مســئولین و متمکنین جامعه باید برای تحقق این مهم تاش 

کنند.
به گزارش مهــر، وی تصریح کرد: حضور مدافعان حرم در 
جبهه های مقاومت و انسجام بسیج کشورهای مقاومت و تشکیل 
سد آهنینی که شاخ آمریکا و قدرت های بزرگ را شکاند، دلیل 
روشــنی اســت که انقاب طراوت خود را دارد و اگر شهیدان 
دیروز، امروز بودند در کنار همین شهیدان قرار داشتند. این دلیل 
استحکام انقاب اسامی ماست. دشمن همیشه می خواست این 

نظام وایی و توحیدی را با اسلحه کفر و تکفیر درهم بشکند.
حجت ااسام والمسلمین صدیقی خاطرنشان کرد: دشمنان 
از ابتدای انقاب بنای تجزیه ایران را داشــتند اما خون شــهدا 
در کشــور انســجام ایجاد کرد و تفرقه، تکفیر و کفر را به زانو 
درآورد. امروز چهل سال است عوامل انگلیس مشغول هستند تا 
ایجاد شکاف کنند. این شیاطین نقشه کشیده بودند تا با تحریم 
ظالمانه، غیرقانونی و بی سابقه مردم ما را تحت فشار قرار دهند 
تا دیگر قدرت مصاف با دشــمن را نداشته باشند و به جان هم 
بیفتند و گروه هایــی در خیابان ها در مقابل هم قرار بگیرند اما 
دیدید که دفاع از حرم یک اتحاد بین المللی را در جهان اســام 
کلید زد و تکفیر و کفری که می خواســتند ســوریه و عراق را 
تجزیه کنند و لبنان و مقاومت را از بین ببرند، نابود شدند. در این 
راستا کشورهایی بیمه شدند و نقشه شیطان بزرگ و تکفیری ها 
درهم ریخت؛ این قدرت وایت و شــهادت اســت. امام جمعه 
موقت تهران گفت: دو جریان از ابتدای انقاب تا امروز در مقابل 
یکدیگر قرار دارند، یک جریان در کشــور به رهبری نایب امام 
زمان)عج( خواستار حاکمیت دین و ارزش ها، استقال، پویایی 
و رشد مردم به ســمت خودکفایی، صنعت و بریدن از بیگانه و 
محور شــدن در عالم است اما یک گروه دیگر همیشه در مقابل 
این »ما می توانیم« چشمشان به بیرون بوده و خود را عقب مانده 
می دانستند و وجودشان را چنان تحقیری گرفته است که هرگز 
باورشــان نمی شود که یک کشوری بدون حمایت بیگانه بتواند 
سربلند باشد و خود را اداره کند. آنها همچنان به دنبال برقراری 

ارتباط و باج دادن به بیگانه و عقب نشینی هستند.
وی بیان داشت: گروه اول که شهید داده و معتقد به وایت 
هســتند، می گویند همه مشــکات را طی چهل سال تحمل 
کردیم اما دستاوردهای عظیمی داشتیم و قدرت بزرگ منطقه 
شدیم و در همه عالم آوازه پیدا کردیم، در داخل آمریکا چالش 
ایجاد کردیم، انگلیس را در مســائل سیاسی و اجتماعی به زانو 
درآوردیم. امروز ام القرای کسانی که از استعمار و استبداد خسته 
شده اند، ایران است. صدیقی با بیان اینکه قضیه برجام یک تجربه 
بود و ما فرصت ها را به بهانه برجام از دست دادیم، گفت: عده ای 
گفتند تا برجام حل نشود، حتی آب خوردن ما هم تامین نخواهد 
شد و وعده داده بودند که در روز اجرای برجام همه تحریم ها لغو 

می شود و ما ایرانی بی تحریم را تجربه می کنیم.
حجت ااسام والمســلمین صدیقی خاطرنشان کرد: آنها 
وعده ارزانی و رفاه داده بودند درحالی که شــما مقایســه کنید 

ببینیــد در آن روزها قیمت ها چگونه بــود و بعد از برجام چه 
اتفاقی افتاد؟ قیمت ها از ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته اســت. 
امروز ضعفای جامعه ما را ایمان و وایت نگه داشــته است و اا 
دیدید که در فرانسه چه اتفاقی افتاد. شورش سراسری در فرانسه 
اتفاق افتاده. لیبرال دموکراسی است که مردم را بیش از یک قرن 
فریب داده بود، به بن رسیده است درحالی که آنها نقشه کشیده 

بودند که ایران تابستان داغی را تجربه کند.
امام جمعــه موقت تهران تصریح کرد: من به مســئولین 
محترم توصیه می کنم، برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید، 
مومن از یک ســوراخ دوبار گزیده نمی شود. FATF مایه خود 
تحریمی اســت. اگر امروز می توانیم تحریم های ظالمانه دشمن 
را دور بزنیم، با FATF اشراف اطاعاتی دشمن بر منابع مالی و 
بانکی خود را باز می گذارید. این خاف آیه قرآن و خاف قانون 
اساسی و خاف رهنمود رهبری است که فرمودند؛ این نقشه ها 
در اتاق فکر استکبار طراحی می شود. وی گفت: اگر می خواهید 

مبارزه پولشویی داشته باشید، قانون داخلی وضع کنید.
حجت ااســام والمســلمین صدیقی تاکید کرد: یکی از 
مقامــات وزارت خزانه داری آمریکا در ســخنانی تصریح کرده 
است که ما اگر بخواهیم مردم ایران را کنترل و شرایط را برای 
ایران ســخت کنیم، به اجرای کامل FATF توسط ایران نیاز 
است. آنها خودشــان تاکید می کنند که FATF مانند برجام 
مایه تنگنای بیشــتر می شــود. وی ادامه داد: این چه شعاری 
اســت که اگر زندگــی ارزان می خواهید بایــد FATF اجرا 
شود؟ این شــعارها را قبا هم دادید و روزگار مردم را سیاه و 
گرفتارشان کردید. به جای امید بستن به بیگانه به ملت خود 
اعتماد کنید و به جوانان کشــور و نیروهای انقابی مسئولیت 
بدهید و برای اســتفاده از ظرفیت های داخلی و اجرای اقتصاد 

مقاومتی اهتمام جدی بورزید.
رهبری نباید پاسخگوی قصور مسئوان باشد

حســن رحیم پور ازغدی، پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران در سخنانی به مناسبت »ســالروز تشکیل شورای عالی 
انقاب فرهنگی« ابراز داشت: مراسم نماز جمعه محمدی)ص( 
و علوی)ع( و نماز جمعه انقاب اســامی با بقیه نماز جمعه ها 
متفاوت اســت، نماز جمعه تریبونی اســت که باید در آن هم 
خدمات حکومتی ها به مردم توضیح داده شود تا مردم سوءظن 

پیدا نکنند و هم مســئوان به مردم پاسخ دهند، رهبری نباید 
پاســخگوی قصور مسئوان باشد، رهبری را پاسخگوی کارکرد 
چنــد میلیون کارگزار حکومت در ســه قوه نکنیم آنها را اینجا 
بیاوریم تا خودشان پاسخ مردم را بدهند، رهبری باید پاسخگوی 
وظایف خود باشند، از بین هزاران مسئول اگر چند نفر سعی در 

خراب کردن وجهه نظام دارند، باید آنها را معرفی کنیم.
به گزارش مهر، عضو شورای عالی انقاب فرهنگی تصریح 
کرد: نماز جمعــه باید بتواند دهه به دهه مخاطبانش را تجدید 
کنــد، نماز جمعه ها نبایــد به تریبونی برای تکــرار مکررات و 
کلی گویی های بی فایده و کم فایده تبدیل شود، نماز جمعه محل 
طرح مشــکات اجتماعی با راه حل انقابی است، نباید بگذاریم 
کارگر بیکاری که بر اثر اقتصاد برجامی آســیب دیده اســت، 
بی جواب بماند. وی گفت: همه باید جــواب بدهند در دوره ای 
که مسئولیت داشتند چه کردند؟ نباید پاسخگوی کوتاهی ما در 

نهادهای مختلف رهبری باشد.
رحیم پور ازغدی خاطرنشان کرد: امام جمعه همواره باید در 
کنار کارگر محرومی که قربانی خصوصی سازی های بی نظارت یا 
اقتصاد برجامی شده است، بایستد، تشریفات در نماز جمعه حرام 
اســت، صف اول نماز جمعه و جلوی دوربین نشستن فضیلت 
نیســت، برای دفاع از حیثیت جمهوری اسامی چند مسئول 

 دزد و حقوق نجومی بگیر را بــه صف اول بیاورید و عین رفتار 
امام علی)ع( آنها را شاق بزنید، مدیرانی که دروغ گفتند، وعده 
دروغ دادند و ترس های دروغ پروراندند به اینجا بیاورید و به مردم 

معرفی کنید، عزل و نصب ها را در اینجا انجام بدهید.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: اسنادی در شورای 
عالی انقاب فرهنگی داشتیم که بعضی از آنها ۳۰ تا ۴۰ جلسه 
یعنی نزدیک به یک ســال مطرح شــده اما به مقام اجرایی که 
می رســد رئیس جمهور قبول نمی کند. بیش از ۱۵ مصوبه مهم 
به دفتر رئیس جمهور رفته و آنها نه جواب می دهند و نه اجرایی 
می کنند که این هم خاف قانون است، رئیس جمهور می گوید 
اینها در دست مشاوران ما قرار دارد اما بعد از تصویب مصوبه در 
شورای عالی انقاب فرهنگی کسی حق ندارد نظر بدهد و باید این 
مصوبه برای اجرا برود، کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل 
در حال اجرا در دولت است در حالی که چند سال قبل شورای 
نگهبان اشکااتی به آن وارد کرد اما سند ملی کودک و نوجوانان 
که روی آن بسیار کار کردیم، مدت ها در دفتر رئیس جمهور قرار 
دارد و اجرایی نمی شود، این تنها یک مثال است که مظلومیت 

شورای عالی انقاب فرهنگی را نشان می دهد.
وی تأکید کرد: اگر می خواهیم شورای عالی انقاب فرهنگی 
قرارگاه فرهنگی باشد، باید دادگاهی تشکیل شود و افرادی که 
به مصوبات آن عمل نمی کنند بازخواست شوند، ما شرعاً قرارگاه 
عالی مدیریت و ضامن اجرای آن در کشور هستیم اما شبیه به 
تفنگ بی گلوله می مانیم، رهبری چند وقت پیش گفتند من در 
پیشگاه خدا می گویم که شما را شناختم و سر این کار گذاشتم 
اما شما کوتاهی کردید. باید مسئوان درباره سینما، موسیقی، 
تئاتر، فضای مجازی بی شناســنامه شده و دیگر نهادها از جمله 
سازمان تبلیغات اسامی و صدا و سیما پاسخگو باشند یا بگویند 
مصوبات شــورای عالی انقاب فرهنگی نادرست است یا آن را 
اجرا کنند؛ با حیثیت مقام معظم رهبری و جمهوری اســامی 

بازی نکنید.
رحیم پور ازغدی گفت: ســه روز پیــش این بحث بود که 
چرا مصوبات شــورای عالی انقاب فرهنگی را در دفتر ریاست 
جمهور معطل می گذارید و مصوبات سازمان ملل را سریعاً اجرا 
می کنید؟، ســند ۲۰۳۰ هنوز نیامده اجرا شــده است. تا کی 
می خواهید تفکر غرب زده داشته باشید و غرب پرست باشید، تا 

کی می گویید »ما نمی توانیم« و آنها می توانند.
عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی خاطرنشــان کرد:  ما 
بهترین اسناد باادستی را در جهان داریم اما وقتی سراغ اسناد 
پایین دســتی می آییم، چیزی نمی بینیم به خصوص در حوزه 
فرهنگی اینچنین است، در حوزه فرهنگی یک سال پیش سند 
مهندسی فرهنگی تهیه شد اما هنوز یک جلسه هم برای اجرای 

آن تشکیل نشده است.
وی گفت: بعد از چهل ســال افــرادی را می بینیم که در 
ســه قوه حرف های دهه شصت بازرگان و بنی صدر را می زنند، 
حرف ها همان حرف هاست اما آدم ها عوض شده اند، این همان 
ارتجاع اســت، افرادی که ۳۰ - ۴۰ سال پیش آدم های درجه ۳ 
جبهه انقاب بودند حاا که قدرت دستشــان است، حرفشان را 

عوض کرده اند.
رحیم پور ازغدی بیان داشــت: همه مسئوان دولت باید 
اجرای مصوبات شــورای عالی انقــاب فرهنگی را وظیفه خود 
بدانند، مصوبات دولت قانون نیست اما ازم ااجراست، مصوبات 
این شــورا هم در حکم قانون است، امام خمینی)ره( هم گفتند 

این مصوبات باید اجرا شود.

حدود دو ســال اســت که اعضای فراکسیون زنان 
مجلس شورای اسامی به شدت به دنبال تهیه و تصویب 
طرحی در مجلس با هدف افزایش حداقل ســن ازدواج 
هستند. نهایتا یک فوریت این طرح با عنوان »اصاح ماده 
۱۰۴۱ قانون مدنی« در ۴ مهرماه ۹۷ تصویب و برای بررسی 
به کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد. 
براساس این طرح که بهتر است آن را »طرح محدودسازی 
ازدواج دختران زیر ۱۶ سال« بنامیم، ازدواج دختران زیر 
۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع و ازدواج دختران ۱۳ 
تا ۱۶ سال و پســران ۱۶ تا ۱۸ سال، مشروط به اذن ولی، 
تشخیص صاحیت توسط دادگاه و تأیید سامت توسط 
پزشکی قانونی شده است. به صورت خاصه، در صورت 
تصویب این طرح فراکســیون زنــان مجلس، حدود 2۰ 
درصد از ازدواج های هر سال در کشور با چالش محدودیت 

یا ممنوعیت مواجه خواهد شد. 
کیهان در گزارش های قبلی با عنوان »رونویسی از نسخه جدید 
بیگانگان برای کاهش جمعیت ایران« و »ســونامی سالخوردگی 
مردم ایران نســخه کیســینجر روی میز مجلس!« که در تاریخ ۳ 
آبان ماه و ۵ آذرماه امســال منتشر شــد، به گوشه هایی از ارتباط 
این طرح با نسخه های غلط تجویز شده توسط نهادهای بین المللی 
برای کاهش جمعیت ایران  اشــاره کرده بــود، در این گزارش به 
بخش های جدیدی از ارتباط طرح مذکور با نسخه پیچی این نهادها 

می پردازیم:
پشت پرده طرح وارداتِی

 افزایش حداقل سن ازدواج دختران
اواســط آبان ماه ۱۳۹۵، پروانه سلحشوری و فاطمه ذوالقدر، 
دو نفر از اعضای شاخص فراکسیون زنان مجلس شورای اسامی 
در یازدهمیــن کنفرانس انجمن آســیایی جمعیت و توســعه 
)AFPPD( شــرکت کردند، کنفرانسی که مهم ترین محورهای 
آن، ممانعــت از ازدواج در ســنین پایین، تــاش برای افزایش 
حداقل ســن ازدواج و افزایش  اشــتغال زنان بود و همچنین در 
پنل ها و ســمینارهای این همایش همواره بر ممنوعیت ازدواج 

در ســنین پایین تأکید شده است. بررســی متن سخنرانی ها و 
پنل های این همایش نشــان می دهد که استدال های ارائه شده 
توسط فراکســیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل 
ســن ازدواج دختران مبتنی بر داده های ارائه  شــده در همایش 
مذکور بوده اســت. در این همایش به مضرات ازدواج در سنین 
پایین مانند تشکیل چرخه فقر و خشونت خانگی، ریسک مرگ 
 و میر مادران و افزایش ابتا به ســرطان  اشاره شده است، یعنی 
دقیقا همان موضوعاتی که در اظهارات سلحشــوری در حمایت 
از افزایش حداقل ســن ازدواج دختران در دو ســال اخیر مکررا 
مشاهده می شــود. به عنوان مثال، سلحشــوری در مصاحبه با 
خبرگزاری ایلنا در تاریــخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۶ گفت: »ازدواج زیر 
سن ۱۸ سال ناباروری را افزایش می دهد و آثاری که به زن از نظر 
جسمی وارد می کند، بعضاً جبران ناپذیر است«. این نماینده مردم 
تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۷ بدون  اشــاره به منبــع آمارهایی که اعام می کند، گفت: 
»آمار بیانگر آن اســت که دوســوم ازدواج ها در سنین کودکی 
شانس ابتا به بیماری های مختلف به ویژه سرطان دهانه رحم در 
بزرگسالی را به مراتب افزایش می دهد.«. همچنین ذوالقدر دیگر 

عضو شرکت کننده در این همایش در مصاحبه با خبرگزاری پانا 
در تاریــخ ۱۸ مردادماه پارســال، آمار طاق بــاا و مرگ  و میر 

مادران جوان را از پیامدهای ازدواج در سنین پایین دانست.
از یک سوراخ دو بار گزیده می شویم؟

ایــن اتفاق در حالــی رخ می دهــد که بررســی های مرکز 
پژوهش های مجلس )گزارش شماره ۱۵۹۹۱ این مرکز که مردادماه 
امســال منتشر شد( نشان می دهد که بســیاری از استدال های 
فراکســیون زنان برای افزایش حداقل سن ازدواج مانند آمار باای 
طاق و خشونت خانگی و... تناسبی با آمارهای رسمی کشور ندارد 
و غیرواقعی است. در نتیجه، تبعیت این فراکسیون در ارائه برخی 
استدال ها از سازمان هایی همچون AFPPD و صندوق جمعیت 
ســازمان ملل که هیچ تطابقی با واقعیت های جامعه  ایرانی ندارد، 
پشــتوانه های طرح اصاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را زیر ســؤال 

می برد.
عاوه  بر این، همکاری ایران با نهادهای بین المللی که در پشت 
شعارهای عامه پســند فعالیت می کنند، پیامدهای مفیدی برای 
کشور در حوزه های مختلف به خصوص جمعیت نداشته است. به 
عنوان مثال، می توان بــا همکاری ایران با بانک جهانی و صندوق 

جمعیت سازمان ملل از اوایل دهه هفتاد  اشاره کرد که باعث ایجاد 
بحران جمعیتی و ســقوط ۱۰ ساله  نرخ باروری کشور به زیر حد 
جایگزینی جمعیتی شــد )اطاعات تکمیلی درباره این موضوع را 
می توانید در گزارش کیهان با عنوان »رونویســی از نسخه جدید 
بیگانگان برای کاهش جمعیت ایران« که روز ۳ آبان ماه منتشــر 

شد، بخوانید(.
 )AFPPD( انجمن آسیایی جمعیت و توسعه

چیست؟
 Asian Forum of( انجمن آســیایی جمعیت و توســعه
 )Parliamentarians on Population and Development

 نیز یک ســازمان بین المللی اســت که به عنــوان نهاد هماهنگی
۳۰ کشور در آسیا - اقیانوســیه عمل می کند. AFPPD تأکید 
می کند که فعالیت منطقه ای خود را برای پیشبرد اهداف »توسعه 
پایدار SDGs( ۲۰۳۰(«، »برنامه اقدام ۱۹۹۴ کنفرانس بین المللی 
جمعیت و توســعه« و »کنفرانس بین المللــی ۲۰۱۴ جمعیت و 
توســعه )ICPD PoA(« ترویج می کند. برنامه هایی که یا پیامد 
منفی آن در کشــور نمایان شــده )برنامه تنظیــم جمعیت( و یا 
مغایرت بخش هایی از آن با فرهنگ ایرانی مشــخص شده است. 

با این وجود، AFPPD برابری جنســیتی و توانمندسازی زنان را 
یکی از اولویت های حیاتی و شــعار خود برای سال های ۲۰۱۶ - 
۲۰۱۹ اعام کرده است، شــعاری زیبا که همچون اسناد توسعه 
پایدار ۲۰۳۰، افزایش ســن ازدواج، مردواره کردن زنان و دختران، 
ایجاد اختال هویت جنســی و تضعیف نهاد خانواده از پیامدهای 
قطعی آن اســت. ضمناً AFPPD تأکید می کند که حمایت های 
خود از مجالس را تنها در صورت اجرای دســتورات این ســازمان 
انجام می دهد. دستوراتی که همواره زیر سایه  سیاستمدارانی است 
که با تأمیــن مالی نهادهای بین المللی و تحت فشــار قرار دادن 
کشورهای رقیب، سعی بر تعدیل موازنه قدرت جهانی و منطقه ای 
دارند؛ همچون دارهای سخاوتمندانه ای که عربستان سعودی به 
این منظور در اختیار این نهادها قرار می دهد. با این وجود، مجلس 
شورای اسامی با این ســازمان همکاری محسوسی در سال های 
اخیر داشــته است و نمایندگان مجلس در کنفرانس های مختلف 

این سازمان در ژاپن، سریانکا و تایلند شرکت کرده اند. 
آزمون بزرگ کمیسیون حقوقی و قضایی 

مجلس
همان طور که در ابتدای این گزارش  اشــاره شــد، ممنوعیت 
ازدواج در ســنین پایین یکی از محورهای نشســت سال ۲۰۱۶ 
این ســازمان در توکیــو بوده کــه نمایندگانی از ایــران )پروانه 
سلحشــوری و فاطمه ذوالقدر( در آن شــرکت داشته اند، اتفاقی 
که پیامد آن جز تحت تأثیر قرار گرفتن افکار و رفتار مســئوان 
ایران و خدشــه دار شدن قدرت تصمیم گیری آنها در قبال مسائل 
اساســی کشور نیست. از طرف دیگر و همان طور که قبا نیز بارها 
گفته شده است، تصویب طرح »اصاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی« 
)محدودسازی ازدواج دختران زیر ۱۶ سال( گام بزرگی در راستای 
اجرای نسخه غلط جدید بیگانگان در حوزه جمعیت است و نهایتا 
منجر به کاهش جمعیت و تشــدید بحران پیری جمعیت خواهد 
شــد که کاما برخاف منافع ملی و سیاست های جمعیتی کشور 
است. در نتیجه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آزمون بزرگی 
 در هفتــه جاری در پیش دارد و انتظار می رود کلیات این طرح را 

رد کند. 

گزارش کیهان از آزمون بزرگ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

پشت پرده طرح وارداتی و خسارت بار افزایش حداقل سن ازدواج دختران

یک پایــگاه آمریکایی در تحلیلی نوشــت که 
سیاست های خصمانه کاخ سفید علیه تهران شکست 
خورده، همچنین در بخشی از این تحلیل آمده است که 
اگر امروز ساکن تهران باشید از شهروندان واشنگتن و 

ریاض نسبت به آینده دلگرم تر خواهید بود.
»ان بی ســی« نوشــت: ترامپ از اولین روزهاي ریاست 
جمهوري اش، شــروع به موضع گیري علیــه ایران کرد. ولي 
مجموعه اي از رویدادهای حیرت آور باعث شــده است که وي 

دیگر مانند گذشته مورد حمایت قرار نگیرد. 
ســایت خبری انتخاب بــه نقل از ان بي ســي در ادامه 
آورده اســت: با اینکه پنج ماه از این صحبت ها گذشــته، سه 
رکن اساســی سیاســت ترامپ در قبال ایران، در حال از هم 
گسیختگي است. اول اینکه عربستان سعودي در حال حاضر، 
بحراني ترین شــرایطش را در طول تاریــخ، به خاطر به قتل 
رســاندن جمال خاشقجي، پشت سر مي گذارد. آمریکا خیلي 
وقت است که چشــمانش را به روي جنایات عربستان بسته 

است... 
روابط عربســتان با آمریکا تجســم تمام چیزهایی است 
که نمایندگان پیشرو مخالف آنها هستند: یک رابطه خوب با 
دیکتاتوری بي رحم که تحت تاثیر حرص و طمع تولیدکنندگان 
تسلیحات شکل گرفته و این درحالی است که آمریکا همدست 
عربستان در قحطي برنامه ریزي شده در یمن قلمداد می شود و 
حقوق بشر و حقوق زنان توسط خاندان سعودي نقض مي شود. 
دوم اینکه اسرائیل نقشی اساسی و پنهان را در سیاست 
هاي ضدایراني ترامپ بازي کرده است... اما اکنون نتانیاهو برای 

باقی ماندن در قدرت با یک جدال موجودیتی در داخل مواجه 
اســت. دادستان هاي اسرائیلي این هفته صدور کیفرخواستی 
علیــه او را تقاضا کرده اند... بعید اســت دولت آتي اســرائیل 
سیاســت هاي جدیدي را در مواجهه با ایران اتخاذ کند، ولي 
مانند نتانیاهو نیز آمریکا و عربســتان را با آغوش باز نخواهد 
پذیرفت. این مي تواند یک شــکاف خطرناک در دایره روابط 

آمریکا، اسرائیل و عربستان علیه ایران ایجاد کند.
سوم اینکه، انعطاف پذیری سیاســي خود ترامپ نیز در 
مخاطره قرار گرفته است. با عبور از انتخابات میان دوره ای، از 
این پس ترامپ با موانع سیاسي بیشتري روبه رو خواهد شد، 
احتمال دارد مجلس مواردی مانند حســاب مالیاتی ترامپ تا 
روابطش با عربســتان سعودي و سیاست هاي ضدایراني اش را 
مورد بررســي قرار دهد. از آنجا که از این پس ترامپ مجبور 
خواهد شد در سیاست داخلی، موضعی دفاعی بگیرد، احتماا 
دیگر قادر نخواهد سیاســت اولویت دهی به مسئله ایران را به 

پیش ببرد.
ترامپ پیش بینــي کرده که واحد پــول ایران همچنان 
به ســقوطش ادامه خواهد داد و صادرات نفت این کشــور به 
صفر خواهد رســید... اما وضعیت ریال به ثبات بازگشته است 
و ترامپ از ابتدای اعمال تحریم های نفتی مجبور شد تا هشت 

کشوراروپایي و آسیایي را از تحریم معاف کند. 
تمام این نقشه ها طراحي شــده بود تا سقوط اقتصادي 
ایــران رخ دهد. طبق گزارش نیویــورک تایمز، یک طرح دو 
میلیارد داری به ترامپ پیشنهاد شد تا با بي ثبات کردن ایران 
از لحاظ اقتصادي و ایجاد جو رواني در شــبکه هاي مجازي، 

مردم ایران اعتمادشان را نسبت به دولتشان از دست بدهند. 
نشــانه ها حاکي از آن اســت که اجراي این نقشه با موافقت 
ترامپ روبه رو شــد که البته تاکنون دستاوردی نداشته و نرخ 

ریال هم ثابت مانده است.
امروز اگر شــما در تهران ساکن باشــید به احتمال زیاد 
نسبت به آینده، بسیار دلگرم تر از کسي هستید که در ریاض 
یا واشنگتن زندگي مي کند. ترامپ هرکاري مي توانست علیه 

ایران انجام داد، ولي هیچ کدام جواب نداد. 
تصویر نادرست

از سیاستگذاران ایران ارائه می دهند!
نشنال اینترســت نیز در مطلبی مشابه به این شکست 
سیاســت های آمریکا علیه ایــران پرداخته اســت: تاکنون 
سیاست اعمال فشار حداکثری بر ایران توسط دولت ترامپ، 
موفق نشده تغییر و تحول خاصی در رفتار ایران ایجاد کند... 
تحریم هایی که دولت ترامــپ وضع کرده برخاف دور قبلی 
تحریم های هسته ای، فاقد حمایت بین المللی است و بیش از 

آنکه بر دولت ایران تأثیر بگذارد، مردم عادی را آزار می دهد. 
در مورد ایران گفته می شــود هدف از وضع تحریم های 
جدیــد، ممانعت از اعطای منابعی به ایران اســت که موجب 
تقویت رفتار منفی آن در منطقه می شود که منتقدان مدام از 
آن دم می زنند. این گفتمان که حتی پیش از انعقاد برجام نیز 

مطرح بود، نقاط ضعف زیادی دارد. 
این دسته، همواره از عباراتی مانند رفتار خصمانه و مخرب 
در مورد ایران اســتفاده می کنند که البته متکی به حقایق و 
مدارک مشخصی نیســت. آنچه گفته نمی شود این است که 

چرا ایران چنین رفتاری از خود بــروز می دهد، آیا این رفتار 
با رفتار سایر کشورهای منطقه متفاوت است و آیا اصا انجام 
یــا عدم انجام آن فرقی برای منافع آمریکا در خاورمیانه دارد. 
قتل خاشقجی نشان داد، این عربستان سعودی است نه ایران 
که مرتکب اقدامات خصمانه مانند ترور منتقدان حکومت در 
خارج از مرزهای خود می شود که البته دولت ترامپ عاقه ای 
به توجه به این حقایق ندارد. به عبارت دقیق تر، تصویری که 
از ایران ارائه می شود، ترکیب ناخوشایندی از همکاری تندروها 
با تعدادی حســابدار است. یعنی عده ای نشســته اند و مدام 
حســاب های بانکی ایران را چک می کنند تا بدانند چه موقع 

قادرند اقدامات مخربی را در منطقه به انجام برسانند.
مسئله اینجاست که سایر موضوعات برای رئیس جمهور 
منتخب مردم ایران از اهمیت زیادی برخوردار اســت. ایران 
یک نظام سیاسی واقعی دارد و مانند ایاات متحده آمریکا، 
بی ثباتــی اقتصادی موجــب به مخاطره افتــادن این نظام 
سیاسی می شــود. مسئله دیگر این اســت که انجام برخی 
اقدامــات ایران در منطقه که منتقدان آمریکایی مدام از آنها 
نام می برند، برای تهران بســیار کم هزینه تر از آن هستند که 
نیاز به منابع آزاد شــده توســط برجام داشته باشند. نمونه 
واضح آن، حمایت اندک از حوثی های یمن اســت که بسیار 
ناچیزتر و کم هزینه تر از مخارج عربســتان بــرای مقابله با 
آنهاست. مشکل اصلی تصویر ارائه شــده از ایران این است 
که در حقیقت آنچه بر تصمیمات مقامات ایرانی حاکم است، 
مســائل حساس سیاسی و امنیتی است، نه میزان موجودی 

حسابهای بانکی در خارج از کشور.

امروز اگر کسی ساکن تهران باشد از شهروندان واشنگتن و ریاض به آینده امیدوارتر است
پایگاه ان بی سی آمریکا:
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مدیرعامل شهر پرند از فعال سازی مجدد کارگاه های عملیاتی 
سایت مسکن مهر کیسون پرند خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری 

سه هزار واحد مسکن مهر کیسون افتتاح می شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، محسن وطن خواهی 
با بیان اینکه سایت مسکن مهر کیسون واقع در منطقه جنوبی فاز ۶ شهر 
جدید پرند دارای ۱۶ هزار واحد مسکونی بوده که هشت هزار واحد آن تا 
کنون به متقاضیان تحویل داده شده است گفت: خوشبختانه با تمهیدات 
اندیشیده شده در ماه های اخیر و راهکارهای اعامی از سوی مجمع شرکت 
عمران شــهرهای جدید موفق شدیم این سایت را مجددا فعال و عملیات 

اجرایی را آغاز کنیم.
وی با  اشاره به اینکه هم اکنون ۹۶۰ واحد در این سایت در حال واگذاری 
به متقاضیان است گفت: هم اکنون هزار و 2۰۰ واحد در منطقه ۶ این سایت 
در دست پیگیری است که در صورت رفع مشکات تا دو ماه آینده به مالکان 

تحویل داده خواهد شد.
این مقام مسئول با تأکید براینکه در صورت رفع تمامی نواقص آمادگی 
افتتاح سه هزار تا 32۰۰ واحد در این سایت را داریم گفت: در این منطقه 
مشکلی از لحاظ خدمات زیربنایی نداریم و تنها اتصال آنها به شبکه باقی مانده 
است که پس از تکمیل و اتمام عملیات محوطه سازی می توانیم نوید اتفاقات 

خوبی دراین ناحیه را به متقاضیان بدهیم.
به گفته وطن خواهی، بخش عمده ای از فشارهای مردم و مشکات شهر 
جدید پرند مربوط به تکمیل پروژه های شــرکت کیسون بوده که با ساز و 

کارهای اعام شده میزان چشمگیری از آنها رفع خواهد شد.
وی با اعام این مطلب که بخش گســترده ای از پروژه ها تا پایان سال 
جاری افتتاح خواهد شــد گفت: بقیــه واحدهای باقیمانده پس از تکمیل 
خدمــات زیربنایی به مدت یک ماه و نیم برای انجام عملیات روســازی و 

محوطه سازی زمان نیاز دارند تا آماده تحویل به مالکان شوند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در این خصوص تأکید کرد: 
شرکت عمران آمادگی تحویل تا ۱۶ هزار واحد از 2۵ هزار واحد پروژه های 

باقی مانده پرند را به شرط تکمیل خدمات زیربنایی دارد.

رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به 
طبیعی شدن روند نرخ ارز در کشور، اعام 
کرد: بازار ارز در کنترل بانک مرکزی است. 
به گــزارش روابــط عمومی بانک مرکزی، 
عبدالناصر همتی  با انتشــار پستی در صفحه 
اینســتاگرام خود با بیان اینکه آنچه امروز در 
بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی تعدیل 
تدریجی قیمت ارز در مســیر واقعی شدن آن 
اســت نوشت: بانک مرکزی به دور از هیجانات 
غیــر ضرور و با تدبیر ازم بــازار را مدیریت و 

هدایت می کند.
وی با  اشــاره به عوامل ایجاد تعادل در بازار 
ارز ادامه داد: اقدامات بانک مرکزی در تامین و 
تسهیل عرضه اسکناس و حواله توسط فعالین 
بازار و نیز گشایش تدریجی کانال های مالی با 
کشورهای هشتگانه و اتحادیه اروپا ثبات ازم 
در بازار ارز در مســیر هدف تعیین شــده را به 

وجود خواهد آورد.
رئیس  کل بانــک مرکزی با تاکید بر اینکه 
بازار ارز در کنترل بانک مرکزی اســت و نحوه 
دخالت در بازار ارز بخشــی از برنامه مدیریت 
بازار اســت به مردم هشدار داده که با توجه به 
ریسک بازار مراقبت ازم را داشته باشند و در دام 

نوسان گیری و سفته بازی داان 
ارز قرار نگیرند.

در همین زمینه روابط عمومی 
بانک مرکزی طی گزارش دیگری 
اعــام کــرد بــا توجه بــه روند 
کاهشی نرخ ارز در بازار و تقویت 
مــداوم ارزش پول ملــی، برخی 
کانال هــای ناشــناخته مجازی با 
انتشــار جمات جعلــی در مورد 
»وضعیت اقتصادی کشور«، »هزینه 
بر بودن پایین نگاه داشتن قیمت 
ارز برای بانک مرکزی« و انتساب 
آن بــه رئیــس  کل بانک مرکزی 

تاش می کنند نسبت به بازار پول و ارز در بین 
مردم نگرانی ایجاد کنند.

بانک مرکزی ضمن تکذیب این گونه مطالب 
منتسب به همتی تاکید کرد اظهارات رئیس کل 
بانک مرکزی در سایت بانک مرکزی، رسانه های 
رســمی کشور و اینســتاگرام ایشان منعکس 
می شــود. لذا مردم و رســانه ها توجهی به این 
خبرسازی های هدفدار نکنند و مطلع باشند هر 
خبری مرتبط با رئیس کل بانک مرکزی ابتدا در 
سایت بانک مرکزی و رسانه های رسمی منتشر 

می شود و نه کانالهای بی نام و نشان!
بانک مرکزی ارز خارج از کشور 

صادرکنندگان را می خرد
در همین جهــت، غامرضا پناهی، معاون 
ارزی بانک مرکزی در نشســت هم اندیشی با 
نمایندگان بخش تولید کشور اظهار داشت: باید 
توجه داشته باشیم که تمام بخشنامه های بانک 
مرکزی بر مبنای قانون صادر می شود و مبتنی 
بر صدور قوانین، ناگزیر به اباغ بخشنامه های 
مرتبط با آن هســتیم. همچنین به روزرسانی 

مقررات برای دســتیابی به شفافیت همواره در 
دستور کار قرار دارد. 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی افزود: نمونه 
شاخص این مقررات، اباغ بخشنامه برگشت ارز 
حاصل از صادرات اســت که با هدف به جریان 
افتادن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی 

کشور صادر و به روزرسانی شده است. 
معــاون ارزی بانک مرکزی ادامــه داد: با 
این حال طی ماه های اخیر ســعی شده صدور 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها را به حداقل برسانیم 
تــا وضعیت با ثباتی را بــرای صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان در فضای مقرراتی ایجاد کنیم. 

پناهــی در پاســخ به گایه های منتشــر 
شده از ســوی برخی صادرکنندگان مبنی بر 
ناشــناخته بودن »نیمــا« در فضای مبادات 
تجــاری بین المللی گفت: اصــوا نیما )نظام 
یکپارچه معامات ارزی( یک ســامانه داخلی 
برای ثبت صادرات و واردات کشور است و اگر 
صادرکننده ای در خارج از کشور ارز در اختیار 
دارد، بانــک مرکزی آمادگی خریــد آن را به 
نرخ توافقــی دارد. در ادامه واردکننده ای را به 
فروشنده معرفی می کنیم تا با همان ارز کاایی 

را به کشور وارد کند. 

همتی:

بازار ارز در کنترل بانک مرکزی است

در پــی درج خبری با عنوان »برخورد 
دوگانه مسئوان وزارت نیرو با اخبار کم آبی 
و بارندگــی!« در تاریخ 11 آذر 97، وزارت 

نیرو توضیحاتی برای کیهان ارسال کرد.
در توضیحــات وزارت نیــرو آمده اســت: 
»براســاس مبانی محاســبات بارش در وزارت 
نیرو، به طور متوســط، سهم بارش فصل پاییز 
از کل بارش هر ســال آبی برابر با ۶3 میلی متر 
یا به عبارتی معادل 2۵ درصد بارش ســال آبی 
می باشد. با وقوع بارش 8۰ میلیمتری تا تاریخ 
۱۵ آذرماه ســال ۱3۹7، عما بارش های این 
فصــل بیش از انتظار بوده اســت، ولی به طور 
متوسط، ســهم عمده بارش سال آبی عما در 
فصل زمستان بوده که وزن آن معادل 4۶ درصد 
کل بارش سال آبی است. براین اساس و با تکیه 
صرف بر ســهم 2۵ درصدی بارش فصل پاییز، 
نمی توان درخصوص فصول یا ماه های باقی مانده 

از سال آبی جاری قضاوت نمود.
براین اســاس و با توجه به بارش های فصل 
پاییز، شرایط بارش کشور تا این زمان، مناسب 
ارزیابی می شود. لیکن بایستی توجه داشت که 
رواناب، جریان ســطحی و نفوذ از بارش است 
که تاثیر و نقش آن را در منابع آب مشــخص 
می نمایــد که وضعیت منابــع آب زیرزمینی و 
وضعیت حجم آب موجود در مخازن ســدهای 
مهم و درحال بهره برداری از معیارهای تشخیص 
اثر آن اســت. کم آبی و کمبود منابع آب به ویژه 
در آبخوان هــای آب زیرزمینی و بارگذاری های 
خارج از توان بر روی آنها، مواردی اســت که با 
بارش کافی حتی در یک ســال آبی خاص نیز 
جبران نشده و از شرایط نامناسب وضعیت منابع 
آب نخواهد کاست. شایان ذکر اینکه، ارقام ارائه 
شده توسط مدیران و مسئولین محترم وزارت 
نیرو، واحد بوده لیکن تحلیل و ارزیابی ها ممکن 

است متفاوت باشد.«
کیهان: در خبر مورد اشاره به نقل از مهدی 
نظری، کارشناس حوزه آب آمده بود: »تا پایان 
روز 8 آذر، متوسط بارش تجمعی در کشور به 
75 میلیمتر رســید. این عدد بیش از 3 برابر 
سال قبل و نسبت به متوسط نیم قرن اخیر، 116 
درصد افزایش را نشان می دهد... مدیران حوزه 
آب، نقش مردم را در »صرفه جویی« تعریف و 
خاصه می کنند؛ به همین دلیل انتشار و تکرار 
اخبار کم آبی را مفید و اپوشانی آمار بارندگی ها 

را ضروری می دانند.«
هرچند می د انیم که در یک کشور کم آب 
زندگی می کنیم و دغدغه مســئوان وزارت 
نیرو درباره تامین پایدار ذخایر آب کشور قابل 
احترام است، اما واقعیت این است که تذکرات 
بلند  اندازه ای  به  مسئوان درخصوص کم آبی 
و ممتد بوده که افکار عمومی را نسبت به این 
موضوع تا حدودی بی تفاوت و بی اعتماد کرده 

است.
از ســوی دیگر تکرار بی اندازه و غلو آمیز 
اخبار کم آبی به ابزاری در دســت برخی دیگر 
از مسئوان برای انکار ضرورت خودکفایی در 
محصوات کشــاورزی و تامین امنیت غذایی 

کشور بدل شده است.
عاوه بر این، همان طور که در خبر کیهان 
آمده بود، پنهان کردن خبر بارندگی ها و تاکید 
بر اخبار کم آبی، این شائبه را ایجاد می کند که 
مسئوان مایل هســتند به جای پاسخگویی 
دربرابر عملکرد خود در زمینه مدیریت منابع 

آب، همه مشکات را به کم آبی ارجاع بدهند.
مدیریت افکار عمومی برای صرفه جویی در 
مصرف آب بدیهی است و بارها در کیهان مورد 
توجه قرار گرفته اســت، اما انتشار خبرهای 
بارندگی در کنار اخبار کم آبی تصویر واقعی تری 
از وضعیت آب کشور به جامعه منتقل خواهد 

کرد.

توضیحات وزارت نیرو درباره یک خبر

در شــرایطی که طی یک ســال اخیر 
محصوات تراریخته به کشــور گسترش 
اعام  معاون سازمان محیط زیست  یافته، 
کرده این سازمان هنوز به مسئله تراریخته 

ورود نکرده است! 
بیش از یک ســال اســت که سازمان محیط 
زیســت بر طبل ورود محصــوات تراریخته به 
کشور می کوبد، چنانچه عیسی کانتری رئیس این 
سازمان، از سال گذشته بدون توجه به مستندات 
متعددی که درباره مخاطرات و عوارض محصوات 
تراریخته انتشــار یافته بود، مدعی شد: »کسانی 
که مخالف تراریخته هستند استدال منطقی و 

علمی ندارند.« 
با این حال خبرهایی از گوشه و کنار شنیده 
می شد که واردات این محصوات آغاز شده است؛ 

چنانچه محمود توایی؛ رئیس انجمن ژنتیک ایران 
گفته بود: »حدود ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور 
ما وارداتی اســت که از آرژانتیــن و برزیل وارد 

می شود و بطور ۱۰۰ درصد تراریخته است.«
مهم تــر اینکــه محمدرضا شــاعری، عضو 
هیئت رئیسه کشاورزی مجلس شورای اسامی 
نیز گفته بــود: »در دولت جدید و پس از اباغ 
برنامه ششم، واردات محصوات تراریخته افزایش 

یافت.« 
با تمام این شواهد که حاکی از ورود و گسترش 
محصوات تراریخته به کشور است، معاون سازمان 
محیط زیست اعام کرده سازمان محیط زیست به 

موضوع تراریخته هنوز ورود نکرده است! 
حمیــد ظهرابی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
فارس، در پاســخ به اینکه موضع سازمان محیط 

زیست درباره محصوات تراریخته چیست؟ اظهار 
داشــت: بهبود محصوات کشــاورزی و افزایش 
تولید را دارد، اما نگرانی از آسیب زدن به محیط 
زیســت هم در کنار آن وجود دارد اگرچه هنوز 

اثبات نشده است. 
وی افزود:  اینکه سازمان حفاظت محیط زیست 
در قبال محصــوات تراریخته چه کار بکند، در 
قانون کاما مشخص است،  سازمان محیط زیست 
وظیفــه دارد که ارزیابــی آن را در قبال محیط 
زیســت انجام دهد و موافقت یا مخالفت خود را 
اعــام کند که چون هنوز محصول تراریخته در 
کشور تولید نشده سازمان محیط زیست به این 

مسئله ورود نکرده است. 
معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست 
با بیان اینکه معموا محصوات تراریخته یا وارد 

می شــوند و یا محصواتی هســتند که در آنها 
تراریخته به کار رفته اســت، اضافه کرد:  بنابراین 
این کارها  بیشتر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است 
و تاکنون تولید محصوات تراریخته در کشــور 
وجود نداشته تا سازمان محیط زیست ارزیابی های 

زیست محیطی آن را انجام دهد. 
ازم به ذکر اســت، هرچند طبق گفته این 
مقام مســئول محصوات تراریخته در کشــور 
تولید نشــده اما این ســازمان نسبت به عوارض 
کل این محصوات در زمینه های زیست محیطی 
مســئولیت دارد و با توجه به اینکه واردات این 
محصوات همان آثاری را که تولید داخلی دارد، 
به جا می گذارد؛ این سازمان نمی تواند نسبت به 

این موضوع بی تفاوت باشد.

با وجود گسترش واردات محصوات دست کاری شده به کشور

محیط زیست: هنوز به موضوع تراریخته ورود نکرده ایم!

تاکنــون  گفــت:  نفــت  وزیــر 
برای ســهمیه بندی یــا تغییر قیمــت 
سوخت در دولت تصمیم گیری نشده است. 
بیژن نامدار زنگنه در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه دو ســیما اظهار داشت: براساس 
برآوردها، صاحبان حــدود ۱۰ میلیون خودرو 
و موتورســیکلت فاقد کارت سوخت هستند و 
تاکنون یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر برای صدور 

کارت سوخت مراجعه یا ثبت نام کرده اند.
وی افزود: طرح کنونــی برای صدور کارت 
سوخت با هدف مشخص شدن وضعیت سوخت 
خودروها است و تاکنون برای سهمیه بندی یا 
تغییر قیمت ســوخت در دولت تصمیم گیری 

نشده است. 
وزیر نفت ادامه داد: میزان قاچاق ســوخت 
از کشــور حدود چهار تا پنج میلیون لیتر )در 

روز( است. 

به گزارش مشرق، زنگنه اجاس 
اخیر اوپک را سخت و تحت فشار 
شدید آمریکا دانست و گفت: عمده 
فشارها به ایران در این اجاس را دو 
کشور همسایه داشتند و اقداماتشان 

غیردوستانه بود. 
به گفتــه وی، در صورتی که 
بــا کاهش تولیدات مــان موافقت 
می کردیــم ۶۰۰ هزار بشــکه از 
ظرفیت تولید و فروش نفت کشور 
کاسته می شد اما جمهوری اسامی 

ایران از اجرای قطعنامه اجاس اخیر اوپک برای 
کاهش تولید مستثنی شد. 

