
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ 1397/6/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1396/6/31 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیریت سامان پندار با شناسه ملی 

10100525069 به ســمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی به بین محتوا با شناسه 

ملی 14006661682 به ســمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)319407(

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727 

و شناسه ملی 10380315290

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/4/25 و مجوز شــماره 
972/15/139576 مــورخ 1397/6/6 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ساســان محسنی به شماره ملی 5779723370 به 
عنوان بازرس اصلی و حسین کاظمی به شماره ملی 0045698430 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 
منتهی به 1396/12/29 به تصویب مجمع عمومی رســید. ســرمایه شرکت از مبلغ 
2/736/000/000 ریال به 2/730/000/000 ریال کاهش یافت. روزنامه کثیراانتشار 

کیهان به عنوان روزنامه کثیراانتشار تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)319406(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1397/6/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اندیشه کریمی به شماره ملی 0440210526 به سمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره و علی برخوردار به شــماره ملی 2539750400 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسامی و 
همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هرکدام 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319409(

آگهی تغییرات شرکت اندیشه بایسته تجارت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 491436 

و شناسه ملی 14005823018

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
مورخــه   122/40849 شــماره  مجــوز  و   1397/7/22
1397/8/12 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 65 ماده و 24 تبصره 

به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)319411(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران 
سبحان سهامی عام به شماره ثبت 242981 

و شناسه ملی 10102836862
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/2/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - غامرضا زارعی بشماره ملی 0058334378 با پرداخت مبلغ 500/000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
115/000/000 ریال به مبلــغ 115/500/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ها بعد از افزایش 
سرمایه: علیرضا زارعی بشماره ملی 0490256058 دارای مبلغ 114/000/000 ریال 
حامد مهری ورنکش بشــماره ملی 1375988956 دارای مبلغ 500/000 ریال آمنه 
برخورداری بشــماره ملی 0080548148 دارای مبلغ 500/000 ریال غامرضا زارعی 
بشماره ملی 0058334378 دارای مبلغ 500/000 ریال- تعداد اعضای هیئت مدیره از 

3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)319413(

آگهی تغییرات شرکت راهیان گستر سریع 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 137812 

و شناسه ملی 10101809112

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیان

P.M.O

فراخوان مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای( شماره 97/12

شرحردیف
نامدستگاهمناقصهگزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیان1

خیابان 2 غازیان-  بندرانزلی-  گیان-  استان  مناقصهگزار:  دستگاه نشانی
شهید مصطفی خمینی نمابر 44423902-013 تلفن 013-44424701

موضوعمناقصه: خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه پست کامپکت 1250 3
کیلووات مطابق مشخصات فنی

4

به اسناد تحویل تاریخ و اسناد فروش خاتمه و شروع تاریخ
مناقصهگزار:

تاریخ شروع فروش اسناد: از ساعت 8 صبح روز  شنبه مورخ 97/10/1
تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 97/10/12

مهلت تحویل و بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ایران( تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/10/25

5

مراحل  کلیه  مناقصه: اسناد دریافت محل نشانی و توزیع نحوه
برگزاری  مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های 
به  ایران(  )ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  از طریق  مناقصه گران 
در  مناقصه گران  است  و ازم  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس 
گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  ثبت نام  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: 021-41934

6

نحوهتحویل)بارگذاری(اسنادمناقصهتوسطمناقصهگران:کلیه اسناد 
مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده، توسط مناقصه گران به صورت الکترونیکی 
به سامانه ستاد ایران )مندرج در بند 5 آگهی( ارسال گردد، همچنین مقتضی است، 
پوشه الف )اصل تضمین فرایند اجرای کار( عاوه بر بارگذاری در سایت مذکور به 
صورت فیزیکی به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان 

اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7
در  شرکت  تضمین  کار: ارجاع فرایند در شرکت تضمین مبلغ و نوع
با اعتبار سه ماه و یا واریز نقدی به  بانکی  فرایند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه 
مبلغ  به  بانک صادرات  نزد  به شماره 2196454405002  اداره کل  حساب سپرده 

»587/000/000« ریال )به حروف: پانصد و هشتاد و هفت میلیون ریال( می باشد.