وزیر نفت اضافه کرد: روند فعلی بازار نشان 
می دهد که اقدام مثبت اوپک در کاهش تولید 

نفت پذیرفته شده است. 
زنگنه با  اشاره به طراحی 27 فاز برای پارس 

جنوبی گفت: تا پارسال 2۱ فاز به مدار آمد و تا 
پایان امسال چهار فاز دیگر عملیاتی خواهد شد.

وی بیان کرد: نفت خام و فراورده های نفتی از 
نظر تحریم تفاوتی باهم ندارند بلکه فشار آمریکا 
برای تحریم فراورده های نفتی ایران بیشــتر از 

نفت خام است.
وزیر نفت افزود: در بورس نفت اجازه عرضه 

یک میلیون بشــکه نفت خام را داشتیم که به 
پایان رســید و در تاشــیم تا با گرفتن مجوز، 
برای شش ماه دیگر، بورس نفت را فعال کنیم. 
زنگنه گفت: از نظــر درصدی، نیروگاه های 
کشــور با 37 درصد بزرگتریــن مصرف کننده 
گاز کشــور هستند و پس از آن صنایع، ازجمله 
پتروشیمی ها با 3۰ درصد و بخش خانگی با 2۵ 

درصد در رده های بعدی قرار دارند.
وی افزود: ایجاد چند پاایشــگاه در سیراف 
در حــال انجام بود که بــه تحریم های جدید 
برخورد کردیم و نتوانستیم آنها را اجرا کنیم و 
هم اکنون این طرح ها را در سرمایه گذاری های 

جدید دیده ایم. 
وزیر نفت اضافه کرد: همکاران ما در وزارت 
نفت برای شکســتن تحریم ها شبانه روز تاش 
می کنند تا این جنگ نابرابر و غیرعادانه پیروز 

شوند.

وزیر نفت: 

 تصمیمی برای تغییر قیمت سوخت
 نگرفته ایم

مدیرعامل شهر پرند اعام کرد
  افتتاح 3 هزار مسکن مهر پرند 

تا پایان سال
رئیس  اتاق ایران با بیان اینکه همه مشکات اقتصادی 
از تحریم ها تأثیر نمی پذیرد، موانع داخلی را به عنوان علت 

برخی از این مشکات عنوان کرد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غامحسین شافعی در ششمین 
همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب در مشهد 
با اشاره به مشــکات پیش روی اقتصاد کشور گفت: به طور حتم 
همه مشــکاتی که فعاان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، 
از تحریم ها تأثیر نمی پذیرد و مشــکات کهنه، مســائل بنیادین و 
دمل های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم ها عاملی بوده تا 
با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطاح سر باز کنند.

وی با انتقاد از بی توجهی ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: 
باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت ها و سیاســت های 
تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیات، معافیت مالیاتی و مشوق های 
دیگری از این دســت، در کشــور ما به کارهای دالی، واسطه گری 
مالی و امور غیرمولد تعلق می گیرد. اگر فردی ســرمایه ای داشــته 
باشــد ترجیح می دهد تا آن را در بانک بگذارد و ســودش را بگیرد 
و حتی از مالیات نیز معاف اســت اما اگر این پول را در بخش مولد 

سرمایه گذاری کند، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
رئیــس  اتاق ایران ادامه داد: مؤسســات مالی و اعتباری که در 
برهه ای ســودهای کان می دادند، وقتی دچار بحران شدند؛ همه 
حاکمیت دست به دســت هم داد و تاش کردند تا کسری پول این 
مؤسسات تأمین شده و ســپرده گذاران به پول خود برسند اما اگر 
یک تولیدکننده ای که سال ها با صداقت تاش کرده، دچار مشکلی 
بشود و از عهده پرداخت هزینه ها برنیاید، اخطار، جریمه، محکومیت 
و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی پرسد. باید 

این روش را تغییر دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
 عامل بیشتر مشکات اقتصادی 

تحریم نیست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار 
کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، 
این هفته نرخ خرید تضمینی  قرار است 

گندم به دو هزار تومان افزایش یابد.
عباس پاپــی زاده در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، از احتمــال افزایش مجدد 
قیمــت خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: 
در سال های اخیر، دولت بنابر قانون با موضوع 
نرخ خرید تضمینــی گندم به صورت منطقی 
برخورد نکرده که این امر واکنش های متعددی 

را به همراه داشته است.
وی افــزود: رویکرد دولــت در قانون خرید 
تضمینی گندم طی سال های اخیر بدان معناست 
که دولت در نظر دارد بار مالی دیگر بخش های 
اقتصادی را به دوش کشــاورزان بیندازد و به 
عبارتی چند هزار میلیارد تومان مالیات پنهان 

از کشاورزان دریافت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسامی تجدید نظر دولت در نرخ خرید تضمینی 
گندم را امری ضروری دانست و عنوان کرد: با 
توجه به آن که تغییر قیمت از ۱47۰ به ۱۶۰۰ 
تومان نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند 
و جوابگوی هزینه های تولیدشان باشد، از این 
رو افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به دو هزار 

تومان یک ضرورت به شمار می رود.
پاپی زاده ادامــه داد: طی هفته جاری قرار 
اســت قیمت خرید تضمینی گندم به دو هزار 
تومان افزایش یابد و چنانچه این موضوع اجرایی 
نشود، نمایندگان موضوع استیضاح و پیگیری از 
قوه قضائیه را بنابر آیین نامه داخلی مجلس در 
دستور کار خود قرار می دهند تا قوه قضائیه با 

خاطیان امر برخورد کند.

یک نماینده مجلس خبر داد

 احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 2 هزار تومان
افزایش فروش نفت عربستان به چین می تواند وابستگی 
پکن در برابر ریاض و واشنگتن را بیشتر کرده و برای اقتصاد 

این کشور شرقی خطرناک باشد.
آژانس بین المللی انــرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود 
برآورد کرد با وجود توافق اخیر عربســتان سعودی برای برعهده 
گرفتن عمده کاهش تولید، این کشور قراردادهایی را با چین امضا 
کرده که صادراتش را در ســال میادی آینده حداکثر ۶۰۰ هزار 

بشکه در روز افزایش خواهد داد.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی برآورد خود از تقاضا 
برای نفت اوپک در ســه ماهه اول و سه ماهه دوم سال 2۰۱۹ را 
به ترتیب به میزان 7۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش 
داد و پیش بینــی کرد بدنبال توافق مــاه جاری اوپک در وین، از 

شدت اشباع عرضه در بازار نفت کاسته خواهد شد. 
ایــن آژانس در گزارش ماهانه خود برآوردش از رشــد تولید 
غیراوپک در ســال میادی آینده را به میزان 4۱۵ هزار بشکه در 
روز کاهش داد و به ۱/۵ میلیون بشکه در روز رساند که تا حدود 
زیادی به دلیل مشارکت روسیه در توافق کاهش تولید اوپک است. 
همچنین بر اســاس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقاضا 
برای نفت اوپک در ســه ماهه اول ســال 2۰۱۹ به 3۱/4میلیون 
بشــکه در روز و در سه ماهه دوم به 3۱/8 میلیون بشکه در روز 
خواهد رســید. تولید این گروه در نوامبر با در نظر گرفتن تولید 
قطر که خروجش از اوپک را اعام کرد، 33/۰3 میلیون بشکه در 

روز برآورد شده است. 
بر اساس گزارش رویترز، در حالی که آژانس بین المللی انرژی 
در این گزارش پیش بینی کرده میزان تقاضا از عرضه در سه ماهه 
اول بــه میزان قابل ماحظه ای فراتر خواهد رفت اما اوپک انتظار 

دارد بازار همچنان با عرضه مازاد بر تقاضا روبرو شود.
با این حال، آژانس بین المللی انرژی اعام کرده که سطح ذخایر 
نفت کشورهای عضو سازمان OECD در اکتبر به باای میانگین 
پنج ساله صعود کرده و به 2/872 میلیارد بشکه رسیده است که 

منعکس کننده افزایش اخیر تولید است.
گفتنی است، کارشناسان معتقدند؛ شیر فلکه نفت کشورهای 
عربی و آفریقایی در دست آمریکایی هاست و وابستگی به نفت آنها 
برای چین یا هر خریدار دیگری خطرناک است. روسیه هم گاهی 
بر ســر مسائلی ممکن است مشتریان نفت خود را مجازات کند. 
همان کاری که با اروپا بر سر گاز انجام داد. این در حالی است که 
اختیار نفت کشور مستقلی چون ایران در اختیار خودش است و 
ایران ثابت کرده که زیر عهد خود با مشــتریانش نمی زند. ایران؛ 
مطمئن ترین فروشــنده نفت در بین کشورهای نفتی است و این 
مســئله را دیپلمات ها و مسئوان وزارت نفت باید با ذکر سوابق 

تاریخی به دنیا اعام کنند.

کارشناسان:
افزایش وابستگی به نفت عربستان 

برای چین خطرناک است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به تورم، 
میزان یارانه ها باید سه برابر شود.

به گزارش مشرق، ناصر موسوی ارگانی با بیان اینکه افزایش تورم 
و کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا مردم تحت فشار اقتصادی قرار 
گیرند، اظهار داشت: به همین دلیل باید از طریق افزایش یارانه ها از 

اقشار آسیب پذیر حمایت شود تا کمتر آسیب ببینند.
وی با بیان اینکه میزان یارانه نقدی از سال 8۹ تاکنون 4۵ هزار 
تومان ثابت مانده است، افزود: اما از آن سال تاکنون هزینه ها مردم 
نســبت به قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش از ۱2 برابر 

افزایش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برای مثال قیمت 
بنزیــن از زمان هدفمندی یارانه ها تاکنون ۱۰ برابر افزایش یافته و 
قیمت نرخ بهای گاز، برق و آب و برخی دیگر از خدمات تقریبا ۱2 

برابر افزایش یافته است.
موســوی ارگانی با بیان اینکه قدرت پول ملی ما نیز نسبت به 
سال گذشته به یک چهارم کاهش یافته است، تصریح کرد: با توجه 
به شرایط اقتصادی میزان یارانه ها حداقل باید سه برابر شود تا بتواند 

جبران کننده یارانه 4۵ هزار تومانی سال 8۹ باشد.
نماینــده مردم فاورجان در مجلس تاکید کرد: ارزش 4۵ هزار 
تومان یارانه ســال 8۹ به ۱2هزار تومان کاهش یافته است بنابراین 
اگر میزان یارانه به ســه برابر افزایش نیابد باعث می شــود تا سفره 

مردم کوچکتر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
یارانه ها باید 3 برابر شود

نائب رئیس  کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: تا زمانی 
که به خواسته  نمایندگان کارگران جامه عمل پوشانده نشود، وارد 

پرونده دستمزد سال آینده نخواهیم شد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد شدید از عدم برگزاری جلسات 
شــورای عالی کار اظهارداشت: در حالی که به پایان سال چند ماه بیشتر 
نمانده، شــورای عالی کار کمترین اهمیتی به خواسته و مطالبات کارگران 
و نمایندگان آنها نداشــته است در صورتی که طبق همان قانون کاری که 
مدام از آن دم می زنند شورای عالی کار باید ماهانه یک جلسه تشکیل بدهد.
وی ادامه داد: مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کارگران، معیشت است 
و وقتی کارگران نان نداشــته باشــند به فکر تامین اجتماعی و مشکات 
اقتصادی هم نخواهند بود. بنابراین معتقدم تا زمانی که تکلیف جلســات 
برگزار نشده شورای عالی کار مشخص نشود وارد مباحث مزد ۹8 نخواهیم 

شد و کارفرمایان و دولت می توانند با هم جلسه بگذارند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران تاکید کرد: آقای 
شریعتمداری در اولین روز حضور در وزارتخانه با تشکل های کارگری جلسه 
گذاشــت، صحبت های آنها را شنید و گفت که برای ترمیم مزد و معیشت 
کارگران برنامه دارد و ما منتظر برنامه ها هستیم. این در حالی است که تنها 
یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده و ماه گذشته هیچ جلسه ای نداشتیم 
و آذرماه هم روبه پایان اســت. ما با مشــاوران وزیر کاری نداریم اما از وزیر 
کار می خواهیم تکلیف جلسات شورای عالی کار را روشن کند و امیدواریم 
تحت القائات مشاوران یا برخی افراد قرار نگرفته باشند و مستقل عمل کنند.

چمنی افزود: متاسفانه اقام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری روز 
به روز در حال افزایش است و کمر کارگران زیر بار هزینه ها خم شده و جز 

خدا هیچ کسی فریادرس کارگران نیست.
این مقام ارشــد کارگری بــا بیان اینکه دولــت و کارفرمایان باید به 
مســئولیت های اجتماعی خود درقبال کارگران عمل کنند، گفت: از دولت 
می خواهیم کارگران را به عنوان شهروند درجه سه و چهار قبول کند و برای 
سفره خالی آنها چاره ای بیاندیشد. وی با طرح این پرسش که نمی دانیم در 
وزارت کار چه خبر است؟ گفت: نمایندگان کارگری حق دارند درباره مطالبات 
و موضوعات اساسی و حیاتی کارگران از جمله دستمزد اظهارنظر کنند و از 
معاون روابط کار هم می خواهیم به عنوان دبیر شورای عالی کار به وظایف 
قانونی خود عمل کند و پیگیر جلسات متوقف شده شورای عالی کار باشد.

گفتنی اســت، از جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور 
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و در آن بر اختصاص بســته های 
غذایی به کارگران تاکید شــد یک ماهی می گذرد. در آن جلسه نمایندگان 
کارگری در نامه ای به وزیر کار تشکیل جلسه ای منحصر با موضوع دستمزد 
کارگران را خواستار شدند اما برخاف انتظار به جلسه ای در وزارت کار دعوت 
شــدند که به موضوع شرایط اقتصادی و راهکارهای خروج بنگاه ها از رکود 
می پرداخت. پس از پایان جلسه نمایندگان کارگری از منتفی شدن ترمیم 

مزد کارگران خبر دادند.

مقام ارشد کارگری:
تصمیمی برای ورود به دستمزد 

سال آینده کارگران نداریم

وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز کشــور از اول مهر 
تا ســاعت 18:3۰ روز ۲۲ آذر سال آبی 98-97 حاکی از رشد ۲1۲ 

درصدی بارش ها دارد. 
به گزارش گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، براساس آخرین 
اطاعات دریافتی از سازمان منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش های جوی از 

اول مهر تا 23 آذر سال آبی ۹8-۹7 بالغ بر 8۶/۱ میلیمتر است.
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت )۵2/۶ 
میلیمتر( ۶3/7 درصد افزایش و نســبت به دوره مشــابه سال آبی گذشته 
)27/۶ میلیمتر( 2۱2 درصد افزایش نشــان می دهد. ضمناً حجم بارش در 
دوره اول مهر تا 22 آذر، معادل ۱4۱ میلیارد و 8۹۵ میلیون مترمکعب است.

همچنین به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، مدیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران در چهل و پنجمین نشست مدیران صنعت 
آب کشور با اشاره به بارندگی های خوب طی ماه های جاری افزود: به لطف 
خدا حدود 3۰ استان میانگین بارش مطلوبی داشتند و با تداوم این بارش ها 

برخی از نقصان های خشکسالی بزرگ سال گذشته جبران می شود.
محمد حاج رسولیها با  اشاره به نزدیک شدن به فصل بودجه بندی و لزوم 
تعامل بیشتر با نمایندگان افزود: باید اعضای کمیسیون آب و کشاورزی در 
جریان مشکات و خطرات آب قرار بگیرند و دیدگاه های مهم باید انتقال یابد.

وی ادامه داد: در جشــنواره شــهید رجایی تقریبا ۱2 شــرکت ما در 
استان های مختلف مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند. این نشان از پویایی و 
بالندگی شرکت های آب منطقه ای کشور دارد که حاصل اعتماد به نیروهای 
جوان و خاق است. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: وزیر 
نیرو حدود دو ماه قبل به شــرکت منابع آب ایران، تکالیفی را اباغ کرده 
اســت و با اقدامات موثری که در زمینه سازگاری با کم آبی انجام می شود 
انتظار جهش بزرگی  در حفظ منابع آبی کشور را داریم. حاج رسولیها تصریح 
کرد: در سال ۹۱ در مقابل طرح توسعه کشاورزی ما در موضع دفاعی قرار 
داشتیم ولی در مباحث امروز با کمک حوزه قضایی در موضع حمله برای 

دفاع از آب قرار داریم.

بر اساس اطاعات دریافتی از سازمان منابع آب ایران
بارندگی نسبت به سال گذشته 

212 درصد افزایش یافت



گزارش روز
صفحه ۵

 شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ 
۷ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۴

افقی:
 1- فــردا مصادف اســت با روز وادت باســعادت پدر 
بزرگــوار قائم آل محمد)ص( حضــرت مهدی عجل اه 
تعالی فرجه- خط پیاده روی 2- امام علی علیه الســام 
این برخورد نامناسب را اساس سبکی عقل برشمرده اند 
3- پدر فلســفه غرب- رود مرزی آلمان و لهستان- نام 
یکی از همسران حضرت محمد)ص( 4- اهل بم- به مردم 
ساکن در یک محل می گویند- از سرداران شهید دوران 
دفاع مقدس 5- نوعی چاشــنی- رازمگوی خانم ها- از 
ویژگی های انسان سرکش- اصطاحی در بازی شطرنج 
6- نوعی نارنگی - حرف چهارم الفبای موسیقی- دردها- 
خوب نیست7- هنگام شــگفتی از آفریده های خداوند 
این جمله بــر زبان جاری می گردد- شــهری در غرب 
اســتان گیان 8- همان مادر اســت- نام جدید کشور 
حبشــه- هاکت و نابودی 9- یکی از زبان های رایج در 
بین النهرین باستان- دم بریده- نوعی حرف 10- نوعی 
تراکتور کوچک- از دروس مهم در دوره ابتدایی- خدای 
مــن 11- مخالف- اســب بارکش- واژه نــوزاد در زبان 
کودکان- آب در زبان عربی 12- کشــور باســتانی که 
در منطقه ای از جنوب ایران واقع شــده بود- نویســنده 
بزرگ آمریکایی و صاحب رمان معروف وداع با اســلحه 
13- کمیته تصمیم گیرنده در ورزش- قهرمان افسانه ای 
آذرها- از ادات تشبیه- نوعی پسوند 14- پایتخت کشور 
ارمنستان- کشور و سرزمین- نام دیگر شهرآورد 15- از 
میوه های اصلی شــب یلدا- روز آن را فردا در کشورمان 

گرامی می داریم.

عمودی:
1- جاده بی آغاز و انتها- نهاد مهمی که همیشه 
در خط مقدم دفاع از انقاب اسامی حضور دارد 
2- ساختار نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
3- غده ای در چشم- شهرت- از واحدهای پول 
در کشور انگلســتان 4- از اناجیل اربعه- واحد 
عمر- نژاد مردم ایران- درخت زبان گنجشــک 

شماره 11291 جدو    ل

5- سرگشته و مبهوت- شیار تفنگ- کمیته ای 
که حامی مستضعفان است 6- یکی از مهمترین 
عوامل مرگ ومیر در جهان- اســتانی در کشور 
افغانستان- لیست غذا 7- جفت ماده- اثری از 
شــیخ مفید)ره(- نخ لطیفی که از ابریشم تهیه 
می شود 8- از نیازهای مهم جوامع بشری برای 
رســیدن به کمال- جنگ و کشــتار - کنایه از 
افرادی اســت که هر لحظه به رنگی در می آیند 
9- همان اتحادیه اســت- از رؤســای جمهور 
اسبق کشور افغانستان- سوره ای در قرآن کریم 
10- برباد دهنده ایمان است- نادانی و حماقت- 
نویسنده نوبل گرفته دانمارکی 11- نشان مفعول 
بیواسطه- ترس و بیم- از وسایل حروفچینی در 
قدیم 12- کبوتر صحرایی- شــیوه و روش- نام 
کوچک فوق ســتاره فوتبــال آرژانتین- بنایی 
با دیوارهای بلند و محکم بــرای دفاع از حمله 
دشــمن 13- پهلوان اول شــاهنامه- نام مادر 
اتحادیه  پول  واحد  محمد)ص(-  گرامی حضرت 
اروپا 14- ابوالبشــر- پیامبر بزرگی که خداوند 
مقام امامت را به وی عطا فرمود- نخســت وزیر 
کشور ژاپن 15- یکی از ویژگی های مهم انسان 
مؤمن- کشوری اروپایی که همواره روابط خوبی 

با ایران اسامی داشته و دارد.

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

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر ابر سین 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱۵۷ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷6۳۲86 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، راه پیما، خیابان شهید اکبر رنجبر، خیابان قزوین، پاک 
534، پاساژ تجاری امپراطور، طبقه چهارم، واحد 406 کدپستی 

1337762017 تغییر یافت.

10 هزار کشــته از جنس غیرنظامیان، 
زنان و کودکان به همراه چهارده میلیون نفر 
در آستانه قحطی! اتفاقی یک شبه نبود اما 
بعد از چهار سال دریک شب انعکاس پیدا 
کرد، جنایتی عظیم در منطقه غرب آســیا 
که مجامع بین المللی طی یک بازی کثیف، 
خود را در برابرش به کری و کوری زده بودند.

همه تاش های بین المللی برای پایان دادن به 
جنگ داخلی یمن در چهار سال گذشته بی نتیجه 
ماند زیرا اراده ای برای شــنیدن صدای مظلومان 
وجود نداشت، این در حالی است که اوضاع انسانی 

در این کشور بسیار وخیم است.
چهار سال یکه تازی در جنایت!

مداخله نظامی عربســتان در سال 2015 به 
همراه ائتاف کشــورهای عرب منطقه به منظور 
حمایت از دولت مستعفی یمن و مبارزه با جنبش 
انصاراه آغاز شــد و رژیم سعودی در این جنگ 
به اندازه ای خون مردم بی گناه یمن را هدف قرار 
داد که سازمان ملل متحد بحران یمن را بدترین 

بحران انسانی در جهان توصیف کرد.
جالب است اکنون نیز که گروه های یمنی در 
ســوئد در حال برگزاری مذاکرات صلح هستند 
ائتاف ســعودی حمات خود به مناطق مختلف 

یمن را تشدید کرده است.
ســعداه زارعی کارشــناس ارشــد مسائل 
بین الملل در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »جنایت عربســتان درخصوص جمال 
خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی، یک واحد 
از مجموعه جنایاتی است که سعودی ها طی 90 
ســالی که از آغاز تاسیس رژیمشــان می گذرد، 
مرتکــب شــدند و در این پرونده ســیاه یکی از 
درشــت ترین قطعه های بزرگ جنایاتشان جنگ 

یمن است.«
وی ادامــه می دهد: »در جنگ یمن قریب به 
10 هزار نفر از مردان، زنان و کودکان خردســال 
به شــهادت رســیدند و بیش از 11 هزار نفر هم 
مجروح شدند اما صدای جنایت خاشقچی در دنیا 

پژواک پیدا کرد.«
این کارشناس مســائل بین الملل می افزاید: 
»اینکه جنگ یمن در ســکوت برگزار می شود و 
قتل خاشقچی به تیتر اول رسانه های دنیا می رود 
نشــان دهنده نوعی تبعیض در نگاه به جنایت در 
سطح بین المللی است و یک لکه سیاه در کارنامه 

اخاقی دنیا محسوب می شود.«
زارعی تصریح می کند: »قتل خاشقچی ماهیت 
جنایتکارانه عربستان را برای دنیا برما کرد و این 
مسئله بر پرونده جنگ یمن اثر گذار خواهد بود، 
چراکه کاهش شدید مشروعیت داخلی و بین المللی 
رژیم سعودی می تواند اهرم فشار برای توقف جنگ 
تلقی گردد، به نظر می رسد زمان زیادی تا پایان 

این جنگ باقی نمانده باشد.«
وی تاکیــد می کند: »جنگ عربســتان علیه 
یمن از نظر اخاقی یک جنگ شکســت خورده 
است، چراکه یک ملت ضعیف از سوی یک ائتاف 
بین المللــی و منطقه ای مورد انواعی از تهاجمات 
قرار گرفته و تلفات زیادی را متحمل شده است، 
همچنین آســیب های فراوانی به زیر ساخت های 

نگاهی به اوضاع یمن و ادعاهای حقوق بشری استکبار جهانی

رسوایی ائتاف سعودی- آمریکایی در معادله حقوق بشر یمنی
هدیه آقاپور  بخش نخست 

* سعد اه زارعی کارشناس ارشد مسائل بین الملل: رژیم سعودی از 
نظر تاکتیک و استراتژی نظامی در جنگ یمن شکست خورده است، 
چراکه 4 سال جنگ برای یک نیروی متجاوز زمان کافی ای است تا 

بتواند به دستاورد مورد نظرش برسد و ادامه جنگ یعنی تجاوز نتوانسته 
اهدافشان را محقق کنند.

این کشور فقیر وارد شده و به خاطر همین است 
که اکنون فشار روانی و بین المللی روی عربستان 

و ائتاف متجاور وجود دارد.«
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح می کند: 
»رژیم سعودی از نظر تاکتیک و استراتژی نظامی 
در جنگ یمن شکســت خورده، چراکه 4 ســال 
جنــگ برای یک نیروی متجــاوز زمان کافی ای 
اســت تا بتواند به دستاورد مورد نظرش برسد و 
ادامه جنگ یعنی تجاوز نتوانســته اهدافشان را 

محقق کنند .«
الحدیده، نقطه ثقل آینده یمن

جیمــز متیس، وزیــر دفاع ایــاات متحده 
30ام اکتبر در ســخنرانی »انستیتوی صلح« در 
واشــنگتن، ضرب ااجلــی 30 روزه را برای یک 
آتش بس میان ائتاف تحت رهبری سعودی ها و 
اماراتی ها با انصاراه و حوثی ها درخصوص جنگ 

یمن تعیین کرد. 
البته بعد از این اظهارات متیس، مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه آمریکا نیز 31 ام اکتبر در بیانیه ای 
با رویکردی مشابه سخنان وزیر دفاع اعام کرد، 
آمریکا خواهان توقف سریع حمات هوایی ائتاف 
ســعودی و حمات موشــکی و پهپادی توسط 
انصــاراه یمن علیه عربســتان و امارات متحده 

عربی و شروع مذاکراتی به دعوت مارتین گریفیث، 
فرستاده سازمان ملل به یمن از ماه آینده میادی 
اکتبر است. همین اظهارات سبب شد تا دور تازه ای 
از تاش هــا برای پایان دادن به جنگ قریب به 4 

ساله یمن آغاز شود.
اما نکتــه حائز اهمیت اتفاقا به نوع رفتارها و 
اقدامات غرب درخصوص چگونگی پایان دادن به 
این جنگ و تعیین سرنوشت بندر مهم و حیاتی 

الحدیده باز می گردد.
الحدیده یــک منطقه کاما اســتراتژیک و 
راهبردی در یمن اســت، از این رو بدیهی است 
تصرف این منطقه می تواند تسلط عربستان را بر 
یمن افزایش دهد. البته اساسا الحدیده از گذشته 
تاثیر بســیار عمیقی در اتحاد دو یمن شمالی و 
جنوبی داشته و دارد. از سوی دیگر الحدیده یک 
بندر دریایی اســت، لذا حضور هر یک از طرفین 
در این منطقه به معنای کنترل باب المندب است. 
در ســایه این نــکات هم اکنون عربســتان 
ســعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای 
فرامنطقه ای به صورتی کاما جدی به دنبال  اشغال 
الحدیده هســتند، به گونه ای که حتی با حضور 
مارتین گریفیث، فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن 

بمباران این بندر ادامه پیدا کرده است.

 مجموعه این شرایط هم الحدیده را به نقطه 
ثقــل آینده یمن در شــرایط فعلی بدل کرده  اما 
چون تاش بیش از ســه ســال و نیمه عربستان 
برای تصرف این بندر به شکست انجامیده، اکنون 
به نظر می رســد که آمریکا در پوشش تاش های 
دیپلماتیک سعی دارد این بندر مهم و راهبردی 

را از کنترل حوثی ها خارج کند. 
البته باید این را هم در نظر داشت که عربستان 
و امارات با همراهی مصر، اردن، ســودان، آمریکا، 
انگلستان و فرانسه اکنون به صورت جدی به دنبال 
تجزیه یمن هستند و در این راستا کنترل آنها بر 

بندر الحدیده، یعنی آغاز تجزیه یمن.
 در ایــن صورت ریاض خواهد توانســت در 
عین تســلط بر بــاب المندب، تاثیــر و حضور 
انصاراه را تا حد بسیار زیادی در یمن کم رنگ 
کند، بنابراین اولویت ریاض اکنون جنگ نظامی 
است به طوری که اگر پیروز جنگ الحدیده باشد 
می تواند مذاکرات را نادیده بگیرد، اما شــرایط 
میدانی تا به اکنون نشــانی از برتری ریاض در 

جنگ یمن ندارد.
به عقیده برخی کارشناسان خارج کردن بندر 
الحدیده از کنترل یمنی ها و نیز از بین بردن توان 
بازدارندگــی دفاعی انصــاراه، کانون تاش های 

دیپلماتیک غرب بــا محوریت آمریکا برای پایان 
دادن به جنگ یمن است.

اختاف ها بر سر چیست؟
یک منبع در دولت مســتعفی منصور هادی 
اعام کرد در این دور از مذاکرات، شــش موضوع 
مورد اختاف روی میز اســت. نخســت: آزادی 
اســرا و زندانیان هر دو طرف و دوم: تسهیل ورود 
کمک های انسانی به متضررین در تمامی مناطق 
کشــور. اما سومین موضوع، که پیچیده تر به نظر 
می رســد، در ارتبــاط با اوضاع نظامی در شــهر 
»الحدیده« ) غرب یمن(، و عقب نشینی انصاراه از 
بندر این شهر است. این منبع توضیحات بیشتری 
در این باره نداده است. این منبع افزود، چهارمین 
موضوع عقب نشــینی انصاراه از محاصره شــهر 

»تعز« در جنوب غرب یمن است. 
به گفته منبع مذکور، پنجمین محور مذاکرات 
سوئد در ارتباط با بانک مرکزی است که بین دو 
طرف تقسیم شده، یک بخش آن در صنعا، تحت 
کنترل انصاراه قرار دارد و بخش دوم آن در عدن، 
پایتخت خودخوانده دولت مستعفی عبدربه منصور 
هادی. ششمین موضوعی که روی میز مذاکرات 
ســوئد اســت، ازســرگیری پروازها در فرودگاه 
بین المللی صنعا است که ائتاف متجاوز سعودی، 
آن را از سال 2016 به محاصره خود درآورده است.
محمد عبدالسام رئیس  هیئت مذاکره کننده 

انصاراه هم تاکید کرده مسائل مطروحه در این 
چنــد روز مذاکره، لزوماً بــه راه حلی برای پایان 
درگیری ها نخواهد انجامید و احتمااً درباره مسائل 
کلی به توافق برسیم و درخصوص برخی مسائل 
مانند بازگشایی فرودگاه ها، آزادی اسیران، تشکیل 
کمیته اقتصادی و بانک مرکزی و همچنین کاهش 
تنش آفرینی توافق کنیم. عبدالسام بدون اشاره به 
جزئیات بیشتر، گفت، شاید یک یا دو ماه دیگر در 
یک کشور عربی نشست برگزار کنیم تا جزئیات 
عناوین مورد بحث در اســتکهلم مورد بررســی 

قرار گیرد.
اما این نکته هم باید در نظر گرفته شــود که 
اکنــون طرف های درگیر در یمــن ملت مظلوم 
و عربســتان ســعودی به عنوان متجاوز هستند 
که پایان بحــران بدون محکومیت طرف متجاوز 

امکان پذیر نیست. 
وحید هادی کارشــناس سیاست خارجی در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »از حمله 
ائتاف اجاره ای عربستان به ملت پا برهنه و مظلوم 
یمن تقریبا حدود 3سال و 9 ماه سپری می شود، 
مدت زمانی که حتی مخالفین دربار سعودی هم 
تصور چنین مقاومتی از ســوی شیعیان مظلوم 

یمن را نداشتند.«
وی ادامه می دهد: »در ابتدای جنگ و تجاوز 
عربستان به یمن کارشناسان نظامی نیز با توجه 

به امکانات نابرابر طرفین درگیر، صحبت از تصرف 
دو هفته ای صنعا می کردند اما نه تنها چنین اتفاقی 
رخ نداد بلکه در بعضی از مواقع مقداری از خاک 
ســعودی در تصرف جبهه مقابل و چندین بارنیز 
پایتخت و شهرهای مختلف و کمپانی نفتی آرامکو 
و قصر پادشاهی سعودی هدف نیروهای موشکی 

یمن قرار گرفت.«
هادی تصریح می کند: »بعد گذشت مدت زمان 
طوانی و دست نیافتن عربستان به اهدافش کم کم 
افکار عمومی و منتقدین داخلی و سایر متحدین 
ائتاف، پیکان انتقاد را به سمت ولیعهد ماجراجوی 
سعودی نشــانه گرفتند. بن سلمان هم به مانند 
گذشتگان خود انتقاد را با مشت آهنین و خفقان 

جواب داده و افتضاح خاشقجی را رقم زد.«
این کارشــناس سیاســت خارجی با  اشــاره 
به دســت یابی انصــاراه به تکنولوژی ســاخت 
موشــک های نقطــه زن با بــرد 400 کیلومتر و 
پهپادهای بمب افکن قاصف که امتحان خود را به 
خوبی پس داده اســت، می افزاید:»بعد از گذشت 
مدت زمان طوانی این جنگ برای سعودی تبدیل 
به ائتاقی شده که در حال بلعیدن استعداد نظامی 
و مالــی و وجهه بین المللی حتــی در برابر نگاه 
دوستان غربی خود می باشد که شاهد تاش این 
کشور برای بیرون رفتن آبرومندانه از این وضعیت 

با توسل به اربابان غربی خود هستیم.«

وی اضافه می کند:»عربستان و همراهانش برای 
دســتیابی به این امر مهم و داشتن دست باا در 
مذاکرات سوئد تاش بسیار زیادی جهت تصرف 
آخرین روزنه ورودی یمنی هاجهت غذا و دارو و 
ســوخت یعنی بندر الحدیده انجام گرفته که با 
جانفشــانی مثال زدنی مردم فقیر و گرسنه یمن 
این اقدامات عقیم مانده و این مکان به گورستان 
متجاوزین و مزدوران آنها تبدیل شــده است که 

انشاءاه هم موفقیتی پیدا نخواهند کرد.«
طبق گمانه زنی ها اساسا یکی از دایل اصرار 
آمریکا و عربستان برای پایان دادن به جنگ یمن 
از طریق مذاکرات سیاسی، ناکامی آنها در عرصه 
نظامی و عدم موفقیت آنها در طول بیش از ســه 
ســال جنگ افروزی علیه مردان، زنان و کودکان 

بیگناه یمنی است.
جنگ یمن، بــا انعقاد یک توافقنامه یا حتی 
قطعنامه برای بانیان این جنگ تمام نمی شود بدون 
شــک محمد بن سلمان و حامیان وی در غرب و 
همچنین متحدان عربی وی باید بابت کشتار مردم 
یمن پاســخگو بوده و هزینه های خونریزی خود 
در این کشــور را به صورت کامل پرداخت کنند. 
هزینه هایی که تا همیشه تاریخ  گریبانگیر آل سعود، 

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

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

معتبر باشد.

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

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲8۳۵۵6 

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

به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1395/9/22 
هواپیمایی  سازمان  مجوز  و 
 55036 شماره  به  کشوری 
مــورخ 95/11/3 و مجــوز 
ســازمان حج و زیــارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حســین 
خالقــی محمدی با کد ملی 
0049488244 به نمایندگی 
خانه سازی  جهاد  شرکت  از 
ملی  با شناســه  رزمندگان 
به سمت   10101394058
رئیس هیئت مدیره و آقای 
حســن آشــتیانی عراقی با 
کد ملی 0519477758 به 
نمایندگی از موسســه بنیاد 
تعاون ســپاه با شناسه ملی 
به سمت   14003691943
مدیرعامــل و عضــو هیئت 
مدیره و آقای رضا روستایی 
با کد ملی 6219839870 به 
نمایندگی از موسسه صندوق 
پس انــداز و قرض الحســنه 
انصارالمجاهدین با شناســه 
ملــی 10100308357 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 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - نوبت دوم
اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کلیه عملیات مربوط 
به چاپ و بســته بندی تعداد 8/000/000 ســت برچسب گواهی معاینه فنی خودروهای سبک را برابر طرح و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی 

واجد شرایط واگذار نماید.
الف( شــرایط دریافت اسناد مناقصه: تصویر آگهی تاسیس، روزنامه رســمی حاوی آگهی آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضا، گواهی امضاء صاحبان امضا، 
شناســنامه و کارت ملی مدیرعامل )ویژه افراد حقوقی( و ارائه تصویر پروانه کســب و مجوز فعالیت از مرجع ذیصاح و کارت ملی )ویژه افراد حقیقی( و اصل فیش واریزی به 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 4906998790 نزد بانک ملت شعبه سه راه باقرخان شرقی کد 67447 الزامی است. ضمنا محل قبول پیشنهادات دبیرخانه اتحادیه می باشد.

ب( سپرده شــرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 800/000/000 هشتصد میلیون ریال( به حساب جاری 0104894150006 
نزد بانک ملی شعبه میدان جهاد کد 721 به نام اتحادیه.

پ( محل دریافت اسناد: محل دریافت اسناد واحد دبیرخانه اتحادیه به آدرس: تهران، بااتر از میدان توحید، خیابان باقرخان شرقی پاک 23 تلفن 66909191 می باشد.
ت( مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: پس از درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1397/10/4 می باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و اتحادیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
و هزینه های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ج( برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
روابط عمومی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلدستگاه مناقصه گزار

خرید لوازم مورد نیاز تاسیسات بیمارستان امیرالمومنین علی)ع( موضوع مناقصه:
زابل

تاریخ دریافت اسناد: از آخرین 
از روز شنبه مورخ 97/9/24 لغایت 97/9/28 ساعت 14 روز چهارشنبهنوبت آگهی

الف( زابل - میدان جهاد - خیابان شهید باقری - ستاد مرکزی دانشگاه - محل دریافت اسناد:
دفتر حقوقی - تلفن 054-32237451

تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/10/9آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:
زابل میدان جهاد - خیابان شهید باقری - ستاد مرکزی دانشگاه - دفتر حراستمحل تسلیم پیشنهادها:

ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 97/10/10گشایش پیشنهادها:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )خرید لوازم مورد نیاز
 تاسیسات بیمارستان امیرالمومنین  علی)ع( زابل( 

به شماره ۹-۱ح/د-۹۷

متقاضیان شرکت در مناقصه می بایستی جهت خرید اوراق مناقصه مبلغ 700/000 ریال به حساب شماره 2178532623004 نزد بانک ملی به نام 
حساب درآمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل واریز نموده و پس از ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

موضوع فراخوان تجدید مناقصه عمومیشماره فراخوان عمومیردیف
1T-ACS-100-97-4-7 خرید انواع ترانسفورماتور توزیع برقشماره

م الف/3320
اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده(
 T-ACS-۱۰۰-۹۷-۴-۷    به شماره

موضوع؛ خرید انواع ترانسفورماتور توزیع برق
شــرکت  فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درنظر دارد نســبت به خرید انواع ترانســفورماتور توزیع برق ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. برای دریافت اسناد 
مناقصــه، به صورت غیرحضوری ازطریق پایــگاه ملی مناقصات  http//iets.mporg.ir اقدام نمایند و در صورت نیاز به دریافت اســناد به صورت 
حضوری با پرداخت مبلغ 300/000 ریال )ســیصد هزار ریال( ازطریق دســتگاه کارت خوان )POS( مســتقر  در اداره درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 

ایران به آدرس زیر مراجعه فرمایند.
آدرس تهران - فرودگاه بین المللی مهرآباد - بلوار معراج - ســاختمان شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات- اداره 

قراردادها. تلفن: 61022481

مهلت خرید و دریافت اسناد تا پایان ساعت 16/30 روز دوشنبه مورخ 97/10/3 می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان ساعت 16/30 روز دوشنبه مورخ 97/10/17 می باشد.

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )مادرتخصصی(



صفحه ۶ کیهان شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۷ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۴

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسین پرخید دارای شناســنامه 351 به شرح دادخواست به کاسه 
یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فاطمه محمدعلیها به شــماره شناسنامه 31 در تاریخ 
1394/8/25 اقامتــگاه دائمی خود در روســتای محمودآباد بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- حســین پرخید فرزند ذبیح اله به شماره شناســنامه 351 متولد 1348 

)پسر متوفی(
2- علی پناهی اصل فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 353 متولد 1350 

)پسر متوفی( 
3- حدیقه پرخید فرزند ذبیح اله به شماره ملی 5380049176 متولد 1331 

)دختر متوفی(
4- خدیجه پرخید فرزند ذبیح اله به شــماره شناســنامه 201 متولد 1336 

)دختر متوفی(
5- قیــز تمام پرخید فرزند ذبیح اله به شــماره شناســنامه 5 متولد 1338 

)دختر متوفی(
6- زهرا پناهی اطهر فرزند ذبیح اله شــماره شناسنامه 352 متولد 1346 

)دختر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حســین پرخید دارای شماره شناســنامه 351 به شرح دادخواست به 
کاســه یک ســیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ذبیح اله پرخید به شماره شناسنامه 119 در 
تاریخ 74/1/20 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به
1- حســین پرخید فرزند ذبیح اله شماره شناسنامه 351 متولد 1348 پسر 

متوفی 
2- علی پناهی اصل فرزند ذبیح اله شــماره شناســنامه 353 متولد 1350 

پسر متوفی
3- حدیقه پرخید فرزند ذبیح اله شــماره ملی 5380049176 متولد 1331 

دختر متوفی
4- خدیجه پرخید فرزند ذبیح اله شماره شناسنامه 201 متولد 1336 دختر 

متوفی
5- قیز تمام پرخید فرزند ذبیح اله شناسنامه 5 متولد 1338 دختر متوفی

6- زهرا پناهی اطهر فرزند ذبیح اله شــماره شناسنامه 352 متولد 1346 
دختر متوفی

7- فاطمه محمدعلیها فرزند قنبرعلی شــماره شناسنامه 31 متولد 1312 
همسر متوفی

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

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/1/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدنقی مهربابک به شماره ملی 
2595593862 و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی 0069399476 
به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰5 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱8۶8۶۷۲

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری همیاران سامت 
روان اجتماعی طلوع کاشان به شماره ثبت ۴۴۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۷۲۳8۴
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/8/16 و 
نامه شماره 518/97/1021 مورخ 1397/3/6 اداره بهزیستی کاشان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: روزنامه کیهان جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد. زهرا غضنفری 
مفرد به کد ملی 1260596214 و حسین ملک زاده فینی به کد ملی 1263031986 
و مجتبــی اکرمیان به کد ملــی 1261929853 و فاطمه امینی راوندی به کد ملی 
1263488684 و آمنه ســقا حضرتی به کد ملی 1262332141 و مهناز قاسمی به 
کد ملــی 0620694963 و فریده محمدی به کد ملــی 0036706728 به عنوان 
اعضای اصلی و طاهره محمودی به کد ملی 5639703091 بعنوان عضو علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت ســه ســال و علی مهدی پور به کد ملی 1260515419 و 
زهــرا کیوانی قمصری به کد ملی 1262642809 بعنــوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به 1395 بتصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
شناسه آگهی: 268771                                    شناسه نوبت چاپ: 293066

آگهی تغییرات شرکت گلسار پلیمر پاد شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۷۹۷5

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/1/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ماده 31 اساسنامه به شــرح ذیل اصاح می گردد: شرکت به وسیله هیئت 
مدیره ای مرکب از 3 الی 7 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان 

سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کا یا بعضا قابل عزل می باشند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
شناسه آگهی: 257455                                              شناسه نوبت چاپ: 281230

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نمین 
به شماره ثبت ۲۶ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۴85۶۰۶ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/5/6 و نامه به شماره 
3686-97/7/22 تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه 

جدید مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نمین 
شناسه آگهی: 288778                                              شناسه نوبت چاپ: 314187

آگهی تغییرات شرکت  تعاونی اعتبار فرهنگیان نمین 
به شماره ثبت ۲۶ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۴85۶۰۶

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/5/6 و نامه به شماره 3686-97/7/22 تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نمین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان جهت درج و انتشار آگهی و تصمیمات 
شرکت تعیین گردید. میزان سرمایه شرکت از مبلغ 204/000/000 ریال قبلی به مبلغ 1/160/100/000 

ریال فعلی افزایش یافت و بدین ترتیب ماده 7 اساسنامه جدید شرکت مربوط اصاح شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک  استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نمین
شناسه آگهی: 288779                                                            شناسه نوبت چاپ: 314188

آگهی تغییرات شرکت پرتو دانش بهار با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰8۳۶۷۶  

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای رســول کاظمی 
نجف آبــادی به شــماره ملی 1090285930 به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم الســادات هاشــمی 
نجف آبادی به شــماره ملی 1090975201 به ســمت مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب شدند. - کلیه 

اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
شناسه آگهی: 199292                                                                    شناسه نوبت چاپ: 221177

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷5۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۶۰5۶۰۷  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/6/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت 
در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان - محله 
پروین - کوچه آریا - 3 خیابان پروین اعتصامی - پاک - 13 ساختمان تجاری اداری آسمان پروین - طبقه 

دوم - واحد 5 کدپستی 8199913456 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
شناسه آگهی: 261877                                                                   شناسه نوبت چاپ: 285871

آگهی انحال شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷5۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰5۶۰۷ 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/8/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فوق 
منحل گردید و جلیل جعفری زاده محمدآبادی به کد ملی 0452407826 به ســمت مدیر تصفیه شرکت 
تعیین و انتخاب گردید و آدرس محل تصفیه به شــرح ذیل تعییــن گردید. اصفهان، خیابان جی، ابتدای 

خیابان پروین اعتصامی جنب بانک قوامین، کوچه آریا پاک 5 کدپستی 8199913184 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
شناسه آگهی: 292458                                                              شناسه نوبت چاپ: 318024

آگهی تغییرات موسسه همیاران سامت روان اجتماعی طلوع 
کاشان به شماره ثبت  ۴۴۴و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۷۲۳8۴ 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/8/16 و نامه شــماره 
518/97/1021 مورخ 1397/3/6 اداره بهزیستی کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه 

جدید مشتمل بر 3 فصل و 35 ماده و 25 تبصره به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
شناسه آگهی: 268775                                               شناسه نوبت چاپ: 293070

آگهی تغییرات شرکت آلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب گلپایگان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴8۶ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۰۷۳5۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس مهدوی 
به شــماره ملی 1219647888، آقای حســین خواموشی به شماره ملی 1218771259، آقای ســجاد مهدوی به شماره ملی 
1210038099 و آقای محمد خواموشی به شماره ملی 1219780227 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین 
شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای جال مخلصی به شماره ملی 1218784776 
به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا تقدســی به شــماره ملی 1219744948 به عنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی 

1397 انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
شناسه آگهی: 309622                                                                                    شناسه نوبت چاپ: 335996

اخطاریه
آقای پرویز فرهشید

به نشــانی: اراک - خیابان مشــهد. کوی بن بســت البرز 
3814716645-3814716646- کدپســتی   .69 پاک 

3814716647
بازگشت به درخواست شما به شماره 22582-97/9/5 مبنی بر صدور سند 
مالکیت حدود باقی مانده در اجرای ماده 45 ق.ثبت نسبت به سهم مشاعی 
خود از پاک ثبتی 3089/1 اصلی واقع در بخش یک اراک، بدینوسیله به 
اطاع ســایر مالکین مشاعی به شرح ذیل می رساند، آقای پرویز فرهشید 
درخواست ســند تک برگ نموده است با توجه به اینکه مقادیری از پاک 
در طرح تعریض شــارع قرار گرفته اســت و صدور ســند بر اساس حدود 
باقی مانده مســتلزم امضای سایر مالکین مشــاعی می باشد و با توجه به 
اعام متقاضی به عدم دسترســی به ســایر مالکین مشاعی، مراتب برای 
اطــاع در یک نوبت آگهی و چنانچه به صدور ســند با حدود باقی مانده 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار اعتراضــی دارید به این اداره مراجعه 
فرمائید در غیر این صورت نســبت به صدور سند با حدود باقی مانده عمل 

خواهد شد.
سایر مالکین مشاعی:

1- آقای حسین مشهدی نسبت به دو دانگ مشاع 
2- خانم ناهید شاده گی نسبت به دو دانگ مشاع

توضیح اینکه عدم حضور مالکین مشــاعی فوق مانع اجرای 
ماده 45 ق. ثبت نخواهد شد.