8
تاریخ،زمانومحلبازگشاییاسنادمناقصهگران: روز سه شنبه تاریخ 
97/10/25 راس ساعت 14 در سالن جلسات اداری واقع در طبقه چهارم ساختمان 

اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی

9
شرایطالزامیشرکتکنندگاندرمناقصه:

مناقصه گران باید دارای تخصص و سابقه در زمینه تهیه و تامین و نصب تجهیزات 
)ارایه 2 نمونه قرارداد مشابه به همراه سایر اسناد  باشند.  مشابه موضوع مناقصه 

مناقصه الزامی می باشد.(

10

به مبلغ  اسناد  بهای دریافت  بهایاسنادمناقصهوهزینهانتشارآگهی:
500/000 ریال )پانصد هزار ریال( می باشد که ازم است از طریق سامانه و قبل از 
دریافت اسناد توسط مناقصه گران به شماره حساب 2176454401004 بانک ملی 

)حساب مناقصه گزار(، واریز می گردد.
- پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه های کثیراانتشار بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول

P.M.O

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، 
تولیــد، فروش و بهره برداری از پایانه های فروشــنده در صورت 
لــزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: 
از تاریــخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- 
شهرســتان تهران- بخش مرکزی- دهســتان سیاهرود- روستا 
مرادتپه- محله شــهر پردیس فاز 6- جاده تهران دماوند )پارک 
فنــاوری(- کوچه نــوآوری 8- پاک 81- طبقــه همکف- کد 
پستی 1657167318 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقســم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 038790 مورخ 
1397/5/13 نزد بانک ملی ایران شــعبه شهر جدید پردیس با 
کد 2446 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه 
ممشلی به شماره ملی 2032160382 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 ســال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 

آقای حســین رمضان پور به شــماره ملی 2110424941 و به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم نازنین 
ملک محمدی فتیده به شــماره ملی 2210252326 و به سمت 
عضــو هیئت مدیره به مدت 2 ســال 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 امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان 
خانم اکرم مومنی آمره به شماره ملی 0073777854 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی خانم هاجر ممشــلی به 
شماره ملی 4889728244 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )317834(

تأسیس شرکت جریان جوهر پارسی سهامی خاص در تاریخ 1397/9/21 
به شماره ثبت 1558 به شناسه ملی 14008002066

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/08/20 و 
مجوز شماره 122/41702 مورخه 1397/9/3 سازمان بورس 
و اوراق بهــادار تصمیمات ذیل  اتخاذ شــد: بهرام فیضی پور 
به کد ملی 4170335678 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
کشــاورزی کوثر بــه شناســه ملــی 10100931903 به 
ســمت رئیس هیئــت مدیــره علیرضا قدرتی بــه کد ملی 
0065360151 نماینده ســازمان اقتصادی کوثر به شناسه 
ملی 14006852814 به ســمت مدیرعامــل و نائب رئیس 
هیئت مدیره- محمدهادی بناکار به کدملی 2572538733 
نماینده شرکت ســرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر 
به شناســه ملــی 10101108480 به ســمت عضو هیئت 
مدیره- بهزاد مشــعلی به کد ملــی 4189615307 نماینده 
شرکت ســرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک  کوثر- صبا 
به شناســه ملــی 10101012504 به ســمت عضو هیئت 
مدیره- ایرج پرهیزکار بــه کد ملی 2390924115 نماینده 
شــرکت ســرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه 
ملی 10100932693 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری و اوراق 
بانکی با امضای مشــترک مدیرعامــل و یکی از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو 
تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319412(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران 
سبحان سهامی عام به شماره ثبت 242981 

و شناسه ملی 10102836862 

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهــی می گردد. موضوع: طراحی، نظارت، 
مشــاوره، محاسبه فنی و پشــتیبانی و اجرای کلیه امور عمرانی و 
پیمانکاری اعم از ســازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت 
مجتمع های مســکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای 
دکوراســیون های داخلی و نماهای بیرونی ســاختمان با استفاده 
از فناوری های نوین صنعت ســاختمان، خاک برداری و خاکریزی، 
بهســازی و بازســازی بافت های فرســوده، انجام و ایجاد خدمات 
شــهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشــارکت در پروژه های 
عمرانی، شهرک ســازی و انبوه ســازی، اجرای پروژه های راه سازی 
شــامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، 
زیرســازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیربنای شهری، راه های 
ریلی و فرودگاه ها و طراحی و اجرای پروژه های آب و فاضاب، شامل 
سدسازی، تونل سازی، پل سازی، و شبکه های آبرسانی، کانال کشی 
و امور باغبانی، طراحی و اجرای پروژه های تاسیساتی الکتریکال و 
مکانیکال شامل کلیه سیستم های الکتریکی و الکترونیکی، طراحی، 
اجرا، نگهداری فنی سیستم های کنترل هوشمند، و خدمات شهری 
شامل جدول کشی رنگ آمیزی المان های شهری، ساخت و تجهیز 
غرفه های نمایشــگاهی، فروش و تهیه و تولید مصالح ساختمانی، 
ایجاد و بهره برداری و مشــارکت در ساخت، خرید، فروش، توزیع، 
تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه 
کااهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر 
داخلــی و خارجی اخذ وام و تســهیات بانکی بــه صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، 

گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاا 
از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور 
برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی 
و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت 
در کلیــه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی 
و بین المللی درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای ازم. مدت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - دکتر 
علی شــریعتی - خیابان شهید سعید سودمند )میثاق2(- خیابان 
دکتر علی شــریعتی - پــاک  218- طبقه دوم - واحد 22 - کد 
پستی 1563835199 سرمایه شخصیت حقوقی: 1000000 ریال 
می باشد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: خانم تارا راجیان به 
شماره ملی 0070330166 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای 
مصطفی زرسازی به شماره ملی 0084825723 دارنده 990000 
ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: خانم تارا راجیان به شماره ملی 
0070330166 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره آقای مصطفی 
زرسازی به شماره ملی 0084825723 به سمت عضو هیئت مدیره 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود تعیین گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک 
- سفته - بروات- قراردادها عقود اسامی با امضای آقای مصطفی 
زرسازی مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه ثبــت 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 )319408(

تاسیس شرکت گروه مهندسی طراحان مبتکر آروین با مسئولیت محدود
 در تاریخ 1396/06/26 به شماره ثبت 515353 به شناسه ملی 14007070018 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/7/3 و مجوز 
شــماره 122/40910 مورخه 1397/8/13 ســازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: سازمان اقتصادی کوثر به شناســه ملی 14006852814 - شرکت 
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی 10100931903- شرکت سرمایه گذاری 
صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی 10100932693- شرکت سرمایه گذاری صنایع 
برق و الکترونیک کوثر- صبا به شناسه ملی 10101012504- شرکت سرمایه گذاری 
توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی 10101108480 به عنوان اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319410(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری 
عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت 242981 

و شناسه ملی 10102836862 

سال هفتادو هفتم   شماره 22078   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 28 آذر 1397   11 ربیع الثانی 1440    19 دسامبر 2018

روایت دادستان تهران
 از پرونده »محمدرضا خاتمی« 
مدعی تقلب 8 میلیونی:
سند ندارم،
 از این و آن شنیده ام!

۱۱

نتیجه انفعال دستگاه دیپلماسی

فرانسه معترضان را به خاک و خون می کشد
از ایران توضیح حقوق بشری می خواهد!

* بــازی جدید برای فرار از تصویب طرح مالیات بر 
عایدی مسکن.

* نایب رئیس اتحادیه اماک استان تهران: تکمیل 
مسکن مهر به ثبات بازار کمک می کند.

* انتقاد مردم نسبت به افزایش روزانه قیمت مرغ.

* معاون وزیر جهاد کشاورزی: بسیاری از مشکات کشور 
ناشی از بی توجهی به تحقیقات است.

* طبق آمار بانک مرکزی بدهی بانک های خصوصی 
به 84 هزار میلیارد تومان رسید.

صفحه۴

بسیج،3 هزار پنل خورشیدی خانگی
در روستاها نصب می کند

* گزارش الجزیره از نقش آل سعود و سیا در تشکیل 

گروه های تروریستی تکفیری.

* پس از عفو بین الملل، بنیاد کره جنوبی هم جایزه 

خود را از »سوچی« پس گرفت.

* اخراج معلم آمریکایی به جرم انتقاد از اسرائیل.

* براساس نتایج دو تحقیق تازه، روسیه با استفاده از 

شبکه های اجتماعی به پیروزی ترامپ کمک کرده 

است.                                           صفحه آخر

ساح شیمیایی برای مهار جلیقه  زردها
در دستور کار دولت فرانسه

دیوارهای بلند بتنی
طرح تازه اسرائیل 
برای مقابله با 
موشک های حماس!