رئیس ثبت اسناد شهرستان اراک 
490/ م الف علی اکبر اسماعیلی

آگهی اباغ به مالک ثمنیه اعیانی
نظر به اینکه خانم مریم طالبی مالک چهل و دو شــعیر 
مشاع از 96 شعیر ششدانگ پاک 2/6597 اصلی حومه 
بخش دو اراک تقاضای حــذف ثمنیه اعیانی از پاک 
مورد مالکیت خود را نموده، و با توجه به تبصره ذیل ماده 
105 آئین نامه قانون ثبت، بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ 
پاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین 
شــده و متقاضی نســبت به پرداخت بهای آن در حق 
خانم بهجت خانم نوری ســنجانی مالک ثمنیه اعیانی 
به صنــدوق ثبت اقدام نموده، بدینوســیله مراتب طی 
یک نوبت آگهی می گردد. بدیهی اســت ذینفع یا وراث 
قانونی ایشان می توانند جهت اخذ سپرده مذکور به اداره 
ثبت اراک مراجعه و یا در صورتیکه مدعی تضییع حقی 
می باشــند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتــراض خود را بــه دادگاه صالحــه تقدیم و گواهی 

مربوطه را به این اداره ارائه نماید.
رئیس ثبت اراک
علی اکبر اسماعیلی م الف 452

آگهی تغییرات شرکت کهن صنعت سپاهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱8۱5 

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶8۶۹ 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- آقای سید جلیل مظلوم نژاد به شماره ملی 1292842083 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 2- خانم مهری شــریفی  فاورجانی به شماره ملی 5659837719 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 3- آقای سید جال مظلوم نژاد به شماره ملی 
1288779836 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسامی با امضاء شخص مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاورجان
شناسه آگهی: 228663                                     شناسه نوبت چاپ: 251131

آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی گیتی اسپادان جی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 5۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶8۷8۰۰

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/5/15 
شرکت تولیدی و توزیعی همت ساز اعتماد یاران به شناسه ملی 10260623579 
و آقای حســینعلی امینی به شــماره ملی 1291566783 و آقای رمضان جزی 
خرزوقی به شماره ملی 5110489297 و آقای سیدمحمدمهدی الصفی به شماره 
ملی 1282276891 و آقای بهنام کیخسرو کیانی به شماره ملی 1292019794 
بــه عنوان اعضای اصلــی هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
موسسه حسابرســی آذرین حساب به شناســه ملی 10100602370 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای رضا عباسی ریاخونی به کد ملی 1111785856 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال 95 به 

تصویب رسید. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
شناسه نوبت چاپ: 321973                                    شناسه آگهی: 296246 

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی زمزم 
سفرکاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

۱۹8۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۴۹۹
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/1/22 و نامه 
شــماره 97/34/305 مورخ 1397/2/6 اداره حج و زیارت شهرستان کاشان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی کاشان به نشانی 
استان اصفهان- شهرستان کاشــان- بخش مرکزی- شهر کاشان- محله 
امام حســین- خیابان مامحســن فیض کاشــانی- کوچه عرفان چهارم- 
پاک 0- ســاختمان الماس شــهر- طبقه چهارم- واحد 402 کدپســتی 
8718693595 تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه به شرح فوق اصاح 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
شناسه آگهی: 248695                           شناسه نوبت چاپ: 272028

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی زمزم 
سفر کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹8۰ 

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۴۹۹ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/01/22 و نامه 
شماره 97/34/406 مورخ 1397/2/6 اداره حج و زیارت شهرستان کاشان: محمود توائی 
به شــماره ملی 1262291070- مریم السادات ســیدی به شماره ملی 1261816791- 
راضیه  توائی به شــماره ملــی 1250376432 برای مدت دو ســال به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا قرائتی به شماره ملی 1260427463 به سمت 
بازرس اصلی- ســعید فراهی به شماره ملی 1262324203 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از سال 1392 الی 1395 تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
شناسه آگهی: 299099                                    شناسه نوبت چاپ: 324950

آگهی تغییرات شرکت کهن صنعت سپاهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱8۱5 

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶8۶۹
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/5/10 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - اعضــای هیئت مدیره عبارتنــد از آقای 
ســیدجال مظلوم نژاد به شــماره ملی 1288779836 و آقای سیدجلیل 
مظلوم نژاد به شماره ملی 1292842083 و خانم مهری شریفی فاورجانی 
به شــماره ملی 5659837719 برای مدت دو ســال انتخاب شدند. خانم 
فرحناز فروزنده فر به شــماره ملی 1270877356 به سمت بازرس اصلی 
و آقای رســول محمدی افجدی به شماره ملی 1100249737 به سمت 
بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 

کثیراانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاورجان
شناسه آگهی: 228623                           شناسه نوبت چاپ: 251092

آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی گیتی 
اسپادان جی شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 5۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶8۷8۰۰ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/5/15 شــرکت تولیدی و توزیعی 
همت ساز اعتماد یاران به شناســه ملی 10260623579 به نمایندگی آقای حجت اله 
روغنی اروجه به شــماره ملی 5658905486 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقای حســینعلی امینی به شماره ملی 1291566783 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و آقای رمضان جزی خرزوقی به شــماره ملی 5110489297 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای ســیدمحمد مهدی الصفی به شماره ملی 1282276891 به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای بهنام کیخســرو کیانی به شــماره ملی 1292019794 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اســناد مالی و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس، نایب 
رئیس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
شناسه آگهی: 296265                                  شناسه نوبت چاپ: 321974

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی 
زمزم سفر کاشان سهامی خاص به شماره ثبت 

۱۹8۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۴۹۹ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/01/22 و نامه شــماره 
97/34/304 مورخ 1397/2/6 اداره حج و زیارت شهرستان کاشان: محمود 
توائی به شماره ملی 1262291070 به سمت رئیس  هیئت مدیره - راضیه 
توائی به شــماره ملی 1250376432 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - 
مریم السادات سیدی به شــماره ملی 1261816791 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت ازقبیل چک، ســفته، بــروات، قراردادها و عقود 
اسامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد و درمورد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا 

اشخاص مجاز طرف وی معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
شناسه آگهی: 299098                                     شناسه نوبت چاپ: 324949

کارت دانشــجویی محمدمهــدی هاشــمی به شــماره 
9711216186 فرزند خسرو و شماره ملی 5280049247 
ترم اول رشته پزشــکی صادره از دانشگاه علوم پزشکی 
ایران مفقود گردیده فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به آدرس تهران دانشگاه علوم 

پزشکی ایران پست نماید.

»آگهی مزایده عمومی«
اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران در نظر دارد از طریق مزایده 
به صورت اجاره نسبت به واگذاری فضای ذیل به مدت یک سال اقدام نماید.
لذا افراد حقیقی و حقوقی دارای شــرایط می توانند جهت کسب اطاعات 
و دریافت اســناد و اوراق مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 4 
روز اداری )از تاریخ 97/9/24 لغایت 97/9/27 به کارپردازی اداره آموزش 
و پرورش منطقه 5 واقع در بلوار فردوس، ابتدای ابراهیمی شمالی مراجعه 

نمایند.
شرح مختصری از مورد مزایدهردیف

قیمت پایه آدرسموضوع مزایده
ماهیانه )ریال(

1

بخشی از فضای 
ضلع غربی ساختمان 
شعیبی ضلع جنوبی 

اداره

فضایی به مساحت 
حدوداً 180 متر 

مربع بانک

بلوار فردوس 
شرق نبش 
اتوبان ستاری

350/000/000

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1395/6/31 شرکت فوق منحل اعام گردید و آقای سعید 
فرخنده کار صحیح به کد ملی 0072026928 به سمت 

مدیر تصفیه انتخاب گردید.
نشانی محل تصفیه تهران بلوار مرزداران جنب درب شمالی 
شهرک آزمایش ساختمان حکمت طبقه همکف کد پستی 

1464757161 می باشد.

آگهی انحال شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار تاسیسات نگین قرن سهامی خاص 

به شماره ثبت ۴۲۴۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۷۳۷۴

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )۳۱5۴۱8(

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین 
ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی 0043216031 و آقای مهرداد 
ســنگلجی شــماره ملی 1281757608 به نمایندگی از شرکت 
 انتقال داده های نداگستر صبا به شناسه ملی 10102591792 و 

آقای عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۹۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۷۲۹8 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )۳۱5۴۱۳(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1397/03/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به 
سمت اعضای  هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: شرکت توســعه و تجهیز معادن امداد به شناسه ملی 
14005180436 شــرکت معدن فرآور امداد قم به شناسه ملی 
14004812245 شــرکت توسعه برق و انرژی امداد به شناسه 

ملی 14005169800.

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶8۰۴5 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )۳۱5۴۱۷( 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/9/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 
ایحه اصاحی موادی از قانون تجارت سرمایه شرکت از طریق 
کاهش ارزش اسمی سهام از مبلغ 301/863/000/000 ریال 
منقســم به 3/018/630 ســهم یک صد هزار ریالی به مبلغ 
25/326/305/700 ریال منقسم به 3/018/630 سهم هشت 
هزار و سیصد و نود ریالی کاهش یافت و ماده ششم اساسنامه 
به شــرح ذیل اصاح می گردد: ماده 6- سرمایه شرکت مبلغ 
25/326/305/700 ریال منقسم به 3/018/630 سهم هشت 
هزار و ســیصد و نود ریالی با نام پرداخت شــده می باشــد. 
 ســهام شــرکت از دو گروه به شــرح زیر تشــکیل می شود: 
گروه الف: عبارتســت از 2/113/041 ریال سهم که متعلق به 
صاحبان ســهام ایرانی است. گروه ب: عبارتست از 905/589 
ســهم که متعلق به شرکت پاناسونیک کورپوریشن می باشد. 
شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهام ممتاز 
صادر نماید. کلیه سهام شرکت باید به امضاء رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

سهامی خاص به شماره ثبت ۲8۱۴۴ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۰8۶

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران)۳۱5۴۱5(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/7/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال 96 به تصویب 
رسید. موسسه هشیار ممیز ش.م 10100439645 
به عنوان بازرس اصلــی و آقای جعفر قارونی با کد 
ملی 0043433324 به عنــوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد. 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل 
انتخــاب گردیدند: آقای محمد حســین ذوالفقاری 
طهرانی به شــماره ملــی 0043216031 و آقای 
احمد بیدابادی به شماره ملی 004638158 و آقای 
عبدالحسین بیدابادی به شماره ملی 0043821121.

آگهی تغییرات 
شرکت پرورش داده ها سهامی خاص 

به شماره ثبت ۶۹۷۹۲ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۷۲۹8 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )۳۱5۴۱۴(

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پاک ثبتی 40/2724 اصلی بخش 4 خوی در جلد 137 و صفحه 88 بنام آقای عادل شری زاده ثبت و سند مالکیت 
صادر و تســلیم شده اســت. سپس نامبرده با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی مدعی هستند که سند مالکیت صادره به علت 
اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی را نموده اند. لذا مراتب به استناد ماده 120- اصاحی قانون ثبت برای اطاع 
عموم آگهی می گردد؛ هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هرگونه ادعایی دارد و یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق 
ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود می باشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نشود و یا درصورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد. ضمنًا این آگهی فقط در یک نوبت انتشار می گردد و تجدید نخواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

به موجب پرونده اجرائی کاســه 9600483 ســه و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین که به 
صورت مجتمع مســکونی و تجاری در حال احداث اســت به مساحت 1007/77 مترمربع پاک 1 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2230 اصلی بخش 1 همدان به نشانی همدان میدان آرامگاه- کوانج نبش کوچه 
شهید افتخاریان که ذیل صفحه 70 دفتر 299 ثبت و سند مالکیت صادر و مع الواسطه به آقای محمدرضا 

شاه نظری منتقل شده است.
حدود و مشخصات ملک: 

شمااً : در 4 قسمت که قسمت دوم شرقی است اول پی است به طول 12/90 متر به کوچه خاص دوم 
پی است به طول 1/15 متر به کوچه خاص سوم پی است به طول 2/55 به کوچه خاص چهارم پی است 

به طول 18/40 متر به کوچه خاص.
شرقاً : پی است به طول 16/43 متر به خیابان.

جنوباً : در 10 قســمت که قســمت های دوم و چهارم و ششم و نهم آن شرقی است اول پی به دیوار به 
طــول 3 متر به پاک 2223 و 2228 اصلی دوم پی به دیوار به طول 4/45 متر به پاک 2223 و 2228 
اصلی ســوم پی به دیوار به طول 0/95 متر به پــاک 2223 و 2228 اصلی چهارم پی به دیوار به طول 
0/74 متــر به پاک 2223 و 2228 اصلی پنجم پی به دیوار به طول 8/30 متر به پاک 2223 و 2228 
اصلی ششــم پی به دیوار به طول 9/60 متر به پــاک 2223 و 2228 اصلی هفتم پی به دیوار به طول 
12/75 متر به پاک 3 فرعی از 2222 اصلی هشــتم پی به دیوار به طول 5/80 متر به پاک 3 فرعی از 
2222 اصلــی نهم پی به دیوار به طــول 0/65 متر به پاک 3 فرعی از 2222 اصلی دهم پی به دیوار به 

طول 9 متر به باقیمانده 2343 اصلی.
غرباً : در 2 قســمت اول پی به دیوار به طول 17 متر به 2231 اصلی دوم به دیوار به طول 12/05 متر 

به 2232 اصلی.
حقوق ارتفاقی : طبق ســند رهنی شــماره 9030 مورخ 1395/06/09 دفترخانه 1495 تهران در رهن 
گروه توسعه عمران بصیر قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی سه و نیم دانگ مشاع از شش دانگ به 
مبلغ 43/766/849/600 ریال ارزیابی شــده است پاک موصوف یک قطعه زمین به مساحت 1007/77 
بوده که مالکین با اخذ پروانه ســاختمانی که در چهار و نیم طبقه به صورت 19 واحد مسکونی یک واحد 
تجاری و 37 واحد پارکینگ )در نیم طبقه( صادر گردیده است در زمان بازدید اسکلت ساختمان به صورت 
فلزی و ســفتکاری آن شامل دیوارهای پیرامونی و تیغه بندی داخلی و نمای ضلع جنوبی با سنگ گرانیت 
و ضلع شــرقی با آجر اجرا و در اکثریت واحدها لوله کشــی تاسیسات مکانیکی و پوکه ریزی و سیمانکاری 
کف واحدها و راه پله اضطراری انجام شده بود. پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 97/10/15 
در اداره اجرای اســناد رســمی همدان واقع در همدان سعیدیه باا بر بلوار غنی زادیان اداره اجرا همدان از 
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،  برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت موجود مازاد،  وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.              تاریخ انتشار: 1397/09/24

م الف3241

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( کاسه ۹۶۰۰۴8۳

جال  حدادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

تأسیس مؤسسه غیرتجاری اتحادیه صنف 
لوازم خانگی صوتی و تصویری شهرستان شاهین شهر 
و میمه در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ به شماره ثبت 555۳ 

به شناسه ملی ۱۴۰۰۷8۲۱5۷۰ 
ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع 
عمــوم آگهی می گردد.  موضوع: انجــام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام 
صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفــی اعضاء، ایجاد و تحکیم اصول همکاری 
بین افراد صنفی، تاش برای بهبود محیط کســب و کار، تعامل با دستگاه های 
دولتــی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راســتای وظایف و 
اختیارات خود، همچنین تاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و 
اطاع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایت دریافتی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- بخش 
مرکزی- شــهر شاهین شهر- فردوسی- بلوار فردوسی- کوچه فرعی 2 شرقی 
[فرعی 2 غربی]- پاک 27- طبقه همکف- کد پســتی 8314896441 اولین 
مدیران: مرتضی صاحیان به شــماره ملی 1290977372 و به ســمت رئیس 
هیئت مدیره مهران بهادرانی به شــماره ملی 1819119033 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره علیرضا ســعادت زاده مسجدی به کد ملی 1819345882 
به ســمت نائب رئیس دوم منصور نجفی به کد ملی 1287858856 به ســمت 
خزانه دار آرش ســعادت زاده مسجدی به کد ملی 5110006423 به سمت دبیر 
پیمان میریان به شــماره ملی 0042854407 و به سمت عضو هیئت مدیره- 
عضو علی البدل بهرام شــریفی به شماره ملی 1817164041 و به سمت عضو 
هیئت مدیره- عضو علی البدل به مدت 4 ســال انتخاب شدند. بازرسان: فرزاد 
بهشــتی به کد ملی 1817057286 به ســمت بازرس اصلی و کامران شفیعی 
علویجه به کد ملی 1270869388 به سمت بازرس علی البدل اتحادیه برای 4 
سال انتخاب شدند دارندگان حق امضاء اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چکها، 
بروات، سفته، اســناد تعهدآور مالی با امضا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و در 
غیاب هر یک نایب رئیس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه به استناد نامه شماره 5635 مورخ 96/10/13 اتاق 

اصناف شاهین شهر و میمه.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
شناسه آگهی: 289243                               شناسه نوبت چاپ: 314698

450/ م الف

پرونــده اجرایی لــه خانم نیره محمــودی فرزند محمد شــماره ملی 
0532134680 به نشــانی اراک میدان سرداران بلوار 15 خرداد کوچه 
بن بســت ســعید پ 4413 و علیه احد غامی نام پدر: حسین شماره 
شناســنامه: 402 و شــماره ملی 0620656719 به نشانی اراک میدان 
سرداران بلوار 15 خرداد کوچه بن بست سعید پ 4413)زوج( به استناد 
سند ازدواج شماره 12202-2535/9/19 دفتر ازدواج 83 اراک در قبال 
مبلغ 614/608/695 ریال اصل طلب و مبلغ 30130434 ریال نیم عشر 
اجرایی تشکیل و به کاســه 9200015 به جریان گذارده شده است، 
اجراییه صادره اباغ و ســپس مقدار یک ممیز چهل و پنج صدم سهم 
مشــاع از 96 سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک و پنج یازدهم شعیر 
مشاع از 96 شعیر ششدانگ پاک 1100 اصلی بخش یک ملکی آقای 
احد غامی که ســند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 49356 صفحه 309 
دفتر 295 اماک بخش مربوطه بنام احد غامی ثبت و صادر گردیده، 
بنا به تقاضای بستانکار بازداشت شده است که ششدانگ پاک مذکور 
محدود به حدود ذیل اســت: شــماا در دو قســمت اول دیوار بدیوار 
اســت به طول 18 متر به شــماره 1100/1 دوم دیواریســت به طول 
18 ســانتیمتر به خیابان شــرقا درب و دیواریست به طول 34/50 متر 
به شــارع جنوبا در دو قســمت اول دیواریســت به طول 29 سانتیمتر 
به خیابان دوم دیوار بدیوار اســت به طــول 9/20 متر به 1099 اصلی 
غربا دیواریســت به طول 32/36 متر به قســمت واگذاری به خیابان 
ملــک مذکور با پاک ثبتی یک هزار و صــد اصلی بخش یک حوزه 
ثبت اراک به مســاحت 455/97 مترمربع طبق سند تک برگی مشاعی 
به شــماره ســریال اصلی 114388 ب 94 با تاریخ ثبت 95/3/26 با 
پاک ثبتی صفر فرعی از 1100 اصلی ثبت در دفتر اماک به شــماره 
190 صفحه 71 و شــماره ثبت ملک 29814 می باشــد. اعیانی شامل 
هشــت باب مغازه و دیوارکشی گاراژ می باشــد. با توجه به نامه شماره 
8267 مورخ 94/5/26 شــهرداری منطقــه دو ملک مذکور به صورت 
بنای قدیمی تیر چوبی حدود چهل و پنج ســال قدمت با محوطه حیاط 
که در حال حاضر چوب فروشی می باشد. ملک مذکور دارای هشت باب 
مغازه که شــش باب مورد تایید شهرداری به مساحت 102/5 مترمربع 
و دو باب بدون سابقه می باشد. مشخصات مغازه ها: 1- مغازه اول 
کمک  فنرسازی  فعلی)صافکاری نقاشی قبلی( با مالکیت آقای رضایی 
به متراژ 17 مترمربع)ســرقفلی آن واگذار شــده است( 2- شیشه بری 
آقای براتی به مساحت هجده مترمربع )سرقفلی آن واگذار شده است( 
3- کانال ســازی فعلی)دفتر چوب فروشــی قبلی( به متراژ 20 مترمربع 
 4- کلیدســازی کریمی 15 مترمربع)ســرقفلی آن واگذار شده است( 
5- کابینت و قفسه فروشی آقای رشیدی 14 مترمربع)سرقفلی آن واگذار 
شده است( 6- لوازم تحریرفروشی به مساحت 18/5 مترمربع)سرقفلی 
آن واگذار شــده است( با توجه به صورتجلسه مورخ 94/9/7 مالکین با 
شهرداری اراک به ازای عقب نشــینی صورت گرفته از سمت رودخانه 
متــراژ 118/5 مترمربع تجاری به ملک مذکور اختصاص داده شــده 
اســت که در مجموع ملک مذکور با مغازه های قانونی فوق الذکر طبق 

صورتجلسه مورد اشاره دارای 221 مترمربع تجاری می باشد:
1- ملــک مذکــور طبق ســند دارای عرصه کل به متــراژ 455/97 
مترمربع می باشــد. 2- ملک مذکور در وضعیت موجود دارای هشــت 
باب مغازه می باشــد که شــش باب آن دارای ســوابق کســبی است 
و از این شــش باب، ســرقفلی پنج باب واگذار شــده است 3- متراژ 

 پنج مغازه ای که ســرقفلی آنها واگذار شــده 82/5 مترمربع می باشد. 
)17+18+18/5+14+15=82/5 مترمربع( 4- از ســه مغازه باقیمانده 
که ســرقفلی آنها واگذار نشــده یک باب آن دارای ســوابق کسبی به 
متراژ 20 مترمربع و دو باب آن فاقد ســوابق کســبی است. 5- طبق 
صورتجلسه فی مابین شــهرداری اراک و مالکین که منوط به تصویب 
شورای شــهر شده است به ازای عقب نشینی از سمت رودخانه 118/5 
 مترمربــع کاربــری تجاری به ملــک مذکور اختصاص یافته اســت. 
6- جمع کل تجاری با سرقفلی های واگذار شده 221 مترمربع می باشد. 
7- ملک مذکور در نوســازی آینده از ســمت مغازه ها)خیابان آیت اه 
کاشــانی( دارای عقب نشینی می باشــد. با توجه به شرح فوق، موقعیت 
ملک، نحوه دسترســی، نوع کاربری، کیفیت اعیانی و قدمت آن، متراژ 
عرصه و ابعاد و اندازه زمین، مصالح بکار رفته، امکانات موجود و ســایر 
عوامل موثر دیگر ارزش روز ششــدانگ عرصه و اعیان و انشــعابات و 
متعلقات و دیوار حیاط ملک مذکور با در نظر گرفتن واگذاری سرقفلی 
پنج باب از مغازه های ملک مورد اشــاره بدون در نظر گرفتن تعهدات و 
دیون احتمالی به شهرداری و ادارات دیگر که ممکن است وجود داشته 
باشــد به مبلغ 26/400/000/000 ریال معادل دو میلیارد و ششصد و 
چهل میلیون تومان قدرالسهم یک ممیز چهل و پنج صدم سهم مشاع 
از 96 سهم عرصه و اعیان ملک مذکور معادل)یک و پنج یازدهم شعیر 
مشاع از 96 شــعیر( به مبلغ 400/000/000 ریال معادل چهل میلیون 
تومان به عنوان قیمت پایه مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
در مورخ 97/8/20 ارزیابی گردید که مقدار فوق- در روز دوشنبه مورخ 
97/10/10 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک 
از طریق مزایده به فروش می رســد و مزایــده از مبلغ 400/000/000 
ریال معادل چهل میلیون تومان ارزش)یک و پنج یازدهم شــعیر مشاع 
از 96 شــعیر( شروع و به بااترین قیمت پیشــنهادی خریدار فروخته 
خواهد شــد. خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از ملک مورد 
مزایده واقع در اراک جنب مسجد سیدها دیدن نمایند و کلیه هزینه های 
متعلقه تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت. کلیه بدهی های 
مربوط به آب لوله کشــی و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و 
مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و ســایر 
هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور 
مشــخص نیســت و تنظیم ســند انتقال موکل به ارایه مفاصا حساب 
دارایی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی 
غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان 

مزایده برگزار می گردد.
مازاد اول ملک فوق برابر نامه 920429-93/5/14 اجرای احکام شعبه 
6 دادگاه عمومی اراک در قبال مبلغ 614924468 ریال بازداشت است.
مــازاد دوم ملک فوق برابــر نامــه 940650-95/4/8 اجرای احکام 
 شــعبه یک دادگاه عمومــی اراک در قبال مبلــغ 172748000 ریال 

بازداشت است.
مازاد ســوم ملک فوق برابر نامه 31004186-96/11/1 اجرای اسناد 

رسمی اراک در قبال مبلغ 1421742363 ریال بازداشت است.
تاریخ انتشار: 97/9/24 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
 منصوری

آگهی مزایده
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 اعضای باند زمین خواری در اســتان 
مازندران دستگیر شدند.

 براســاس گزارش های غیررسمی منتشر 
شده در فضای مجازی به تازگی اعضای »یک 
شبکه زمین خواری دولتی در غرب مازندران« 

دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش ها، دستگیری توسط 
نیروهــای اداره کل اطاعات اســتان صورت 
گرفته و اتهام دستگیر شــدگان »شــراکت در 
تصرف اراضی  ملی و منابع طبیعی و تســهیل 
روند تصرف ها و قانونی جلوه دادن تخلف ها در 

این حوزه« اعام شده است.
این گزارش ها حاکی است که برخی تخلف ها 
و زمین خواری ها مربوط به زمین های موسوم 
به »۱۰هکتاری« در غرب مازندران است و در 
میان دستگیر شدگان نام برخی مسئوان اداره 
کل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشــهر به 

چشم می خورد.
یک کانال فعــال در فضای مجازی در این 
باره نوشت: به دنبال ارسال گزارش های متعدد 
از زمین خواری، مرتع خواری، ساحل خواری و 
دیگر تصرفات اراضی ملی در شهرســتان های 
غرب مازندران به سازمان جنگل ها و عدم توجه 
روسای جدید و البته پیگیری برخی از مدیران 
این سازمان با همراهی همه جانبه ماموران اداره 
کل اطاعات استان، برخی مدیران ارشد منابع 

طبیعی مازندران )نوشهر( دستگیر شدند.
بــه نوشــته این کانــال فضــای مجازی، 
»دســتگیری افــراد دیگــری از جمله برخی 
مسئوان اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی 
مازندران )نوشــهر( و روســای اداره حقوقی و 
شورای  شهر یکی از شهرهای کوچک در غرب 

مازندران نیز گزارش شده است«.
این گــزارش مدعی اســت: این شــبکه 
زمین خواری و رشوه  خواری سال هاست بدون 
گذاشتن ردی از خود کار می کند و به طور بسیار 
زیرکانه، اراضی ملی را خرید و فروش می کند. 
فعاان و دلســوزان حوزه منابع طبیعی بارها 
نسبت به تخلف های این مدیران، هشدارهای 
ازم را به مدیران ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشــور داده بودند، اما واکنشی از 
آن  سو دریافت نشــد تا اینکه بااخره با ورود 
دســتگاه های امنیتــی به موضــوع، منجر به 

دستگیری متهمان شد.
اگر چه خبر دستگیری برخی از مسئوان و 
کارکنان اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه 
نوشهر توسط دبیر شورای اطاع رسانی مازندران 
تایید شــد، ولی هیچ مسئولی تاکنون حاضر 
نشده اســت در باره جزییات این دستگیری ها 

اطاع رسانی کند.

 سرپرســت پلیس آگاهــی البرز از 
دستگیری 2 زمین خوار و فروشنده 120 
قطعه زمین دولتی 200 متری در شهرستان 

ساوجباغ این استان خبر داد.
سرهنگ محمد نادربیگی افزود: این افراد با 
جعل اسناد، زمین های دولتی را تصاحب و در 
قطعه های 2۰۰ متر مربع به فروش می رساندند.
وی اضافه کرد: در پی شکایت های متعدد 
درخصوص مشکات ســند ثبتی چند قطعه 
زمین توسط خریداران، موضوع توسط پلیس 
در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد که در 
یک بنــگاه معاماتی اراضی دولتی در قطعات 

2۰۰ متری به فروش رفته اند.
نادربیگی گفت: فروشندگان اماک با ارائه 
اســناد جعلی دولتی به مشتریان خود وعده 
داده بودنــد که ظرف مدت یک ماه اســناد 
ثبتی این اماک تحویل این خریداران خواهد 
شــد اما پس  از گذشت یک ماه هیچ اقدامی 

صورت نگرفت.
وی خاطرنشان کرد: ماموران درتحقیقات 
تکمیلی مطلع شدند که تمام اماک فروخته 
شده هیچ مجوز و نقشه ای از شهرداری ندارند.
وی افــزود: متهمان با جعــل نامه مراجع 
قانونی و تغییر مشــخصات آن به عنوان مالک 
اقدام به تهیه نقشــه برابر اصل در دفتر اسناد 

رسمی می کردند.
سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت: 
دربررسی های بعدی ماموران مشخص شد که 
اعضــای این باند پس از عمــل مجرمانه خود 
متواری شده که با اقدامات اطاعاتی ماموران 

پلیس آگاهی استان البرز دستگیر شدند.
وی افزود: اکنون ۱2 نفر از شکات شناسایی 

و متهمان با قرار وثیقه روانه زندان شدند.

نام نویسی غیرقانونی
 مدیر مدرسه را برکنار کرد

 سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی 
گفت: ثبت نام غیرقانونی فرزند یکی از مدیران بجنورد در یک 
مدرسه خاص، سبب برکناری مدیر این مرکز آموزشی شد.

عباس ســعیدی اظهار کرد: اقدام تخلف آمیز مدیر این مدرسه 
نمونه، که عضو شورای اسامی شهر بجنورد نیز هست، در هیئت 
تخلفات اداره کل بررسی و رای به برکناری وی از مدیریت داده شد.
وی افزود: فرزند این مسئول امسال تحصیلی را در این آموزشگاه 
حضور خواهد داشت اما سال تحصیلی آینده باید تحصیل خود را 

در مدرسه ای دیگر پی بگیرد. 
سعیدی درباره تخلف صورت گرفته گفت: این دانش آموز برای 
حضور در این مدرســه نمونه، در آزمون شرکت کرده و نام وی در 
میان ذخیره ها بود اما مدیر مدرســه بدون دعوت از دیگر ذخیره ها 
که اولویت داشتند، نسبت به پذیرش و ثبت نام او اقدام کرده بود.

مدیرکل میــراث فرهنگی اردبیل از 
احیای نقاره خانه این شهر خبر داد.

نــادر فاحی در جمع خبرنــگاران اظهار 
کرد: سردر عالی قاپو به عبارتی محل نقارخانه 
اردبیل در دوره صفوی اســت که با توجه به 
احیای کامل این بنــا، نقاره خانه اردبیل نیز 

احیا می شود.
وی گفت: احیای سردر عالی قاپو معروف 
به دروازه بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی از 

مطالبات جدی مردم اردبیل است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 

و گردشگری اســتان اردبیل تصریح کرد: در 
پاســخ به این مطالبه عملیــات عمرانی طی 
ماه های اخیر آغاز شده و هم اکنون در مرحله 

خواناسازی، اجرای شمع و پی ریزی است.
فاحی تاکید کرد: این اثر با حفظ بخش 
تاریخی، احیای سردر انجام می شود و تاکنون 

پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تاکید کــرد: با توجه به اینکه این بنا 
بخشــی از مجموعه جهانی شیخ صفی الدین 
اردبیلی خواهد بود، تمامی عملیات آن مطابق 

اصول فنی و با تایید یونسکو انجام می شود.

یزد- خبرنگار کیهان:
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان از 
استقبال اهالی رسانه و مطبوعات سه استان، 
اثر در چهارمین جشنواره  با شــرکت 604 

منطقه ای در یزد خبر داد.
مجید جوادیان زاده با اعام پایان مهلت ارسال 
آثــار به چهارمین جشــنواره منطقه ای مطبوعات 
محلی، سرپرستی های استانی،  پایگاه  های خبری و 
نمایندگی خبرگزاری ها، بیان داشــت: در این دوره 
از جشــنواره ۱7۱ نفر، تعــداد 6۰4 اثر خود را از 
استان های فارس، یزد و کرمان در دو بخش اصلی 

و ویژه شرکت داده اند.

رئیس این جشنواره افزود: یزدی ها با ارسال 4۰3 
اثر بیشترین مشارکت را در این جشنواره داشته اند و 
پس از آن اســتان فارس با ۱56 اثر و استان  کرمان 
با 45 اثر در رده های بعدی میزان مشارکت در این 

جشنواره قرار دارند.
جوادیان زاده با اشــاره به اســتقبال چشمگیر 
شرکت کنندگان از بخش اصلی این جشنواره،  عنوان 
کرد: از 6۰4 اثر ارســال شــده،  42۰ اثر در بخش 
اصلی و ۱84 اثر در بخش ویژه شــرکت داشته اند 
که در بخش اصلی گزارش و در بخش ویژه موضوع 
مصرف بهینه آب بیشــترین تعــداد آثار را به خود 

اختصاص داده اند.

نویسنده همدانی 
برنده جایزه »جال  آل احمد« شد

همدان- خبرنگار کیهان:
اثر »سیدمیثم موسویان« نویســنده انقابی همدان در 
جشــنواره جال آل احمد موفق به دریافت جایزه در بخش 

»آتیه داران داستان ایرانی« شد.
مجموعه داستان های کوتاه »تفنگمو زمین نذار« به قلم سید میثم 
موسویان که در ژانر دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده به جشنواره 
»جال  آل احمد« راه یافت. جایزه ادبی جال آل احمد در بخش جنبی 
آتیه داستان ایرانی به محمدعلی رکنی، محمدرضا شرفی خپوشان، 
الهام فاح و سیدمیثم  موسویان که با رای مردم به عنوان »آتیه داران 

داستان ایرانی« انتخاب شده بودند، تعلق گرفت.

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران گفت: 
با بهره برداری از خط انتقال سراســری گاز 
دامغان به مازندران قطع گاز در این استان 

به صفر رسیده است.
جعفــر احمدپور با بیان اینکــه مازندرانی ها 
زمستان امسال مشــکلی در تامین گاز نخواهند 
داشــت، افزود: با تمهیــدات و برنامه ریزی هایی 
که انجام شــده گاز پایدار، مستمر و ایمن برای 
مشترکین استان در فصل سرما تامین خواهد شد.
وی بــا تاکید بر صرفه جویــی در مصرف گاز 
افزود: برای پرداخت خسارت های احتمالی ناشی 
از حــوادث مربوط به گاز با بیمه رازی توافق نامه 
امضا شده و شرکت ملی گاز برای هر فوتی ناشی 
از گاز تا سقف 65 میلیون تومان، پرداخت غرامت 
نقص عضو و از کارافتادگی دائم 3۰ میلیون تومان 
و برای تخریب اموال منقول و غیرمنقول مشترکان 
بستگی به میزان خسارت تا 2۰ میلیون پرداخت 

می کند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان شمالی از استاندارد نبودن سیستم 

گرمایشی ۵۹0 مدرسه استان خبرداد.
امین فاح با  اشاره به اینکه در سال جاری مبلغ 
۱میلیارد و 2۰۰میلیون تومان صرف خرید 4۰۰ 
بخاری نفتی هوشمند شده است، تصریح کرد: طی 
مناقصات انجام شده این بخاری ها که مورد تایید 
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز می باشند 
تا پایان امســال در مدارس اســتان نصب و مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
وی در پاســخ به این سؤال که چرا در برخی 

روستاها با وجود گازکشی اما در مدارس از بخاری 
نفتی استفاده می شود، خاطرنشان کرد: استفاده از 
بخاری گازی معمولی مطابق مبحث ۱7 مقررات 
ملی ساختمان ممنوع اســت که به همین علت 

گازکشی به این مدارس انجام نمی شود.
وی بــا تاکید بر اینکه در ســال جاری بخش 
زیادی از اعتبار 2میلیاردی و 2۰۰میلیون تومانی 
ســازمان نوســازی مدارس صرف خرید بخاری 
شده است گفت: در ســال آینده تجهیز مدارس 
به سیستم گرمایشی استاندارد با شدت بیشتری 

پیگیری خواهد شد.

 ۵۹۰ مدرسه خراسان شمالی
سیستم گرمایشی استاندارد ندارند

تبریز - خبرنگار کیهان:
نایب رئیس شورای اسامی تبریز، از ساخت ساختمان بدون مجوز قانونی شهرداری منطقه 

یک این شهر در کاربری فضای سبز، بشدت انتقاد کرد.
سونیا اندیش در جلسه این شورا که با حضور ایرج شهین باهر شهردار و محمدحسین اسحقی معاون 
عمرانی شــهرداری برگزاری شــده بود، گفت: متأسفانه ساختمان شهرداری منطقه یک بدون داشتن نظر 

کمیسیون مربوطه و مجوز ازم، در کاربری فضای سبز در حال احداث است.
وی افزود: این ساختمان در گل کار بوده و مجوزی برای تغییر کاربری فضای سبز مورد نظر نیز ندارد.

اندیش همچنین با ناقص خواندن گزارش معاونت عمرانی شهرداری از شهردار خواست مانع از اجرای 
طرح هایی شود که فاقد تملک هستند.

اهواز- خبرنگار کیهان: 
استاندار خوزستان گفت: در سال ۹7 تعداد 2 هزار 

و 3۵1 دانش آموز توانستند به کاس درس برگردند.
»غامرضا شریعتی« در جشن شناسایی و جذب کودکان 
بازمانده از تحصیل خوزستان با تاکید بر اینکه بر ماست تاش 
کنیم حتی یــک دانش آموز هم از تحصیل باز نماند چرا که 
زیبنده کشــورو استان خوزستان نیست که کودکی به دلیل 
فقر از تحصیل باز بماند بیان داشت: البته همچنان کودکانی 
هستند که به دایل مختلف مانند فقر خانواده، کمبود امکانات، 
نبود دسترســی آسان به مراکز آموزشی در مناطق محروم و 
مســائل فرهنگی از حق آموزش محروم هســتند و این امر 

می تواند بستری برای آسیب های اجتماعی باشد.
استاندار خوزســتان در رابطه با پروژه شناسایی و جذب 
کودکان بازمانده از تحصیل در استان که توسط استانداری با 
مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام شد توضیح داد: 
از سال گذشته این کار در استان را جهت ارتقای شاخص های 
سواد در دستور کار خود قرار دادیم و با تاش های انجام شده 
توانستیم یک هزار و ۱3۱ دانش آموز بازمانده از تحصیل را در 
سال گذشته شناسایی کنیم و به سر کاس درس بفرستیم.

شــریعتی تصریح کرد: در ســال 97 نیز با مصوبه ای که 
از شــورای اجتماعی کشــور گرفتیم و اعتبارات ازم در این 
خصوص تخصیص داده شد و با مشارکت جمعی که صورت 
گرفت توانستیم تعداد بیشتری دانش آموز محروم از تحصیل 
را شناسایی کنیم و به کاس درس برگردانیم و در این زمینه 

افزایش دوبرابری داشتیم.

محور سیمرغ را باز کنید
محور سیمرغ به بهنمیر چند سالی است که درگیر تعریض 
می باشــد که به همین دلیل مسدود شده و همین امر باعث 
شده تا این محور که از جاده های مهم مواصاتی بین شهرهای 
قائم شهر، بابل، جویبار و بابلسر می باشد از چرخه خارج و برای 
ساکنین و بخصوص مسافرینی که از مسیر فیروزکوه به مازندران 

سفر می کنند دیگر مسیرها حادثه آفرین شود.
این محور، اکنون به محل تردد خودروهای کشاورزی اعم 
از تیلر و تراکتور شــده که همین امر باعث شــده تا آن مقدار 
از جاده هم که آســفالت بود، از بین بــرود و همچنین تردد 
خودروهای کشــاورزی به علت کندروی باعث می شــود که 
خودروهای روســتایی و مسافرانی که به منظور کاهش مسیر 
ایــن محور را انتخاب می کنند بــه خصوص زمان تاریکی هوا 

حادثه جبران ناپذیری ایجاد کنند.
از این رو شایسته است این محور را با نصب امکانات روشنایی 
و عایم راهنمایی و رانندگی برای ترددهای ضروری مهیا کرده 

تا از حوادث رانندگی جلوگیری شود.
سیمرغ- رحمت آقامحمدپور

رفت وآمدهای بی تدبیر
اواخر آبان ماه سال جاری بود که امیرعباس سلطانپور معاون 
فرماندار بناب که حدود 6 ماه از مســئولیت وی در این سمت 
می گذشت،  به عنوان سرپرست دفتر سرپرست وقت استانداری 
آذربایجان شرقی منصوب شد و به این ترتیب بناب را به مقصد 
تبریز ترک کرد و با رفتــن وی فرمانداری بناب بدون معاون 
اداره شد. 2۰ روز از این جابه جایی گذشت و شهروندان بنابی 
منتظر بودند تا ازسوی استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری 
بناب فرد دیگــری به عنوان معاون فرماندار انتخاب و معرفی 
شــود،ولی امیرعباس سلطانپور معاون ســابق فرماندار بناب 
علی رغم گذشــت قریب به 2۰ روز پس از ترک محل خدمت 
خود در این شهرســتان و اشــتغال به پســت جدید خود در 
استانداری بار دیگر بر سر کار و مسئولیت قبلی خود بازگشته 

و مشغول به کار شد.
با مشــاهده این رفت و برگشت های مدیریتی این سوال از 
فرماندار محترم به عنوان نماینده عالی دولت در شهرســتان و 
استاندار جدید آذربایجان شرقی نزد افکار عمومی مطرح می شود 
که چرا سلطانپور رفت و به چه دلیل دوباره بر سر پست قبلی 

خود بازگشت؟!
پســندیده نیست که فردی مسئولیت خود را بنا به دایلی 
رها کند و بعد از مدتی دوباره آذربایجان شرقی خدمت در بناب 

را بر استانداری ترجیح داده و برگردد!
پرواضح است، شهرســتان بناب در حالی از ظرفیت باای 
مدیریتی در بین جوانان و نیروهای متخصص و خاق برخوردار 
اســت که این نیروها صددرصد شرایط خدمت در دیار خود را 
دارند و این شرایط متاسفانه تاکنون و برخاف وعده های دولت 
تدبیر و امید مبنی بر استفاده از جوانان شایسته مناطق مختلف 
کشور در حلقه های مدیریتی متوسط و پایین تر به نحو مطلوب 

و شایسته برای آنها فراهم نشده است!
جاوید بنابیان

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه 
و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: از حدود 7300 واحد 
مسکن مهر در منطقه منظریه شهرکرد، چهار هزار واحد سند 

تک برگی دریافت کردند.
ابراهیم علی رضایی افزود: هنوز حدود سه هزار واحد مسکن مهر در 
منظریه پایان کار طبقاتی ساختمان و سند تک برگی و تاییدیه استاندارد 

آسانسور خود را دریافت نکردند که این موارد در حال پیگیری است.
وی در خصوص ایرادات ساختمانی در مسکن مهر منطقه منظریه 
شــهرکرد و نارضایتی ساکنان آن، گفت: گروهی از ساختمان ها در این 
منطقه توسط انبوه سازان و راه و شهرسازی احداث شده که در آنان تمام 

نیازهای مربوط به سیستم اطفا و اعان حریق در حال تکمیل است.
علیرضایی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از پایان کارهای طبقاتی 
ساختمان ها در منطقه منظریه شهرکرد صادر نشده زیرا هنوز موفق به 

اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور و اتمام کار نشده اند. 
وی گفت: مشــکات مسکن مهر در اکثر شــهرهای استان مانند 
فارسان دیده می شود که در حال پیگیری رفع نواقص جزیی آنها هستیم.

گام نخست طرح کشاورزی مقام معظم 
رهبری در منطقه مرزی شلمچه خرمشهر 
در استان خوزستان با کشت محصول گندم، 

جو و کاشت نخل به بار نشست.
مدیر حــوزه اجرایی طرح احیــای اراضی 
کشــاورزی مقــام معظم رهبــری در آبادان و 
خرمشــهر در جریان بازدید از روند اجرای این 
طرح در منطقه مرزی شــلمچه گفت: عملیات 
اجرایــی پنج هزار هکتار از اراضی کشــاورزی 
طرح 55۰ هزار هکتاری رهبر معظم انقاب در 
شلمچه با اعتباری بالغ بر 75۰ میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید. 

محمد بنی تمیم اظهار داشت: عملیات اجرایی 
این طرح که شامل احداث شبکه آبیاری، زهکشی 
و تسطیح اراضی می باشــد از سال ۱394 آغاز 
شده و پس از سه سال اکنون امکان کشت انواع 
محصوات کشــاورزی و نیز کاشت نخل برای 

کشاورزان منطقه شلمچه فراهم شده است. 
وی بیان داشــت: با اجرای طرح کشاورزی 
مذکور پس از گذشت 38 سال برای نخستین بار 
امکان کشت محصول در زمین های منطقه مرزی 
شــلمچه فراهم شــده ضمن اینکه فرصت های 
شــغلی قابل توجهی در بخش کشاورزی برای 

اهالی بومی این منطقه فراهم شده است. 

وی تبدیل اراضی بایر به کشاورزی، احیای 
دوباره زمین های منطقه جنگی شلمچه، استفاده 
بهینه از منابع آب و خاک و نیز  اشتغالزایی را از 
جمله مزایای این طرح مهم کشاورزی برشمرد 
و گفت: احیای زمین های کشــاورزی مذکور در 
حالی صورت گرفت که این زمین ها پیش از آغاز 
جنگ تحمیلی روســتاهای مسکونی و نخیات 

بودند که در طول جنگ تخریب شدند. 
بنی تمیم اولویت کشــت در این زمین ها را 
کاشت نخیات عنوان کرد و گفت: در گام نخست 
و به منظور آماده سازی اراضی مذکور 5۰۰ هکتار 
از زمین های شــلمچه یک به زیر کشت گندم و 

جو رفته و در شلمچه 2 نیز بیش از 3۰۰ اصله 
پاجوش نخل کاشته شد. 

مدیر حــوزه اجرایــی طرح احیــای اراضی 
کشاورزی مقام معظم رهبری در آبادان و خرمشهر 
گفت: با اجرای این طرح در منطقه مرزی شلمچه 
و کشت اراضی چهار هزار و 2۰۰ فرصت شغلی به 

صورت مستقیم در منطقه  ایجاد می شود.  
بنی تمیم افــزود: آب مورد نیــاز زمین های 
کشاورزی مذکور از رودخانه کارون تامین می شود. 
تاکنــون 295 هــزار هکتــار از زمین های 
کشاورزی خوزستان در قالب طرح رهبر معظم 

انقاب به زیر کشت رفته است.

اداره کل آموزش  ابتدایی  معاون آموزش 
و پرورش اصفهان گفت: هر گونه استفاده از 
کتاب های کمک درسی و آموزشی و برگزاری 
آزمون های تستی در مدارس ابتدایی استان 

ممنوع است.
شهین جوانی افزود: در مدارس سند راهبردی 
تحول بنیادین آموزش و پرورش، اســتفاده از هر 
گونه کتاب عاوه بر کتاب های درسی ممنوع است.

وی اضافــه کرد: همچنین بــا توجه به اینکه 
آزمون های تســتی و پیشرفته تداخل و موانعی را 
در مســیر اهداف کیفی آمــوزش و پرورش ایجاد 
می کند برگزاری این آزمون ها هم در مدارس ابتدایی 

ممنوعیت دارد.
وی تاکیــد کــرد: بر ایــن اســاس در قالب 
بخشــنامه هایی به ادارات نواحی و مناطق استان 
اعام شده است که همه مدارس دولتی و غیردولتی 
باید تابع دستورالعمل ممنوعیت استفاده از کتابهای 
درسی و آزمون های تستی در مدارس ابتدایی باشند.

جوانی یادآور شــد: برگزاری آزمون های تستی 
برای آمادگی دانش آموزان در کنکور در سال های 

ابتدایی از سویی موجب وارد شدن آسیب های جدی 
به ذهن و روح دانش آموزان و تاثیرات نامطلوب بر 

سیستم آموزشی می شود.
وی با اشــاره به اینکه ادبیات در دوران ابتدایی 
باید منجر به قدرت خاقیت و شــکوفایی ذهنی 
دانش آموزان شــود، گفت: این مهم در سند تحول 
بنیادین با روشهای ارزشــیابی توصیفی و فارغ از 

نمره دنبال می شود.
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان افزود: ارتقای سطح درک مطلب، 
تلفیق و استنباط، توانمندی نیروی انسانی بخصوص 
ارتقای مدیریت آموزشــگاهی از برنامه  های مهم و 
اولویت  های کار آموزش و پرورش اســتان اســت، 
تا شــرایط ازم فیزیولوژی و جسمی برای دانش 

 آموزان آماده شود.
وی تاکید کرد یادگیری مغز محور باید الگوی 
کار علمی قرار گیرد و استرس و اضطراب از محیط 
مدرسه دور شود و ساماندهی آموزشی به روش  های 
بازی، قصه، شعر، همنوایی و سرود که برای بچه  ها 

لذت  بخش است انجام گیرد.

جذب 2351 دانش آموز
 بازمانده از تحصیل در خوزستان

3 هزار واحد مسکن مهر در شهرکرد 
سند تک برگی دریافت نکردند

گام نخست طرح کشاورزی رهبر انقاب در شلمچه به بار نشست

دستگیری فروشندگان
 120 قطعه زمین دولتی

 در البرز

اعضای
 شبکه زمین خواری دولتی

 در مازندران دستگیر شدند

ارسال 604 اثر در چهارمین جشنواره
 منطقه ای مطبوعات در یزد

استفاده از کتاب های کمک آموزشی
 در مدارس اصفهان ممنوع شد

نقاره خانه  اردبیل احیا می شود

گاز مازندران در زمستان 
قطع نمی شود

انتقاد عضو شورای تبریز از شهرداری

 مدیرکل راه آهن خراسان گفت: به طور 
میانگیــن 16 درصد از صندلی قطارهای 
مسافربری در مسیرهای ریلی منتهی به 

مشهد خالی است.
محمدهادی ضیایی مهر افزود: ضریب اشغال 
قطارها در طول هشت ماه گذشته سال جاری 
در مسیرهای مشهد به تهران و سایر شهرهای 
کشور به جز مسیرهای حومه ای به ترتیب 86 

و 82 درصد بوده است. 
وی مناســب ترین زمان برای پر کردن این 
گنجایش خالی را فصل غیرپیک ســفر ذکر و 
بیان کرد: شرکت های مسافربری می توانند با 
ارایه بســته ارزان قیمت سفر به شکل »از مبدا 
تا مبدا« مســافران را جذب کنند؛ همچنین 
برخی شرکت ها در ایام غیرپیک بلیت هایی با 

5۰ درصد تخفیف ارایه کرده اند. 
مدیرکل راه آهن خراســان بسته از مبدا تا 
مبدا را افزون بر سفر ریلی شامل اقامت در هتل، 
گشت و گذار و سایر خدمات گردشگری ذکر و 
بیان کرد: شاید از این طریق ۱6درصد گنجایش 

خالی قطارها در مسیر خراسان پر شود. 
وی ادامــه داد: در همیــن چارچوب یکی 
از شــرکت مســافربری به دنبال طرحی برای 
استفاده از ظرفیت های آستان قدس رضوی از 
قبیل تامین غذا از مهمان خانه حضرت رضا )ع( 
و استفاده از زائرسراهای ارزان قیمت موجود در 
مشهد است تا آن را در مجموعه خدمات از مبدا 

تا مبدا بگنجاند. 
ضیایی مهر گفت: یکــی دیگر از ظرفیت های 
مورد اســتفاده توافق شــرکت های مسافربری با 
ســازمان های بازنشســتگی کشــوری است زیرا 
بازنشســتگان محدودیت زمان ســفر ندارند که 
می توان با بهره گیری از این امکان نســبت به پر 
کردن ظرفیت های خالی قطارهای مشهد اقدام کرد.

ارسال  با  مازندران  اســتاندار جدید 
تمام دستگاه های  برای  دســتورالعملی 
اجرایی، شــکایت علیه رسانه ها را  برای 

این دستگاه ها ممنوع کرد.
احمد حســین زادگان در این دستورالعمل 
همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی استان 
خواســت تا چنانچه شــکایتی از رسانه ها در 

محاکم قضایی دارند، پس بگیرند.
نماینده عالی دولت در مازندران با تاکید بر 
اینکه نقد عملکرد دستگاه ها و انتقاد از مدیران 
حق رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی 
است، تصریح کرد که نقد و انتقاد ازمه اصاح 

امور و توسعه است.
حسین زادگان از رســانه ها به عنوان رکن 
چهارم دمکراســی یاد و تاکید کرد که فضای 
انتقاد و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی 
باید برای این رکن آزاد باشــد تا شفافیت در 

امور محقق شود.
اســتاندار مازندران با اعام اینکه مدیران 
دستگاه های اجرایی حتی اگر نقدی غیرمنصفانه 
باشد نباید دست به شکایت علیه رسانه بزنند، 
تاکیــد کرد: تنها تهمت، افترا یا توهین کردن 
برای مدیران حق پیگیری قضایی ایجاد می کند.

اســتاندار جدیــد مازنــدران همچنین با 
راه اندازی نظام انتقادات و پیشنهادات خواهان 
مشــارکت کارکنــان دســتگاه های دولتی و 
تشــکل های مردمی و تک تک شهروندان در 
ارایــه راهکار برای تحرک بخشــی به فعالیت 

دستگاه های اجرایی شد.

استاندار جدید مازندران 
شکایت از رسانه ها را

 ممنوع کرد

16 درصد از
 صندلی قطارهای مشهد 

خالی است

نماینده مجلس:
دولت در تامین آب اصفهان 

غفلت می کند
 نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای 
اسامی گفت: غفلت دولت در تامین آب آشامیدنی استان اصفهان 

چالش های امنیتی و اجتماعی در آینده ایجاد می کند.
ابوالفضل ابوترابی افزود: پنج میلیون نفر جمعیت اســتان اصفهان 
از شــبکه آبرسانی زاینده رود برای مصارف خانگی استفاده می کنند که 

در تابستان امسال بخش زیادی از این شمار دچار مشکل شده بودند.
وی اظهار داشت: دولت در برنامه بودجه سال 98 اختصاص اعتبار 
برای تامین آب آشــامیدنی را به نمایندگان اصفهــان قول داد اما روز 
چهارشــنبه هفته گذشته که برنامه نهایی برای ارسال به مجلس آماده 

شد این سرفصل را حذف کرده بود.
وی با اشــاره به اینکه بی توجهی مســئوان به آب مورد نیاز مردم 
شایسته نیست، تصریح کرد: بی توجهی گذشته نسبت به آب مورد نیاز 
اصفهان باعث تخریب عرصه کشــاورزی اســتان شد و ادامه این وضع 

مشکات زیادی را برای زندگی مردم ایجاد می کند.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شــورای اسامی 
با بیان اینکه نمایندگان مجلس در راســتای حمایت از مردم اســتان 
استعفا دادند، خاطرنشان کرد: ۱9 نفر از نمایندگان مجلس این استان 
با مشاهده این بی تدبیری ها با استعفا خود دیگر نمی خواهند در مسئولیت 

قرار بگیرند.
ابوترابی ادامه داد: اگر این وضع بی تدبیری در اســتان ادامه داشته 
باشد ازم است که استعفا نمایندگان پذیرفته شود و پس از آن نیز سایر 

مسئوان ارشد اصفهان از مسئولیت های خود استعفا بدهند.
وی یادآورشــد: مسئوان در کشور برای خدمت به مردم مسئولیت 

می پذیرند و نباید نسبت به بی توجهی به حقوق مردم بی توجه باشند.
 ۱9 نماینده اســتان اصفهان در اعتراض به آنچه که »عدم تحقق 
وعده هــای دولت درخصوص جاری شــدن آب زاینــده رود« خواندند 
خواهان کناره گیری از سمت نمایندگی مردم استان در مجلس شورای 

اسامی شدند.
نمایندگان مردم این استان در نامه ای به علی اریجانی رئیس مجلس 
شورای اســامی اعام کردند در صورتی که حداقل نتوانیم حق مردم 
اصفهان را برای تامین آب آشــامیدنی آن ها تامین نماییم دلیلی برای 
حضور در مسئولیت نمایندگی نمی بینیم و ما امضاکنندگان ذیل از زمان 
تقدیم نامه کناره گیری از حضور در صحن و کمیســیون ها خودداری تا 

تکلیف مشخص شود.
در این نامه خطاب به رئیس مجلس شــورای اســامی آمده است: 
همانطور که مستحضرید و یک مورد در حضور جنابعالی با وزیر محترم 
نیرو مشــکات آب اســتان اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، 
احیــای زاینده رود که هیچ ســازمان برنامه و بودجه ای به رغم پیگیری 
زیادی که انجام شده حتی از تخصیص اعتبار و ردیف مرتبط با تامین 

آب آشامیدنی خودداری کرد.
به گفته کارشناسان، مصرف سرانه آب در اصفهان ۱5۱لیتر است و 
حدود 7۰ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی، ۱۰ درصد در بخش 

آشامیدن و 2۰ درصد در بخش صنعت و سایر موارد مصرف می شود.
ذخیره آب پشت سد سفیدرود

 20 درصد افزایش یافت
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گیان گفت: ذخیره 
آب پشت سد سفیدرود امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته معادل 20 میلیون متر مکعب یعنی حدود 20 درصد 

افزایش پیدا کرد.
کاظم لطفی اظهار داشت: در حال حاضر 3۰8 میلیون متر مکعب 
آب در پشت سد سفیدرود ذخیره شده است که امیدواریم با افزایش 
بارندگی ها و نزوات آسمانی به مقدار زیادی بر میزان آن افزوده شود.

وی بیان داشــت: در حال حاضر حدود 42 متر مکعب بر ثانیه 
آب به داخل حوزه آبریز سد سفیدرود افزوده می شود که از افزایش 

2 برابری ورودی آب سد سفیدرود حکایت دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گیان گنجایش و ظرفیت 
فعلی سد سفیدرود را حدود یک میلیارد و ۱5۰ میلیون متر مکعب 
اعام کرد و ابراز داشــت:  میزان خروجی آب از پشت سد سفیدرود 

نیز بالغ بر 5 مترمکعب بر ثانیه تخمین زده می شود.
لطفی با بیان اینکه هم اکنون ۱8۰ هزار هکتار از اراضی شالیکاری 
گیان از سد سفیدرود آبیاری می شوند عنوان کرد: 238 هزار شالیزار 
در استان گیان وجود دارد که نیمی از آنها برای تأمین آب کشاورزی 

مورد نیاز خود به ذخیره سد سفیدرود وابسته هستند.



چیستی مفهوم »قلب« 
 در آیات 36-37 ســوره ق مى خوانیم: )چه بسیار اقوامى را که 
قبل از آنها هاک کردیم؛ اقوامى که از آنان قوى  تر بودند و شهرها 
]و کشورها[ را گشودند، آیا راه فرارى وجود داشت؟ در این تذکرى 
اســت براى آن  کس که قلب )عقــل( دارد یا گوش فرا مى  دهد و 

حضور مى  یابد.(
واژه »قلب« چنانکه در قاموس، مفردات، العین و لسان العرب آمده 
است در اصل به معناى دگرگون ساختن چیزى است و اصطاحاً به دو 

معنا استعمال مى شود:
گاه به آن عضو گوشــتى و فیزیکى که وســیله رسانیدن خون به 
تمام بدن است گفته مى شود و گاه به روح و عقل و علم و فهم و شعور 

صفحه 8
 شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ 
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 کســی که تقوا، ملکه وی شده است، به هیچ گونه از پلشتی ها گرایشی نداشته و از آن پرهیز 
می کند که از جمله این پلشتی ها شرک است. این گونه است که بهشت به معنای بزرگ ترین و 
کامل ترین تجلی و مظهر جمال الهی برای آنان فراهم می شود و به جای آنکه ایشان به سوی 

بهشت بروند خود بهشت به سوی ایشان کشیده و آورده می شود.

اصوا قلبی که گرایش به فسق و فجور 
دارد، نمی تواند خشــیت داشته باشد و 
خاشــع و خاضع در برابر خداوند باشد 
و از آموزه های وحیانی و هدایت های آن 
بهره مند شــود اما دلی که اهل خشیت 
است و در برابر خداوند اهل خضوع است 
به سادگی تن به هر آنچه خداوند خواسته 

از جمله نماز و انفاق و زکات 
و مانند آن می دهد.

شکر واقعی هر نعمتی، استفاده درست و 
خوب از آن نعمت اســت؛ چرا که خداوند 
نیازی به شــکر بندگان و حتی ســتایش 
ایشان ندارد؛ بنابراین مقصود از شکر گزاری 
توجه یابی به اهمیــت و ارزش هر نعمتی 
 اســت که در زندگی آدمی نقش اساسی

و مهمی را ایفا می کند.

انسان چون همواره در حال شدن است باید مواظب باشد 
وخود را فراموش نکند که این فراموشی و غفلت، او را از 

مسیر شدن درست و کمالی باز می دارد.

بی گمان انسان، موجودی چون دیگر موجودات نیست بلکه موجودی بی ماهیت و بی شکل و استعدادی است 
که قابلیت های بســیار دارد و می تواند به قول مولوی از ملک هم پران و آنچه در وهم ناید آن شود و یا راهی 

دیگر بپیماید و به: »اولئک کاانعام بل هم اضل« تغییر ماهیت و شکل دهد.

تأثیر انتقاد سازنده در تکامل فرد و جامعه
امام سجاد)ع( در حدیثى آثار زیانبار بى توجهى به انتقاد سازنده را 
این گونه مى فرماید: چه بسا اشخاصى که از بس خوبى شان را گفتند 
و مدح شــان نمودند، فریب خوردند و فاسد شدند و چه بسا افرادى 
که چون از عیب شــان چشم پوشى شد )و مورد انتقاد قرار نگرفتند( 

مغرور شدند.)1(
امام موســى بن جعفر)ع( درباره برنامه ریــزى زندگى مؤمنان و 
جایگاه انتقاد و انتقادپذیرى مى فرماید: »... و بخشى )از زمانت( را براى 
رفت وآمد با برادران دینى مورد اعتمادى که از عیب هایتان باخبرند و 

بى خدعه و نیرنگ آنها را به شما گوشزد مى کنند، قرار بده«)2(
مامحسن فیض کاشانى در شرح حدیث پیامبر اکرم)ص(: »مؤمن 
آینه مومن اســت« مى گوید: همان گونه که با ایستادن در برابر آینه 
به عیبهاى آشکار صورت خود پى مى بریم، برادر مؤمن ما نیز آینه اى 
است که عیبهاى ما را نشان مى دهد، عیبهایى که به تنهایى نمى توانیم 

آنها را ببینیم.)3(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراانوار، ج 75، ص 139
2- تحف العقول،ص 748

3- المحجهً البیضاء، ج 3، ص 334

عیوب را به یکدیگر هدیه دهید
قال  اامام  الصــادق )ع(: »احب اخوانی الی من اهدی الی 

عیوبی« 
امام صادق )ع( فرمود: بهترین دوستان در نزد من کسانى هستند 

که عیوب و نواقص من را به من هدیه دهند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل الشیعه، ج 8، ص 413

مرز انتقاد با غیبت)۲(
پرسش:

در تجزیه و تحلیل مســائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی و عملکرد افراد و جریان های مختلف چگونه باید عمل 
کنیم تا خدای ناکرده به وادی غیبت و فعل حرام گرفتار نشویم؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال به مفهوم نقد و انتقاد و یک 
مورد از عنوان فرق میان غیبت با انتقاد پرداختیم. اینک در بخش پایانى 

دنباله مطلب را پى مى گیریم. 
2- غیبت از روى دشــمنى و حســادت و این گونه امور و با قصد 
خراب کردن فرد گفته مى شــود، در حالى که انتقاد گفت وگو راجع به 
عملکرد و موضع گیرى هاى یک فرد معروف یا مســئول همراه با نقد و 
دید اصاح طلبانه است. به عبارت دیگر جدانمودن خوب و بد عملکرد 

شخص و شرح محاسن و معایب وى را انتقاد گویند.
و از آن جا که شــخصیت هاى اجتماعى و مســئول مانند مدیران، 
هنرمندان و دولتمردان در قبال مردم و جامعه باید پاسخ گو باشند، انتقاد 
از آنان اشــکالى ندارد؛ اما غیبت ذکر معایب شخصى انسان ها است که 
ربطى به شخصیت حقوقى یا عملکرد کارى آنها ندارد. بنابراین در رابطه 
با شخصیت حقیقى افراد نمى شود غیبت کرد و گناه محسوب  مى شود 
و صحبت در رابطه با مســائل شخصى آنان جایز نیست ولى بررسى و 
ســنجش  کارکرد اجتماعى آنان و نقد دقیق آن، بدون تکیه بر ظنیات 
و افــراط و تفریط ها و با هدف اصاح امور جامعه اشــکالى ندارد، زیرا 
امورى که مربوط به شخصیت حقوقى افراد است چون جنبه اجتماعى 
دارد و از جمله امور پنهان محســوب نمى شود، اصطاحا به آن غیبت 

گفته نمى شود.
3- غیبت در مسائل شــخصى آن هم مربوط به مطالبى است که 
موجب ناراحتى غیبت شونده باشد. اما اگر عیب ها و انتقادات  در ارتباط 
با حوزه کارى و مسئولیت اجتماعى افراد بیان شود و هدفى جز اصاح 
کارکرد اجتماع در میان نباشد، نه تنها جنبه غیبت نخواهد داشت، بلکه 
نقــد و تحلیل منصفانه و بــه دور از هرگونه حب و بغض رفتار و گفتار 
مسئولین،  یک امر ازم براى رشد و تعالى جامعه و کشور است و برکات 
زیادى براى فرد و جامعه دارد و موجب اصاح عیب آنها و برطرف شدن 

نواقص کارها و برنامه هایشان مى شود.
4- در اســام موضوعاتى چون نصیحــت )امر به معروف و نهى از 
منکر( ائمه مسلمین، جرح و تعدیل )تکذیب و تایید( راویان و گواهان، 
و.... وجود دارند که با کمى دقت در آنها درخواهیم یافت که امکان بروز 
و ظهور چنین موضوعاتى، جز با نقدها و تحلیل هایى که شــاید برخى 
از آنها در نگاه اول، مشابه غیبت ارزیابى شوند، امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس،  چنین  نقدها و تحلیل هایى، اگر تنها جهت شناخت 
وضعیت حاکم بر جامعه و تاش  براى بهبود آن باشــد، ایرادى نخواهد 
داشت، اما اگر افرادى بخواهند در ضمن تحلیل و نقد، عقده ها و کینه هاى 
شخصى و گروهى خود را برآورده ساخته و عاوه بر سخنان ازم در یک 
نقد سالم، گفتارى را در ارتباط با طرف مقابل بر زبان آورند که بود و نبود 
آن در تحلیل انجام شده مساوى است، در برابر پروردگار مسئول خواهند 
بود و از آن جایى که هر فرد به درون خود آگاهى کامل دارد، شناسایى 
مرز بین تحلیل و غیبت در این موارد که تا حد زیادى وابسته به انگیزه 
افراد است، چندان دشوار نخواهد بود. براى رسیدن به این مقصود باید 
با حفظ حرمت و آبروى شخص و با اشاره به نقاط قوت و مثبت وى و با 
احترام کامل به برخى از نقاط ضعف او اشاره کرد ولى باید توجه داشت 
که در بیان انتقاد باید به گونه اى سخن گفت که نقاط مثبتى که ذکر 
مى شــود بیشــتر از نقاط منفى وى باشد تا اعتماد و حسن نیت طرف 
مقابل را از بیان نظرات ما به همراه داشــته باشد. در این صورت حتماً 

نقد سازنده خواهد بود و آثار مخرب غیبت را نخواهد داشت.

عقب افتادن در امور خیر 
بهتر از جلو افتادن در امور شر است

)بدان اى سالک راه حق!( امام سجاد)ع( مى فرماید: » از اینکه دنبال 
به دست آوردن مقام باشى و بخواهى به ریاست باطل  برسى بپرهیز! 
چرا؟ چون )که( با این کار، خداوند تو را محتاج مى کند« یعنى نتیجه 
این ریاســت با سر به زمین خوردن است. چون باا رفتن از پله هاى 
نردبان هواى نفس و رســیدن به رفعت آن، سرنگونى الهى را در پى 
دارد. »بدان که عقب افتادن در امور خیر، بهتر از جلو افتادن در امور 
شــر است. یعنى ریاســت در باطل، بدتر از رئیس نبودن در کارخیر 

است«  )وسائل الشیعه، ج 85 ص352(1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-رسائل بندگى )حب به دنیا(، آیت اه شیخ مجتبى تهرانى،ص 329

قلبسلیموخاشعوآثارآن

قلب آدمی، قوه ادراکی و احساسی بشر می باشد. این آفریده بی همتای الهی به طور طبیعی گرایش به سوی کمال و خوبی ها 
دارد؛ زیرا فطرت آن بر اعتدال و سامت است مگر آنکه در یک فرآیندی به دایل درونی و بیرونی، زنگار گرفته یا مهر شده 
باشد، که در آن صورت گرایش به ضد کمال و زیبایی ها و خوبی ها به عنوان یک بیماری و عارضه قلبی مطرح می شود و تنها 
با ذکر اه قابلیت درمان دارد که یکی از مهم ترین و اصلی ترین اذکار الهی همان قرآنی است که شفاء الصدور نامیده می شود.
حفظ قلب بر سامت ، امری دشوار است، زیرا اسباب درونی هواهای نفسانی و اسباب بیرونی وسوسه های شیطانی، بسیاری 
از مردم را از فطرت پاک و ســالم بیرون می برد و آلوده به زنگارهای گناه می کند و یا گاه تا آنجا پیش می رود که دیگر قلب 
ماهیت و کارکرد اصلی خود را از دســت می دهد و از ادراک حقایق و انعطاف در برابر آن ناتوان می شود. از این رو آموزه های 
قرآن بر حفظ سامت قلب بلکه تقویت آن تا رسیدن به مقام قلب سلیم تاکید می کند و راه هایی را برای حفظ و تقویت آن 

پیشنهاد می کند.
نویسنده در این مطلب راهکارهای حفظ سامت قلب و تقویت آن را تبیین و تشریح کرده است.

انسان موجودی در حال تبدل 
اســتاد حسن زاده آملى در درس مى فرمود: »انسان موجودى 
است بى شکل و در اصطاح فلسفى هیوایى )استعدادى بالقوه( 
است که به هر شکلى در مى آید. انسان در زندگى خویش در حال 
شدن است و هر دم به شکلى در مى آید تا در نهایت شکل غایى 

خود را مى گیرد.« 
به نظر مى رســد که ما هر دم در حال شدن هستیم و هر دمى 
خلق و خویى به خود مى گیریم. دمى که خشمگین مى شویم، گرگ 
هستیم و ماهیت گرگ مى یابیم و گاه دیگر خوک مى شویم، هنگامى 
که مى کوشیم از مال ربوى استفاده کنیم، کثافت ونجاست مال دیگرى 
را به خود مى مالیم و یا گوسفند مى شویم و مى گذاریم تا دیگران ما 
را به هر ســمت و سویى برانند و گاهى شیر مى شویم و مى خواهیم 
بر همه تحکم کنیم و اقتدار خویش را نشان دهیم و گاه دیگر شکل 

و ماهیتى دیگر مى یابیم.
اگر به رفتار خود در اجتماع نگاه کنیم مى بینیم که هر دم در حال 
از شکلى به شکلى و ماهیتى به ماهیتى دیگر تغییر شکل مى دهیم 
و شکل گذشته را رها و شکل و ماهیت تازه به خود مى گیریم. این 
همان تبدل حاات و اشکال آدمى و در اصطاح شدن است که در 

هیچ موجود دیگرى نمى توان یافت.
توانایی انسان در رسیدن به مقام مظهریت خدا

انســان داراى توانمندى هاى بسیارى اســت که خداوند از آن 
توانمندى ها به اســما و نام هاى خویش یاد کرده و فرموده است: و 
علم آدم ااســماء کلها: به آدم همه نام ها را آموخت؛ )بقره آیه 24( 
چنانچه اگر او بتواند این ظرفیت ها و توانمندى ها از قبیل غفاریت، 
رحمانیت، مالکیت، خالقیت، آگاهى به ســر و اخفى و مانند آن را 
در خود ظهور دهد آنگاه است که مظهر اسم جامع اه خواهد شد.

البته این کار هر چند سخت است ولى شدنى است و قرآن افراد 
بســیارى را به عنوان بشر یاد مى کند که در مسیر شدن ها و تلبس  
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)پوشــش( هاى مختلف و متعدد )لبس بعد لبس( به مقامى دست 
مى یابند که از آن به مظهریت اه یاد مى شود.

انسان چون همواره در حال شدن است باید مواظب باشد وخود 
را فراموش نکند که این فراموشى و غفلت او را از مسیر شدن درست 

و کمالى باز مى دارد.
هرگز شخص نباید فریب حالى که به آن رسیده را بخورد؛ زیرا این 
شدن  ها هر چند که در چهل سالگى به یک کمال رشدى مى رسد و 
شخصیت  مى یابد ولى باز اصطاحا مقام است و امرى ثابت و شکلى 
نهایى نیســت و این گمان بلکه احتمال اســت که شخص حتى در 
اوج، به دایلى ســقوط کند قرآن از این نمونه به »ســامرى« اشاره 
مى کند که گفت: من اهل بصیرتى شدم که دیگران به آن نرسیده و 
از آن توانایى برخوردار نمى باشند.  )طه،  آیه 96( همچنین مى توان 
به بلعم باعورا اشاره کرد که در مقام باایى از بصیرت قرار داشت ولى 
سقوط مى کند و به تعبیر قرآن »اخلد الى اارض« )به دنیا چسبید 

و بدان گرایید( مى شود. )اعراف، آیه 176(
بنابراین انسان در حال شدن است و این شدن حتى در صورت 

مقام شکل و ماهیتى نمى تواند پایان راه باشد مگر آنکه مرگ، او را 
از شدن بازدارد که البته بنا به برخى از روایات این شدن ها به سبب 
باقیات صالحات و یا دعاى زندگان در حق او و یا ســنت هاى جارى 
و نفقــه جاریه، حتى در برزخ نیــز ادامه مى یابد تا اینکه به قیامت 
مى رسد و در آنجاست که هرکسى بر اساس شکل و ماهیتى که به 

این استعداد و ماده اولیه داده است برانگیخته مى شود.

درسی که آقای قاضی داد
اســتاد حسن زاده آملى مى گفت: یکى از استادانم، آیت اه آقاى 
محمدتقى آملى بود که خود شاگرد آقاى قاضى بود. ایشان مى گفت 
که اشخاصى از تهران اصرار داشتند که او به ایران بازگردد و نامه اى 
هم نوشتند و برایشان به نجف فرستادند. هیچ کس از نامه و مضمون 
آن اطاعى نداشت. آقاى آملى مسئله اى هم درباره یکى از رفتارهاى 
آقاى قاضى داشتند و آن کار استاد را نادرست مى شمردند و آن این 
بود که چرا آقاى قاضى ساعت ها وقت خود را شبانه روز در قبرستان 
وادى الســام مى گذراند، با آنکه مى توانست در آن ساعت ها درسى 

داشته باشند که مفیدتر و سازنده تر است.
آقاى آملى یک روز به سر درس مى رود و سام و احوالپرسى تمام 
مى شود، آقاى قاضى به ایشان مى فرمایند که شما نیازى نیست که به 
ایران )تهران( بروید و کسانى هستند که در تهران به این مهم بپردازند.

آقاى آملى از این مســئله تعجب مى کند و با خود مى گوید که 
این مطالب و مضمون نامه را کسى جز خودم اطاع نداشتم و ایشان 

این را از کجا دانسته اند.
آقاى قاضى که شــگفت زدگى ایشان را مى بیند ادامه مى دهد: و 
دیگر اینکه این چیزها را از همین دو ساعت در قبرستان رفتن دارم.

آقاى شب زنده دار در درس اخاق خویش که در مدرسه فیضیه 
داشت مى گفت: در زمان طاغوت با دوستى در کوچه بیگدلى خیابان 
صفائیه مى رفتیم و سخن از قدرت تصرف در دیگرى بود. دو سرباز در 

آنجا در انتهاى کوچه کشیک مى دادند. براى تمرین و اینکه چنین 
چیزى )تصرف در دیگران( امکان دارد، به آن سربازها دستور داده شد 
تا حرکاتى را انجام دهند و عقب و جلو بروند. آنها همان چیزهایى که 
از دور داده مى شد عمل مى کردند و عقب و جلو مى روند و حرکاتى 

که تصرف کننده داشت انجام مى دادند.
اینها نمونه هایى از انســان هایى است که توانستند به نوعى از 
حال و مقام دســت یابند و شکل و شخصیت و ماهیتى یلى ربى 
)خداگونگى( پیدا کنند و حال اگر کسى که بتواند خود را به شکل 
کامل خدایى درآورد و از این اســتعداد و ماده خام و اولى، خود را 
به کمال مطلق برســاند و ربوبیت الهى یابد، به غایت خلقت خود 
دســت یافته و اوج شــدن هایى این جهان را در مسیر قرب الهى 

محقق ساخته است.
بى گمان انســان، موجودى چون دیگر موجودات نیســت بلکه 
موجودى بى ماهیت و بى شــکل و استعدادى است که قابلیت هاى 
بســیار دارد که مى توان به قول مولوى از ملک هم پران و آنچه در 
وهم ناید آن شود و یا راهى دیگر بپیماید و به: »اولئک کاانعام بل 

هم اضل« تغییر ماهیت و شکل دهد.
این همان راهى است که برخى از یهود رفتند و تکامل معکوس 
را تجربه کردند و درنهایت بوزینه و خوک شدند، چنانکه قرآن درباره 
اصحاب سبت بیان مى کند: کونوا قرده خاسئین؛ ما به آنها گفتیم به 

صورت میمون هایى طرد شده درآیید. )بقره، آیه 65(
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اطاق مى گردد؛ و این به خاطر آن اســت که هم قلب جسمانى و هم 
قلب روحانى دائماً در دگرگونى و حرکت و تغییر است. چنانکه بعضى 

از ارباب لغت گفته اند:
»ماسمى القلب اامن تقلبه *** والراى یصرف باانسان اطوارا!«؛ 
)»قلب« را به این خاطر قلب نامیده اند که دائماً دگرگون مى شــود و 

عقیده و راى انسان را به اشکال مختلف در مى آورد(.
همچنین »قلب« به مرکز و مغز هر چیزى نیز گفته مى شود؛ مانند: 
قلب لشکر. زیرا »قلب« انسان مرکز جسم و جان او است، و در قاموس 
نیز آمده که خالص هر چیزى را قلب آن مى گویند.( کتاب: پیام قرآن، 
مکارم شیرازى، ناصر، دارالکتب ااسامیه، تهران، 1386 شمسى، چاپ: 

نهم، ج 1، ص 142(. 

قلب، آفریده ای شگفت 
بى گمان افزون بر وجود و هستى که خداوند به آدمى ارزانى داشته 
است، نعمت هاى بســیارى را نیز به انسان بخشیده که بیرون از دایره 
شمارش آدمى است چه رسد که از شکر زبانى و عملى آنها بر آید. برخى 
از این نعمت هاى الهى به سبب تاثیرگذارى و نقش آن در فرآیند کمالى 
آدمى، از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار است، از این رو خداوند در 
قرآن، اهتمام خاصى به آنها مبذول داشته و به عنوان نعمت هاى خاص 
از آنها یاد کرده و خواهان شکرگزارى مردمان نسبت به این نعمت هاى 

خاص شده است.
از جمله این نعمت هاى خاص نعمت قلب است. مقصود خداوند از 
شکرگزارى نسبت به این نعمت خاص یا برخى دیگر از نعمت هاى خاص 

از آن روست که آدمى اهمیت و نقش آن را در زندگى دانسته و اهتمام 
خاصى به آنها مبذول داشته باشد؛ زیرا شکر واقعى هر نعمتى، استفاده 
درست و خوب از آن نعمت است؛ چرا که خداوند نیازى به شکر بندگان 
و حتى ستایش ایشان ندارد؛ بنابراین مقصود از شکر گزارى توجه یابى 
به اهمیت و ارزش هر نعمتى اســت که در زندگى آدمى نقش اساسى 

و مهمى را ایفا مى کند.
خداوند در آیاتى از جمله 78 سوره نحل و 78 سوره مومنون و 23 
سوره نحل و آیاتى دیگر، به مسئله آفرینش خاص قلب به امر خود  اشاره 
مى کند و خواهان شــکرگزارى نسبت به آن مى شود، زیرا این نعمت از 
چنان جایگاه بلندى در زندگى انسان ها برخوردار است که نمى توان از 
آن چشم پوشى کرد؛ چرا که قلب، قوه ادراکى و عاطفى بشر مى باشد 
و شــناخت و ایمان مبتنى و متکى بر آن است، بنابراین هر کسى که 
بخواهد به علم و دانش و یا ایمان و عشــق برســد مى بایست به نعمت 
قلب توجه یابد؛ زیرا ایمان چیزى جز حب و عشق نیست و این عشق 

به محبوب زمانى تحقق مى یابد که ادراک و احساس با هم گرد آید.
با این همه ارزش و اهمیتى که قلب براى آدمى و کمال یابى و کرامت 
و شرافت وى دارد، اما بسیارى از مردمان اهمیت آن را در نمى یابند و 
آن را در مسیر منافع خود به کار نمى گیرند و تباه مى سازند. )نحل آیه 
78 و مومنون، آیه 78، ســجده، آیه 23( از این روست که اندک اندک 
چشــمه جوشان ادراکى و احساسى آن را کور مى کنند و از توان درک 
حقایق و میل و گرایش به آن باز مى ایســتند و ایمانشــان را از دست 
مى دهند و تنها در قیامت با آتش سوزان دوزخ است که این قلب هاى 
ســنگدل و تباه شده دوباره دگرگون مى شود و حقایق را درک مى کند 
ولى حیف که زمانى بس دیر مى باشــد و بازشدن دریچه قلب به سوى 
حقایق براى آنان سودى نخواهد داشت؛ زیرا تنها در آن زمان حقیقت 

جال و خشم الهى را مى بینند.)نور، آیه 37 (
این آفریده شــگفت الهى، چنان ارزش و جایگاه دارد که خطاب و 
عتاب الهى به آن تعلق مى گیرد و به عنوان مســئول مستقیم در برابر 
خداوند مى بایست پاسخ گوى رفتارها و کردارها و نیات و افکار آدمى باشد.

خشوع قلب، در نتیجه سامت قلب
قلب آدمى یا همان قوه عاقله و ادراکى انســان بر سامت و اعتدال 
آفریده شده اســت. از این رو تنها به سوى عدالت، خوبى ها، زیبایى ها 
و کمــاات گرایش و تمایل مى یابد و بطور طبیعى از هر آنچه انحراف 

و پلیدى و کژى و زشتى است روى بر مى تابد و آن را طرد مى کند.
قلب سالم از آنجایى که گرایش به خوبى ها و زیبایى ها دارد، نسبت 
به خوبى ها واکنش مثبت از خود نشان مى دهد و به شکل عقیده و ایمان 
آن را مى پسندد و دوست مى دارد که همه جا خوبى ها و زیبایى ها حضور 

داشته و حاکم شود.
همچنین قلب ســالم نسبت به جهان واقع ادراک درستى دارد، به 
این معنا که همان گونه که نســبت به حقایق ادراک درستى داشته و 
به آن گرایش دارد، درک درستى از واقعیت هاى جهان دارد و در مقام 
سنجش مى کوشد تا نسبت میان حقایق و واقعیت ها را بدرستى دریابد؛ 
زیــرا مى داند که بخشــى از واقعیت ها با حقایــق تطابق ندارد و اصوا 
نمى بایســت تحقق مى یافت و اگر به ظاهر تحققى براى این دســته از 
واقعیت هاست همانند کف روى آب است که با حقیقتى باطل، خود را 

حفظ کرده و جلوه و نمایش داده است.
چنین توانایى ادراک و داورى، به انســان این امکان را مى بخشد تا 
بتواند امورى را دریابد که فراتر از اندیشه هاى عادى است. این گونه است 

که قلب سالم به مقام خشیت مى رسد و در نهایت خاشع و خاضع مى شود.
اینکه در قرآن، عالمان را خداوند به عنوان اهل خشیت دانسته است، 
از آن روست که ایشان در مقام درک حقایق و وقایع بدرستى شناخت 
یافته و گرایش روشنى پیدا مى کنند. آنان در برابر عظمت الهى و جال 
کبریایى خداوند خشــیت و ترسى شیرین و شگفت دارند و در نهایت 
خاشــع مى شــوند. خداوند در آیه 16 با اشاره به مومنان مى فرماید که 
ایمان بطور طبیعى در کسانى یافت مى شود که از قلب سالم برخوردار 
باشند و این قلب سالم است که قلب خشیت دار را پدید مى آورد و بطور 
طبیعى انسانى که از جال الهى هراسان و خشیت دارد، مى بایست در 

برابر خداوندى چنین اهل خشوع و در نهایت اهل خضوع باشد.
خشــیت و خشــوع قلب در برابر جال الهى آن را چنان منعطف 
مى سازد که قابلیت نزول باران جمال الهى بر آن فراهم مى آید و زمینه 
رویش گیاهان و گل هاى زیباى مهر و محبت را ایجاد مى کند. از این رو 
خداوند خشیت و خشوع قلب را به زمینى تشبیه کرده است که فروافتاده 
و خاضع است و این فروتنى موجب مى شود تا باران الهى در آن قرار گیرد 
و جمع شود. این گونه است که دل هاى خاشع و خاضع در برابر جال 
الهى، همانند زمینى فروتن و خاضع هستند که باران رحمت جمالى را 

مى پذیرد و آماده بیدارى و زندگى نوین و تازه اى مى شود.
ذکر و یاد الهى عامل ایجاد خشــیت و خشــوع در برابر خداوند و 
بستر ساز نزول رحمت الهى است. بنابراین مى بایست آدمى قلب سالم 
خویش را در مسیر بارش باران رحمت قرار دهد و با یاد خداوند آن را 
نرم گرداند؛ زیرا زمین ســخت و بلند را نشــاید که باران را حفظ و نگه 

دارد و گیاهان زیبا و گلهاى قشنگ را برویاند.
خداوند در آیات 16 و 17 سوره حدید براساس همین نگرش است 
که ذکر خداوند و یاد عظمت و کبریایى او را کارساز در خشوع قلب بر 
مى شمارد و قرآن را به عنوان مهم ترین و اصلى ترین مصداق ذکراه مطرح 
مى ســازد. بنابراین تاوت قرآن و شنیدن آیات آن، در خشوع قلب ها و 

دلها بسیار اثر بخش و تاثیرگذار خواهد بود.)همان(
این در حالى است که هر گونه فسق و فجور و تجاوز از حوزه عدالت 
و اعتدال موجب مى شود تا آدمى به جاى خشوع دچار کبر و غرور شود 
و از مســیر کمالى دور افتد و در نهایت گرفتار سنگدلى و قساوت قلب 
شده و همانند سنگ خارا باران رحمت الهى را نپذیرد چه رسد که نگه 

دارد و از آن گیاه عشق و محبت و مهر و ایمان برویاند.)همان(
اینکه خداوند در آیات 2 و 4 سوره انفال خشیت قلب در برابر خداوند 
را نشانه ایمان واقعى دانسته است به خاطر همین معناست که قلبى که 
خشیت دارد، در برابر عظمت و کبریاى الهى خاشع و خاضع است و هم 
چون زمین نرم خواهان باران وحفظ آن مى باشد. بر این اساس آموزه هاى 
الهى را مى پذیرد و نسبت به آن واکنش مثبت نشان مى دهد و شقاوت 
و بدبختى دور مى گردد و به جاى آن ســعادت گیاه مهر و عشق را در 

خود مى رویاند.)طه، آیات 2 و 3( 
خداوند قلبى را که داراى خشیت الهى است قلبى مى داند که خالى 

از هر گونه فسق و فجور یعنى مخالفت با عدالت و اعتدال مى باشد)حدید 
آیــه 16( تا این معنا را تبیین و تحلیل کند که اصوا قلبى که گرایش 
به فســق و فجور دارد، نمى تواند خشیت داشته باشد و خاشع و خاضع 
در برابر خداوند باشد و از آموزه هاى وحیانى و هدایت هاى آن بهره مند 
شود اما دلى که اهل خشیت است و در برابر خداوند اهل خضوع است 
به سادگى تن به هر آنچه خداوند خواسته از جمله نماز و انفاق و زکات 

و مانند آن مى دهد.)انفال، آیات 2 و 3( 
همین نرمى و رقت قلبى که در اثر خشوع و خشیت پدیدار مى شود، 
بهترین بستر و مناسب ترین زمینه براى گرایش آدمى به هر آنچه حق 
است مى شود.)حج، آیات 53 و 54( و آدمى را براى شنیدن و عمل به 
آموزه هاى وحیانى مهیا و آماده مى سازد)مائده، آیات 82 و 83( و مومنان 
و اهل عشق را همچون پروانه گرد آتش مهر و محبت وجود اهل رقت و 

نرمخویى جمع مى کند.)آل عمران، آیه 159(
قلب سلیم مرتبه ای برتر از سامت 

چنانکه گفته شــد همــه قلوب آدمى براســاس فطرت و طبیعت 
نخستین آن بر سامت و اعتدال و عدالت بنا نهاده شده است. این قلب 
اگر همچنان در مســیر کمالى بماند و از فســاد و انحرافى که به سبب 
وسوسه هاى شیطانى و هواهاى نفسانى پدید مى آید خود را حفظ کند، در 
یک فرآیند رشدى و بالندگى به جایى مى رسد که به قلب سلیم مى رسد. 
قلب سلیم، قلبى است که سامت در آن به شکل ملکه در آمده است و 
هیچ چیزى چون وسوسه هاى ابلیسى و خواسته هاى نفسانى نمى تواند 
در آن تاثیر منفى بجا گذارد.از این رو قلب سلیم در آموزه هاى قرآنى به 
عنوان قلبى خالى از هرگونه شائبه شرک مطرح مى شود؛ زیرا شرک به 
معناى گرایش به سوى ضد کمالى است و قلب سلیم هیچ گونه گرایشى 

حتى مخفى و نهان به سوى ضد کمال یعنى ضد خداوند پیدا نمى کند. 
از نظر خداوند کسانى داراى قلب سلیم هستند که از هر گونه پلشتى و 
زشتى عقانى و عقایى و وحیانى رهایى یافته اند و در مقام متقین در آمده 
اند؛ زیرا کسى که تقوا ملکه وى شده است، به هیچ گونه از پلشتى ها گرایشى 
نداشــته و از آن پرهیز مى کند که از جمله این پلشــتى ها شرک است. این 
گونه است که بهشت به معناى بزرگ ترین و کامل ترین تجلى و مظهر جمال 
الهى براى آنان فراهم مى شــود و به جاى آنکه ایشان به سوى بهشت بروند 
خود بهشت به سوى ایشان کشیده و آورده مى شود.)شعراء، آیات 89 و 9۰(

به سخن دیگر، چنین قلوب پرهیزکارى که اهل خشیت و خشوع و 
سامت کامل و ملکه اى هستند، هیچ غم و اندوهى در آنان راه نمى یابد 

و آرامش همیشگى را دارا مى باشند )همان ( 
آنان به سبب اینکه خداوند را به عنوان مطلق کماات معبود خویش 
قرار داده و به ســویش مى روند و بلکه مى شــتابند، از هر گونه امراض 
روحى و روانى و اخاقى رهایى یافته اند و در آرامش مطلق و کامل، همه 
جلوه هاى جمالى الهى را در خود مى یابند. این گونه اســت که بهشت ، 

مشتاق ایشان مى شود به جاى آنکه آنان مشتاق بهشت باشند؛ چرا که 
مطلق زیبایى ها و کماات را در خود دارا مى باشند و بهشت مى خواهد 
که این کماات را در خود داشته باشد و به کماات ایشان زینت یابد. 
اینکه در برخى از روایات آمده است که بهشت سرزمینى خالى است 
که با اعمال انسانى ساخته مى شود و زیبایى آن با کارهاى آدمى پدید 
مى آید، بیان و شــرحى دیگر از همین معناست؛ بنابراین درست است 
که گفته شود اهل قلب سلیم به سوى بهشت مشتاق نیستند بلکه این 
بهشت است که مشتاق ایشان است؛ زیرا بهشت مى خواهد تا خود را به 
جمال و کمال مومنان سلیم القلب بیاراید. بر این اساس است که خداوند 
در آیه 89 و 9۰ شــعراء از نزدیک شدن بهشت به سوى متقین سخن 
مى گوید تا این معنا را برســاند که بهشت آفرین همین متقین هستند 
و بهشت نیز به ســوى صاحبان خویش مشتاق است، چنانکه مومنان 

متقى، به سوى خداوند یکتا و یگانه مشتاق هستند.
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ورزشی

سرویس ورزشی-
ســرمربی تیم ملی فوتبال اعام کرد اســامی 23 
بازیکن ایران برای حضور در جام ملت های آســیا فردا 

یکشنبه اعام می شود
دور نهایی اردوهای آماده ســازی ایران برای حضور در جام 
ملت های آسیا 2019 در حالی از صبح پنجشنبه استارت خورد 
که اولین جلسه تمرین را 1+5 تشکیل می دادند. پنج لژیونر در 

کنار یک بازیکن از لیگ برتر بازیکنان حاضر در اردو بودند.
سردار آزمون از روبین کازان، مهدی طارمی )الغرافه( امید 
ابراهیمی و محمدرضا خانزاده)ااهلی( رامین رضائیان)الشحانیه( 
در کنار محمد حســین کنعانی زادگان از ماشین سازی شش 
بازیکنی بودند که با نظارت مستقیم کارلوس کی روش تمرین 
سبکی را در زمین شماره دو کمپ تیم های ملی برگزار کردند.