۱۲

در ابتدای درس خارج فقه مطرح شد

شرح حدیثی مهم از سوی رهبر انقاب
درباره ریاست طلبی و تبعات آن

پیکر مطهر 46 شهید 
از مرز مهران
 وارد کشور شد

۳

رای الیوم: سال2019، سالی است که »اسد« تصمیم می گیرد 
کدام کشور عربی را ببخشد

* رای الیوم: ســفر رئیس جمهور ســودان به دمشق 
غافلگیرکننده نبود و به زودی سران سایر کشورهای 
عربی هم به سوریه خواهند رفت تا با بشار اسد دیدار 

کنند.
* کشــورهای عربی که برای سرنگونی بشار اسد از 
پول و ساح کم نگذاشته بودند، بااخره پی برده اند 
که فاصله گرفتن از دمشق، برایشان خطرناک است.

* اظهــارات »جیمز جفری« نماینــده ویژه آمریکا 
در امور ســوریه، مبنی بر اینکه واشــنگتن درصدد 
براندازی بشــار اسد نیست، شکست خفت بار آمریکا 

در سوریه را کاما برما می کند.
* فشار غربی ها برای توقف عملیات آزادسازی »ادلب«، 
نتیجه عکس داد و دولت ســوریه در عرصه سیاســی، 
موفقیت های پی درپی کسب می کند.         صفحه آخر

* رهبــر معظــم انقاب صبــح دیروز  در ابتــدای درس خارج فقه به شــرح حدیثــی از پیامبر اعظم 
صلوات اه علیه آله درباره  »تبعات اخروی ریاست« پرداختند.

* در آن حوزه  مأموریت که ما آنجا رئیسیم، مدیریم، یک کاره ای هستیم، بعضی از کارها انجام می گیرد 
که ما می توانســتیم مانع آن بشویم و نشــدیم؛ حاا یا غفلت کردیم ]وارد[ نشدیم، یا از روی تنبلی وارد 

نشدیم؛  این کار خاف، زیر نظر ما و در پُست نگهبانی ما انجام گرفت.
* اگر ماها عقل داشته باشیم، باید دنبال ریاست ندویم. بعضی می دوند دنبال ریاست، نمی فهمند که نفس این 
آمریّت و ریاست، این خطرات را دارد که روز قیامت دست بسته می آورند او را در پای محاسبه  الهی.     صفحه۳

با توافق ایران، روسیه و ترکیه  
اولین  نشست کمیته 
قانون اساسی سوریه 
اوایل ۲0۱9 
برگزار می شود 

۱۱

صفحه2

اصاح طلبان نه می توانند پای روحانی بمانند
و نه از پاسخگویی طفره بروند

خبر ویژه

بیدارباِش
 دیدبان انقاب!

یادداشت میهمان

صفحه2

* دولت فرانسه در حالی که بعد از گذشــت پنج هفته هنوز نتوانسته بحران داخلی خود را حل 
کند و مشغول سرکوب وحشیانه معترضان است، در اقدامی مداخله جویانه و گستاخانه خواستار 

شفاف سازی درخصوص مسائل داخلی ایران شد!
* همزمان با تحرکات ضدایرانی فرانسه، »بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری 
اخیر در پاسخ به سؤالی درخصوص واکنش ایران به اعتراضات در فرانسه و برخورد دولت فرانسه 

با مردم، در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:»این یک  مسئله  داخلی است و  به آن  نمی پردازم«!
* متاسفانه دولت و دستگاه دیپلماســی با رویکردی انفعالی، نه پاسخ شایسته ای به گستاخی 
موشــکی و بیانیه ضدایرانی و مداخله جویانه فرانســه داد و نه واکنش قابل قبولی درخصوص 
آشوب های فرانسه داشت. آشــوب هایی که در طی آن 8 معترض کشته شده و بیش از 7 هزار 

تن دستگیر شده اند.