در این تمرین صبحگاهی که نزدیک به 60 دقیقه به طول 
انجامید بازیکنان به حرکات کششی و فوتبال پرداختند و کی 
روش هم در گوشــه ای از زمین به عملکرد آنها نظارت داشت. 
بــا برگزاری بازی های هفته پایانی نیــم فصل اردوی تیم ملی 
از امروز با حضور بازیکنان دعوت شــده سر و شکل بهتری به 

خود بگیرد.
فردا لیست نهایی اعام می شود

در شرایطی که تمرینات تیم ملی هنوز سر و شکلی نگرفته 
است، کی روش به تشریح برنامه های خود برای جام ملت های 
آســیا پرداخت. ســرمربی تیم ملی در گفت و گویی با ســایت 
فدراســیون فوتبال اظهار داشــت: ما خودمان را مهیای اعام 
لیســت تیم ملی در صبح روز یک شنبه خواهیم کرد. متاسفانه 
برنامه آماده سازی ما به خاطر برخی مشکات و موانعی که پیش 
رو داشــتیم تغییر کرد و مجبور شدم برنامه را با موانعی که بر 
سر راه داشــتیم تطبیق بدهم. با در نظر گرفتن این مشکات، 
مجبور شــدم لیســت نهایی را زودتر از زمانــی که توقع آن را 

داشتم اعام کنم. 
وی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت بازیکنان مصدوم 
تیم ملی افزود: البته باید اعتراف کنم که در چند هفته گذشته 
نگرانی زیادی در مورد بازیکنان مصدوم تیم داشــتم. مطمئنا 
این موضوع شــرایط بازیکنان را برای جام ملت ها تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. به خاطر اینکه توقع من این بود که آن بازیکنان 

در حال بازی کردن و اصطاحا در حال پرواز باشــند. اما این 
فوتبال اســت و این اتفاقات هم جزیی از فوتبال است. ما فقط 
باید تمــام اتفاقات و تجاربی که در گذشــته تجربه کردیم را 
در نظــر بگیریم. در چنــد روز آینده به همــراه کادرم روز و 
شــب، ساعت ها و ساعت های طوانی عملکرد فنی بازیکنان را 
مورد بررســی مجدد قرار خواهیم داد. ما همه اطاعات و آمار 
عملکردی بازیکنان به همراه فشرده و چکیده بازی و عملکرد 
بازیکنان داخلی و خارجی را طی چهار سال گذشته در اختیار 
داریم و طبق روال همیشه سعی می کنیم تا یک تصمیم فنی 
دقیق، صادقانه و تاثیرگذار اتخاذ کنیم. البته امیدوار هســتیم 
خداوند هم به ما کمک کند تا بهترین تصمیم و 2۳ نفر نهایی 

را انتخاب کنیم.
ســرمربی تیم ملی در ادامه گفت: البته لیست 2۳ نفره ای 
که اعام می شــود لیستی بسته نخواهد بود؛ چراکه ما تا 5 دی 
ماه فرصت داریم و می توانیم تا آن تاریخ لیست خود را بررسی 
کنیــم. به همین خاطر ما یک لیســت آماده باش هم خواهیم 

داشت و در نتیجه هر اتفاقی می تواند بیافتد.
او در ادامــه افزود: مطمئنا فرقی نمی کنــد که کدام 2۳ 

بازیکن نهایی انتخاب شوند، ولی تک تک بازیکنان تاش خود 
را خواهند کرد تا روحیه ازمه را برای حضور در تیم ملی داشته 
باشند. نگرش بازیکنان من باید خاضعانه و مثل همیشه بدور از 
هر گونه غروری که تا امروز نشــان دادند، باشد و کمال فروتنی 
بــرای جنگیدن برای منافع تیم ملی را قطعا تک تک بازیکنان 
من خواهند داشــت. ایــن 2۳ بازیکن مطمئنا آماده هســتند 
خودشــان را برای تیم فدا کنند و همانطور که همیشه گفتیم 
پیراهن تیم ملی را فراتر از منافع شــخصی خودشان دانسته و 
خواهند دانست. برای اینکه بتوانند رویای هواداران فوتبال ایران 

را جامه عمل بپوشانند.
کی روش در پاســخ به ســؤالی در مورد مســابقات جام 
ملت های آســیا گفت: همه می دانند که ما به این مســابقات 
با توقعــات باا از تیم ملی وارد خواهیم شــد ولی ما نگرش و 
تفکرمان مثل همیشه این خواهد بود که بیش ترین تاش مان 
را به کار ببندیم و بــه تک تک حریفان مان از عراق و ویتنام و 
یمن گرفته تا اســترالیا و ژاپن و کره جنوبی احترام بگذاریم. ما 
برای تک تک حریفان مان احترام خاصی قائل هســتیم و این 
مســئولیت را کاما حس می کنیم. همه باید چالشی را که ما 

پیش رو داریم را درک کنند و چالش اصلی ما یک مســابقه دو 
صد متر کوتاه نیســت و ما با یک چالش ماراتن گونه ســروکار 

داریم که جام ملت های 2019 امارات است.
کــی روش در پایان افزود: من تقریبا تیم ملی فوتبال ایران 
را در حدود 90 مســابقه هدایت کرده ام و همیشه یک خواسته 
غیرقابل مذاکره از بازیکنان داشته ام. بازیکنان من باید همیشه 
صحبت شــان را در زمین مســابقه انجام دهند. این تنها جایی 
اســت که بازیکنان واقعی در آن جا صحبــت می کنند، درون 
زمین. چرا این خواســته را از آنهــا دارم؟ چون این یک اصل و 
وظیفه اصلی آن هاســت چون رقیبان آنها که آرزوی حضور در 
تیم ملی را داشــتند و به هر دلیلی نتواستند به تیم ملی بیایند 
باید ببینند که این بازیکنان در زمین مسابقه به خوبی کار خود 
را انجام می دهند. این تنها راه و جایی اســت که بازیکنان من 
باید صحبت کنند، درون زمین؛ و باید نشان دهند که بدن های 
خــود را بــه بهترین نحو ممکن در پیراهن تیــم ملی و داخل 
زمین مسابقه قرار داده اند. در هر لحظه و در هر صحنه از بازی 
چیزی که بازیکنان باید نشان بدهند این است که آنها این حق 
و این اجازه را داشــته اند که این پیراهن را درون و بیرون زمین 

بر تن کنند.
پیام متفاوت کی روش به دوستان و منتقدان

بــه فاصله 24 ســاعت پس از این صحبت هــا، کی روش 
متفاوت ترین پیام چند ســال اخیر خود در تحسین دوستان و 
منتقدانش به سایت فدراســیون فوتبال داد و گفت: » فوتبال 
بازی نقطه نظرهاست و ما »خانواده فوتبال« یاد می گیریم که 
در ایــن بازی، با مخالفت ها در کمال احترام و هماهنگی موافق 

باشیم.
بنده به شخصه همیشه شجاعت و شهامت دوستان همکار 
خود را تحسین می کنم، زمانی که آنها برای اصول و ارزش هایی 
که از منافع فوتبال حفاظت می کند، برمی خیزند و می جنگند. 
برای مثال: علــی پروین، علی دایی، امیــر قلعه نویی، وینفرد 
شــفر، جواد نکونام، یحیی گل محمدی، حسین کانی، مهدی 

مهدوی کیا و وحید هاشمیان.
چنانچه اســمی می بایست در این لیســت از »شجاعت و 
شخصیت واا« وجود داشــت و نام نبردم، عذرخواهی بنده را 

پذیرا باشید.«

آغاز اردوی نهایی از پنجشنبه

اسامیبازیکنانایراندرجامملتهایآسیافردااعاممیشود
به یاد شهید هاشم کلهرکیروش:بازیکنانواقعیفقطدرزمینمسابقهحرفمیزنند

از »پیش مرگان ُکرد مسلمان« 
تا »پاسداری از جماران«

شهید هاشــم کلهر در 15اســفندماه سال 
1۳41 در روســتای غنی آباد از توابع شــهر ری 

متولد شد.
بــا شــروع انقــاب در تمــام مراحل مثل 
راهپیمایی ها و ســخنرانی ها شرکت می کرد و در 
تصرف پاســگاه دولت آباد، کانتری شهر ری و به 
قــول خودش عذاب گاه  )محل تدفین رضاشــاه( 
شــرکت داشــت و بعد از تصرف آرامگاه توسط 

انقابیون، در همان مکان مســئول آموزش نظامی شــد؛ اما حدود سه ماه در 
جهاد ســازندگی به عنوان کمک بیل مکانیکی در روستاهای اطراف شهر ری 
مشغول خدمت شد. با شروع درگیری ها در غرب و شمال غرب، هاشم ابتدا به 
کامیاران اعزام شــد. در قالب نیروهای کمیته انقاب اسامی بعد از حدود دو 
ماه که در منطقه بود به تهران برگشــت و بعد از چند روز به غرب برگشت و 

این بار به سازمان پیش مرگان ُکرد مسلمان ملحق شد.
بعد از آموزش در ســپاه به بازی دراز اعزام شــد و بعد از دو ماه این بار در 
گردان ۳ مشغول پاسداری از جماران شد و در مرحله سوم عملیات رمضان با 

تشکیل گردان ابوذر کادر گردان ابوذر شد.
بعد از مجروحیتی که حادث شــد، حدود ســه ماه در بیمارستان و منزل 
بــود. برای عملیــات والفجر 4 به منطقه برگشــت و در عملیات خیبر بعد از 
ســخنرانی حاج همت برای گردان مقداد در منطقه جفیر، هواپیماهای عراقی 
منطقه را بمباران کردند و با اصابت یک راکت در نزدیکی هاشــم و دوستانش 
مثل شهید ابراهیم حامی که او هم از دلیران سپاه بود و شهیدحسین محمدی 
و رضا هاشــمی در تاریخ 6 اســفند ماه 1۳62 به شهادت رسید که هر چهار 
شهید در قطعه 2۸ گلزار شــهدای بهشت زهرای تهران و در یک ردیف کنار 

هم آرمیده اند.

حدیث دشت عشق

ششمین مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک در شرایطی امروز شنبه برگزار می شود که کمتر چالش 
و حساسیتی در رای گیری برای پست های آن وجود دارد به خصوص که گزینه ریاست کامل مشخص است. 

به فاصله دو ســال از انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک، مجمع این کمیته امروز شــنبه تشکیل می شود تا تیم 
جدید مدیریتی آن برای چهار سال آینده مشخص شود. برای نخستین بار، مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک هیچ 
چالشی برای پست اجرایِی دبیرکل ندارد؛ البته که این چالش برای بااترین پست کمیته یعنی ریاست و پست خزانه داری 
که از کرسی های هیئت رئیسه به حساب می آیند نیز وجود ندارد و از این رو کمیته ملی پارالمپیک انتخاباتی بی حاشیه و 

بی دردسر را در پیش دارد. 
محمود خسروی وفا که طی 1۷ سال گذشته، یعنی از بدو تشکیل و آغاز به کار کمیته ملی پارالمپیک در ایران تا به 
امروز، به صورت مستمر ریاست این کمیته را بر عهده داشته، تنها کاندیدای پست ریاست برای انتخابات امروز است. پست 
خزانه داری که بعد از ریاست و دبیرکلی، رکن سوم و تاثیرگذار در هیئت رئیسه کمیته ملی پارالمپیک است نیز تنها یک 
کاندیدا دارد و این یعنی مشخص بودن نتیجه رای گیری برای تصدی این پست؛ با این اوصاف نتیجه انتخابات روز شنبه 

برای پست هایی غیر از ریاست و دبیرکلی و خزانه دار تعیین کننده است. 
ترکیب هیئت رئیسه )5 نفر( و هیئت اجرایی )6 نفر( کمیته ملی پارالمپیک متشکل از 11 نفر است. برای تصدی این 

تعداد کرسی، در مجموع ۳2 نفر کاندیدا شدند. 

برگزاری انتخابات بدون چالش کمیته ملی پارالمپیک 
نماینده ایران عنوان قهرمانی پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان را از آن خود 

کرد.
در جریان دیدار فینال پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در شهر بابل استان مازندران، تیم 
بیمه رازی بابل با هدایت محســن کاوه برابر نماینده ترکیه به برتری 10 بر صفر رســید و برای سومین مرتبه بر سکوی 
قهرمانی این رقابت ها ایستاد.پیروزی نماینده ایران مقابل نماینده ترکیه در حالی بدست آمد که تیم ترکیه ای در ۳ وزن 
5۷، ۷4 و 9۷ کیلوگرم نماینده ای نداشت. در مهمترین مبارزات دیدار فینال، حسن رحیمی دارنده مدال های طای جهان 
و برنز المپیک که پس از 2 ســال دوری از میادین در این رقابت ها کشتی گرفت، بازگشت بسیار خوبی به میادین داشت 
و موفق شد حریف ترک را با نتیجه 10 بر صفر شکست دهد. سطح کیفی این دوره از رقابت ها با توجه به غیبت نماینده 
آمریکا نســبت به دوره های قبل پایین بود و ســطح فنی مسابقات رضایت کارشناسان را جلب نکرد. این در حالی بود که 
بیمه رازی که از تمکن مالی برخوردار اســت همانند دوره های قبل بهترین های کشــتی ایران را حتی بیش از تعداد مورد 
نیازش به خدمت گرفت. تماشاگران مازندرانی استقبال بسیار خوبی از این دیدار داشتند و سالن مسابقات در دیدار فینال 
مملو از جمعیت بود. در دیدار رده بندی تیم های پاس ستارگان ساری و گرجستان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد 
9 بر یک نماینده ساری به پایان رسید و این تیم به عنوان سومی این رقابت ها دست یافت. تیم هند نیز با پیروزی مقابل 

مجارستان به مقام هفتم رسید.

قهرمانی نماینده ایران در مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان 

سرویس ورزشی-
هفته گذشته و پس از کش و قوس های فراوان سرانجام وزیر ورزش موافقت 
خود را با حضور مهدی تاج در راس فدراسیون فوتبال اعام کرد تا رئیس فدراسیون 
فوتبال با استفاده از امتیاز ایثارگری و ماده 60 قانون جامع ایثارگری مشکلی برای 

ماندن در این فدراسیون نداشته باشد.
طی یک ماه گذشته بحث جدایی یا ماندن بازنشسته های فدراسیون فوتبال 
به دغدغه اصلی اهالی این رشــته تبدیل شده و در آســتانه جام ملت های آسیا 
خیلی ها نگران تعلیق فوتبال از ســوی فیفا بودند. در چنین شرایطی همه منتظر 
اعام موضع رسمی وزارت ورزش و جوانان بودند که مسعود سلطانی فر سرانجام 
به صــورت صریح در این باره اعام کرد مهدی تاج مشــکلی برای ادامه فعالیت 
در فوتبال ندارد اما 5 عضو هیئت رئیســه و ســایر بازنشسته ها باید پست خود را 

ترک کنند.
طبق قانون فیفا که مشرف به اساسنامه مصوب است، فدراسیون فوتبال یک 
نهاد غیردولتی محسوب می شــود و دخالت دولت یا مجلس در آن نتیجه ای جز 
تعلیق پیش رو نخواهد داشــت. اما این موضوع علیرغم اینکه چند سال پیش از 
سوی هیئت دولت مورد تایید قرار گرفته بود در شرایطی دوباره به چالش کشیده 
شد که استفاده فدراسیون فوتبال از کمک های مالی وزارت ورزش و همچنین عدم 
توجه جدی مسئوان به مسائل ورزش و حل کردن مشکات به صورت آنی باعث 
شد با گذر زمان و اتخاذ تصمیمی از سوی مجلس شورای اسامی و سایر مراجع 

بین المللی دوباره به مشکل برخورد کنیم. 
 با نگاهی گذرا به مشــکات ســاختاری ورزش و به خصوص فوتبال متوجه 
می شــویم که متاســفانه هیچ عزمی برای حل این معضات وجود ندارد. مسئله 
باشــگاهداری؛ ماجرای باتکلیفی مالکیت باشگاه های اســتقال و پرسپولیس، 
بدهی های ســنگین این دو باشــگاه، موضوع حق پخــش تلویزیونی و... از جمله 
مواردی اســت که حل نشــده و هر بار که پای فیفــا و مجامع بین المللی به این 
مســائل باز می شود مسئوان ورزش و فدراسیون فوتبال تنها تاش می کنند که 

بطور موقت مشکات را حل کنند تا از زیر فشار طرفداران ورزش خارج شوند.
اوایل  سال جاری بود که سه باشگاه استقال ، پرسپولیس و تراکتورسازی به 
دنبال مشکات و تهدیدهای جدی که از ناحیه شکایت افراد طلبکار صورت گرفته 
 )AFC( بود با اولتیماتوم  و ضرب ااجل هایی از سوی تشکیات رسمی فوتبال آسیا
مواجه شــدند و حتی در معرض تعلیق گرفتند. این مشــکل در حالی مطرح شد 
که طی دو دهه اخیر تیم های سرخابی پایتخت نه تنها برای حل آن گامی برنمی 
داشــتند بلکه به علت عدم ثبات مدیریتی، نبود نظارت و اســتفاده از نیروی های 
مدیریتی متخصص و... رقم های بدهی این دو باشــگاه باا و بااتر می رفت! با این 
حال با فشــار مســئوان )AFC(،دخالت وزارت ورزش و جوانان و تاش مدیران 
وقت باشگاه های اســتقال، پرسپولیس و تراکتورسازی این سه باشگاه توانستند 
با پرداخت و تعیین تکلیف بدهی ها و تأمین مدارک و اســناد مستند و ارسال به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا، مجوز حرفه ای  خود را به دست آوردند.
از بحث بدهی های باشــگاه ها کــه بگذریم موضوع حق پخــش تلویزیونی 
رقابت های فوتبال در چند ســال اخیر و عدم توافق بر سر پرداخت مبلغی معین 
میان فدراســیون فوتبال و ســازمان ورزش از یکسو وسازمان صداوسیما از سوی 
دیگر باعث شــده عاوه بر بوجود آمدن اختــاف نظر، هنوز بین دو طرف توافقی 
حاصل نشــود و اینحل باقی بماند. این در حالی اســت که پس از بحث حضور 
بازنشســته ها در فدراسیون فوتبال و اســتفاده این مجموعه از منابع مالی دولت 
)وزارت ورزش( مهدی تاج عنوان کرد اگر حقوق شــناخته شده فوتبال از جمله 
حــق پخش تلویزیونی، امتیازهای بازرگانی و بازاریابی و... پرداخت شــود نه تنها 
نیازی به کمک های مالی از دولت نداریم بلکه می توانیم از لحاظ مالی به بخش های 

دیگر کمک کنیم.
درخصــوص موضوع حق پخش تلویزیونی حتی شــاهد بودیــم اینفانتینو 
رئیس فیفا در یکی از سفرهای خود به ایران به صراحت اعام کرد که ایران برای 
از دست ندادن جایگاهش در فیفا باید حق پخش را به باشگاه ها پرداخت کند. او 
حتی این موضوع را بسیار حیاتی و مهم خواند و گفت در همه جای دنیا این اتفاق 
می افتد و ایران نمی تواند مستثنی باشد. در چنین شرایطی که پای فیفا و مجامع 
بین المللی به پاره ای از مســائل و مشکات ورزش کشورمان باز شده است انتظار 
می رود که مسئوان کشورمان به خاطر عدم محرومیت و فرار از جریمه های مالی 

هم که شده بحث حق پخش را حل کنند. 
متاسفانه فوتبال ما گرفتار مشکات کهنه و ریشه ای است و اگر اراده  و عزمی 
برای حل آن به صورت »ریشــه ای«نباشد چه بسا این روزمرگی چند سال دیگر 

آن را با مشکات جدی روبرو کند.
متأسفانه این اراده و عزم اصاحی تاکنون کمتر درباره فوتبال- و بلکه ورزش 
ما- از ســوی مسئوان به کار گرفته شــده و آنان بیشتر دلخوش به کسب نتایج 
زودگذر و مقطعی شده اند و از حل و برطرف کردن موانع و مشکات بطور ریشه ای 
طفره رفته اند. باشــگاهداری و مســائل مربوط به آن یکی از مسائل اساسی این 
فوتبال اســت که تاکنون از سوی هیچ مســئولی برای ساخت و سازمان دادن به 
آن اقدام اساسی صورت نگرفته است و اگر مسئولی، وزیری، در این باره، خواسته 
اســت، قدمی بردارد و تاشی صورت دهد، آن قدم و تاش در نطفه خفه شده و 

به سرانجامی نرسیده است.
تجربــه حضور در پنجمین دوره جام جهانی که چندی پیش با افتخار با کی 
روش پشت ســر گذاشتیم و انشــاءاه حضور پرقدرت در جام ملت های فوتبال 
آســیا که کمتر از یک ماه دیگر در کشــور امارات آغاز می شود آرزوی هر ایرانی 
خواهد بود، اما این موفقیت که باعث افتخار همه ایرانیان هم هست، نباید موجب 

گمراهی، فریب، انحراف اذهان و غافل شدن از واقعیت های فوتبال ایران شود.
هر گاه ورزش از ســوی مســئوان جدی گرفته شد، هر وقت نخواستیم کم 
کاری و غفلت های خود را در ســایه آمار و ارقام  پنهان کنیم، هر گاه نخواســتیم 
با پرونده ســازی های دروغین برای تشکیات )AFC( مشکات را بطور موقت حل 
کنیم ،خصوصی سازی باشگاه ها را عملی  اجرا کنیم و با آن شعار تبلیغاتی ندهیم 

و... آن روز، روزی خواهد بود که می توان به آینده ورزش امیدوار بود.
سخن آخر اینکه مسئوان ورزش می بایست فارغ از حاشیه ها و مشغولیت ها 
و دل بســتن به نتایج زودگذر کارهای ساختاری در ورزش که سال هاست معطل 
و روی زمیــن مانده را در اولویــت کاری خود قرار دهند و با انجام آن اســاس، 
ریشــه و ساختار ورزش را اصاح کنند. بدون شک این روز هر چقدر عقب بیفتد، 
پی آمدهای منفی آنچه از لحاظ فنی و چه از نظر فرهنگی و اخاقی بدتر خواهد 
بود.  ما مثل خیلی از دلسوزان ورزش در این باره به سهم و وظیفه خود نوشته ایم 
و انجام این امور اساســی و ســاختاری و پرهیز از روزمرگی را در مقاطع مختلف 
مدیریتی به عنوان یک مطالبه مهم جامعه ورزش از مســئوان نظام خواســتار 

شده ایم.

ورزش، گرفتار 
در ساختار معیوب خود

نکته  ورزشی

صفحه 9
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۷ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۷4

رئیس  کمیته داوران فدراســیون فوتبال توضیحاتی را درباره  اشتباهات مکرر داوران در هفته های اخیر 
ارائه کرد.

فریدون اصفهانیان درباره مباحث منتشرشده پیرامون قضاوت های داوران در لیگ برتر عنوان کرد: با توجه به اشتباهاتی 
که در هفته اخیر در لیگ برتر پیش آمده، می بایست توضیحاتی ارائه دهم. به هر حال، قضاوت امری است که توسط نیروی 
انسانی صورت می گیرد و طبیعی است که هر جا پای بشر در میان باشد، احتمال درصدی از خطا هم وجود دارد. همانطور 

که در جام جهانی هم دیدیم که در بااترین سطح از سیستم کمک داور ویدیویی استفاده می شد.
وی ادامه داد: وظیفه کمیته داوران این است اشــتباهات داوری را به حداقل برســاند و روندی وجود داشته باشد که 
حق به حقدار برســد.در این میان عاوه بر برگزاری دوره های دانش افزایی، روش های دیگری هم در دستور کار است. برای 
مثال،موضوع استفاده از سیستم VAR با توجه به دستور رئیس فدراسیون فوتبال در هفته های گذشته به شکل اکید مورد 
بررســی همه جانبه قرار داشته است. در این میان،جلساتی با باشگاهها به عنوان میزبان مسابقات و دارنده حق استفاده از 
ورزشــگاهها در روزهای آتی برگزار می شــود تا عملیاتی شدن این فرآیند به شکل جدی تری طی شود. البته هنوز درصد 
عمده ای از کشــورها از این سیســتم بهره نمی برند اما تاش می کنیم این موضوع را در کشورمان مورد بهره برداری قرار 

بدهیم.

سیستم VAR به لیگ برتر فوتبال می آید؟ 
پیکر مرحوم دانایی فرد در بهشت زهرای تهران به 

خاک سپرده شد.
پیکر مرحوم ایــرج دانایی فرد صبح دیــروز جمعه و در 
حضور جمعی از اهالی ورزش به ویژه پیشکســوتان فوتبال و 
استقال در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد. پس از 
برگزاری این مراسم پیکر مرحوم دانایی فرد به قطعه نام آوران 

بهشت  زهرا منتقل و به خاک سپرده شد. 
در مراسم تشییع مرحوم دانایی فرد،  محمدرضا داورزنی،  
علی پروین،  وینفرد شــفر،  پرویز مظلومی، نصراه عبداللهی،  
بیژن طاهری، امیرحسین فتحی، علی خطیر و جمعی دیگر از 

پیشکسوتان فوتبال کشورمان حضور داشتند.
مرحوم دانایی فرد روز چهارشــنبه 21 آذرماه در سن 6۸ سالگی در بیمارستانی در شیراز درگذشت. دانایی فرد زننده 

اولین گل تیم ملی ایران در تاریخ جام های جهانی بود و سابقه بازی در تیم های تاج، عقاب و پاس را داشت.

دانایی فرد در خانه  ابدی آرام گرفت

شماره پرونده: ۱۳9۷۰4۰2۱652۰۰۰۰۰4/۱
آگهی اباغ اجرائیه قرارداد بانکی کاسه 

پرونده به شماره بایگانی 9۷۰۰۰۰6
بدین وســیله بــه ابوالفضــل دهقان منگابادی فرزند حســینعلی به ش.ش 
656 و شــماره ملی 4469923966 به عنوان متعهــد و وام گیرنده پرونده 
کاســه 9700100 اجرای ثبت مهریز که برابر گزارش مامور پست مورخ 
1397/02/08 به آدرس مندرج در متن سند به نشانی: مهریز - شهرک قدس 
کوچه پنجم و محمد دهقان منگابادی فرزند احمد به ش.ش 796 و شــماره 
ملی 4469925365 به عنوان ضامن پرونده کاســه فوق که برابر گزارش 
مامور پســت مورخ 1397/02/08 به آدرس مندرج در متن سند به نشانی: 
مهریز شهرک شــهید رجایی کوچه محمدصادق دهقان چناری و ابوالفضل 
ســاغندی فرزند عباس به ش.ش و شــماره ملی 0019777132 به عنوان 
ضامن پرونده کاسه فوق که برابر گزارش مامور پست مورخ 1397/02/08 
به آدرس مندرج در متن سند به نشانی: مهریز شهرک شهید رجایی شهرک 
مسکن مهر کوچه شهید حســین عسکری شناخته نگردیده اباغ می گردد 
بانک ســپه شعبه مهریز برای وصول مبلغ 146/991/469 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 33/908/976 ریال بابت سود و از تاریخ 1396/11/02 به بعد 
روزانه مبلغ 108/734 ریال به عنوان خســارت تاخیــر تادیه روزانه اضافه 
می گــردد علیه ابوالفضل دهقان منگابادی به عنــوان وام گیرنده و متعهد و 
محمد دهقان منگابادی و ابوالفضل ساغندی به عنوان ضامنین پرونده فوق، 
موضوع قرارداد بانکی شماره 179421562 مورخ 1394/11/02 بانک سپه 
شعبه مهریز درخواست صدور اجرائیه نموده که پرونده کاسه 9700006 در 
اجرای ثبت مهریز تشکیل شده است فلذا با عنایت به اینکه آقایان ابوالفضل 
دهقان منگابادی و محمد دهقان منگابادی و ابوالفضل ســاغندی به آدرس 
مندرج در درخواســت اجرائیه و متن سند مورد شناسائی قرار نگرفته اید فلذا 
به تقاضای بستانکار، بانک ســپه طبق نامه شماره 443/97/28814 مورخ 
97/08/26 و وارده شــماره 139705021652000877 مورخ 97/09/05 و 
وفق منطوق ماده 18 آئین نامه اصاحی اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجرا 
مفــاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرائی 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی جریان نخواهد شد و پس از گذشت 

مهلت قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
علیرضا دهقان منشادی  تاریخ انتشار: 97/9/24

رئیس ثبت اسناد و اماک مهریز

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)اسناد رهنی(

به موجب پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 9600008 ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 784/39 مترمربع به پاک ثبتی شماره 1038 فرعی از 
7 اصلــی واقع در آوج بخش 10 قزوین ذیل ثبت 5452 صفحه 127 دفتر 
اماک جلد 38 بنام آقای سیدمهدی افتخاری ثبت و سند مالکیت به شماره 
مسلسل 0493970 صادر و تســلیم گردیده است، طبق سند رهنی شماره 
12704- 91/10/21 دفترخانــه 2 رزن در قبــال مبلغ 3/150/000/000 
ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه آوج قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رســمی به مبلغ 3/678/780/000 )سه میلیارد و ششصد و هفتاد و هشت 
میلیون و هفتصد و هشــتاد هزار( ریال ارزیابی شــده و پاک فوق دارای 
اعیانی در دو قســمت اول در سه طبقه با زیربنایی حدود 330 مترمربع که 
65 مترمربع آن تجاری در دو دهانه و مابقی مســکونی می باشد، دوم بنایی 
یک طبقه به مســاحت 50 مترمربع و نیم طبقه ای به مساحت 14 مترمربع 
با کاربری تجاری و دارای ســه رشته انشــعاب آب، سه رشته انشعاب گاز 
و ســه رشــته انشــعاب برق که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف آقای 
ســیدمهدی افتخاری)مدیون( می باشد، پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
یکشــنبه مورخ 97/10/16 در اداره ثبت اســناد و اماک آوج واقع در آوج 
خیابان امام روبروی شــهرداری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلغ 3/678/780/000 ریال شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد.                                        تاریخ انتشار آگهی: 97/9/24 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آوج
صمد قدیم آبادی

آگهی مزایده مال منقول 
)یک  دستگاه خودرو هیوندای سانتافه(

به موجب پرونده اجرائی کاســه 9700881 له خانم نســرین حمیدی و علیه 
آقای مهدی حقی ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سانتافه مدل 
 BU626207 2011 میادی به رنگ ســفید روغنی و دارای شاســی شماره
به شــماره انتظامی 91- 755 ب 15 و شماره موتور AS567119 با وضعیت 
ظاهری سالم و قابل بهره برداری که برخی از اجزاء و متعلقات مجموعه اتاق به 
صورت جزئی دارای خط و خش می باشد مورد بازداشتی پرونده اجرائی کاسه 
فوق متعلــق به آقای مهدی حقی بدهکار پرونده اجرائی می باشــد، خودروی 
مزبور پس از درخواســت بستانکار خانم نســرین حمیدی توقیف فیزیکی و به 
موجب صورتجلســه بازداشــت محلی در پارکینگ ایثار اردبیل توقیف گردیده  
اســت که طبق نظر هیئت کارشناسان رسمی به مبلغ 2/920/000/000 ریال 
ارزیابی شده. خودروی مذکور از ساعت 9 الی 12 مورخ 97/10/24 روز دوشنبه 
در محــل توقیف خودرو واقع در اردبیل، میدان ایثار از طریق مزایده به فروش 
می رسد. متقاضیان جهت رویت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی 
در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند؛ مزایده از مبلغ 2/920/000/000 
ریــال شــروع و به بااترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود و کلیه 
هزینه  هــای قانونی به عهده برنده مزایده اســت در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. 
نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رســمی اعام گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

آگهی اباغ اجرائیه 
به استناد ماده ۱8 آئین نامه اجرای 

مفاد اسناد رسمی
به موجب سند ازدواج به شماره 4235 مورخ 75/2/18 وراث مرحوم آقای افشین اصانها 
به نام )خانم مرضیه اصان قزوینی( ش ش 51558 با کد ملی 4320508165 به نشانی: 
قزوین خ خیام جنوبی مقابل مســجد مهدیه پاک 105 تعداد 1000 عدد سکه تمام بهار 
آزادی به خانم معصومه نفوذی به اضافه حقوق اجرایی به صندوق دولت بدهکار می باشند 
که بر اثر عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه به کاســه 9701493 گردیده که 
به شرح گزارش مورخ 97/9/19 مامور اباغ اجراییه به مدیون فوق در آدرس فوق الذکر 
مقدور نگردیده و آدرس شناســایی نشده است لذا بستانکار طی وارده شماره 1012370 
مورخه 97/9/20 درخواست اباغ اجراییه را از طریق درج در جراید را نموده اند با رعایت 
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی ازم ااجرا مراتب در یک نوبت به عنوان 
اباغ اجراییه چاپ و منتشر خواهد شد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار عملیات اجرایی 

جریان خواهد یافت و جزء آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
اداره اجرای اسناد رسمی قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم حسنیه پورعیسی دارای ش.ش 1060 به شرح دادخواست به کاسه 97/1327 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ـ در تاریخ 96/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  عالیه ســیار ش.شـ 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1( فاطمه پورعیسی فرزند حسن به ش.ش 
734 صادره از کنگان دختر متوفی 2( حوا پورعیســی فرزند حسن به ش.ش 1052 
و ت.ت 57/12/15 صادره از کنگان دختر متوفی 3( حســنیه پورعیسی فرزند حسن 
به ش.ش 1060 و ت.ت 62/1/1 صادره از کنگان دختر متوفی 4( مریم پورعیســی 
فرزند حســن به ش.ش 10 و ت.ت 49/3/1 صادره از کنگان دختر متوفی 5( آمنه 
پورعیسی فرزند حسن به ش.ش 803 و ت.ت 51/4/3 صادره از کنگان دختر متوفی 
6( علی پورعیسی فرزند حسن به شماره 3569857727 صادره از کنگان پسر متوفی 
7( عیسی پورعیسی فرزند حسن به ش.ش 887 و ت.ت 53/11/10 صادره از کنگان 
پسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا آگهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختاف دادگاه عمومی عسلویه

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660326006001115-1397/8/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای/ خانم یعقوب علی شــاملو فرزند رجبعلی بشماره 
شناسنامه 7 صادره از خنداب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مصالح ساختمانی به 
مســاحت 200 مترمربع جهت الحاق به پاک 2150 فرعی از پاک یک اصلی اراضی دولت آباد 
واقع در بخش چهار مایر خریداری از مالک رســمی آقای ولی اه رهی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/24                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/9 
محمدرضا امینی
م الف702 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان مایر

اباغ وقت دادرسی
آگهی اباغ وقت دادرسی به خوانده خانم زینب استادی ینگجه، در تاریخ 
1397/9/5 خواهان آقای محمدباقر سرداری بطرفیت شما دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 079052 و 132493 را تقدیم 
نموده که به این شــعبه ارجاع و به کاسه 970621 ثبت و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1397/10/30 ســاعت 16/00 تعیین وقت شده است. اینک 
به علت مجهول المکان بودن شــما و به درخواست خواهان و تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشــار آگهی و از شــما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 30 
شــورای حل اختاف مجتمع مرکزی حاضر و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید، بنمایید 
در غیر این صورت دادخواست اباغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را 

معمول خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه ۳۰ شورای حل اختاف شهرستان 
اردبیل - امیرفام

آگهی افراز
آقایان و خانم ها:

جعفــر ابراهیمــی - فاطمــه عباســی - غامعبــاس رجبــی - 
ملک تاج عنایتی

چون آقــای علی حبیبی وکیــل آقای ابوالفضل مــراد بیگلو طی 
درخواســت وارده به شــماره 35353 مورخه 94/11/12 مبنی بر 
افراز ســهمی خود از پاک ثبتی 1551 واقع در بخش دو اراک را 
نموده است و شــما نیز طبق محتویات پرونده ثبتی مالک مشاعی 
می باشــید و بنا به اظهار متقاضی طی درخواســت شماره 23972 
مورخ 97/9/22 مجهول المکان هســتید، بدینوســیله به شما اباغ 
می شــود تاریخ معاینه محل روز 97/10/29 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده، ازم اســت در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا با 
حضور شما و متقاضی افراز طبق مقررات نسبت به افراز پاک فوق 

اقدام گردد. عدم حضور شما مانع افراز نخواهد شد.
رئیس ثبت اراک - اسماعیلی م الف 553

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم مالکی نســب دارای ش.ش 105 به شرح دادخواست به کاسه 97/1259 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راشد مالکی نسب 
بــه ش .ش 41 در تاریخ 88/4/29 اقامتگاه  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- علی مالکی نســب فرزند راشــد به ش ش 392 و ت ت 53/10/15 صادره از کنگان پســر 
متوفی 2- ابراهیم مالکی نســب فرزند راشد به ش ش 105 و ت ت 67/2/20 صادره از کنگان 
پسر متوفی 3- مریم مالکی نسب فرزند راشد به ش ش 410 و ت ت 56/10/3 صادره از کنگان 
دختر متوفی 4- عزیزه مالکی نســب فرزند راشــد به ش ش 370 و ت ت 63/1/15 صادره از 
کنگان دختر متوفی 5- نوره مالکی نســب فرزند راشد به ش ش 12 و ت ت 48/4/1 صادره از 
کنگان دختر متوفی 6- منا مالکی نســب فرزند راشــد به ش ش 65 و ت ت 65/6/1 صادره از 
کنگان دختر متوفــی 7- غالیه خلفی فرزند حمید به ش ش 273 و ت ت 1330/10/1 صادره 

از کنگان همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اا آگهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختاف عسلویه

ســند مالکیــت و برگ ســبز اتومبیــل پراید مــدل 1385 
رنگ ســفید به شــماره موتور 1838334 و شــماره شاسی 
 S1412285025565 و شــماره انتظامــی              مالــک 

حسن ادبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
121م1۸
ایران ۸2

آگهی مفقودی

آگهی اباغ وقت دادرسی به خوانده
کاسه پرونده: 97/364 ش ف وقت رســیدگی: 97/10/15 خواهان: خسرو شیرانی خوانده: محمد رحیمی 
فرزند جعفر مجهول المکان خواســته: جعفر رحیمی فرزند شــفیع آقا مجهول المکان خواهان دادخواستی به 
خواسته فوق تسلیم دادگاه های عمومی بروجن نموده که جهت رسیدگی شعبه اول شورای حل اختاف شهر 
فرادنبه ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 97/10/15 ساعت 3/30 تعیین شد به  علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می شــود تا خوانده 
قبل از حلول وقت دادرســی به شورای حل اختاف شــهر فرادنبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی در این شورا حاضر شود. 
شعبه اول شورای حل اختاف فرادنبه

*با برگزاری مراسمی در تمرین تیم کشتی نفت تهران، از پیشکسوتان و 
مربیان سازنده کشتی تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از بهرام مشتاقی 
مربی  تیم ملی و پیشکسوت کشتی فرنگی، اه مراد زرینی قهرمان آسیا 
و رئیس هییت کشتی شهرری و ناصر فروتن از داوران بین اللملی کشتی 
کشــور با اهدای لوح های یادبودی توسط منصور آقا بگلو سرپرست تیم 

کشتی نفت بهران از زحمت کشان کشتی تقدیر شد.

خواندنی از ورزش ایران

پیروزی پرسپولیس،توقف استقال 
و شکست تراکتورسازی در لیگ برتر فوتبال

رقابت های فوتبال لیگ برتر در شــرایطی به تعطیات نیم فصل 
رفت که در آخرین روز این مســابقات تراکتورسازی تبریز در خانه 
شکست خورد، استقال تهران مقابل پدیده متوقف شد و پرسپولیس 

برابر تیم پارس جنوبی به سه امتیاز شیرین رسید.
در ادامه بازی های هفته پانزدهم )پایانی نیم فصل( مسابقات فوتبال لیگ 
برتر روز های پنج شنبه و جمعه هفته گذشته چهار دیدار در شهرهای مختلف 
کشور برگزار شد. در تنها دیداری که روز پنج شنبه و در ورزشگاه آزادی برگزار 
شــد تیم استقال در دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر برابر تیم پدیده به 
نتیجه تساوی بدون گل رسید تا بعد از سه برد متوالی، توسط شاگردان یحیی 
گل محمدی متوقف شود. در این دیدار پس از تساوی دو تیم در نیمه نخست، 
شفر برای افزایش قدرت حمله استقال، اللهیار صیادمنش را به جای روح اه 
باقری وارد زمین کرد تا فشار حمات آبی پوشان بیشتر شود. صیادمنش حتی 
در دقیقه ۷9 توانســت برای آبی پوشان گلزنی کند ولی قبل از آن کمک داور 
پرچمش را به  اشتباه به نشانه آفساید باا برده بود. صیادمنش البته در دقیقه 
۸۸ بازی با دریافت کارت زرد دوم از زمین مســابقه اخراج شــد. پدیده هم با 
وجود فشــار تیم استقال چشم به ضد حمات داشت و موقعیت های نصفه و 
نیمــه ای روی دروازه حریف ایجاد کرد اما تــاش بازیکنان دو تیم در نهایت 

ثمری نداشت و بازی با همان تساوی بدون گل تمام شد.
در ســه دیداری که دیروز انجام شد تیم فواد خوزستان در اولین مسابقه 
خود تحت هدایت افشین قطبی توانست مقابل تراکتورسازی به پیروزی برسد. 
در این دیدار که در ورزشــگاه یــادگار امام)ره( و در حضــور 60 هزار هوادار 
تبریزی برگزار شد رضا میرزایی )24( و لوسیانو پریرا )51- پنالتی( برای فواد 

و علیرضا نقی زاده )۷6( برای تراکتورسازی گلزنی کردند.
تیم ســایپا در آخرین دیدار خود در نیم فصل اول لیگ برتر برابر صنعت 
نفت آبادان شکســت خورد. سایپا که چند روز پیش در مسابقات جام حذفی 
موفق شده بود این تیم را در آبادان)۳-1( از گردونه رقابت ها حذف کند در این 
دیدار با نتیجه دو بر یک باخت. معین عباسیان )25( برای سایپا و میاد جهانی 

)65( و محمدرضا غبیشاوی )۸2( برای صنعت نفت گلزنی کردند.
در آخرین دیدار دیروز تیم پرســپولیس مقابل پارس جنوبی با درخشش 
علی علیپور به پیروزی رســید اما پنالتی تیم پــارس در لحظات پایانی اجازه 
صدرنشینی به پرسپولیس نداد. در این بازی که از ساعت 16:15 در ورزشگاه 
آزادی برگزار شــد پرسپولیس با نتیجه ۳ بر یک پارس جنوبی جم را از پیش 
روی برداشــت. علی علیپور )۳1 و 50( و امید عالیشاه )55( برای پرسپولیس 
و روح اه ســیف اللهی )94- پنالتی( گلزنــی کردند. تیم پارس جنوبی در این 
بازی در دقیقه 9۳ صاحب یک ضربه پنالتی شــد که سیف اللهی آن را تبدیل 
به گل کرد تا بازی با نتیجه ۳ بر یک تمام شــود. همین گل پارس باعث شد 
تا پرســپولیس به صدر جدول نرسد و با ۳1 امتیاز به خاطر تفاضل گل کمتر 

نسبت به پدیده در رده دوم جدول قرار بگیرد.
در آخریــن دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز و از ســاعت 

15 تیم استقال خوزستان در اهواز پذیرای تیم سپاهان اصفهان خواهد بود.

امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازیتیم
1159421981131.پدیده

2158701761131.پرسپولیس
31486027111630.سپاهان

4157532314926.تراکتورسازی
5156721861225.استقالتهران

6155461715219.پارسجنوبیجم
518-7154651318.فواد
417-8154561317.سایپا
116-9154471516.پیکان

316-10153751417.نساجیمازندران
516-111521031419.صنعتنفتآبادان
515-1215366813.نفتمسجدسلیمان
214-131511131214.ماشینسازیتبریز

613-14152761218.ذوبآهن
1910-1515249726.سپیدرودرشت

*115-1614257920.استقالخوزستان

جدولردهبندیلیگبرترفوتبال-جامخلیجفارس

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



مرگ موتور سوار
اصفهان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از تصادف 
یک دســتگاه موتورســیکلت با خودرو پژو 206 خبر داد.ســرهنگ حســین 
یاردوســتی گفت : در این سانحه راکب 20 ساله موتورسیکلت جان سپرد.وی 

اضافه کرد: کارشناسان پلیس پیگری علت حادثه هستند.
انهدام باند سرقت

قائم شــهر – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرســتان قائم شــهر از 
دســتگیری اعضا باند ســرقت خودرو در این شهرستان خبر داد.سرهنگ ولی 
مــرادی افزود: ماموران مبارزه با ســرقت پلیس آگاهــی دریافتند که متهمان 
با تشــکیل باندی از اســتانهای گیان ، تهران ، قائم شهر و استانهای همجوار 
خودروهای پراید و ایســوزو را ســرقت و به این شهرستان منتقل می کنند.وی 
اضافه کرد: متهمان پس از شناســایی در یک عملیات ضربتی دســتگیر و به 

سرقت چهار دستگاه خودرو اعتراف کردند.
قاتل خاموش

بروجرد – خبرنگار کیهان: مســئول اورژانس بروجرد گفت: بر اثر نشت گاز 
منواکسید کربن دو خانم در منزل شخصی خود جان سپردند.این دو خانم که 
مادر 65 ســاله و دختر 35 ســاله بودند دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را 

از دست دادند.
دستگیری بدهکار بانکی

ســاری – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری 
بدهکار بانکی 1000 میلیارد ریالی در شهرستان »بابل« خبر داد. سرتیپ »سید 
محمود میرفیضــی«، گفت: در پی وصول نیابت قضائی از دادســرای عمومی 
استان تهران، مبنی بر عدم پرداخت اقساط وام دریافتی توسط یکی از دریافت 
کنندگان تســهیات بانکی و مخفی شدن متهم در شهرستان بابل، موضوع در 
دســتور کار پلیس آگاهی آن فرماندهی قرار گرفت.وی تصریح کرد: کارآگاهان 
اداره مبــارزه با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی بابــل، اقدامات اطاعاتی را 
برای شناســایی و دســتگیری متهم که با دریافت تسهیات یک هزار میلیارد 
ریالــی از یکی از بانک های عامل در تهران به بهانه راه اندازی یک واحد تولیدی 
متواری شده بود، آغاز کردند.فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه گفت: 
با بررسی های همه جانبه متهم در محل سکونتش در شهرستان بابل شناسایی 
و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

به مرجع قضائی معرفی شد 
كشف ترياك

سرویس شهرستانها : فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبی از توقیف یک 
دستگاه وانت پیکان و کشــف تریاك در شهرستان سربیشه خبر داد. سرتیپ 
»مجید شجاع« اظهار داشت: مأموران انتظامي شهرستان سربیشه هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک دســتگاه وانت پیکان مشکوك شدند و آن را متوقف 
کردند.این مقــام انتظامی با بیان اینکه مأموران در بازرســی از خودرو  موفق 
شــدند، 101 کیلو و 500 گرم تریاك که به طرز ماهرانه ای جاســاز شده بود، 
کشف کنند، گفت: در این رابطه یک دستگاه خودروي دیگر به عنوان راه پاك 

کن توقیف و سه متهم دستگیر شدند.
شکار شکارچی

مشهد-مهر : فرماندار کات گفت : چهار شکارچی غیرمجاز با تاش ماموران 
حفاظت از محیط زیست در شهرستانهای خراسان رضوی دستگیر شدند.مهدی 
ناصری افزود: دو شــکارچی غیرمجاز با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست و 
پاســگاه انتظامی امیرآباد در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند و از این 
خودرو اشــه یک راس قوچ و یک راس میش وحشــی کشف و دو شکارچی 

متخلف که به تهیه و فروش گوشت شکار اقدام می کردند دستگیر شدند.
تخريب بنای تاريخی

املش – باشــگاه خبرنگاران جوان : مســئول واحد آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری املش گفت : بنای تاریخی گوهرتاج در شهرستان املش در 
آتش ســوخت و به صورت کامل تخریب شد. قاری زاده افزود: هنوز علت آتش 
سوزی این بنای تاریخی مشخص نیست.وی ادامه داد: به محض اطاع از آتش 
ســوزی این بنا 16 آتش نشــان با ۸ خودروی اطفای حریق از املش، رانکوه، 
رحیم آباد، شــلمان، کومله، اطاقور و لنگرود به مدت چهار ســاعت تاش و از 
گســترش آتش سوزی و سرایت آن به ساختمان های جانبی جلوگیری کردند.

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری املش با اشاره به اینکه این 
آتش سوزی هیچ خسارت جانی نداشته است، گفت: علت آتش سوزی و میزان 

خسارت در دست بررسی است.
تصادف كامیون و مینی بوس

شیراز – ایســنا : رئیس اورژانس فارس از وقوع تصادف در محور مواصاتی 
شهرستان های اقلید و آباده در شمال فارس خبر داد و گفت: در این حادثه براثر 

برخورد مینی بوس و کامیون 11 نفر مصدوم شدند.
محمدجــواد مرادیان ، افزود: با اعام این حادثه چهار دســتگاه آمبوانس 
115 و یک دستگاه آمبوانس هال احمر به محل حادثه اعزام شدند و سریعا 
اقدامــات درمانی را انجــام دادند.وی افزود: با کمــک امدادگران هال احمر و 
اورژانس فارس، یک نفر به صورت ســرپایی در محل درمان شده وهشت نفر به 
بیمارســتان ولی عصر)عج( اقلید و دو نفر به بیمارستان امام خمینی)ره( آباده 
منتقل شدند.وی خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در 

دست بررسی است.
صیاد در دام 

زاهدان – خبرگزاری صدا و سیما : مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان 
و بلوچســتان گفت : مأموران یگان حفاظت محیط زیست شش شکارچی غیر 

مجاز در زهک دستگیر شدند.
وحیــد پورمردان افزود: از متخلفین اشــه چهار قطعــه چنگر، دو قطعه 
کاکایی، یک قطعه حواصیل و شــش قبضه اسلحه شکاری و سایر ادوات شکار 
کشف شــد.متخلفان دستگیر شده براي  ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.
ناكامی قاچاقچیان 

ســرویس شهرستانها : فرمانده انتظامي اســتان فارس از کشف تریاك در 
یک عملیات پلیســي در این استان خبر داد. ســرتیپ »احمد علي گودرزي« 
گفت: در پی کســب خبري مبني بر انتقال یک محموله مواد مخدر به مقصد 
شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 

قرار گرفت.
وي ادامه داد: مأموران با گشــت هاي محسوس و نامحسوس و تحت نظر 
قرار دادن مســیرهاي ورودي شیراز، در نهایت یک دستگاه کامیون را در محور 
شیراز- سروستان شناسایي و جهت بررسي متوقف کردند.وی با بیان اینکه در 
بازرسي از این خودرو، 405 کیلوگرم تریاك ، کشف شدافزود: در این رابطه یک 

متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.
معدوم سازی مواد غذايی فاسد

اهواز – مهر : رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شادگان گفت: ۸00 کیلوگرم 
فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف کشف و معدوم شد.

رضــا حفیظی، افــزود: واحدهای عرضــه فرآورده های خام دامی شــامل 
فروشگاه های مرغ و ماهی، قصابی ها، کشتارگاه هاو رستوران ها بودند که موظف 

شدند تا محصولی با کیفیت مناسب در اختیار مشتریان قرار دهند.
وی تاکیــد کرد: در صــورت عرضه محصــول تاریخ گذشــته، این اداره 

برخوردهای قانونی با واحدهای متخلف را انجام خواهد داد.

صفحه 10
شنبه ۲۴ آذر 1۳۹۷

۷ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۷۴
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

بر اثر برخورد يک قطار سريع الســیر 
در  تعمیرات  لوكوموتیو  دســتگاه  يک  به 
ايستگاه بین راهی آنکارا، 9 نفر جان خود را 

از دست دادند.
به گزارش فارس، فرمانداری آنکارا اعام کرد 
تلفات سانحه صبح روز پنجشنبه قطار بین شهری 

به مقصد قونیه، به 9 کشــته و 46 مصدوم افزایش یافت که حال ســه نفر از 
آنها وخیم است.پیشــتر رســانه ها علت حادثه را برخــورد این قطار با یک پل 
هوایــی اعام کرده بودند اما وزارت حمل ونقل ترکیه، حضور اعام نشــده یک 
دستگاه لوکوموتیو تعمیرات که مشغول وارسی و تغییر مسیر ریل ها در ایستگاه 

»مارشاندیز« شهرستان »ینی محله« بوده را علت این تصادف دانست.

۹ کشته 
و ۴6 مصدوم 

در سانحه قطار

تاجر جوان ويتنامی جواهراتی به ارزش 550هزار دار آمريکا را از 
خود آويزان می كند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »ترن انگوك پهاك« 36 ساله در حالی 
حدود 13کیلوگرم جواهرات و طا به خودش آویزان کرده که به طور دائم پنج 

محافظ شخصی از او و جواهراتش در برابر سارقان محافظت می کنند.

خودنمایی 
مرد ویتنامی 
با جواهرات 

1۳کیلویی!

مرد  ثروتمندترين  عروســی دختــر 
هندوستان و پسر يکی ديگر از میلیاردرهای 
هندوستانی كه با حضور تعدادی از مهمانان 

سرشناس برگزار شد خبرساز شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در این 
مراسم »ایشا آمبانی« 26 ساله که دختر »موکش 

آمبانی«، ثروتمندین مرد هندوســتان و نوزدهمین مرد ثروتمند دنیا اســت، 
با »آناند پیرامال«، که او نیز پســر یکی دیگر از میلیاردرهای هندوســتانی با 
نام »تایکون آجای پیرامال« اســت، ازدواج کرد. در این جشــن پر زرق و برق 
چهره های سرشناســی از جمله چند سیاستمدار پیشین آمریکا مانند هیاری 
کلینتون و تعدادی از بازیگران مشــهور بالیوود حضور داشتند. مهمانان با صد 
پرواز اختصاصی به هند سفر کردند تا در این عروسی شرکت کنند. مراسم پیش 
از عروسی، در عمارتی باشکوه متعلق به قرن شانزدهم در شهر »اودی پور«برگزار 
شد. بنا بر گزارش ها هر دو خانواده برای این عروسی بیش از 100 میلیون دار 

هزینه کردند.

عروسی 100 میلیون 
داری زوج هندی 

با حضور 
هیاری کلینتون!

انگلیس  افراد بی خانمان در كشور  آمار 
طی يک سال گذشته روند افزايشی داشته 

است.
به گزارش ایرنــا، تازه ترین گــزارش وزارت 
کشــور انگلیس، در آســتانه پایان سال میادی 
201۸ نشان می دهد که آمار افراد بی خانمان در 
این کشــور طی یک سال گذشته روند افزایشی داشته است که این معضل به 
گفته تحلیلگران، در اثر تشدید ریاضت های اقتصادی دولت »ترزا می« به وجود 
آمده اســت.در این آمار که یک نسخه آن در تارنمای وزارت کشور منتشرشده 
آمده اســت که طی یک سال گذشــته بالغ بر 120 هزار کودك در انگلیس در 
اقامتگاه های موقت و غیر مناسب زندگی کرده اند.این آمار همچنین حاکی است 
که تا ژوئن 201۸ میادی، ۸2 هزار و 310 خانوار در اقامتگاه های موقت مستقر 
بوده که این میزان در قیاس با ســال قبل 5 درصد و در قیاس با ۸ســال پیش 
71 درصد افزایش داشته اســت. افزون بر این، بیش از 2 هزار و 500 خانواده 
در خوابگاه و 3 هزار و 740 خانوار دیگر هم در اردوگاه پناه جویان اسکان داده 
 شده اند.نشریه گاردین با انتشار گزارشی در این رابطه، به نقل از »تری الفات« 
رئیس موسسه انگلیسی مسکن نوشته است: این آمار نشان دهنده واقعیت تلخ 
بحران بی خانمانی در این کشور است. اینکه 120 هزار کودك در اقامتگاه های 
موقت زندگی می کنند، مایه شرمســاری دولت به شمار می رود.گزارش وزارت 
کشور انگلیس نشــان می دهد که لندن بیشــترین آمار افراد بی خانمان را به 
خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار 56 هزار بی خانمان طی یک سال 
گذشته در واحدهای مســکونی موقت زندگی کرده اند.مشکل هنگامی جدی 
می شود که بدانیم آمار یادشده بیانگر بخشی از معضل بی خانمانی در انگلیس 
است چراکه این آمار، شامل افراد کارتون خواب و آن هایی که بنا به هر دلیلی 
به ثبت نام خود در فهرست افراد بی خانمان وزارت کشور تمایل ندارند، نمی شود.
موسســه انگلیسی »شل تر« )پناهگاه( در گزارشــی که به  تازگی منتشر کرده 

است آمار افراد بی خانمان را 320 هزار نفر تخمین زده است.

افزایش آمار 
بی خانمان های 

انگلیس 

يک دختر ۷ ســاله اهل گواتماا بعد از بازداشت توسط مأموران 
گشــت مرزی آمريکا به دلیل عبور از مرز مکزيک به ســوی اياات 

متحده، بر اثر شوك و كم آبی بدن جان سپرد.
به گزارش ایسنا، روزنامه »واشنگتن پست« نوشت: این دختربچه به همراه 
پــدرش و ده ها تن دیگر به صورت غیرقانونی از مرز مکزیک عبور کرده و وارد 
خاك آمریکا شده بود.این دختربچه که چند روز غذا و آب مصرف نکرده بود، ۸ 
ساعت بعد از بازداشت حالش نامساعد شد و حین انتقال به بیمارستان جانش 

را از دست داد.
 اداره کمــرگ و اداره حفاظتــی آمریــکا اعام کرده انــد علت مرگ این 
دختربچه شــوك زدگی و کمبود آب بدن بوده است. سیاست های سختگیرانه 
مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیش از دوهزار کودك مهاجر را از 

والدینشان جدا کرده است.

مرگ یک مهاجر 
۷ ساله 

در بازداشتگاه های 
آمریکا

دو راهبه پس از كار در چند مدرســه 
كاتولیک مبلغ 500 هزار دار سرقت و اين 

مبلغ را در قمار خرج كردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، »مری 
کریپر« مدیر ســابق مدارس کاتولیک کالیفرنیا 
با »انا چانگ« دوســتان صمیمــی بودند و این 
500هــزار دار را طی 6 ســال از کمک های مالی که بــرای آموزش کودکان 

جمع آوری می شد، سرقت و در شهر معروف به قمار آمریکا خرج کردند.

قماربازی 
۲ راهبه  

با پول دزدی!

آگهی مناقصه شماره 1۴-۹۷-05
مناقصه گزار: صنایع شهید تهرانی مقدم)میاد(

موضوع مناقصه: پیمان ســپاری کلیه خدمات فضای ســبز، نظافت 
ابنیه و ساختمان، خدمات آبدارخانه و پذیرایی در محل کارفرما مطابق 

با شرایط مندرج در اسناد مناقصه
موضوع مناقصه: پیمان ســپاری کلیه خدمــات مرتبط با نگهداری 

تأسیسات در محل صنعت را مطابق با شرایط و اسناد مناقصه
موضوع مناقصه: پیمان سپاری کلیه خدمات پشتیبانی تولید در محل 

صنعت را مطابق با شرایط و اسناد مناقصه
موضوع مناقصه: پیمان ســپاری کلیه خدمات آتش نشانی در محل 

صنعت را مطابق با شرایط و اسناد مناقصه
موضوع مناقصه: پیمان ســپاری کلیه خدمات طبخ غذای روزانه در 

محل صنعت را مطابق با شرایط و اسناد مناقصه
هزینه خرید اســناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حســاب 
بانک ســپه  نزد   IR75015100001629000009 جــاری شــماره 

شعبه ماهدشت کد)1629( به نام مجتمع صنعتی میاد
)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل می گردد(

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5٪ قیمت پیشنهادی بصورت 
ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب 
جاری شماره 93482 نزد بانک سپه شعبه ماهدشت کد)1629( به نام 

مجتمع صنعتی میاد
محل تحویل گیری اسناد: جاده شــهریار- صفا دشت- چهارراه 
بی بی  ســکینه- امیرآباد- صنایع شهید تهرانی مقدم)میاد(- معاونت 

بازرگانی 
محل ارائه پیشــنهادات مناقصه: جاده شــهریار- صفا دشت- 
چهارراه بی بی  ســکینه- امیرآباد- صنایع شهید تهرانی مقدم)میاد(- 

مدیریت بازرسی
مهلت تحویل اسناد: طی 10 روز از زمان چاپ آگهی

اوقات تحویل اســناد مناقصه: روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8 الی 16

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادات: 97/9/28 
بازگشایی پاکات: 97/10/8

هزینه آگهی به عهده برنده/ برندگان مناقصه می باشد.
داشتن گواهینامه سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ اباغ 

برنده شدن 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 65741112 تماس حاصل 
م الف3354فرمایید.

قائم مقــام دفتــر انتشــارات و تکنولــوژی 
آموزشــی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس 
درســی  كتاب های  شــده،  انجام  برنامه ريزی های 

دانش آموزان تا سال 1400 تغییر نخواهد داشت. 
ســعید بدیعی ، در گفت و گو با ایرنــا در بجنورد اظهار 
داشت: امســال آخرین ســال تغییر کتاب درسی بود و بر 
اساس برنامه ریزی ها، تا سال 1400 تغییر کلی در کتاب های 
درســی نخواهیم داشــت البته تغییر جزئی بر اساس نیاز 

محتمل است. 
وی خاطرنشــان کرد: باید در مدت شش سال، کتاب 
درســی در 12 پایه تغییر می یافــت و به طور مثال در پایه 
یازدهــم و دوازدهم، بیش از 60 عنوان جدید تالیف شــده 
است که تاش داشــته ایم تا در تهیه کتاب ها، از همکاران 
در اســتان ها بهره ببریم و در این باره کار بررسی محتوای 

کتاب ها به استان ها واگذار شد. 
قائم مقام دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش افزود: طبق برنامه باید 10 تا 20 درصد از 
تالیفات کتاب های درسی به صورت غیر متمرکز انجام  شود 
به طور مثال در تالیف کتاب جغرافیا پایه ســوم متوسطه، 
استان ها مشــارکت دارند و بر اساس شرایط مناطق محتوا 
تهیه می شود و کتاب های پیش دبستانی ها هم مطابق نیاز 

مناطق تالیف می شود.
بدیعی گفت: کتاب های درسی رشته های فنی و حرفه ای 
دوره متوســطه دوم هم بر اساس نیاز استان ها، متنوع است 

و بخشی از تالیف محتواها به استان ها واگذار شده است. 
بدیعی با بیان اینکه در چند سال گذشته، کتاب درسی، 
پیش از آغاز ســال تحصیلی آماده و توزیع شده و کمبود و 
مشکلی در تهیه کتاب ایجاد نشده است اظهار داشت: اکنون 
دو چاپخانه خیلی بزرگ، کار چاپ کتاب های درسی را انجام 
می دهد و چاپ کتاب ها در چند سال آتی هم با همین روش 
ادامه می یابد اما نیاز است در شیوه های تهیه محتوای درسی 

تغییراتی اتفاق افتد.
وی تصریح کرد:ساانه 120 میلیون جلد کتاب درسی 
در ســطح کشــور چاپ می شــود که این رقم باایی است 
بنابراین باید از شــیوه دیگری برای در اختیــار قرار دادن 
محتوای درســی به معلمان بهره گرفت تا از حجم فیزیکی 
کتاب کاســته شــده و در مصرف کاغذ صرفه جویی شود و 

محتواها به صورت الکترونیکی به معلمان داده شود.

دادســتان عمومــی و انقاب قم از بازداشــت 
مديرعامل شركت شهرك های صنعتی قم خبر داد.

به گزارش فارس، مهدی کاهه گفت: مدیرعامل شرکت 
شهرك های صنعتی قم به اتهامات تضییع حقوق بیت المال، 
دریافت رشــوه و... تحت قرار متناســب از ســوی بازپرس 

رسیدگی کننده بازداشت شد.
وی خاطرنشــان کرد: تحقیقات در مــورد این پرونده 

همچنان ادامه دارد.
دادستان قم درباره پرونده وحید صیادی نصیری ضمن 
تکذیب فوت این فرد در زندان گفت: نصیری، زندانی زندان 
لنگــرود که به جرم توهین به مقدســات در فضای مجازی 
در حــال گذراندن محکومیت حبس خــود بود اما به لحاظ 
بیمــاری کبدی دچار وخامت اوضاع جســمانی شــده و به 
بیمارستان اعزام شــد که بعد از هفت روز بستری بودن در 

همان بیمارستان فوت کرد.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص علت فوت توسط پزشکی 

قانونی در حال بررسی است.

سرویس شهرستانها : 
فرمانده انتظامی استان كرمانشاه ، از دستگیری 
دو آدم ربا كه اقدام به ربودن فردی در شهر گیانغرب 

كرده بودند، خبر داد.  
ســرتیپ »منوچهر امان اللهی« تصریــح کرد: حوالی 
ساعت 21 چهارشنبه شب یک دستگاه خودروی پژو پارس 
با دو سرنشین جلوی یکی از شــهروندان را گرفته و به زور 

اقدام به سوار کردن وی کرد.
وی خاطر نشان کرد: به دنبال اطاع پلیس از این اقدام، 
ماموران نیروی انتظامی ســریعا وارد عمل شده و نسبت به 

شناسایی آدم ربایان و مخفیگاه آنها اقدام کردند.
وی تصریــح کرد: پس از شناســایی مخفیگاه متهمان 
در یکی از روســتاهای ماهیدشــت ماموران بــا هماهنگی 
مقام قضائی در عملیاتی ضربتی و غافلگیرکننده نســبت به 
دستگیری هر دو رباینده و آزادی گروگان، اقدام و در بازرسی 

از مخفیگاه متهمان، یک قبضه ساح نیز کشف شد.
وی گفت:متهمــان در بازجویی های مقدماتی علت این 

کار خود را اختافات شخصی عنوان کردند.

از  شهردار و رئیس  ستاد بحران محمد شهر كرج 
آتش ســوزی در موتورخانه و تاسیسات بیمارستان 
امام حسین)ع( اين شهر خبر داد و گفت: آتش سوزی 

بدون آسیب به كسی مهار شد. 
ســعید صفری، به ایرنــا گفت: این حادثه نیمه شــب 
پنجشنبه در بخش تاسیســات بیمارستان 150 تختخوابی 
امام حسین )ع ( محمدشــهر رخ داد که به علت قطع آب و 
برق، 32 بیمار بستری این بیمارستان به سایر مراکز درمانی 
محمد شهر و کرج انتقال یافتند.وی افزود: مهار آتش سوزی 
در مدت زمان 25 دقیقه توســط آتش نشانان محمد شهر و 
مشکین دشــت استان البرز انجام شد.صفری گفت: به دنبال 
این حادثه بافاصله ســتاد بحران تشکیل جلسه داد و اقدام 
ازم برای خدمات دهی مناســب به بیمــاران به عمل آمد.
شهردار محمد شــهر کرج بیان داشت: علت حادثه و میزان 
خسارات وارده در دست بررسی اســت.وی اظهار داشت: با 
وجود حادثه آتش ســوزی، خدمات دهی به حدود100 بیمار 
در بخش های مختلف این بیمارستان ادامه یافت و 32 بیمار 
بخش بســتری به مراکز اطراف انتقال داده شــد. وی گفت: 
با تاش تیم های فنی تاسیســات و برق بیمارستان تعمیر و 

وارد مدار شد.

کتاب های درسی تا سال 1400 
تغییر نمی کند

دادستان قم:
مدیرعامل شرکت 

شهرک های صنعتی قم 
بازداشت شد

آدم ربایان 
در دام پلیس کرمانشاه

بیمارستان محمد شهر کرج  
آتش گرفت

جانشین پلیس راه جنوب استان فارس گفت: بر 
اثر يک حادثه رانندگی در جاده قیر و كارزين به خنج، 

پنج نفر كشته و پنج  نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایسنا، ســرهنگ علیرضا قنبری اعام کرد: 
صبح دیروز)جمعه( بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو شامل 
یک پراید و یک پژو 405، تعداد پنج نفر از سرنشینان کشته 

و پنج نفر مصدوم شدند.
قنبری علت این حادثه را بی احتیاطی راننده پژو اعام 
و اضافه کرد: چهار مصدوم به بیمارستان قیر و یک مصدوم 

به بیمارستان ترومای شهید رجایی شیراز منتقل شده اند.

حادثه رانندگی در فارس
 5 کشته برجای گذاشت

رئیس مركز فوريت های پزشکی رفسنجان گفت: 
واژگونی يک دستگاه اتوبوس در محور رفسنجان به 

انار سه كشته و پنج مصدوم برجای گذاشت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سید محسن 
مرتضوی افزود: ســاعت 23 و 37 دقیقه شب جمعه واژگونی 
یک دســتگاه اتوبوس در محور رفســنجان به انار در استان 
کرمان ســه کشــته و پنج مصدوم برجای گذاشت.وی افزود 
: این اتوبوس از ایرانشــهر به مقصد اصفهان در حال حرکت 
بود که حوالی روستای بیاض از توابع انار واژگون می شود.وی 
با اشاره به اینکه این اتوبوس در مجموع هشت مسافر داشت 
افزود: در این حادثه تلخ، دو سرنشــین و راننده دارای سنین 
30،45 و 50 ســاله در دم کشته شــدند و پنج مسافر دیگر 
هم مصدوم شــدند.مرتضوی تصریح کــرد: مصدومان حادثه 
توســط آمبوانس پایگاه های احمدآباد، تقی آباد، بیاض، امام 
حسین )ع( و رفسنجان به بیمارستان علی ابن ابی طالب)ع( 

رفسنجان اعزام شدند.علت حادثه در دست بررسی است.

واژگونی اتوبوس مسافربری 
3 کشته گرفت

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اينکه بابک 
زنجانی در زمان مناسب اعدام می شود و مردم عجله 
مالی  فســادهای  پرونده های  اغلب  در  نکنندگفت: 
بزرگ، اموال اختاس شــده به بیت المال بازگردانده 

شده است. 
حجت ااسام هادی صادقی در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشــت: متاســفانه در پرونده های این چنینی اخبار 
اختاس به ســرعت انتشار می یابد ولی عقبه آن و بازگشت 

اموال منتشر نمی شود. 
وی به پرونده بابک زنجانی  اشاره کرد و گفت: برخی از 

اینکه بابک زنجانی اعدام نمی شود گایه دارند، در حالی که 
این تعلل برای بازگشــت اموال اختاس شده توسط وی تا 

ریال آخر است. 
وی با اشــاره به شناســایی و مصادره چنــد 10هزار 
میلیــارد ریال امــوال زنجانی در داخل کشــور، افزود: این 
اموال ارزش گذاری شــده اما هنوز به عدد اصلی بدهی وی 
نرسیده ایم. وی گفت: بخشی از اموال بابک زنجانی در خارج 
از کشور اســت که تاکنون به آنها دسترسی نداشته و باید 
براساس اظهارات خود فرد ویا دوستانش این شناسایی انجام 

شود.

زیرا ما نمی خواهیم سرنخ ها را کور کنیم تا بتوانیم این 
اموال را بازگردانیم. 

معاون فرهنگی قوه قضائیه در مورد پرونده موسســات 
بدهــکار مالی نیز گفت: برخی از این امــوال زمین و خانه 
بوده که نمی توانســتند نقد کنند و پول مردم را پس دهند 
کــه اموال آنها ضبط و تحت نظر اســت و در وقت خود به 
فروش می رسد.  وی افزود: دســتگاه قضایی تاش دارد تا 
جای ممکن به تدریج پول مردم را پرداخت کند و تنها اقام 
بزرگ باای 2 میلیارد ریال ممکن است تصفیه نشده باشد 

که به تدریج انجام می شود. 

معاون قوه قضائیه:

بابکزنجانیدرموقعمناسباعداممیشود

طرح زمســتانی پلیس راهنمايــی و رانندگی با 
مشاركت راهداری، اورژانس و جمعیت هال احمر در 

جاده های سراسر كشور آغاز شد.
به  گزارش  ایســنا، رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی 
نیــروی انتظامی روز پنجشــنبه در رزمایش ترافیکی طرح 
زمســتانی سال 97 که در پیســت آبعلی تهران برگزار شد، 
گفت: طرح زمســتانی پلیس تا 22 اسفند ماه ادامه  خواهد 
داشــت و عاوه بر جاده های برفگیر، در سراســر کشور نیز 

ماموران ما مستقر خواهند شد.
ســردار تقی مهری با بیان اینکــه از مدت ها قبل برای 
برگزاری این طرح جلسات تشکیل شده است و هماهنگی های 
ازم نیز میان دســتگاه ها انجام شده است، افزود : پایگاه های 
پلیس تقویت شده اند و امیدواریم با همکاری دیگر دستگاه ها 
شرایطی برای مسافران فراهم شود تا شاهد حوادث کمتری 

برای آنان باشیم.
مهری با اشــاره به اینکه بیش از 500 گردنه در کشــور 
داریم، گفت : از این تعداد بالغ بر 100 گردنه برفگیر هستند 

که پلیس توجه ویژه ای به این گردنه ها دارد.
وی با بیان اینکه شــرایط رانندگی در فصل زمســتان 
و بــه خصوص به هنگام بارش برف و بــاران با دیگر فصول 
سال متفاوت است، ادامه داد: در همین راستا نیز ازم است 
رانندگان تجهیزات مربوط به رانندگی در زمستان را به همراه 
داشته باشند. قطعا زنجیر چرخ به همراه داشته و قبل از سفر، 

وضعیت جاده ها را استعام کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا از مــرگ 3 هزار و 404 نفر در 

زمســتان سال گذشته خبر داد و گفت : بالغ بر 70 درصد از 
این افراد در جاده های برون شهری جان باخته اند که این امر 

نشان می دهد باید توجه ویژه ای به جاده ها داشته باشیم.
مهری در ادامه  به دایل وقوع تصادفات در طرح زمستانی 
سال گذشته پرداخت و گفت : 76 درصد از تصادفات به دلیل 
ســرعت و سبقت غیر مجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و 
خواب آلودگی رخ داده اســت و 37 درصــد از تصادفات نیز 
منجر به واژگونی شده است، این یعنی هیچ خودروی دیگری 

در حادثه وجود نداشته است.
جانشــین فرمانده ناجا هم در این رزمایش گفت : طبق 
پیش بینی ها امسال زمستان ســختی برای تردد در جاده ها 
پیــش رو خواهیم داشــت. بنابراین باید بیــش از پیش از 
ظرفیت ها و توان مان استفاده کنیم. خوشبختانه بالغ بر 56 
هزار تیم از ســوی دســتگاه های مختلف در طرح زمستانی 
امســال فعالیت می کننــد و من امیدوارم کــه در مجموع 

اقدامات برای کاهش خطرات و حوادث باشد.
ســردار ایوب سلیمانی با اشــاره به نقش شهروندان در 
کاهش تصادفات افزود: شــهروندان باید به حقوق و وظایف 

خود آشنا باشند تا بتوان آمار حوادث را کاهش داد.
آماده باش 1۲45 پايگاه امداد و نجات

 در طرح زمستانی
معاون عملیات ســازمان امــداد و نجات جمعیت هال 
احمر هم در این رزمایش با اشاره به اینکه امسال توان هال 
احمر برای طرح زمســتانی افزایش یافته اســت، گفت : در 
زمستان امســال 1245 پایگاه در سراسر کشور ساماندهی 

شــده و در آماده باش قرار دارند. همچنین 24 فروند بالگرد 
جمعیت هال احمر در استان ها مستقر شده اند.

شــاهین فتحی افزود: 3 هزار و 450 خودروی امدادی 
نیز در طرح زمستانی به کار گرفته شده اند و روزانه 4 هزار و 

425 نفر از امدادگران در پایگاه های ما حضور دارند.
آماده باش اورژانس كشور برای طرح زمستانی

رئیس اورژانس کشور هم از آماده باش نیروهای اورژانس 
برای طرح زمســتانی امسال خبر داد و گفت:کمتر از دو ماه 
گذشــته بود که اورژانس بیش از 400 دســتگاه آمبوانس 
جدید را وارد ناوگان خود کرده اســت، امروز نیز در شرایطی 
طرح زمستانی را آغاز می کنیم که ظرفیت های ما در برخی 

از پایگاه ها و مناطق 20 تا 30 درصد افزایش داشته است.
پیرحسین کولیوند با اشاره به اینکه امسال بیش از 5 هزار 
و 500 دســتگاه آمبوانس در طرح زمستانی حضو ردارند، 
گفــت : تمامی پایگاه های ما و همچنیــن امداد هوایی ما در 

آماده باش کامل قرار دارند.
تاش راهداری 

برای باز نگه داشتن جاده ها
همچنیــن در ایــن رزمایش معاون ســازمان راهداری 
و حمل ونقــل جاده ای کشــور با اشــاره به اینکــه تاش ما 
بر این اســت که امســال هیچ یک از جاده ها و شریان های 
اصلی به دلیل بارش های جوی مســدود نشــوند، گفت : در 
طرح زمســتانی امســال ۸70 راهدارخانه و بیش از 9 هزار 
ماشین آات راهداری در کنار بالغ بر 12 هزار نیروهای ما در 

آماده باش قرار دارند.

با مشاركت پلیس، هال احمر، اورژانس و راهداری

طرح ترافیکی زمستان 97 آغاز شد

رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده 
كرمانشــاه، از پايان عملیات ساخت ۲0 هزار و 500 
واحد مسکونی تخريب شده ناشی از زلزله ۷/3 دهم 
ريشتری ۲1 آبان 96 در مناطق زلزله زده اين استان 

خبر داد. 
رضا خواجه ای در گفت و گو بــا ایرنا افزود: همچنین 
عملیات ســاخت 36 هــزار واحد مســکونی دیگر برای 
زلزله زدگان هم اکنون از ســوی ستادهای معین بازسازی 
در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در حال انجام است. 

وی اظهــار داشــت: عملیات تعمیر 56 هــزار واحد 
مسکونی آسیب دیده زلزله پارسال غرب کرمانشاه نیز در 
مناطق زلزله زده با اعطای تســهیات به مالکان آنها پایان 

یافته است. 
رئیس ســتاد هماهنگی بازســازی مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه گفت: طبق ارزیابی های صورت گرفته از 
سوی بنیاد مســکن و با تایید استانداری در جریان زلزله 
6/4 ریشــتری چهارم آذر 97 روســتای چم امام حسن 
قصرشیرین، در مجموع چهار هزار و 100 واحد مسکونی 
در شهرســتان های قصرشیرین، گیانغرب و سرپل ذهاب 
آسیب دید که از این تعداد 600 واحد تخریبی و سه هزار 

و 500 واحد تعمیری است. 
وی ادامــه داد: تعمیــر و احــداث ایــن واحدهای 

مســکونی زلزلــه اخیر از ســوی بنیاد مســکن انقاب 
اسامی شهرستان های قصرشــیرین، گیانغرب و سرپل 
ذهاب انجام می شــود. رئیس ســتاد هماهنگی بازسازی 
مناطق زلزله زده اســتان کرمانشــاه در ادامــه گفت: هر 
واحد مســکونی آسیب دیده در زلزله اخیر غرب کرمانشاه 
از سوی کارشناسان بنیاد مســکن تخریبی ارزیابی شود 
کمک می کنیم که برای پرداخت تســهیات بازسازی به 

بانک معرفی و خدمات ازم به وی ارائه شود. 
این مسئول گفت: ارائه خدمات به واحدهای تعمیری 
خسارت دیده در زلزله 6/4 ریشتری پس از تخصیص اعتبار 
انجام می شود که منتظر اباغ و تخصیص اعتبار پیش بینی 
شده از ســوی دولت هستیم و به محض تخصیص اعتبار 

ارائه خدمات به مردم زلزله زده انجام می شود. 
وی ادامه داد: تمام واحدهــای تعمیری که در زلزله 
6/4 ریشــتری آسیب دیدند و نیاز به تعمیر اساسی دارند 
باید تعمیراتشان انجام شود و کارشناسی این واحدها پس 

از اباغ و تخصیص اعتبار انجام خواهد شد. 
در زلزله 6/4 ریشتری یکشنبه چهارم آذر 97 تلفات 
جانی نداشتیم ولی 771 نفر دچار جراحت سطحی شدند. 
بر اثر این زمین لرزه 600 واحد مســکونی در مناطق 
غربی استان کرمانشاه تخریب و سه هزار و 500 واحد هم 

نیاز به تعمیر پیدا کردند. 

رئیس ستاد بازسازی استان كرمانشاه:
عملیات ساخت بیش از 20 هزار واحد مسکونی زلزله زده پایان یافت

وزير جهاد كشاورزی گفت: امسال و سال آينده 
180 هزار میلیارد ريال اعتبار يارانه دار با نرخ ســود 
پايین در اختیار كشــاورزان و كارآفرينان اين بخش 

قرار می گیرد. 
بــه گزارش ایرنا، محمود حجتی در جمع خبرنگاران در 
گلپایگان افزود: همه این اعتبارات یارانه ای است یعنی دولت 

بخشی از سود بانک ها را پرداخت می کند.
وی بــا بیان اینکه این اعتبــارات در موافقت نامه جهاد 
کشــاورزی با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، 
پیش بینی شــد، اظهارداشت: این تســهیات در شاخه های 

مختلف از نرخ سود چهار تا 15 درصد پرداخت می شود.
وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه اعتبارات یارانه 
دار به سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، تولید و خدمات پس 
از تولید و چرخه از مزرعه تا ســفره کمک بسیاری می کند، 

گفت: از کشــاورزان و کارآفرینــان دعوت می کنیم تا از این 
فرصت استفاده کنند.

حجتــی همچنیــن سیســتم های نوین آبیــاری را از 
طرح های اقتصــاد مقاومتی خواند و افزود: این طرح ها مورد 
حمایت و تایید رهبر معظم انقاب، دولت و مجلس اســت 
و منابــع مالی مورد نیاز آن با توجــه به تاکید رهبر انقاب 
و رئیس جمهــوری از محل صندوق توســعه ملی در اختیار 

متقاضیان قرار می گیرد.
وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: تا ۸5 درصد اعتبار 
این طرح ها آورده و سهم دولت است و 15 درصد آن توسط 

کشاورزان تامین می شود.
وی ادامه داد: عاوه بر این تسهیات و حمایت ها، یک و 
نیم میلیون دار اعتبار در مجلس برای تسهیات روستایی و 

عشایری تصویب شده است.

وزير جهاد كشاورزی:

180 هزار میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت می شود

در پديده ای نادر، يک گاو در روستای مرزی »يکه 
سعود« از توابع شهرستان راز و جرگان در خراسان 

شمالی، چهار گوساله به دنیا آورد. 
معاون مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی با تایید این مطلب به ایرنا اظهار داشت: چهار قلوزایی 
در گاو، امری بسیار نادر است که برای نخستین بار در استان 

اتفاق افتاده است.
مهدی شکاری با بیان اینکه این گاو، آمیخته ای از نژاد 
بومی منطقه و هلشتاین اســت، افزود: زاییدن گوساله های 
چهارقلــو تلقیحی با اســپرم نژاد ســمینتال، در یک واحد 

دامداری کوچک روی داده است.
وی افزود: این گاو به صورت مصنوعی با نژاد ســمینتال 
بارور شــده که یکی از گوساله ها در زمان تولد تلف شده اما 
حال دیگر گوساله ها مساعد است و مشکلی به لحاظ جسمانی 
ندارند.  شــکاری اظهار داشت: البته دو یا چندقلوزایی برای 
گونه گاو، صفت مناســبی نیست زیرا قابلیت باروری دام در 
دوقلوهایی که هر دو نر و یا ماده باشــند، وجود ندارد و این 

دام ها نمی توانند مولد باشند. 
معاون مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی گفت: البته این دام ها می توانند به عنوان دام پرواری، 

برای تولید کننده ارزش افزوده داشته باشند. 

یک گاو در خراسان شمالی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان از مرگ يک سارق مسلح در درگیری  4 قلو زایید

با ماموران پلیس در شهرستان اهواز خبر داد.
به گزارش مهر، سرهنگ علی قاسم پور، اظهار کرد: عوامل گشت کانتری 14 اهواز در حین گشت زنی 
به یک دســتگاه پژو پارس سفید با سه نفر سرنشین مشکوك شدند و ماموران برای توقف این خودرو، به 
آنها دستور ایست دادند. وی ادامه داد: یکی از سرنشینان پژو که سرنشینان آن سارق مسلح بودند با اسلحه 
کاشینکف به ســمت ماموران تیراندازی کردند که مامورین موضع گرفته و اقدام به تیراندازی متقابل به 
سارقان کردند. وی افزود: در این درگیری خودروی سارقان از ناحیه استیک و بدنه مورد اصابت گلوله قرار 

گرفت و سارقان مسلح در میدان اول کیان آباد خودروی پژو پارس را رها کرده و متواری شدند. 
سرهنگ قاسم پور تصریح کرد: در این درگیری، یک نفر از سارقان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و فوت 

کرد، در بررسی های صورت گرفته نیز مشخص شد که خودرو و پاك سرقتی بودند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان خوزستان بیان کرد: در بازرسی از خودروی سارقان، یک 

خشاب کاش با 30 فشنگ، یک عدد شوکر برقی و ابزار سرقت کشف شد.

سارق مسلح در درگیری با پلیس کشته شد

مدير روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه گفت: ريزش 
آوار منزل مسکونی در روستای چرمله سنقر دو كشته برجای گذاشت.

اکبر آزادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ساعت 22 شب جمعه در تماس با نیروهای اورژانس یک 
مورد حادثه ریزش آوار منزل مسکونی گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه خانه روستایی در روستای چرمله سنقر به علت سست شدن زمین 
زیرساختمان نشست کرده و خانه بر سر ساکنان آن آوار می شود.

آزادی تصریح کرد: متاسفانه در این حادثه صاحبخانه و میهمان آن که هر دو مرد بودند جان باختند.

وی افزود: با تاش نیروهای هال احمر بعد از دو ساعت جسد این افراد از زیر آوار بیرون کشیده شد.

ریزش سقف خانه روستایی 2 قربانی گرفت
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
وقتی روزنامه دولت

 نمی خواهد فریبکاری اروپا را ببیند
سرویس سیاسی-

روزنامه ایران ارگان دولت روز پنجشنبه در گزارشی به جلسه شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 این شورا مربوط به 
اجرای برجام ، با عنوان »حمایت اروپایی های شورای امنیت از برجام« نوشت : »اعضای فعلی و آتی اروپایی شورای امنیت 
پیش از نشست این شورا درباره قطعنامه 2231 که پس از توافق هسته ای ایران تصویب شد، بار دیگر حمایت خود را از 
برجام اعام کردند. »کارل وان استروم« به نمایندگی از کشور خود یعنی هلند و مابقی اعضای اروپایی در بیانیه ای افزود: 
اعضای اروپایی همچنان حمایت کامل خود را از اجرای کامل و مؤثر برجام که به تأیید قطعنامه 2231 رسیده است، اعام 
می کنند.وی با بیان اینکه پایبندی ایران به اجرای تعهدات هســته ای خود تأیید شــده است، ادامه داد: برجام، برنامه های 
هسته ای ایران را به طور قابل توجهی مورد نظارت قرار داده و تضمین می کند که ایران ساح هسته ای را توسعه نمی دهد؛ 
موضوعی که برای امنیت اروپا هم مهم اســت. وان اســتروم با  اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها علیه 
ایران، گفت: در مورد این مسئله بارها از سوی وزیران اروپایی ابراز تأسف شده است.وی تأکید کرد تا زمانی که جمهوری 

اسامی ایران به تعهدات خود تحت برجام ادامه دهد، اروپا هم به طور کامل برای اجرای این توافق، متعهد خواهد بود.«
روزنامه ارگان دولت در حالی چنین تیتری را برای نشست شورای امنیت انتخاب کرده است که شورای امنیت با فشار 
آمریکا و برای دومین بار در یک هفته، به محل بحث درباره موشــک های ایران تبدیل شــد و کشورهای اروپایی حاضر در 
این نشست باردیگر ادعاهای بی اساس خود درباره حضور ایران در منطقه و توانمندی دفاعی – موشکی را تکرار کردند.این 
وارونگی در حالی است که اگر آقای ظریف و تیم او اهتمام داشتند، باید نقض 8 ماهه قطعنامه 2231 )که برجام ضمیمه 
آن است( در دستور قرار می گرفت و آمریکا مواخذه می شد، نه اینکه طلبکار شود. نکته تاسف آور و البته مضحک این نشست 
آنجا بود که »اعضای اروپایی شورای امنیت، پیش از نشست شورا درباره موشکهای ایران، مجددا حمایت خود را از برجام 
اعام کردند«. اما پاسخ ندادند چرا حتی یکی از آنها طی 8ماه گذشته، قطعنامه اعتراضی علیه آمریکا درباره نقض برجام 

)ضمیمه قطعنامه 2231( پیشنهاد نکرده، و از نگاه آنها برجام یعنی فقط تعهدات ایران؟!
مردم اصاح طلبان را مسئول ناکامی های دولت می دانند

روزنامه زنجیره ای آرمان در گزارشی به ناکامی های اقتصادی و... دولت پرداخته و نوشت مردم مسئول این ناکامی ها را 
اصاح طلب ها می دانند و دلیل آن را از ما می پرسند!