* بی عملی و انفعال دســتگاه دیپلماسی دولت در مواجهه با فرانسه در حالی است که »امانوئل 
 ماکرون« رئیس جمهور فرانسه-دی 9۶- به فاصله چند روز پس از آغاز اعتراضات در چند شهر ایران، 

در گفت و گوی تلفنی با روحانی، وی را به خویشتنداری در برخورد با معترضان دعوت کرد.
* در هفته های اخیر روحانی و ظریف هیچ واکنشی به آشوب ها در فرانسه و اقدامات ضد مردمی 

دولت ماکرون نشان ندادند.
* فرانسه، کشوری اســت که حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که 

17هزار ایرانی را به خاک و خون کشید.
* دولت به خیال امتیازگیری از اروپا در برجام، از کوچک ترین اقدام متقابل در جهت احقاق حقوق 
مردم کشورمان امتناع می کند، اما این برجام زدگی و انفعال، جز تحقیر و خسارت، هیچ نتیجه ای 
برای مردم کشورمان در بر نداشته و نخواهد داشت.                                                            صفحه2

گزارش کیهان از یک رفتار زننده 
مجلس جای 
نماینده فحاش 
نیست 

۱۱



اخبار كشور
صفحه 2

چهارشنبه 2۸ آذر ۱۳۹۷
۱۱ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۷۸

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* خیانت های نفوذی ها یکی پس از دیگری توسط کیهان فاش می شود و خواهد 
شــد ولی باید خط نفوذ مورد بازخواســت قرار گیرد که مثــا بحث تعهد خانم 
ابتکار برای توافق آب و هوایی پاریس چگونه صورت گرفته است؟ چرا با متخلف 
برخوردی صــورت نمی گیرد؟ نکند روزی هم متوجه شــویم که تعهد بر چیدن 

موشک ها و ... را هم داده اند؟!
0914---8902

* برجام همانند گوســاله سامری بود که می خواستند با آن انقاب موسای زمان 
یعنی امام خمینی)ره( را به زمین بزنند ولی موفق نشدند. آنها امروز زندگی مردم 
را گروگان گرفته اند ولی به خواست خداوند خودشان زمین خواهند خورد و انقاب 

اسامی پیش خواهد رفت.
تقوایی

*  مگر رئیس جمهور  سال 92 نگفت 20-10 درصد مشکل اقتصادی ناشی از تحریم 
اســت و 80-70 درصد ناشی از سوءمدیریت؟ مگر مدیران در سال 92  اتوبوسی 
تغییر نیافتند و همه از طیف مورد قبول رئیس جمهور جایگزین نشــدند؟ برجام 
هم که گفتند گرانی را 20 درصد کاهش داد! پس این چه بایی است که بر سر 

اقتصاد کشور آمده است؟! نکند باز دولت دهم مقصر  است؟!
توکلی- الیگودرز

*  وضعیت اســف بار اقتصادی امروز کشور حاصل به قدرت رسیدن اصاح طلبانی 
است که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که اگر رقیب آنان 
رای بیاورد پیاده روها را دیوار خواهند کشــید مردم را ترساندند و امروز خودشان 
با فشــار اقتصادی به مردم بین 96 درصد افراد جامعه و 4 درصد مرفهین بی درد 

دیوار بلندی کشیده اند.
0911---5054

*  صحبت ها و مواضع آقای ظریف علیه کیهان در رســانه ملی واقعا عجیب بود. 
کســی که باید پاسخگوی خسارت های برجام برای کشور و مردم باشد دیگران را 
متهم می کند. از اول هم معلوم بود که تفکر کدخدا محور راه به جایی نخواهد برد 
و اعتراف رئیس جمهور ســابق آمریکا به ناتوانی در نابودی پیچ و مهره هسته ای 
کشــور محصول مقاومت مردم در مبارزه با آمریکا بود نه دیپلماســی کسانی که 
می گفتند آمریکا می تواند در مدت  کوتاهی تمام موشک های ما را از کار بیندازد!
0912---6406

* در کجای دنیا دیده شــده که رئیس جمهور یک کشــور مردم خودش را تحت 
فشار اقتصادی قرار بدهد که یا گرانی را بپذیرید یا مطامع کشورهای بیگانه را در 
قالب یک معاهده به رســمیت بشناسید؟! گروگان گرفتن زندگی مردم در جهت 

منافع جناحی روش ناپسندی است.
0912---3917

* آقای رئیس جمهور! قشــر ضعیف و محروم جامعه با برجام به زمین خورد و به 
طور قطع با FATF در دل زمین دفن خواهد شــد. خواهش می کنم حاا دیگر 

گوش کنید.
0937---2453

* آقای ظریف به جای موضع گیری لجوجانه و از روی عصبانیت بر علیه کیهان و 
صداوسیما باید مسئولیت خسارت های سنگین برجام را به عهده بگیرد و از روزنامه 
کیهان به دلیل راهنمایی های دلسوزانه و پیش بینی درست وقایع امروز تشکر بکند.
نیک نام

* بنده معتقدم آقای ظریف با علم به خاف واقع بودن ادعای نســبت داده شده 
خود به کیهان و صدا و ســیما این کار را فقط برای فرافکنی و شــانه خالی کردن 

از مسئولیت خسارت های برجام انجام داد.
0912---2907

* تا ســال گذشته مخالف صددرصد مدیر مسئول کیهان بودم! ولی امسال نظرم 
180 درجه تغییر کرد! فهمیدم که همه حرف هایش درســت بوده و دغدغه مردم 

را دارد. به واه قسم هر روز کیهان می خوانم!
0902---9975

* حامیان و مجریان برجام امروز باید بابت 5 ســال معطل نگه داشتن کشور و از 
بین بردن توان هســته ای پاسخگو باشند نه اینکه برای پنهان کردن ناتوانی خود 
شعارهای انقابی سر بدهند و در عین حال انقابیون را آماج حمله خود قرار دهند.
0912---8612

 FATF با منطق و استدال سطحی آقای رئیس جمهور که گفته مردم باید بین *
و زندگی گران یکی را انتخاب کنند باید تا ابد تابع دســتور و خواسته های آمریکا 

شیطان بزرگ باشیم و دست از انقاب و اسام برداریم.
0919---6858

* آیــا دولت و وزارت جهاد کشــاورزی و صمت واقعا قــادر به مهار قیمت مرغ و 
تخم مرغ نیستند؟! آیا با واردات مقطعی هم نمی توانند تخم مرغ شانه ای 25 هزار 
تومان را به زیر 15 هزار برسانند یا نمی خواهند؟! مردم چگونه بگویند که با تورم 

فعلی دیگر قدرت خرید ندارند؟!
0936---8717

* بعد از چند سال پس انداز و با قرض گرفتن از فامیل مبلغ 150 میلیون تومان 
جمع کردم که یک دســتگاه آپارتمان 50 متری در منطقه ارزان شهر خریداری 
بکنم و صاحب منزل بشوم ولی به دلیل بی تدبیری دولت قیمت همان خانه 350 
میلیون تومان شده است. شما بگویید با این دولت و دولتمردان باید چه کار کرد؟
محمدی

* مســتمری بگیر تامین اجتماعی هستم و با داشــتن دو فرزند دانشجو ماهیانه 
یــک میلیون و 200 هزار تومان حقوق می گیــرم. برخی از دولتمردان با زندگی 
اشــرافی خود مرتب حرف می زنند و شعار می دهند. تکلیف امثال بنده با افزایش 

60 درصدی قیمت اجناس و خدمات چه می شود؟
مهراخگر

* دولت لیبرال ها بعد از گذشت 5 سال نتوانست موفقیتی داشته باشد، این را بنده 
نمی گویم بلکه نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی این را می گوید.

0938---0764
* آقای رئیس جمهور تحمل مشــکات ناشــی از بی تدبیری خود و دولت توسط 
مردم را حمل بر رضایت ملت از دولتمردان نکند. ما مردم با خدا معامله کرده ایم 

و نخواهیم گذاشت انقاب توسط دولتمردان بی تدبیر آسیب ببیند.
4920---0919 و 2770---0912

* ساده زیست بودن به مسئوان کمک می کند تا مشکات را لمس کنند و درجهت 
رفع موانع تاش کنند اما مســئوان اشرافی و مرفه نخواهند توانست آنچه را که 
دغدغه عموم مردم است درک کنند. اشرافی گری در تقابل با مردم سااری است.
0936---1700

* دولت چندین بار قول همسان ســازی حقوق ها را داده ولی از اجرای آن خبری 
نیست. چرا؟! بازنشستگان بی صبرانه منتظرند!