در بخشی از این گزارش آمده است: برخی عملکردهای دولت حسن روحانی نه تنها خود وی و اطرافیانش که جریان 
حامی یعنی اصاح طلبان را نیز در مظان اتهام و پرسش قرار داده است، چرا که امروز بسیاری از مردم دلیل عملکردهای 

ناموفق دولت را از اصاح طلبان جویا می شوند و آنها را نیز به واسطه حمایت از دولت در این ناکامی ها سهیم می دانند.
در ادامه این گزارش آمده است: البته اصاح طلبان در قبال ارتباط با دولت مصداق مثل معروف »آش نخورده و دهان 
سوخته« هستند، چراکه آنها خود بیشترین انتقادات را به دولت دارند، اما به باور مردم دولت اصاح طلب است و اصاح طلبان 
باید پاسخگو باشند. گرچه رئیس جمهور چندی پیش اصاح طلبان را شریک دولت خواند، اما تمامی این مسائل صرفا جنبه 
شعاری و تعارفی داشت و از جمله گفتار درمانی های معروف رئیس جمهور بود؛ چراکه نه تنها اصاح طلبان در دولت حضور 

موثر دارند؛ بلکه در روح حاکم بر دولت نیز نشانه هایی از گفتمان اصاحات مشاهده نمی شود. 
این گزارش می افزاید : از این جهت به نظر می رسد که اصاح طلبان باید در انتخابات آتی در ائتاف با سایر جریانات 
دقت بیشتری کنند و سرمایه اجتماعی خود را به ثمن بخس در اختیار کسانی که به اصاحات اعتقادی ندارند قرار ندهند. 
هر چند که آرمان تاش کرده است قضاوت مردم را  اشتباه تلقی کند ولی تاجرنیا فعال سیاسی اصاح طلب در گفت و گو 
با این روزنامه اظهار داشته است : من معتقدم یکی از مشکاتی که در ساختار کشور داریم این است که هر فردی در رأس 
دولت قرار می گیرد یا طرفداران آنها ســعی می کنند که رفتارهای خوب گذشــتگان را به نوعی کمرنگ کنند یا تاش در 
برجسته ســازی فعالیت خود دارند. آنچه مهم اســت اینکه مردم و تاریخ در مورد هر مجموعه و دولتی که شکل می گیرد 

قضاوتی صحیح خواهند داشت.
از ســخن نامربوط تاجرنیا مبنی بر اینکه عملکرد روحانی به نام اصاح طلب ها و به کام اصولگرایان است اگر بگذریم 
که وضعیت جاری کشــور پاسخ دهنده به این شبهه مبتذل است بایستی به نکاتی چند اشاره کنیم، نخست آنکه روزنامه 
زنجیره ای آرمان در ورودیه خود به مصاحبه تاجرنیا اذعان می کند که عملکرد دولت به نام اصاح طلبان نوشته شده است و 
هر چه به مردم گفته می شود که  ای مردم ما کاره ای نیستیم مردم نمی پذیرند، آرمان تاش دارد تا قضاوت مردم را  اشتباه 
قلمــداد کنــد ولی تاجرنیا در ابتدای مصاحبه خود با آرمان تاکید دارد که مردم و تاریخ در مورد هر مجموعه و دولتی که 
شکل می گیرد قضاوتی صحیح خواهند داشت، اگر قضاوت مردم صحیح است، قضاوت مردم آن است که اصاح طلب ها باید 

پاسخگو باشند و نمی توانند از زیر بار عملکرد دولت فرار کنند.
نکته دوم اینکه اکثریت نزدیک به مطلق مسئولیت های اقتصادی و سیاسی در دولت تدبیر و امید به عهده مدعیان 
اصاحات گذاشته شده است و آنان نمی توانند با نزدیک شدن به انتخابات فرار به جلو کرده و بگویند کاره ای نیستیم که 

همه شاهد و ناظر حضور این جریان در بدنه دولت و حاصل این حضور هستند.
جهانگیری، ارز4200 و لباس سوپرمن اصاحات

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان »چه کسی مسئول ارز جهانگیری است« به مصاحبه مشاور رئیس جمهور با یکی 
از نشریات طیف موسوم به اصاح طلب و حواشی آن پرداخته و نوشته: »کسی مسئولیت دار چهارهزار و 200تومانی را 
برعهده نمی گیرد؛ خط مشی ای که در آن دولت در فروردین امسال با دستور قاطع نرخ ارز را چهارهزار و 200تومان اعام 
کرد. ارزی که به دار جهانگیری معروف شد؛ چرا که اسحاق جهانگیری این سیاست را اعام و حامیانش ]اصاح طلبان[ 

بر تن او لباس سوپرمن پوشاندند.«
ازم به ذکر است که آشنا در آن مصاحبه گفت که جلسه با حضور برخی وزرا و مشاوران و رئیس  وقت بانک مرکزی 
برگزار شد که در آن جلسه آقای جهانگیری و چندتن دیگر از افراد حاضر که از جلسه ای دیگر به آن جلسه آمده بودند تاکید 
کردند که برای نجات کشور باید دار تک نرخی شود و سپس آقای جهانگیری گفت من خود این موضوع را بیان خواهم کرد. 
در بخش دیگری از گزارش شرق آمده است: »آشنا تاکید دارد که نیلی هم در آن جلسه حضور داشته و به این ترتیب 
با تعجب خبرنگار مواجه می شود که »آقای نیلی گفته اند که من در هیچ کدام از تصمیم گیری هایی که منجر به اعام ارز 
چهارهزار و 200تومانی شد حضور نداشته ام و غایب بوده ام اما شما می گویید آقای نیلی موافق بود؟« آشنا این گونه پاسخ 
داد: »ایشان در تصمیم چهارهزار و 200تومانی بودند اصا آن جماعت از جلسه خودشان]![ آمدند و در این جلسه نشستند. 

البته نمایندگی آن جمع را آقای جهانگیری انجام داد و جمع بندی کل را ایشان گفت.«
به کارگیری عبارت »جلسه خودشان« گویای آن است که آشنا غیرمستقیم این نکته را می خواهد بیان کند که نرخ 
گذاری ارز در یک جلسه دیگر با جمع محدودتری تصمیم گیری شده است و سپس آن جمع به جلسه رئیس جمهور آمده 

و آقای جهانگیری به نمایندگی از جمع آن را بیان می کند. 
در پایان گزارش مذکور به سخنان رئیس جمهور اشاره شده است: »رئیس جمهور در دیداری که 14آبان سال جاری با 
معاونان و مدیران وزارت اقتصاد و دارایی داشت به نوعی از اقتصاددان ها و نظریات آنها در کنترل ارز انتقاد کرده بود... و گفته 

بود: »...اقتصاد دانش بسیار پیچیده ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی ها فکر می کنند اقتصاد کتاب است.«
در این باره ازم به ذکر است که یکی از روش های طیف موسوم به اصاح طلب برای تخریب رقیبان خود متهم کردن 
آنها به عدم توجه به اقتصادانان و علم اقتصاد و مشاورهای این گروه بوده است، اما چنانکه خواندید رئیس جمهور در سخنان 
اخیرش تاکید دارد که یافتن راهکار برای مشکات اقتصادی تنها با تئوری و نظریه های موجود در کتاب های اقتصاد جوابگو 
نخواهد بود. چرا که شرایط موجود در جامعه ای و حتی فرهنگ و باورهای افراد یک جامعه می تواند نتایج به کارگیری یک 

نظریه اقتصادی را به نسبت جامعه ای دیگر تغییر دهد.

درمکتب امام

برای خودکفایی زحمت بکشیم
ما بايد زحمت بكشــيم تا در همه جناح ها خودكفا باشيم. امكان ندارد 

كه استقال به دست بيايد، قبل از اينكه استقال اقتصادى داشته باشيم. اگر 

ما بنا باشد كه در اقتصاد احتياج داشته باشيم، در چيزهاى ديگر هم وابسته 

خواهيم شــد. و همن طور اگر در فرهنگ، ما وابســتگى داشته باشيم، در 

اساس مسائل وابستگى پيدا مى كنيم.
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در دنیای پیچیده علمی و صنعتی امروز، هر کشوری که بخواهد 
در معادات بین المللی عزت و استقال خود را حفظ کند چاره ای جز 
آن ندارد که به مرزهای نوین دانش دسترسی پیدا کند. امروزه اقتدار 
هر کشوری بستگی به میزان قدرت علمی آن کشور دارد و همان گونه 
که رهبر حکیم و فرزانه انقاب اســامی فرمودند اقتدار علمی ، اقتدار 

سیاسی و اقتصادی را نیز به دنبال دارد.
بر این اساس علم و فناوری و پژوهش و نوآوری ارکان اصلی پیشرفت 
مبتنی بر دانایی محوری است که می بایست در تمام برنامه ریزی ها محور 

تصمیم گیری باشد.
 در ذیل به مناســبت هفته پژوهــش و در جهت تاکیدات مداوم 
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در دفاع از نخبگان و حرکت علمی 
کشــور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد، به ۶2 راهبرد و راهکار 
علمی، پژوهشی و فناوری برای استحکام بخشی به قدرت تولید ملی و 
تبدیل علم به ثروت و توسعه و پیشرفت علمی و صنعتی کشور که اجرای 

آنها مدیرانی توانمند و جهادی را می طلبد  اشاره می گردد:
1- اتخاذ سازوکار تشویقی و ترجیحی در جهت ترغیب نخبگان و 
دانشمندان به پژوهش های فناورانه منجر به خودکفایی و پرهیز از انجام 

پژوهش های غیرضرور و ناکارآمد.
2- توسعه مراکز تخصصی و تحقیقاتی استانداردسازی توسط بخش 
خصوصی به منظور ارائه خدمات تخصصی در جهت باا بردن ســطح 
رقابت، نظارت و ارتقاء کیفیت محصوات صنعتی بر پایه استانداردهای 
به روزرســانی شده از ســوی سازمان اســتاندارد ملی ایران و تشویق 

صنعتگران به ارتباط با این مراکز.
3- توسعه هدفمند و برنامه محور شرکت های تعاونی دانش بنیان 

به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه، صنعت و نیاز کشور.
4- برنامه ریزی تشویقی در جهت حمایت ویژه از توسعه فناوری های 
نانو و بیو و اتخاذ سازوکار ازم به منظور تسهیل و تسریع در تجاری سازی 
این محصوات در راستای توسعه صادرات مبتنی بر فناوری های نوین 

و پیشرفته.
۵- احداث شهرک های صنعتی دانش بنیان و برنامه ریزی در جهت 
تسهیل در ارائه خدمات مشترک زیر بنائی، فنی و مهندسی، طراحی، 
IT و دیگر خدمات مورد نیاز واحدهای مستقر با هدف کاهش سطح 

سرمایه گذاری و هم افزایی و ارتقاء بهره وری در کشور.
۶- برنامه ریــزی ازم در جهت جذب نخبگان و نیروهای ماهر و 
متخصص در بدنه دستگاه های اجرایی و واحد های صنعتی به منظور ارتقاء 
سطح علمی کارشناسی دستگاه ها و توانبخشی علمی واحدهای صنعتی.

۷- هدایت هدفمند و ماموریت گرای پارک های علم و فناوری در 
جهت توسعه شرکت ها و بنگاه های دانش بنیان با هدف خوداتکایی در 

تولید مواد اولیه صنعتی وارداتی مورد نیاز بخش صنایع کشور.
8- بهره گیری از دیدگاه های تخصصی پژوهشگران، دانشمندان و 
نخبگان در جهت هدفمندسازی اعتبارات پژوهشی و تأسیس قطب های 
HI-( پژوهشــی منجر به تولید کااهای با فناوری نوین و پیشــرفته
TECH( بر پایه مزیت ها و توانمندی های منطقه ای و استانی در کشور.
۹- ساماندهی فعالیت های پژوهشی و اقدامات نوآورانه در راستای 
توسعه و پیشرفت کشور از طریق تقاضا محور نمودن پژوهش، فناوری 

و نوآوری.

10- رقابت پذیری در برگزاری ســاانه جشنواره  ورود یافته های 
پژوهشــی و نوآوری به چرخه صنعت با هدف ســرعت در پیشرفت و 

شتاب در تجاری سازی.
11- شناخت و تکمیل کلیه حلقه های مرتبط با صنعت در جهت 

سرعت در پیشرفت و شتاب در شکوفایی صنعتی کشور.
12- تأسیس حلقه های پژوهشــی و فناوری دانش بنیان بر پایه 
مزیت ها و توانمندی های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها به منظور 
بهره گیری از توانمندی های علمی و عملی نیروهای نخبه و کارآمد در 

پیشرعت علمی و صنعتی کشور. 
13- برگزاری ســاانه نمایشگاه های موضوعی متکی بر پژوهش 
و فناوری های برتر اســتانی در جهت  اشاعه نگاه فناورانه و رقابت پذیر 
منجر به تولید و تقدیر از نخبگان و فناوران برجسته استانی و کشوری.
14- اتخاذ ســازوکار ازم در جهت تدوین واجرای شعار بر زمین 
مانده »نظام ملی علمی فنــاوری و نوآوری« در جهت تکمیل چرخه 

پژوهش، فناوری و تولید در کشور.
1۵- برگزاری مسابقات موضوعی کیفی کاا های مبتنی بر فناوری 
برتر در جهت باا بردن کیفیت رقابت پذیر محصوات صنعتی در سطح 

کشور و معرفی آنها به عنوان نشان های )برندهای( برتر کشوری.
1۶- تأسیس مراکز رشد علمی و عملی خصوصاً در مناطق محروم 
و مستعد توسط »واحد اقشار بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سازمان 
بسیج مستضعفین« و حمایت از آنها در جهت شکوفایی استعدادها و 

توانمندی های محروم منطقه ای.
1۷- رتبه بندی دانشــگاه ها بر پایه پژوهش های فناورانه منجر به 
تولید به منظور ورود رقابت پذیر دانشگاه ها به چرخه صنعت و نیاز جامعه. 
18- برگزاری ساانه و موضوعی جشنواره  تجاری سازی پژوهش، 
فناوری و نوآوری های برتر کشوری در جهت سرعت بخشی در تبدیل 

علم به ثروت.
1۹- ورود صاحب نظران و نخبگان به بررسی راهبرد مهم بر زمین 
مانده »اقتصاد علم« و »مدیریت فناوری کشور« در جهت ارتقاء بهره وری 
علمی و هدفمندی و هم افزایی در پیشرفت صنعتی کشور که متأسفانه 

کمتر به آنها پرداخته شده است.
20- تشکیل شورای هماهنگی راهبردی نوین آموزش عالی استانی با 
رویکرد جدید در جهت ایجاد هماهنگی و ساماندهی در پذیرش دانشجو، 
بازنگری در رشته های تحصیلی، هدفمندی در ایجاد رشته های جدید 
و توسعه تحصیات تکمیلی، ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها، هماهنگی 
در پژوهش و هم افزایی در تبدیل علم به ثروت، ارتقاء نقش دانشــگاه 
در ورود به چرخه پیشرفت صنعتی استان،حضور فعال دانشگاه در رفع 
موانع شکوفایی مزیت های استانی و تخصصی نمودن کارگروه های استانی 

با بهره گیری از سرمایه های علمی دانشگاه ها و...... 

21- تأسیس موزه های نوآوری و شکوفایی به منظور ارائه مستمر 
ابداعات و اختراعات، نوآوری ها و شکوفایی های استانی و کشوری در جهت 

ترغیب و رشد استعدادهای برتر در راستای توسعه و پیشرفت کشور.
22- رقابــت هدفمند و موضوعی دانشــگاه ها از طریق برگزاری 
مســابقات علمی بین دانشــگاهی به منظور رقابت در آموزش و ارتقاء 
کیفی دانشگاه ها و بهره گیری از استعدادهای برتر دانشجویی در جهت 

توسعه و تعالی علمی کشور.
23- تأسیس پارک های ایده پژوهی به منظور نقد و بررسی و ارائه 
سیر علمی ایده های پژوهشی تا رسیدن به محصول در جهت شکوفایی 
استعدادهای برتر و باابردن قدرت خاقیت و نوآوری در فضای فکری 

و اجتماعی جوانان.
24- ترغیب و الزام دانشــگاه ها به تأمین بخشی از اعتبارات خود 
از طریق ورود علمی و عملی دانشــگاه ها به چرخه صنعت و پیشرفت 
کشــور از طریق ارائه خدمات پژوهشی تقاضا محور و مأموریت گرا به 
واحدهای تولیدی در جهت ارتقاء کیفی کااهای تولیدی و نوســازی 

واحدهای صنعتی در سطح کشور.
2۵- تأسیس »پژوهشگاه های نوین فناوری و نوآوری« با هدف ارائه 
همزمان آموزش و پژوهش فناورانه از طریق پذیرش دانشجویان خاق، 
مبتکر و فناور در جهت به کارگیری استعدادهای برتر علمی و مهارتی 
در کسب پرشتاب قله های علمی و فناوری در توسعه و پیشرفت کشور.
2۶- نوســازی مراکز آموزشی فنی و حرفه ای به تجهیزات مدرن 
و پیشــرفته به منظور ایجاد مهارت در فارغ التحصیان ســطوح عالی 

دانشگاهی در جهت کاربردی و مهارتی نمودن علوم. 
2۷- هماهنگی در آموزش و مهارت با هدف کاربردی نمودن آموزش 
و اعطاء مدارک علمی مهارتی از طریق ارتباط مستمر و هدفمند بین 

دانشگاه ها و مراکز تخصصی آموزشی فنی و حرفه ای در کشور 
28- برنامه ریزی ازم برای تحول در آموزش از طریق نوآوری در 
تأسیس رشته های مبتنی بر کارآفرینی های نوین بر پایه کسب دانش و 
مهارت و نیازآفرینی جدید در جامعه به منظور باا بردن زیرساخت های 
علمــی، فنی و مهارتی در حوزه های مختلف مورد نیاز مردم در جهت 

رفاه، ایجاد  اشتغال و ارتقاء دانش عمومی در جامعه.
2۹- تشویق برنامه محور نخبگان به ارائه ایده های نوآورانه و ایجاد 
هماهنگی ازم با مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی در جهت عملیاتی 

نمودن ایده های نوین کاربردی و مورد نیاز کشور
30- تأسیس سامانه اعام پروژه های پژوهشی و فناوری مورد نیاز 
بخش هــای خصوصی و دولتی در جهت فراخوان رقابت  پذیر نیروهای 

فناور، نوآور و پژوهشگر در سطح کشور.
31- اتخاذ سازوکار ازم برای تشویق رقابت پذیر بخشهای صنعتی 
در جذب نیروهای نخبه، فناور و نوآور به عنوان اقدامی تحول گرا در جهت 

اعتای علمی صنعتی کشور.
32- برگزاری مسابقات موضوعی علمی و فناوری با هماهنگی وزارت 
علــوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در 
جهت تشویق دانشجویان و پژوهشگران به ارائه رقابت پذیر فناوری های 

نوین منجر به محصول.
33- هماهنگی و هم افزایی در عملیاتی سازی طرح های تحقیقاتی 
کان زیربنایی با رویکرد ملی و اثربخشی کشوری باهماهنگی وزارت علوم 

تحقیقات و فناوری و محوریت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور.
34- تشکیل کمیته های برنامه ریزی ارتقاء دانش عمومی در جهت 
 اشاعه دانایی  محوری در جامعه با هماهنگی و همکاری معاونت علمی 

و فناوری رئیس جمهور و رسانه ملی.
3۵- ساماندهی و ارتقاء نقش عملیاتی انجمن های علمی و صنعتی 
در چرخه توسعه و پیشرفت صنعتی کشور با همکاری وزارتخانه های 
علوم تحقیقات و فناوری و صنعت معدن و تجارت و با محوریت معاونت 

علمی و فناوری رئیس جمهور.
3۶- تاســیس هدفمند و موضوعی شرکت های مهندسی ارتقاء 
کیفیــت کاا با بهره گیری از روش های نوین علمی در جوار قطب های 

صنعتی در سطح کشور.
3۷- تاسیس رشــته های نوین استانداردسازی کاا و خدمات در 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور.
38- برنامه ریزی ازم برای هم افزایی و هماهنگی »پژوهش، مهارت 

و رقابت« در نظام آموزشی کشور.
3۹- تحول در نظام آموزشــی کشور بر پایه به روز رسانی علمی و 
عملی متون درسی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور 

متناسب با مقتضیات زمانی در کشور.
40- تحول در ســاختار پژوهشــی نظام دانشگاهی کشور بر پایه 
شــکوفایی استعدادهای نخبه از طریق تدوین سازوکار جدید پژوهش 

محوری در دانشگاه ها.
41-پیاده سازی الگوی پیشرفت صنایع الکترونیک دفاعی و هسته ای 
در جهت تحقق شعار ما می توانیم در تمامی عرصه ها از طریق تجمیع 
همزمان ۶ مؤلفه اصلی: پژوهش، فناوری، نوآوری، سرمایه گذاری، تولید 
، رقابت پذیــری و بازاریابی به عنوان ارکان اصلی برنامه ریزی عملیاتی 
مبتنی بر تبدیل علم به ثروت و ایده به تولید در راستای  اشتغال زایی 
گسترده برای نخبگان و فارغ التحصیان دانشگاهی و جوانان جویای کار. 
42- اتخاذ ســازوکار ازم در جهت هدفمندسازی پایان نامه های 
تحصیلی در جهت خوداتکایی کشور و رفع مشکات و معضات جامعه.
43- تشکیل »شــورای خود اتکایی صنعتی کشــور« مرکب از 
وزارتخانه ها و ســازمان های ذی ربط به منظور احصاء و تعیین قله های 
خودکفایی و ایجاد هم افزایی در توانمندی های علمی و عملی کشور در 

جهت استحکام بخشی به قدرت تولید ملی و رفع نیاز کشور از واردات 
کااهای اساسی و زیرساختی صنعتی از خارج از کشور.

44- تأسیس سازمان نوین نظام مهندسی صنعت به منظور نظارت 
فناورانه بر تاســیس واحد های صنعتی با هدف تولید کااهای مبتنی 
بــر فناوری های برتر و نظارت بر ارتقاء کیفی محصوات و گســترش 
واحدهای تحقیق و توســعه )R & D( در جهت ممانعت از استهاک 

علمی فناوری در صنعت کشور.
4۵-افزایش ضریب نفوذ توان علمی کشور در چرخه تولید از طریق 
تأسیس قطب های علمی و صنعتی مأموریت گرا و تحول ساختاری در 
فعالیــت پارک های علم و فناوری در جهت ورود دانشــگاه ها به قلب 

صنعت کشور.
4۶- ایجاد معاونت  اشــتغال و کارآفرینی در ریاست جمهوری و 
کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها به عنوان بازوهای عملیاتی شورای عالی 
 اشتغال کشور در جهت سازماندهی جهاد عظیم مبارزه ملی با بیکاری.

4۷- ایجاد شهرک های دامداری و صنایع تبدیلی کشاورزی متناسب 
با مزیت های منطقه ای در جوار روســتاها با حفظ هویت روســتاها و 

محوریت در تولید.
48-تدویــن نظــام جامع مدیریــت بحــران آب در حوزه های 
کشاورزی، صنعت و شرب بر پایه بررسی های سرزمینی و آب و هوایی 
 و بهره گیــری از دانــش روز و فناوری های نوین و اســتفاده از تجارب 

موفق جهانی.
4۹-ایجاد ســازوکار ازم و اعطای تســهیات در جهت تأسیس 
شرکت های مهندسی استانداردسازی، ارتقاء کیفیت کاا و خدمات و 
افزایش بهره وری توسط فارغ التحصیان دانشگاه ها به عنوان مراکز تحقیق 
و توســعه پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی، به منظور رقابت پذیر 
نمودن کیفیت کاای واحدهای تولیدی و کاهش قیمت تمام شده در 

رقابت با بازارهای جهانی.
۵0- ایجاد مراکز مهندسی ایده تا تولید در حوزه های مختلف توسط 
نخبگان، فناوران و فارغ التحصیان دانشگاهی با هماهنگی وزارت صنعت و 
معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در جهت تسهیل 
در تأســیس واحدهای تولیدی و اطمینان بخشی به سرمایه گذاری در 
پیشرفت تولید، استانداردسازی، رقابت پذیری و حمایت علمی، فنی و 
پژوهشی و به روزرسانی کیفیت کاا بعد از تولید و بازاریابی در راستای 

استحکام بخشی به تولید و رقابت پذیری در بازار جهانی.
۵1- ایجاد ســازوکار ازم برای ارتقاء و تأیید رقابت پذیر کااهای 
داخلی با مشــابه خارجی در سازمان ملی استاندارد ایران و اعام منع 
ورود این کااها به داخل کشــور بر اســاس تأمین نیاز داخلی و ارتقاء 

کیفیت کااهای ساخت داخل.
۵2-تحول در نظام صادرات و واردات کشــور با هدف رشد تولید 
ملی و استحکام بخشــی به قدرت ملی ساخت داخل از طریق صادرات 
رقابت پذیــر کاا، مبــارزه برنامه محور با قاچــاق کاا و ارز، تحول در 
بسته بندی و برندسازی کااهای ویژه ایرانی، منع خام فروشی و گسترش 
فرآوری در داخل کشور و ممانعت از ورود کااهای مشابه ساخت داخل و 
کااهای غیرضرور و ارزبر در جهت ارتقاء کیفیت، پیشرفت و رقابت پذیری 

کااهای ساخت داخل.
۵3-تدوین و اجرای نقشــه جامع علمی کشاورزی کشور باهدف 

شــناخت کامل ویژگی های ســرزمینی و آب و هوایی با بهره گیری از 
توانمندیهای علمی و پژوهشی کشــور به منظور برنامه ریزی نوین در 
حوزه های کاشت، داشت و برداشت و مدیریت سطح زیرکشت متناسب 

با نیاز کشور.
۵4-تحول در نظام ارتقاء اعضاء هیئت  علمی دانشــگاه ها و مراکز 
آموزشی و پژوهشی، با هدف تغییر رویکرد از مقاله پردازی به کاهش گسل 
علم تا عمل و ورود دانشگاه ها به قلب تحقیق و توسعه فناوری های برتر 
و تاش در دستیابی به قله های رفیع پیشرفت علمی و صنعتی کشور، 
در راستای حرکت پرشتاب تبدیل علم به ثروت و به روزرسانی واحدهای 
صنعتی بر پایه فناوری های نوین و پیشرفته در تراز الگوی انقاب اسامی. 
۵۵- الــزام وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دیگر دســتگاه های 
ذی ربــط به عملیاتی نمودن نقشــه جامع علمی کشــور و پرهیز از 
ایده پردازی به جای عمل گرایی در جهت نوسازی علمی واحدهای صنعتی 
و دستگاه های خدمت رسان و ضرورت ارتقاء ضریب نفوذ علم به ثروت با 
توجه به چندین برابر بودن شتاب علمی کشور نسبت به میانگین جهانی.

۵۶-تشکیل سازمان نظام مهندســی ارتقاء کیفیت و بهره وری با 
هدف ارتقاءکیفی و رقابت پذیر کااهای ساخت داخل و کاهش قیمت 

تمام شده کاا در کشور.
۵۷- برنامه ریزی تشویقی و تسهیل در تأسیس واحدهای مهندسی 
طراحی معکوس در جهت خودکفایی و بهره گیری از توانمندی های درونی 

کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی.
۵8-هم افزایی و هماهنگی در واحدهای تولیدی مشابه در جهت 
تولید هماهنگ کااهای رقابت پذیر در بازار جهانی تحت نشان )برند( 
واحد در جهت رونق اقتصادی واحدهای تولیدی و اقبال عمومی مردم 

از آنها.
۵۹-تحول در ســازمان ملی استاندارد کشــور بر پایۀ نظام نوین 
تقویت و توسعه استاندارد در جهت ارتقاءکیفی و نظارت فعال و فراگیر 
بر استانداردســازی، اتخاذ روش های نوین در ارتقاء رقابت پذیر کاا و 
خدمات و رتبه بندی نشان استاندارد با هدف ترغیب واحدهای تولیدی 

به سمت کیفیت برتر و رقابت پذیر با بازار جهانی.
۶0-تحول در واگذاری مشــروط واحدهــای صنعتی و معدنی با 
محوریت ورود نخبگان و فناوران در قالب تعاونی های فراگیر در جهت 
به روزرسانی و رقابت پذیری کیفیت تولید کاا و  اشتغال فارغ التحصیان 

و نخبگان دانشگاهی.
۶1- اتخاذ سازوکار ازم جهت تشکیل هیئت های علمی اندیشه ورز 
در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، متشکل از نخبگان، 
پژوهشگران برجسته و صاحب نظران در جهت بهره گیری از خرد جمعی 

در پیشرفت کشور.
۶2- بسیج هدفمند توانمندی های علمی و فناوری کشور درقالب 
شــرکت های دانش بنیان و به میدان آمدن رقابت پذیر دانشــگاه ها و 
مراکز پژوهشی کشور در جهت تولید مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز 
کشور؛ با راهبرد رتبه بندی نقش دانشگاه ها در قطع وابستگی و اعطاء 
امتیازات تشویقی به شرکت ها و دانشگاه های موفق و پیشگام در عرصه 

خودکفایی کشور.
* دانشیار دانشگاه 
و نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسامی

نگاه
به بهانه هفته پژوهش

62 راهکار برای تبدیل علم به ثروت
 دکتر ابراهیم کارخانه ای*

سرویس سیاسی- 
وزیر امور خارجه، کیهان را به نادیده گرفتن 
غرور ملی متهم کرده است. برخاف این ادعا، آن 
چیزی که غرور ملی را لگدمال کرد، دیپلماسی 
التماسی وزارت خارجه بود. افتخار کیهان آن است 
که وقتی همه برای برجام کف و سوت می زدند، این 

روزها را می دید.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در چهارمین 
کنگره سراســری حزب ندای ایرانیــان اظهارات قابل 

تأملی را بیان کرد.
درد دل با آمریکایی ها!

وی مدعی شــده است که سیاست خارجی حوزه 
درگیری منافع جناحی نیســت. این در حالی است که 
وی خود چندین بار سیاست خارجی را به حوزه درگیری 
منافع جناحی بدل کرد. ظریف-شهریور ۹3- در شورای 
روابط خارجی آمریکا و درپاسخ هاله اسفندیاری-فعال 
براندازی نــرم- در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت:»ما 
روندی را شــروع کرده ایم که هدف از آن تغییر فضای 
سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تاش های ما 
برای تعامل، این تاش ها بی نتیجه بماند، مردم ایران این 
فرصت را خواهند داشــت تا 1۶ ماه دیگر که انتخابات 
پارلمانی )مجلس دهم( برگزار می شود، به این عملکرد 
ما پاسخ دهند. وقتی قبًا در سال های2004 و200۵، 
توافق هایی کردیم و تاش های ما برای عملکرد شفاف، 
از جانب اتحادیه اروپایی رد شــد، مردم جواب ما را با 
انتخــاب رئیس جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود 
بازنشسته کرد)!( حاا بار دیگر من زنده شده ام. به نظر 
من غرب در انتقال پیامی که می خواهد به ایران منتقل 

کند باید بسیار دقت کند«.
حدود یک سال پس از این اظهارات تأمل برانگیز-

مرداد ۹4- جان کری، وزیر خارجه اســبق آمریکا در 
شــورای روابط خارجی آمریکا گفت:»دوستان! اگر به 
توافق پشت کنیم، یک پیام بزرگ به افراطی ها در ایران 
می فرستیم. چه کسی می داند در این صورت انتخابات 
)مجلس( چه می شــود اما روحانی و ظریف که خود را 
در مذاکره با غرب به خطر انداختند، به نظرم به دردسر 

جدی می افتند«.
حدود دو ســال پس از ایــن پالس غلط نیز، جان 
برنان، رئیس پیشین سازمان سیا-مرداد ۹۵- گفت:»توافق 
هسته ای رئیس جمهور روحانی را که از دید ما بین عناصر 
فعال در ایران بسیار میانه روتر به شمار می آید، تقویت 
کرد. او باید دستاوردهای بیشتری داشته باشد تا حمایت 
بیشتری جلب کند، به این دلیل که در حکومت ایران 
بین تندروها و میانه روها رقابت وجود دارد...نگرانی من 
این است که خب بسیاری از ایرانی ها انتظار داشتند با 
آزاد شــدن دارایی های این کشور، پول به زندگی آنها 

سرازیر شود«.
سنای آمریکا فروردین ۹۶ -1 ماه قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری- بررســی تحریم های جدید را به 
تعویق انداخت، کورکر رئیس کمیته روابط خارجی گفت 
»پیش نویس تحریم جدید، قبل از انتخابات ایران رسما 
وارد چرخه قانون گذاری نخواهد شد. علت، نگرانی اروپا از 
تأثیر تشدید تحریم ها بر سرنوشت میانه روها در انتخابات 
است«. او نگفت طیف مذکور چنان محترم هستند که به 
خاطر آنها، مردم ایران را تحریم نمی کنیم. بلکه تصریح 
 کرد تحریم ها را به خاطر به خطر افتادن طیف مذکور، 

به بعد از انتخابات موکول می کنیم.
این اظهارات و اقدامات طرف آمریکایی از آنجا ناشی 
شد که ظریف در جایگاه وزیر امور خارجه به دلیل منافع 
جناحی و بی توجه به منافع ملی، از سر دوستی و احتیاج 
و از موضع ضعف و حقارت ســخن گفت و عما رقبای 
انتخاباتی را رقیب مشــترک طیف خود و آمریکایی ها 

تصویر کرد!
دنیا را در غرب می بینند!

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: مشکلی داریم که 
فکر می کنم حل این مشکل می تواند به مبنای وحدت 
ملی باشد و می خواهم این مشکل را بی پرده بیان کنم؛ 
مشکل این است که از طیف های مختلف فکری ما و از 
کسانی که طرفدار تعامل با دنیای غرب هستند، کسانی 
که اسمشان را می گذارند دلواپس، یک باور غلط دارند و 

آن این است که دنیا را در غرب می بینند.
ظریف افزود: بزرگترین مخالفان تعامل با غرب، غرب 
را مرکز جهان می بینند و برای همین هم خودشان را با 
ذهنیت غرب تعیین می کنند اما تحول عمده ای در دنیا 

اتفاق افتاده است که ما باید این تحول را بشناسیم و آن 
تحول این است که دنیای امروز ما دنیای پساغربی است.
رئیس دســتگاه دیپلماســی اظهار داشت: عادت 
کرده ایم که هر وقت تحولی اتفاق می افتد، بگوییم حتما 
غربی ها می خواهند این طرف شــود یا آن طرف شود و 
برای همین هست کسی که معتقد است باید با تعامل 
کار کرد، می گویند با غرب کار می کند و کسی هم که 
می گویــد باید با مقاومت کار کرد، می گویند در مقابل 

غرب مقاومت کنیم.
وی ادامــه داد: در هر دوی اینها یک محور مبنایی 
اتکایی هست و آن اینکه غرب مرکز است؛ در صورتی که 
دنیا امروز عوض شده است و غرب مرکز عالم نیست. من 
نمی گویم غرب قدرت بسیار مهم نیست، شکی هم در 
آن نیست اما غرب تمام دنیا نیست همانطور که سیاست 
نگاه به شرق معنی نمی دهد که سیاست نگاه به غرب؛ 
هم غرب به شرق نگاه می کند چرا که در اکثر کشورهای 
غربی بزرگترین شریک تجاری شان چین است و هم شرق 
به غرب نگاه می کند و بزرگترین شریک تجاری چین هم 

کشورهای غربی است.
ظریف گفته است، کسانی که اسمشان را می گذارند 
دلواپس، یک باور غلط دارند و آن این است که دنیا را در 
غرب می بینند. برخاف این ادعای مضحک، این دولت 
آقای روحانی و شــخص ظریف بود که با رویکرد غلط 
و تحقیرآمیــز »رعیت و اربابی« مدعی بود که »آمریکا 
کدخداســت« و »امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین 
است« و »رئیس جمهور آمریکا مودب و باهوش است« و...
ظریف- آذر ۹2- در اظهارنظری حقارت آمیز گفت: 
» آیــا فکر کردید آمریکا که می تواند با یک بمب تمام 
سیســتم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی 

ما می ترسد؟«! 
ظریف و روحانی در ۵ سال اخیر تمام همت خود 
را صــرف جلب اعتماد و رضایت آمریکا و اروپا کردند و 
در آخر از دستاورد تقریبا هیچ در دولت اوباما به مزایای 

نزدیک به صفر در دولت ترامپ رسیدند.
وقتی یک مقام ارشد دولتی به طرف مقابل پیغام 
می دهد که شما کدخدا هستید، در حقیقت تاکید دارد 
که ما رعیت هستیم. حال یک سؤال: آیا کدخدا و رعیت 
از موضع برابر مذاکره می کنند؟! آیا امتیازهای کدخدا 

و رعیت برابر است؟!
اعتماد بی جای دولت روحانی و شخص ظریف به 
آمریکا موجب شد تا دولت تمام تعهدات خود را پیشاپیش 
و یکطرفه انجام داده و پس از آن تازه به انتظار بنشیند 
تا آمریکا که به قاتل زنجیره ای توافقات مشــهور است، 

تعهداتش را اجرا کند!
آمریکا برخاف ادعــای دولتمردان که می گفتند 
نمی تواند از برجام خارج شود، خارج شد؛ چون همین 
طیف بــه ترامپ تضمین دادند حتی در صورت خروج 

آمریکا، به تعهدات برجامی خود ادامه می دهند!
شلیک به غرور ملی ایرانیان!

ظریف با بیان اینکه دوران قدر قدرت غرب تمام شده 
است، افزود: این به نفع ماست اما خودمان نمی خواهیم 

باور کنیم.
وی تاکید کرده است که دوران قدر قدرت غرب تمام 
شده است اما دولت و وزارت خارجه علیرغم وعده های 
سرخرمن و وقت کشی اروپا، همچنان به برجام اروپایی 

دل خوش کرده اند. 
ظریف تصریح کرد: آمریکا نمی تواند خواسته های 
خود را اجرا کند به شرطی که ما همه چیز را در آمریکا 
نبینیــم و همه نگاهمان را در آمریکا متمرکز نکنیم و 
خیال نکنیم هر چیز در این کشور اتفاق می افتد، یک 

سر آن در آمریکا است.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: ما جمله آقای اوباما را که 
می گوید »اگر می توانستم، نمی گذاشتم یک پیچ و مهره از 
برنامه هسته ای ایران باقی بماند« تیتر می کنیم اما جمله 
بعدی را که می گوید »ولی نمیتوانم« تیتر نمی کنیم. چرا 
روزنامه کیهان به جای اینکه نمی توانم را تیتر کند و غرور 

ملی را باا ببرد، قسمت اول را تیتر می کند.
وی گفت: چرا وقتی آقای پمپئو در شورای امنیت 
می گویــد ما در قطعنامه 1۹2۹ چه چیز را از دســت 
داده ایم، آن را تیتر نمی کنید و چرا نمی گویید این مردم 
این امکان را از آمریکا گرفتند؛ به خاطر اینکه در جاهایی 
که هنوز ذهنیت ضدیت با آمریکا دارد و ضدیت با آمریکا 
بلندترین صدا را دارد، باورشان نشده است که آمریکا را 

می توان شکست داد.

وزیــر امور خارجه تصریح کرد: اوا بپذیریم منافع 
ملی جناحی نیست و همه ما در یک کشتی نشسته ایم 
آنهایی که با ما بد هســتند، اصا توجهی به این ندارند 
که چه کسی رئیس جمهوری است و چه کسی وزیر و 
چه کســی نماینده است. امروز موجودیتی به نام ایران 
و کشــوری با عرض و طول توانمندی منابع و موقعیت 

جغرافیایی و توان انسانی ایران هدف است.
وزارت خارجه دولــت روحانی همزمان با رویکرد 
حقارت بار و از موضع ضعف در مقابل آمریکا و همپیمانان 
واشــنگتن، در داخل بــا منتقــدان و صاحبنظران و 
کارشناســان به صورت توهین آمیز و با پرخاشــگری و 

تندی برخورد می کند.
وزارت خارجه به ریاست ظریف در سال های اخیر 
منتقــدان و صاحبنظران را »عقده گشــا«، »تازه از راه 
رسیده«، »دروغ گو«، »سخیف«، »متوهم«، »کم اطاع« 
و...نامیده است. متأسفانه برخورد توهین آمیز با منتقدان 
به یک روال در دولت تبدیل شــده اســت. پیش ازاین، 
دولتمردان منتقدان را با تعابیری همچون:»بی ســواد، 
بی شناســنامه، مزدور، انقابیون نفهم، یک مشت ات، 
کاسب تحریم، کودک صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب بر، 
بی قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه ور در 
فساد، سوءاستفاده گر، خرابکار، عقب مانده، تازه به دوران 
رسیده، عصر حجری، هوچی باز، منفی باف، یأس آفرین، 
ناشکر، باید به جهنم بروند و...« خطاب قرار داده بودند.

ظریف در اقدامی مسبوق به سابقه به روزنامه کیهان 
حمله کرده اســت. وی مدعی شــده است که کیهان 
به گونه ای اظهارات مقامات آمریکایی را بازتاب می دهد 

که غرور ملی ایرانیان را لحاظ نمی کند!
ازم به ذکر اســت که روزنامه کیهــان- 18 آذر 
۹2- با  اشاره به اظهارات اوباما درخصوص توافق و توان 
هسته ای ایران در گزارشی نوشته بود:»اوباما تاکید کرد 
اگر ما می توانستیم گزینه ای ایجاد کنیم که در آن ایران 
تک تک پیچ و مهره های برنامه هسته ای اش را برچیند و 
احتمال داشتن برنامه هسته ای را برای همیشه فراموش 
کند و بدین طریق از توانمندی های نظامی اش نیز خاص 
شود، این گزینه را در پیش می گرفتیم. اما من می خواهم 
مطمئن شوم که همه متوجه موضوع شده اند- اینکه آن 

گزینه خاص وجود ندارد«.
متاسفانه آقای ظریف با مغلطه و فرار به جلو در پی 

پاک کردن صورت مسئله است.
»جان کري« وزیر خارجه اسبق آمریکا- مهر ۹۶- در 
یادداشتي در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود: »ایران 
در توافق هسته اي )برجام( پیشاپیش همه امتیازاتش را 

پرداخت کرد«.
کري در ادامه این یادداشت نوشت: »آژانس تایید 
کرد که ایران ۹۷ درصد از ذخایر اورانیوم خود را نابود، 
قلب رآکتور اراک را تخریب و غني ســازي اورانیوم در 
ســایت فردو را متوقف کرده اســت و بیش از 13000 
سانتریفیوژ را برچیده و برنامه اش را در معرض نظارت 

شدید قرار داده است«.
اما مهم تر از آن، اظهارات اوباما در نطق خداحافظی 
بود که گویا آقای ظریف عاقه ای به یادآوری آن ندارد. 
رئیس جمهور ســابق آمریکا- دی ۹۵- در بخشــی از 
سخنرانی خداحافظی خود در شیکاگو با افتخار اعام 
کرد که برنامه هسته ای ایران را بدون شلیک حتی یک 

گلوله متوقف کرده است.
آقای ظریف! غرور ملی ایرانیان وقتی خدشــه دار 
می شود که وزیر خارجه ایران بگوید که »آمریکا می تواند 
در پنج دقیقه تمام توان دفاعی ما را نابود کند«!. غرور 
ملی ایرانیان وقتی خدشــه دار می شود که وزیر خارجه 
کشورمان، عرض حاجت و التماس دعای حزب و طیف 
سیاسی متبوع خود برای انتخابات مجلس دهم را نزد 

شورای روابط خارجی آمریکا ببرد!. 
جناب ظریف! غرور ملی ایرانیان وقتی خدشــه دار 
می شود که وزیر خارجه ایران در اوج مذاکرات و دقیقا 
زمانی که باید با دســت باا از طرف مقابل امتیازگیری 
کرد، بگوید رســیدن به هر نــوع توافقی، بهتر از عدم 
توافق است!. غرور ملی ایرانیان وقتی خدشه دار می شود 
که وزیر خارجه کشورمان، جمهوری اسامی را با رژیم 
کودک کش آل ســعود در یک کفه ترازو قــرار داده و 
در شــورای روابط خارجی آمریکا بگویــد »ما)ایران و 
آل ســعود( برای مستثنا کردن یکدیگر و تبدیل شدن 

به قدرتمندترین در منطقه، منطقه را نابود کرده ایم«! 
غرور ملی ایران وقتی خدشه دار شد که وزیر خارجه 

کشورمان گفت: »خبر خوب این بود که دوست من عادل 
الجبیر )وزیر خارجه رژیم آل سعود( با حضور ایران، به 
مذاکرات وین بیاید...۵00 زائر ما در مراسم حج کشته 
شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم حتی روابط خود 

با عربستان را کاهش هم ندادیم«!
آقای ظریف! دیپلماسی التماسی شما، غرور ملی 

را لگدمال کرد.
دور باشید و کور باشید!