0916---2805
* اوا محال اســت که قاچاق 40 میلیون لیتر ســوخت توســط کولبران صورت 
بگیرد. ثانیاً یک سؤال از دولت تدبیر: پول 40 میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط 
قاچاقچــی، تورم ایجاد نمی کند ولی پول یارانــه 45500 تومانی ایجاد می کند؟! 
نکند قاچاقچیان دلسوز با درآمد خود کارخانه می سازند و تولید را رونق می دهند 

که تورم باا نرود؟!
0220---0935 و 4817---0913

* بنده گچ کار هســتم که شغلی فصلی است. اان حدود 3 سال است که بیکارم 
و تا به حال وعده های دولت در حد و اندازه همان وعده باقی مانده اســت. چرا به 

مردم که وعده می دهند به قولشان پایبند نیستند؟!
0912---4236

* در سال 91 به علت شکستگی پایم سه بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم و دو 
ســال از کار افتادم. برق کارم و سه فرزند دارم و مستاجر هستم. متاسفانه نه سبد 
کاایی شــامل حالم شده و نه سهام عدالت. چرا؟! چند بار پیگیری کردم و هیچ 

اثری نداشت. مگر آقایان قرار است از جیبشان بدهند؟!
0990---2914

* بیمــه طرف قــرارداد فرهنگیان هزینه درمان ما را بعد از عبور از هفت خوان و 
با هزار اما و اگر آن هم بعد از گذشــت چند ماه که ارزش ریالی پول کاهش پیدا 

کرده می پردازد و عما چیزی دست ما را نمی گیرد.
0915---8521

* کارمندان جانباز و ایثارگر بازنشسته در موضوع بیمه تکمیلی خود بین دستگاه 
دولتی که در آن کار می کردند و اداره ایثارگران سرگردان شده و باتکلیف هستند. 

چرا برای مدیران با حقوق های نجومی این مشکل وجود ندارد.
میرزایی

* افزایش 20 درصدی حقوق در ســال 98 طبق آیین نامه داخلی تهیه شــده از 
سوی دولت در عمل گاهی سر از 7 درصد درمی آورد. این کار دولت فقط استفاده 

رسانه ای دارد.
جالی

اصاح طلبان نه می توانند پای روحانی بمانند
و نه از پاسخگویی طفره بروند

یک فعال اصاح طلب می گوید اصاح طلبان نسبت به دولت، در یک دوراهی قرار 
گرفته اند که هر دو راه برای آنها پرهزینه است.

مصطفی ایزدی در گفت وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: اصاح طلبان بر سر 
دوراهی قرار گرفته اند. اگر بخواهند دولت و آقای روحانی را به طور کامل رها کنند، 
دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 1400، نمی توانند از فرد دیگری حمایت کنند. چرا؟ 
به این دلیل که مردم خواهند گفت که اصاح طلبان از روحانی حمایت  کردند تا رای 
بیاورد، اما میانه راه او را تنها گذاشتند! مردم این مسائل را می دانند و خواهند فهمید.
از سویی هم اگر بخواهند با تمام توان و پتانسیل خود از روحانی حمایت  کنند. 
عملکردها و نمرات منفی دولت روحانی به پای اصاح طلبان نوشــته خواهد شد و 
باید پاسخگو باشند. بنابراین اصاح طلبان مجبورند 2 سال و نیم آینده تا 1400 را 
کج دار و مریز با روحانی بگذرانند. کمی کمک کنند، نصیحت  کنند، مشاوره بدهند و 

از طرفی مردم را هم داشته باشند و مطالب آنها را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: در این باره باید سران اصاحات تصمیم بگیرند که آیا باید دولت 
روحانی را تا انتها همراهی کنند و از عملکردهای مثبت و قابل قبول او به نفع کل 
جریان اصاحات بهره ببرند و یا اینکه طرف مردم بایستند و برای 1400، سبد رای 
خود را ترمیم کنند. به نظرم نمی شــود اصاح طلبان تمام حیثیت و داشته خود را 
خرج آقای روحانی کنند یا ازسویی به طور کامل از او فاصله بگیرند. در این دوراهی 
باید بزرگان و تصمیم گیران جریان اصاحات به یک تصمیم واحد و درخوری برسند.

دیپلماسی ایرانی: برجام مرده است
نباید به اروپا دل خوش کرد

»ایران نباید به طرح SPV اروپا دل خوش کند. به تدریج عدم توانایی این سازوکار 
مبادات مالی، عما ایران احتیاجی به اروپا نخواهد داشت.«

این مطلب را سایت »دیپلماسی ایرانی« وابسته به صادق خرازی از قول استاد 
دانشگاه شهید بهشتی منتشــر کرد. دکتر علی بیگدلی در گفت وگو با دیپلماسی 
ایرانی اظهار داشــت: وضعیت فعلی ما در برجام )نه راه پس و نه راه پیش( همان 
نقشه مد نظر آمریکا در خصوص ایران است. اکنون هم اتحادیه اروپا سعی دارد اصل 
برجام را برای کنترل ایران، حفظ و به نام ســازوکار ویژه، تهران را همچنان متعهد 