پس از امضای برجام، پیام تبریک ها فرســتادند و 
شــادباش ها گفتند و 1۶۵ خاصیت محیرالعقول! برای 
این مولود تازه ردیف کردند و جار زدند که دور باشید و 
کور باشید که قدرت های بزرگ دنیا را پشت میز مذاکره 

شکست داده ایم و این هم سندش!
در هیاهوی جشــن آن روزها و سیل تبریک ها و 
تقدیرها، تیترهای کیهــان وصله ناجور می نمود. انگار 
جشــن و شادمانی پر سر و صدایی در منزلی برپا باشد 
و همه مشــغول بزن و بکــوب و در همان زمان دزدان 
مشغول جمع کردن اثاث منزل باشند و یکی داد بزند؛ 
چه نشسته اید که دزدان همه اموالتان را به غارت بردند!
روزنامه کیهان-1۵ فروردین ۹4- چند ماه پیش از 
امضای برجام، در مطلبی با عنوان »برد- برد نتیجه داد 
هسته ای می رود تحریم ها می ماند!« نوشت:»با توجه به 
محتویات توافق، این نتیجه به دســت می آید که آنچه 
طرف غربی در این مذاکرات به دست آورد، شفاف، قابل 
شــمارش و الزام آور است و در مقابل آنچه ما به دست 

آوردیم مبهم و قابل تفسیر است«.
در این گزارش تاکید شــد:»معماری تحریم های 
مرتبط با هسته ای ایاات متحده در بخش اعظم دوره 
توافق حفظ شده و امکان بازگشت فوری آنها درصورت 

بروز مورد جدی عدم کارایی را فراهم می کند«.
گزارش فوق تصریح کرد که با این رویکرد، در نهایت 
ضمن از دســت رفتن توانایی های هسته ای کشورمان، 

تحریم ها پابرجا خواهد ماند.
کیهان در طول مذاکرات و همچنین پس از امضای 
برجام بــا تیترهایی همچون »180 درجه اختاف، دو 
روایت از یک توافق«،»کاه تعلیق 10 ســاله، گشادتر 
از توافق دومرحله ای«،»آمریکا برای عمل به تعهداتش 
هیچ تاشی نکرده است«،»فاجعه برجام نتیجه غفلت 
از هشدارهای رهبری است«،»تقریبا هیچ یکساله شد، 
هســته ای رفت تحریم ها ماند« و...درخصوص تبعات 

خسارت محض برجام هشدار داد.
در همان ایام- فروردین ۹4- »حسین شریعتمداری« 
مدیر مسئول روزنامه کیهان با  اشاره به بیانیه مشترک 
قرائت شده در پایان مذاکرات ایران و 1+۵ که از سوی 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد:»در 
یک کلمه باید گفت که اسب زین شده را داده ایم و افسار 

پاره تحویل گرفته ایم«.
کیهان و دیگر منتقدان دلســوز تاکید داشــتند 
کــه در متن برجام بــه بدیهیئت یک قــرارداد مانند 
تعهدات«  »برگشت پذیری  اجرا«،  »توازن«،»همزمانی 
)در صورت نقض عهد طــرف مقابل( و »اخذ تضمین 
و ضمانت اجرا« و »مکانیسم حقوقی معتبر در صورت 

اختاف و شکایت« توجهی نشده است.
اما متاســفانه در سوی مقابل، برخی دولتمردان و 
حامیان دولت که هیچ پاسخ قانع کننده ای به انتقادات 
دقیق و کارشناسی منتقدان و صاحبنظران نداشتند، آنها 

را به جهنم حواله دادند!
برخی دولتمردان و رســانه های زنجیره ای مدعی 
بودنــد کــه برجام ابزاری در دســت ایــران برای لغو 
تحریم هاست، ولیکن همان طور که منتقدان نیز با دایل 
متقن تاکید داشتند، در حال حاضر برجام صرفا ابزاری در 

دست آمریکا برای افزایش فشار بر ایران است.
برجام، حکایت لباس نامرئی پادشاه قصه است که 
هیچ کس غیر از دولتمردان دستاوردهای آن را نمی بیند. 
حال در این بین هر کس که بگوید پادشاه برجام لخت 

است،مورد حمله دولتمردان قرار می گیرد.
برجام یکی از نتایج دیپلماسی التماسی است. رویکرد 
خســارت باری که غرور ملی ایرانیان را خدشه دار کرد.

کیهان به جهت دغدغه مندی برای منافع ملی و عزت 
مردم ایران، همواره به تحلیل کارشناسی و روشنگری 

درباره ابعاد این رویکرد خسارت بار پرداخت.
افتخار کیهان آن است که وقتی همه برای برجام 

کف و سوت می زدند، این روزها را می دید.

دومین تبعه کانادایی در چین بازداشت شد و این ادامه حرکت 
پکن برای مقابله با اقدام خصمانه کانادا در بازداشت مدیر ارشد 
شرکت هوآوی به اتهام همکاری با ایران و نقض تحریم است؛ کانادا 
در اقدام خصمانه علیه ایران گماشته گوش به فرمان اوامر آمریکا 

و رژیم صهیونیستی است.
طبق گزارش ها، »مایکل اسپاُور« کانادایی در شهر »داندونگ« چین به 
اتهام های امنیتی بازداشت شده و تعداد بازداشتی های کانادا در این کشور 
بعد از تنش های اخیر بر سر بازداشت مدیر ارشد مالی شرکت »هوآوی« 
به دو نفر افزایش یافته اســت. در ادامه تنش ها بین چین و کانادا بر سر 
بازداشــت مدیر ارشد مالی شرکت »هوآوی«، حاا رسانه ها از بازداشت 
دومیــن تبعه کانادایی در چین طی روزهای اخیر خبر داده اند. این فرد 

نامش »مایکل اسپاُور« و او یک کارآفرین کانادایی است. 
چنانکه فارس از رویترز و آسوشیتدپرس نقل کرده، یک مقام چینی 
گفته اســت که اداره امنیت دولتی چین در شــهر »داندونگ« از دهم 
دسامبر در حال بازجویی و تحقیق از آقای اسپاُور است. مایکل اسپاُور که 
طبق گزارش رسانه های غربی یک فرد کارآفرین است، در سال 2013 به 
همراه »دنیس رادمن« بسکتبالیست سابق آمریکایی به کره شمالی سفر 

و با رهبر این کشور دیدار کرده بود.
اســپاور دومین شهروند کانادا است که در روزهای اخیر و به دنبال 
تنش ها درباره بازداشت مدیر ارشد شرکت »هوآوی« در کانادا، بازداشت 
شده است. سه شنبه 20 آذر بود که مقام   های چینی »مایکل کاوریگ« 
دیپلمات ســابق کانادایی را دســتگیر کردند. »لو کانگ« ســخنگوی 
وزارت خارجه چین روز چهارشــنبه گذشــته اعام کرد: »اگر »مایکل 
کاوریگ«کارمند گروه بین المللی بحران  )ICG(  اقداماتی را برای این 
گروه در چین انجام داده اســت بدون اینکه آنها را ثبت کرده باشــد، در 
این صورت قانون مربوط به شــرکت های خارجی غیر دولتی در چین را 

نقض کرده است.«
در این باره ازم به یادآوری اســت که بامداد پنجشنبه )1۵ آذرماه( 
اعام شد که کانادا بنا به درخواست مقام های آمریکایی»منگ وان ژو«  
یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری »هوآوِی« که متهم به نقض تحریم ها 
علیه ایران است را دستگیر کرده و قصد دارد وی را به آمریکا مسترد کند. 
این اقدام با واکنش تند چین مواجه شد. سخنگوی سفارت چین در کانادا 
گفت: »چین، به شدت با اینگونه اقدامات که به حقوق انسانی قربانی لطمات 
جدی وارد می کند مخالف است و مراتب اعتراض خود را اعام می کند.«
اگرچه سرانجام دادگاهی در کانادا طی حکمی »منگ وان ژو« را به 
قید وثیقه آزاد کرد اما چین با این اقدامات خویش در حقیقت درســی 
بزرگ به برخی از دولتمردان و دیپلمات های کشــورمان می دهد که با 
لبخند و خوش آمدگویی نمی توان رفتارهای غلط یک کشور را تغییر داد.

درسی از شرق دور برای دیپلماسی انفعال
در تقابل با اقدامات خصمانه

چین دومین شهروند کانادا را بازداشت کرد

سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقاب اسامی، طی دیداری در ستاد فرماندهی این 
نیرو با نخبگان دانشگاهی و برگزیدگان آزمون سراسری سال 

۹7، با اهدای لوح یادبود و هدایایی از آنها تقدیر به عمل آورد.
به گزارش سپاه نیوز، در این مراسم، نخبگان دانشگاهی و برگزیدگان 
کنکور نیز با اهدای تابلو فرشی از مجاهدت های سردار حاجی زاده در عرصه 

دفاعی و امنیت آفرینی برای ملت ایران ومنطقه تجلیل کردند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این دیدار با بیان اینکه تحریم های 
دشمنان هیچگاه برداشته نخواهد شد و باید آنها را بی خاصیت کنیم،گفت: 
همان گونه که در حوزه تســلیحاتی به ویژه در عرصه موشــکی برغم 
تحریم های شــدید توانستیم با تاش شبانه روزی تحریم ها را به فرصت 
مبدل و آنان را بی خاصیت کنیم در حوزه های اقتصادی نیز باید با عمل 

تکلیف مدارانه و هدفمند به این مهم دست یابیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه با بیان اینکه سرریز دستاورد ها 
و فعالیت های نظامی در بخش های غیر نظامی قابل استفاده است، اظهار 
کرد:به فضل الهی امروز در لبه تکنولوژی در عرصه های موشکی ، پهپاد، 
رادار و... قرارداریم؛ این توانمندی ها با اخاص و پشتکارجوانان غیور ایران 
اسامی در سایه ایمان و اتکا به خدا به دست آمده است؛ امروز در حوزه 
موشکی دشــمنان اراده ای ندارند و به مدد باور توان و پتانسیل داخلی 

خودکفا هستیم که می بایست به سایر حوزه ها نیز تعمیم یابد.

در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه 
سردار حاجی زاده از برگزیدگان 

کنکور ۹۷ تقدیر کرد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آقای ظریف! دیپلماسی التماسی شما
غرور ملی را لگدمال كرد



تظاهرات هزاران معترض ساکن اوکیناوا
علیه حضور نظامی آمریکا در ژاپن

هزاران نفر از مردم اســتان اوکينــاوای ژاپن در 
اعتراض به اســتقرار پایگاه نظاميــان آمریکایی در 
این استان، تظاهرات کردند و خواستار خروج هرچه 

سریعتر آمریکا از این منطقه شدند. 
هــزاران نفر از مردم اســتان اوکيناوای ژاپــن دیروز با 
برگزاري تظاهرات ضد آمریکایي در این اســتان، خواســتار 
برچيده شــدن پایــگاه نظامي این کشــور از ژاپن شــدند. 
تظاهرکنندگان شعارهاي ضد آمریکایي سر دادند و نيروهاي 

پليس ژاپن نيز با آنها درگير شدند.
دولــت ژاپن روز جمعــه به رغم اعتراض مردم اســتان 
اوکينــاوا، عمليات احــداث پایگاه جدیــد آمریکایي ها را در 
منطقه ساحلي »هنوکو« واقع در شــهر »ناگو« را آغاز کرد. 
این پایگاه آمریکایي قرار اســت از ناحيه »فوتنما« در استان 
اوکيناوا به شهر ناگو دراین استان منتقل شود. ساخت پایگاه 
جدید نظاميان آمریکایي در جزیره اوکيناواي ژاپن، مخالفت  

جدي مردم این جزیره را درپي داشته است.

برگزاری راهپیمایی »بازگشت«
این بار توسط حزب اه و در مرز لبنان و رژیم صهیونیستی 

یک پایگاه صهيونيستی به ســران رژیم تل آویو 
هشدار داده که  جنبش حزب اه در حال زمينه سازی 
امتداد مرزهای  بازگشت در  برای برگزاری راهپيمایی 

لبنان است.
پایگاه عبری»دبکا« از »اقــدام غافلگيرکننده حزب اه« 
خبــر داده و اعام کرده که این جنبش در حال تجهيز خود 
در مقابل ارتش اسرائيل بوده و با تمام قوا قصد دارد در امتداد 

مرزهای لبنان راهپيمایی باز گشت برگزار کند. 

در صورت وقوع چنين اتفاقی ، شــرایط بر صهيونيست ها 
بسيار سخت خواهد شــد، چرا که مردم فلسطين در جنوب 
)نوار غزه( نيز از فروردیــن ماه تاکنون هر جمعه راهپيمایی 
بازگشــت بر گزار می کنند و این اقدام آنها، صهيونيست ها را 
شدیداً با چالش مواجه کرده اســت. راهپيمایی بازگشت در 
سواحل غزه، خسارت های سنگين اقتصادی و حتی روانی بر 
صهيونيست ها تحميل کرده و این رژیم را با یک چالش بزرگ 

غيرقابل حل مواجه ساخته است.

اذان ظهر: 11/59، اذان مغرب: 17/12، نیمه شب شرعی: 23/15، اذان صبح )فردا(: 5/37، طلوع آفتاب )فردا(: 7/07 صفحه آخر

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

صدها شبه نظامی کرد وابســته به گروه موسوم به »نيروهای 
دموکراتيک سوریه«، که تحت حمایت آمریکا قرار داشتند، از این 

گروه جدا شدند و به ارتش سوریه پيوستند.
بی اعتمادی شدید شبه نظاميان »نيروهای دموکراتيک سوریه« به آمریکا، 
بااخره باعث شد که شمار زیادی از آنها در حومه حلب از این گروه خارج 
شوند و به ارتش سوریه بپيوندند. این اتفاق در شرایطی افتاد، که رئيس جمهور 
ترکيه اعام کرد، به زودی منطقه شرق فرات در سوریه را مورد حمله قرار 
می دهــد. بخش هایی از این منطقه تحت کنترل نيروهای های دموکراتيک 
سوریه قرار دارند. به گزارش خبرگزاری تسنيم، جمعيت حقوق بشری کردی 
طی بيانيه ای اعام کرد، آنچه اداره خودمختاری خوانده می شــود، مسئول 
کشته شدن صدها غيرنظامی کرد است و به همين سبب، صدها نفر از کردها 
تصميم گرفتند به صفوف نيروهای ارتش سوریه در حلب بپيوندند. آمریکا 
با احداث بيش از 20 پایگاه در مناطق کرد نشين و کًا در شرق سوریه، به 

گرایشات جدایی طلبانه در این منطقه دامن می زند.   
آمریکا مانعی بزرگ برای سوریه

روسيه اعام کرد، آمریکا مانع بازسازی سوریه بوده و جلوی حل و فصل 
سياسی بحران این کشور را نيز می گيرد.

»ماریا زاخارووا« ســخنگوی وزارت خارجه روســيه طی یک کنفرانس 
مطبوعاتی، به طور ضمنی گفت: متاســفانه تقویــت روند مثبت اوضاع در 
سوریه که در وهله نخست، در سایه اقدامات سه کشور ضامن صلح )روسيه، 
ایران و ترکيه( در چارچوب مذاکرات آستانه تحقق یافته، مورد رضایت همه 
کشــورهای جهان قرار ندارد و تاش هایی برای شکست طرح های آستانه و 
توافقات مسکو-آنکارا درباره ایجاد منطقه غيرنظامی در استان »ادلب« صورت 
می گيرد و برخی سعی دارند روند حل و فصل مشکات در سوریه را در جهت 
اجرای طرح های ژئوپليتيکی خود که حتی نزدیک به آرمان های ملت سوریه 
نيستند، پيش ببرند. سخنگوی وزارت خارجه روسيه توجه جامعه جهانی را به 
اظهارات نماینده آمریکا در ائتاف غربی به اصطاح ضدتروریستی در سوریه 
جلب کرد و توضيح داد: به عقيده وی، به رغم  آنکه داعش در حال حاضر 
تنها یک درصد از خاک ســوریه را تحت کنترل خود دارد، ولی تا پيروزی 
نهایی بر آنها، راه زیادی مانده، چرا که تروریست ها به خوبی تجهيز شده اند.  
از ســال 2011 تا کنون، آمریکا بزرگ ترین حامی مالی و تســليحاتی 

تروریست ها در سوریه بوده و هست. 

 صدها شبه نظامی مورد حمایت آمریکا 
به ارتش سوریه پیوستند

ششمين جليقه زرد کشته شد

آماده باش ارتش فرانسه
برای مقابله با پنجمین شنبه »نه به اشرافیت«
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سرویس خارجی-
همزمان با فراخوان جليقه زردها برای برگزاری 
دور جدید اعتراضات در روز شنبه )امروز( نيروهای 
امنيتی نيز مثل هفته گذشــته در پاریس و سایر 

شهرهای این کشور مستقر شدند.
اعتراضات جليه زردها امروز وارد پنجمين هفته خود 
می شود آنها علی رغم عقب نشــينی کامل ماکرون قول 
داده اند که دوباره به خيابان ها باز خواهند گشــت. هفته 
گذشــته دولت ماکرون نزدیک به90 هــزار نيرو )ارتش 
و پليس( همراه با  10 هزار زره پوش در سراســر فرانسه 
مستقر کرده  بود اما باز نتوانست جلوی معترضان را بگيرد 
و آنها پاریس را به آتش کشيدند. در مقابل دولت ماکرون 
بــا نيروهای مجهز به انواع تجهيزات از خودروهای زرهی 
تا اســب و ســگ  به معترضان یورش بردند و وحشيانه 
سرکوبشان کردند. تا هفته گذشته این اعتراضات بيش از 
5 کشته و 6 هزار زخمی و بازداشتی بر جای گذاشته بود 
اما چهارشــنبه شب در جریان اعترضات جليقه زردها در 
منطقه اوینيون در جنوب فرانسه، یک معترض 2۳ ساله 
دیگر در خروجی یک بزرگراه کشــته شد و بدین ترتيب 
تعداد کشته ها به 6 نفر رسيد. منابع نزدیک به دولت فرانسه 
علت مرگ این فرد را هم »تصادف با خودرو« اعام کرده اند.

درخواست تازه دولت ماکرون 
و احتمال ممنوع شدن تظاهرات

امانوئل ماکرون، رئيس جمهوری فرانســه دوشــنبه 
گذشــته و در حالی که نزدیک بــه یک ماه از اعتراضات 
سراسری در فرانسه می گذشت سرانجام در مقابل معترضان 
عقب نشــينی کرد. وی  اعام کرد عاوه بر لغو ماليات بر 
سوخت، بر ســاعات اضافه کاری و همچنين پاداش آخر 
سال کارمندان نيز مالياتی تحميل نمی شود. افزایش 100 
یورو به حداقل دستمزد کارکنان از دیگر وعده های رئيس 
جمهوری فرانســه به معترضان خشمگين بود. اما جليقه 

زردها حاضر به عقب نشينی نيستند و قول ادامه اعتراضات 
را داده اند. با عقب نشينی کامل ماکرون مقابل جليقه زردها 
و قول وی  برای افزایش حقوق ها شماری از مقامات دولتی 
این کشــور طی روزهای اخير زمزمه هــا درباره ضرورت 
توقف این اعتراضات را آغاز کرده اند.»نيکول بلوبت«، وزیر 
دادگستری فرانسه روز چهارشنبه گفته با توجه به »حادثه 
تلخی« که در شــهر استراسبورگ روی داده و با توجه به 
پاســخ رئيس جمهوری فرانسه به درخواست معترضان، 

جنبش جليقه زردها »باید متوقف شود.«
 اشاره وزیر دادگستری به عمليات تروریستی  سه شنبه 
شب استراسبورگ است که فردی افراطی و متولد فرانسه 
۳ نفر را کشت و 12 نفر را زخمی کرد. عامل این جنایت 
چند روز متواری بود تا این که دیروز خبر رســيد پليس 
فرانسه وی را کشته اســت. گفته می شود این فرد عضو 
داعش بود. »ریچارد فراند«، رئيس پارلمان فرانســه نيز 
روز پنج شــنبه اعام کرد با توجه به پاسخ گسترده ای که 
دولت به درخواســت معترضان داده اســت، اکنون زمان 

آن اســت که این جنبش متوقف شود.  بر اساس گزارش 
»یورونيوز« بنجامين گریوو، سخنگوی دولت قدمی فراتر 
رفته و احتمال ممنوعيت برگزاری راهپيمایی شنبه را بعيد 
ندانســته است. او روز پنج شنبه گفت: اگرچه دولت هنوز 
درباره ممنوع کردن راهپيمایی »جليقه زردها« تصميمی 
نگرفته، اما با توجه به حمله استراســبورگ ممنوع کردن 
این راهپيمایی غيرمنطقی نخواهد بود. او با اشاره به استقرار 
نيروهای امنيتی و انتظامی در سراسر کشور و اینکه »اکنون 
دیگر برگزاری این راهپيمایی ها منطقی به نظر نمی رسد«، 
افزود: »آنچه ما از جليقه زردها می خواهيم این است که 
روز شنبه از برگزاری راهپيمایی خودداری کنند« علی رغم 
این درخواست ها  »ماکسيم نيکول« یکی از شخصيت های 
برجسته جنبش »جليقه زردها« در یک کنفرانس خبری 
در پاریــس گفت: »با وجود درخواســت های دولت برای 
توقف اعتراضات پس از تيراندازی استراسبورگ، معترضان 
قصد دارند تظاهرات خود را در روز شــنبه ادامه دهند.« 
»پریسکيليا لودســکی«، از  دیگر فعاان جنبش جليقه 

زردها در فرانســه نيز  در جریان یک نشست مطبوعاتی 
اعام کرد: »ما خواســتار کاهش ماليــات و هزینه های 
مسکن، انرژی و موادغذایی هستيم و تا برآورده شدن این 
خواسته ها، اعتراضات نيز ادامه خواهد داشت«. تازه ترین 
نظرسنجی ها نيز نشان می دهد که 84 درصد مردم فرانسه 
که اکثر آنها از طبقه متوســط هستند، از این اعتراضات 

حمایت می کنند. پيش از این، این رقم 74 درصد بود.
از انقاب ایران الهام گرفته ایم

»الکساندر بيووایس چيوا« از سخنگویان جليقه  زردها  
در گفت و گو با  خبرگزاری آنا درباره خواســته های این 
جنبش گفته:  »قدرت در فرانســه در یک شخص کامًا 
متمرکز شده و این موضوع به  هيچ  وجه ازنظر دموکراسی 
مورد قبول نيســت؛ شــخص ماکرون مشــخصات یک 
رئيس جمهور را ندارد. ما به دنبال برگزاری یک رفراندوم 
درباره مسائلی هســتيم که مورد خواست مردم است تا 
صدای مردم بر اســاس دموکراسی شنيده شود و تمرکز 
قدرت نيــز از بين برود. از زمانی کــه ماکرون به قدرت 
رســيده مردم فرانســه را تحقير کرده و به صدای آن ها 
گوش نکرده اســت. ما می خواهيم دیده شده و صدایمان 
شنيده شود«. وی درباره برخی گزارش ها درمورد دخالت 
روســيه در این اعتراضات نيز گفــت:  »دخالت هرگونه 
دولتی را در اعتراضات اخير فرانسه رد می کنيم. البته باید 
بگویم کــه در این راه از برخی جنبش ها الهام گرفته ایم. 
به طور مثال از انقاب 1979 )انقاب اســامی ایران( که 
عليه اســتبداد و برای رسيدن به دموکراسی بود نيز الهام 
گرفته ایم ولی اینکه بگویيم یک کشــور خارجی در حال 
مدیریت این جریان است، کامًا تکذیب می کنم. جليقه  
زردها صدای واقعی و فروخورده مردم فرانســه هستند و 
شما می بينيد که 74 درصد مردم از این جنبش حمایت 
می کنند.« البته طبق نظرسنجی های جدید این ميزان به 

84 درصد رسيده است.

سرویس خارجی-
در پی جدیدترین عمليات مقاومتی در رام اه که طی 
آن سه نظامی صهيونيست کشته و یک نفر دیگر زخمی 
شدند، نخســت وزیر رژیم صهيونيستی گفت: »ضربه 
سختی خوردیم.« گروه های مقاومت هم این عمليات را 
تبریک گفتند و آن را »پاسخ طبيعی« به  جنایات رژیم 

صهيونيستی ارزیابی کردند.
   رســانه های رژیم صهيونيســتی اعام کردند در عمليات 
مقاومتی در نزدیکی شهرک صهيونيست نشين »جفعات  اساف« 
در نزدیکی شهر رام اه در کرانه باختری، سه نظامی صهيونيست 
کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. در جریان این عمليات یک 
جوان فلســطينی ســوار بر خودرو  با استفاده از ساح گرم به 
سوی گروهی از نظاميان صهيونيست آتش گشود و تعدادی از 
آنها را زخمی کرد.  رسانه های صهيونيستی می گویند عمليات 
روز پنجشــنبه تنها به کشتن نظاميان اسرائيلی منتهی نشده 
بلکه ســاح یکی از سربازان نيز ربوده شده و مجریان عمليات 
نيز فرار کرده اند. در حالی که ارتش رژیم صهيونيســتی مدعی 
 شــده مجریان عمليات را هدف قرار داده و به شهادت رسانده 

است. 
بر اســاس تحقيقات انجام شــده در خصوص این عمليات 
خــودروی مهاجمان در خيابان 60 نزدیک شــهرک »جفعات 
اســاف« با نزدیک شــدن به ســربازان و توقف در برابر آنها از 
 فاصله بسيار نزدیک به سمت ۳ نفر از سربازان تيپ کفير آتش 

گشودند. 
شاهدان عينی نيز اعام کردند خودروی مهاجمان در ابتدا به 
محل عمليات نزدیک شده، افراد حاضر در منطقه را بررسی کرده 
و محل را ترک کردند و پس از چندی مجدداً بازگشته و یکی از 
آنان از فاصله نزدیک به طرف سربازان تيراندازی کرد که در پی 
این عمليات نظاميان صهيونيست نيز به سوی جوان فلسطينی 
تيراندازی کرده و وی را می کشند ولی دیگر سرنشينان خودرو 
فرار کردند. سخنگوی ارتش رژیم صهيونيستی اما اعام کرده 
هيچ یک از عامان این تيراندازی آسيبی ندیده اند و نيروهای 
ارتش تنها به سمت یک شهرک نشين که گمان می کردند یکی 

از عامان تيراندازی باشد، آتش گشوده اند. 
در پی این  عمليات، ارتش رژیم اشــغالگر قدس، شهر رام 
اه را به محاصره کامل خود درآورد و ورودی های شــهر البيره 

هم شاهد درگيری هایی با اشغالگران بود.
به گزارش قدســنا، این عمليــات در واکنش به  عمليات 
نظاميان صهيونيســت بامداد  روز پنجشــنبه صورت گرفت. 
که »اشــرف نعالوه« مجری عمليات برکان را در یک  عمليات 
نظامی ویژه در اردوگاه عســکر در شهر نابلس در شمال کرانه 
باختری اشغالی پس از حدود 9 ماه ناکامی در پيگرد و بازداشت 
وی، ترور کردند، در عمليات  منطقه برکان دو شهرک نشــين 
 به هاکت رســيده و یک نفر دیگر به شــدت زخمی شــده 

بود.  
همچنين مجری عمليات شــهادت طلبانه عوفرا نيز توسط 

رژیم صهيونيستی به شهادت رسيد. 
واکنش ها

نخســت وزیر رژیم صهيونيســتی اعتراف کرده که ضربه 
دردناکــی در کرانــه باختری به این رژیم وارد شــده اســت. 
بنيامين نتانياهو گفته این رژیم روز پنجشنبه ضربه دردناکی 
به ویــژه بعد از تيراندازی جوانان فلســطينی در کرانه باختری 
متحمل شــده اســت: »بــا مجریــان دو عمليات بــرکان و 
 عوفرا تســویه حســاب کردیــم اما متحمل ضربــه دردناکی 

شدیم. 
نخســت وزیر رژیم صهيونيســتی در ادامه با ارســال پيام 
شــدیداللحنی خطاب به جنبش مقاومت اســامی)حماس(، 
تهدیــد کــرده در صــورت تــداوم اجــرای عمليات هــای 
امنيتــی در کرانــه باختری، ایــن رژیم عليه حمــاس وارد 
 عمــل خواهد شــد و خبــری از آتش بس در غــزه نخواهد 

بود. 
نتانياهو دســتور داده کــه منازل مجریــان عمليات های 

استشهادی اخير ظرف 48 ساعت تخریب شود!
از سوی دیگر »نداف فيدان« فرمانده ارتش رژیم صهيونيستی 
در کرانه باختری گفته: »طی روزهای اخير، حماس به ما ضربه 
زد و سبب شد تا ما بهای بسيار سنگينی پرداخت کنيم ولی ما 
به پيگرد آنها ادامه خواهيم داد و بهایش را خواهند پرداخت.«  
این در حالی است که شبکه 14 تلویزیون اسرائيل اعام کرده که  
ارتش رژیم صهيونيستی نگران وخامت اوضاع در کرانه باختری 
و درگيری شــدید ميان سربازان و جوانان فلسطينی است که 
احتمال می رود به دنبال ترور مجریان عمليات عوفرا و برکان از 
شدت بيشتری برخوردار باشد. به همين منظور ارتش اسرائيل 

برای مقابله با فلسطينيان آماده می شود.

بازتاب گسترده عملیات مسلحانه حماس 
در رام اه و هاکت 3 نظامی صهیونیست

هيئت ریاض و هيئت صنعا سرانجام پس از یک 
هفته مذاکراه فشرده در سوئد به توافقاتی در راستای 
پایان جنگ یمن دست یافتند، این مسئله پيروزی 

انصاراه یمن را پس از چهار سال اثبات کرد.
چهار سال پيش ائتاف سعودی به رهبری عربستان 
به یمن حمله کرد. در این حمله چند هدف پيگيری شد: 
جنگ یمن باید در ســه هفته به اتمام برسد، انصاراه 
یمن باید خلع ساح شــود، این گروه باید تروریستی 
اعام شــود، صنعا باید از کنترل انصاراه خارج شــود 
و در نهایت منصورهادی رئيس جمهور مستعفی یمن 
بــه قدرت بازگردد. در ادامه چنــد هدف دیگر به این 
مجموعه اهداف اضافه شــد: الحدیده باید به اشــغال 
ائتاف ســعودی در بياد و قدرت موشکی انصاراه نيز 
نابود شود. اما پس از چهار سال ائتاف سعودی به هيچ 
کدام از اهداف خود در یمن نرســيد. هيئت انصاراه و 
هيئت دولت مستعفی در یک هفته مذاکره فشرده در 
سوئد سرانجام روز پنجشنبه گذشته به توافق رسيدند. 
توافقی که ثابت کرد انصاراه یمن پيروز ميدان است. 
در این توافق بر سر سه مسئله الحدیده، فرودگاه صنعا 
و تبادل اســرا توافق حاصل شد. در واقع انصاراه یمن 
پيروز این توافق نام گرفت این مسئله نيز به چند دليل 
است: ائتاف ســعودی به خواسته های خود در مورد 
اشــغال صنعا و الحدیده، خلع ساح انصاراه، نابودی 
قدرت موشکی انصاراه، تروریستی اعام کردن انقابيون 
یمن و بازگرداند منصورهادی به قدرت ناکام ماند و در 
مقابل انصاراه به عنوان یک گروه قدرتمند و مشــروع 

سياسی یمن به رسميت شناخته شد.
جزئيات توافق استکهلم

در مذاکرات ســوئد نمایندگان انصاراه و نمایندگان 
هيئت دولت مستعفی بر سر تبادل اسرا توافق کردند، عاوه 
بر این بازگشایی فرودگاه صنعا نيز یکی از موضوعات مورد 
اختاف بود که دو طرف به توافقاتی دست پيدا کردند. اما 
مهمترین توافق در مورد الحدیده صورت گرفت. »آنتونيو 
گوترش« دبيرکل سازمان ملل که خود را به گفت و گوهای 
صلح یمن در ســوئد رســانده بود، از توافق بر ســر بندر 
»الحدیده« و رســيدن کمک ها به شــهر »تعز« و کاهش 
درگيری ها در این شهر خبر داد. دبيرکل سازمان ملل در 
مورد بندر الحدیده خاطرنشــان کرد:» توافق الحدیده بر 
عقب نشينی همه طرف های درگير از این شهر و بندر آن 
تاکيد می کند.« البته ظاهرا قرار است کنترل سياسی شهر 

الحدیده همچنان در دست انصاراه باقی بماند.
وی تاکيــد کرد، گروه های یمنــی همچنين توافق 
کرده انــد چارچوبی مخصوص برای اجرای توافقات ایجاد 

گزارش خبری تحليلی کيهان

6 دلیل بر پیروزی انصاراه در توافق استکهلم

کنند و در مذاکرات ژانویه[دی ماه(، در خصوص پرونده هایی 
که کماکان مورد اختاف است، مذاکره خواهد شد. گوترش، 
توافق اخير را توافق برای تمامی یمنی ها و بلکه برای تمامی 
جهان توصيف کرد. فرستاده سازمان ملل در امور یمن نيز 
که در این نشســت خبری حضور داشت گفت:» در طول 
یک هفته یا کمتر توافقنامه ای درباره فرودگاه صنعا امضا 
خواهيم کرد.« گریفيتس تاکيد کرد که باید برای بازگشایی 
فرودگاه صنعا تاش کنيم. وی همچنين خاطرنشان کرد، 
توافق های حاصل شده در رایزنی های صلح یمن به شورای 

امنيت ارائه می شود.
اصلی تریــن نقــاط توافق در خصوص شــهر و بندر 
الحدیده: آتش بس در استان الحدیده و سواحل الصليف و 
رأی عيســی و الحدیده، طرفين نباید هيچ گونه تجهيزات 
نظامی به منطقه وارد کنند، تســهيل حرکت شهروندان 
و جابه جایی کاا، بازگشــایی گذرگاه ها برای رســيدن 
کمک های بشردوستانه، برچيدن تمامی مظاهر نظامی در 
شــهر الحدیده و تمامی درآمد حاصله از بندر الحدیده در 

بانک مرکزی ذخيره شود.

واکنش انصاراه
از ســوی دیگر، محمد عبدالسام رئيس تيم اعزامی 
دولت نجات ملی یمن به مذاکرات سوئد ضمن خرسندی 
از نتایج مذاکرات خاطرنشان کرد:» ما به خاطر ملت خود 
درخصوص شهر الحدیده امتيازاتی دادیم.« وی همچنين 
پيرامون سرنوشــت بندر الحدیده گفــت:» آتش بس در 
الحدیده بخش مهمی اســت و یک پيروزی برای انسانيت 
به شمار می رود، دستاوردهای حاصل شده در رایزنی های 
سوئد از روند صلح در یمن حمایت می کند، رایزنی های 
سود بهتر از مذاکرات گذشته بود.« محمد عبدالسام اظهار 
داشــت، اگر نيت های صادقانه ای وجود داشته باشد، می 
توان به آتش بس در سراســر یمن دست یافت. وی تاکيد 
کرد، توقف عمليات نظامی در الحدیده و آزادی اسرا پيروزی 
برای ملت یمن به شمار می رود. عبدالسام گفت، مقامات 
محلی موجود در الحدیده از طریق هماهنگی با ســازمان 
ملل رســما کنترل این شهر را در دست خواهند گرفت و 
برقراری امنيت به عهده آنها خواهد بود. رئيس هيئت ملی 
یمــن گفت که خروج کامل متجاوزان از جنوب اســتان 
الحدیده و برچيده شدن مقرهای نظامی نيروهای ارتش و 
کميته های مردمی یمن از جمله بندهای توافق در سوئد 
اســت. وی تأکيد کرد که یکی از بندهای چارچوب کلی 
پيشنهادشده پایان دادن کامل به اقدامات نظامی در یمن 

بود اما طرف مقابل با آن مخالفت کرد.

مجلس ســنای آمریکا با تصویب قطعنامه ای 
خواستار توقف حمایت از عربستان در جنگ یمن 
شد تا بدین ترتيب انصاراه دومين پيروزی بزرگ 

خود را پس از مذاکرات استکهلم، به ثبت برساند.
عربستان که بزرگترین متحد خود را آمریکا می داند 
به دنبال قتل جمال خاشقجی در وضعيت بسيار وخيمی 
گرفتار شــده است. حتی سناتورهای آمریکایی نيز دیگر 
حاضر نيســتند بيش از این هزینه دهند و از محمد بن 
سلمان به عنوان یک جنایتکار جنگی حمایت کنند. این 
در حالی است که شبکه ابی عربستان ساانه ميليون ها 
دار برای کســب حمایت ســناتور ها هزینه می کند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از نزدیک به چهار 
سال حمایت همه جانبه آمریکا از جنایات رژیم سعودی، 
مجلس ســنای آمریکا در واکنش به موضع دونالد ترامپ 
در قبال قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
و امتناع او از مقصر دانستن محمد بن سلمان، با تصویب 

یک قطعنامه خواســتار پایان یافتــن حمایت آمریکا از 
عربســتان در جنگ یمن شد. قطعنامه مذکور که با 56 
رای موافق در برابر 41 رای مخالف به تصویب رســيد، به 
دولت ترامپ ۳0 روز فرصت داده اســت تمامی نيروهای 
آمریکایی دخيل در جنگ یمن را از این کشور خارج کند. 
این نخستين بار است که یکی از دو مجلس کنگره آمریکا 
از قطعنامه ای برای خروج نيروهای آمریکایی از جنگی که 
به تایيد کنگره نرسيده است، حمایت می کند. بر همين 
اساس، برخی سناتورهای آمریکایی، تصویب این قطعنامه 

را یک »پيروزی تاریخی« ناميده اند.
قطعنامه سنا همچنين از کاخ سفيد می خواهد برای 
ادامه حضور نيروهایی که در یمن با گروه های تروریستی 
از جمله القاعده مبارزه می کنند نيز از کنگره مجوز بگيرد. 
کنگره آمریکا هرگز مجوزی برای مشارکت نظامی آمریکا 
در جنگ یمن صادر نکرده اســت، اما با این حال، حدود 
چهار ســال است که نيروهای آمریکایی به جنگنده های 

ائتاف سعودی برای حمله به یمن سوخت رسانی می کنند. 
طبق گزارش اسپوتنيک، نيروهای ویژه ارتش آمریکا برروی 
زمين نيز در مناطق مرزی یمن به نيروهای ائتاف سعودی 
کمک می کنند یا اطاعات مکانی در اختيار بمب افکن های 

سعودی قرار می دهند.
برخی دیگر از سناتورهای آمریکایی در واکنش به قتل 
وحشيانه خاشقجی در تاش هستند با تصویب یک قانون 
یا قطعنامه الزام آور، فروش تسليحات نظامی آمریکایی به 
ریــاض را نيز متوقف کنند؛ موضوعی که ترامپ به خاطر 
منافع اقتصادی آن به شــدت با آن مخالفت کرده است. 
مجلس سنا همچنين پس از تصویب قطعنامه پایان حمایت 
آمریکا از عربستان در جنگ یمن، قطعنامه دیگری را نيز 
به تصویب رســاند که محمد بن سلمان وليعهد سعودی 
را عامل ترور »جمال خاشقجی« معرفی می کند. این دو 
قطعنامه پس از پيروزی انصاراه یمن در مذاکرات سوئد دو 
شکست دیگر برای عر بستان و حتی آمریکا به شمار می رود.

رای سنا به خروج از یمن طی 30 روز آینده؛ 
آمریکا هم حریف انصاراه نشد

»اتحادیه کشورهای  تاســيس  عربستان  دولت 
دریای سرخ« متشکل از هفت کشور اردن، عربستان، 

جيبوتی، سومالی، مصر، یمن و سودان را اعام کرد.
به گزارش تسنيم، دولت عربستان اعام کرده، ایده »رژیم 
جدید« به ابتکار سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی با هدف 
»برقراری ثبات در منطقه و تقویت امنيت و سرمایه گذاری و 
توسعه کشورهای عضو« مطرح شده است. عادل الجبير وزیر 
خارجه سعودی پس از نشست وزرای هفت کشور یاد شده 
در ریاض گفته: »کار برای اجرای ایده تاســيس رژیمی که 
کشــورهای عربی و آفریقایی مشرف بر دریای سرخ و خليج 
عدن را گردهم می آورد، انجام شد تا منافع این کشورها حفظ 
شــود و به مســائل این منطقه حساس رسيدگی شود، زیرا 

دریای سرخ یکی از مهم ترین گذرگاه های آبی جهان است و 
ميزان زیادی از تجارت جهانی از طریق آن صورت می گيرد.
الجبير به وجود »چالش هایــی در زمينه امنيتی نظير 
دزدان دریایی، قاچاق و تجارت انســان و چالش های زیست 
محيطی« هم اشــاره کرد و گفــت: »در مقابل، فرصت هایی 
برای ســرمایه گذاری و تجارت بين کشــورهای این منطقه 
وجود دارد. این ایده را ملک سلمان مطرح کرد که هدف از 
آن ایجاد ســاز و کار و رژیمی برای گردهم آوردن همه این 
کشــورها تا بتوانند با چالش ها مقابله کرده و فرصت ها را به 
طور موثر غنيمت بشمارند... ایجاد رژیمی در دریای سرخ و 
شــاخ آفریقا همکاری اقتصادی و زیست محيطی و امنيتی 

مورد توجه کشورهای ما را تقویت خواهد کرد.

پادشاه بحرین در یک اقدام نمایشی و برای 
فریب افکار عمومی برای اولين بار یک زن را به 
عنوان رئيس پارلمان انتخاب کرد. انتخابات اخير 
پارلمان بحرین آنقدر نمایشی بود که بی بی سی 
عربی آن را یک »نمایش خانوادگی« خواند. چيزی 
حدود 70 درصد از واجدان شرایط در این انتخابات 

شرکت نکردند.
درحالــی که حدود یک هزار بانــوی آزادیخواه در 
زندان های بحرین تحت شــدیدترین شکنجه ها و آزار 
و اذیت ها به ســر می برند، یک زن مورد حمایت دیوان 
سلطنتی و شورای عالی زنان رژیم آل خليفه به عنوان 
نخستين زن پارلمان این کشــور انتخاب شد. »فوزیه 
زینل« حاا ســمت ریاســت پارلمان بحریــن را دارد. 

انتخابات نمایشی پارلمان بحرین سوم آذر سال جاری 
در ميان تحریم مردم برگزار شد. جمعيت الوفاق و چند 
حزب دیگر بحریــن این انتخابات را به خاطر بيطرفانه 
نبودن و نمایشــی بودن تحریــم کردند. چندی پيش 
نيز نخست وزیر بحرین برای یازدهمين بار در حالی که 
بيش از 47 سال است این منصب را بر عهده دارد دوباره 
در ســمت خود ابقا شد که این مســئله نشان دهنده 
سيســتم حکومتی خانوادگی و دیکتاتوری آل خليفه 
و غير دمکراتيک بودن سيســتم حکمرانی در بحرین 
را نشان می دهد. با این تفاسير به نظر می رسد انتخاب 
یک زن به عنوان ریاست پارلمان درست مثل اصاحات 
نمایشی بن سلمان در عربستان، صرفاً جنبه پوپوليستی 

و عوامفریبی داشته باشد.

اعام تاسیس »اتحادیه کشورهای دریای سرخ« با 
مشارکت عربستان، اردن و چند کشور آفریقایی

نمایش دموکراسی رژیم مرتجع آل خلیفه
با انتصاب یک زن به ریاست پارلمان بحرین

هزاران شــهروند خشمگين مجارستانی در اعتراض به اصاحيه 
جدید »کارگری« در این کشور، به خيابان ها آمدند و عليه نخست وزیر 

و حزب حاکم شعار سر دادند.
»ویکتور اوربان« نخست وزیر مجارستان، پس از  مدت ها، ایحه اصاح قانون 
کارگری را به مجلس بر د و حزب حاکم  مجارستان موسوم به »فيدز« نيز روز 
چهارشنبه به آن رای مثبت داد. اما تصویب این اصاحيه که به ضرر کارگران 
اســت، موجی از عصبانيت و نارضایتی را ميان مردم ایجاد کرده براساس این 
اصاحيه، ساعات کار  اجباری کارگران از 250 ساعت در سال به 400 ساعت 
افزایش یافته و کارفرمایان نيز اجازه یافتند که پرداخت مبلغ اضافه کاری را 

حتی تا سه سال به تاخير بيندازند. 
این اصاحات موجب شده تا مردم به آن قانون »بردگی« بگویند. معترضان 
دیروز در پایتخت با ســر دادن شــعارهایی نظير »خائن ها « و »اوربان برو به 
جهنم«، نســبت به سياســت های دولت اعتراض کردند. آنها همچنين با سر 
دادن شعار »فيدز متشکریم« حزب حاکم را به تمسخر گرفتند. گروه حقوقی 
موســوم به »کميته هلســينکی« در این باب اعام کرد: »این قانون تهدید 
جدی برای حاکميت قانون در مجارستان به شمار می آید و ارزش های مورد 
پذیرش از ســوی این کشور و همچنين پيوستن به اتحادیه اروپا  را با چالش 

جدی مواجه می کند.« 
مردم مجارستان از دولت این کشور که پيش از این سال جاری را »سال 
خانواده« نامگذاری کرده بود، خواستند این سال را »سال بردگی« نامگذاری 

کند!

»قانون بردگی«
خشم مجارها را برانگیخت

خطر استیضاح
از بیخ گوش »ترزا می« گذشت

ترزا می، رهبر کنونی حزب محافظه کار انگليس و نخست وزیر این 
کشور روز چهارشنبه موفق شد تا از هم حزبی های خود رأی اعتماد 
بگيرد و نخســت وزیر باقی بماند. »برگزیت« نخست وزیر انگليس و 

کشورش را دچار »بحرانی عميق و پيچيده« کرده است.
سه شنبه هفته گذشته بود که اعام شد، تعدادی از نمایندگان عضو حزب 
محافظه کار در مجلس عوام که خواســتار رای گيری در مورد »عدم اعتماد« 
به ترزا می  بوده اند به حد نصاب رسيده و طبق مقررات حزبی، این رای گيری 
شــامگاه چهارشنبه صورت خواهد گرفت. اعتراض نمایندگان هم حزبی ترزا 
می به توافقی بود که وی با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت امضا کرده بود.مخالفين 
معتقد بودند شــروط و محتوای آمــده در این توافق منافع انگليس را تامين 
نمی کند. این نمایندگان همچنين معتقدند این توافق، خواسته اصلی بسياری 

از طرفداران خروج از اتحادیه اروپا را برآورده نمی کند.
رای گيری چهارشــنبه انجام شــد اما خطر برکنــاری از بيخ گوش ترزا 
می گذشت. وی  توانست از هم حزبی های خود رأی اعتماد بگيرد ونخست وزیر 
باقی بماند در این انتخابات 200 نفر از هم حزبی های »می« به وی رأی موافق 
و 117 نفر نيز به وی رأی مخالف دادند. خانم نخست وزیر پس از آنکه توانست 
از هم حزبی های خود رأی اعتماد بگيرد جلوی خبرنگاران حاضر شد و گفت: 
»هم اکنون باید گام ها را برای به سرانجام رساندن برگزیت برداریم... به اتحادیه 
اروپا باز خواهم گشت و از آنها خواهم خواست تا ضمانت های سياسی را فراهم 
کنند که پاسخگوی خواسته های پارلمان باشد.« ترزا می، روز چهارشنبه قبل 
از برگزاری جلســه رأی اعتماد گفته بود در انتخابات عمومی بعدی کشورش 

به عنوان نماینده حزب محافظه کار نامزد نخواهد شد.