به توافق هسته ای کند.
یقینا تداوم بازی برجامی با ایران از جانب قاره ســبز در دستور کار خواهد بود. 
هرچند که حال اتحادیه اروپا برای پیگیری این بازی، چندان مساعد نیست. در این 
راستا فرانسه اکنون درگیر بحران ناشی از جنبش جلیقه زردها است. انگلستان هم در 
آستانه خروج از اتحادیه اروپا و مشکات درون ساختاری خود است. آلمان هم دچار 
افول قدرت دولت خانم مرکل است؛ ایتالیا، بلژیک، هلند، اسپانیا و دیگر کشورها هم 
کم و زیاد درگیر مشکاتی هستند. لذا بازی سیاسی برجامی با ایران از جانب قاره سبز 
در سایه این مشکات در سال 2019 ادامه خواهد داشت، هرچند که دشواری های 

جدی در سر راه آنها خواهد بود.
بیگدلی افزود: همین مشکات هم سبب خواهد شد تا اتحادیه اروپا نتواند بر سر 
قول و قرارهای خود با ایران در خصوص ایجاد سازوکار ویژه مالی متعهد بماند. پس 
یقینا باز هم وعده و وعده برای ایجاد این سازوکار ویژه مالی، یگانه راه حفظ نیم بند 

برجام از جانب اتحادیه اروپا است.
وی با اشاره به بهانه هایی مانند توان موشکی و دیپلماسی منطقه ای ایران گفت: 
فعا مهم ترین بهانه عدم همکاری اروپا با ایران در مسئله سازوکار ویژه مالی به عدم 
 CFT بازمی گردد. اکنون هم مسئله پیوستن اسرائیل به FATF تصویب لوایح 4 گانه
مطرح شده است. لذا من معتقدم که برجام در این شرایط مرده است و هیچ سود و 

فایده ای برای ما نخواهد داشت.
بیگدلی، در پاســخ این سوال که »شما وعده آغاز به کار سازوکار ویژه مالی را 
از ژانویه ســال 2019 مطابق گفته های موگرینی در راســتای همان تعهدات پوچ 

می دانید؟«، تصریح کرد: در این مسئله شک نکنید.
وی می افزاید: از دوره ماموریت خانم موگرینی در سمت مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا چیز زیادی باقی نمانده اســت. لذا او سعی دارد با مواضع دلگرم کننده 
خود، هم ایران را در برجام نگاه دارد و هم ماهیت توافق هســته ای برای جلوگیری 
از به وجود آمدن بحران و چالشی جدید، حداقل تا پایان دوره ماموریتش را حفظ 
کنــد. خانم موگرینی از همان ابتدای طرح ســازوکار ویژه مالی تاکنون چندین بار 
متوالی روزها و ماه هایی را برای عملیاتی کردن این طرح عنوان کردند که همگی در 
حد حرف باقی ماند. در نتیجه وعده ماه ژانویه 2019 هم می تواند در امتداد همان 

وعده های پوچ قلمداد شود. 
به فرض محال هم در ژانویه سال آتی میادی این مدل سازوکار ویژه مالی رونمایی 
شود و شروع به کار کرد، مهم این است که در تقابل با فشارهای آمریکا این مدل تا 
چه اندازه توان برآورده کردن انتظارات ایران را دارد، به خصوص که هنوز شــکل و 
محتوای این مدل برای کسی به صورت جزیی روشن نیست و تنها یک کلیتی از آن 
مطرح شده که هر روز هم در حال تغییر است. لذا این مدل که نه ایران و نه اروپا و 
نه هیچ کشوری در جهان آن را تجربه نکرده، چگونه می تواند شرایط را تغییر دهد؟!

در این راستا هنوز هم هیچ کشوری حاضر به پذیرش ریسک تاسیس این دفتر 
سازوکار ویژه مالی به دلیل مشکات و فشارهای آمریکا نشده است. پس در مجموع 
شــرایط برای تحقق وعده های حمایت عملی اروپا از ایران علیرغم میل و خواسته 

مثبت اروپا برای تحقق این وعده وجود ندارد.
این را هم اضافه کنم که با اطمینان یافتن از عدم توان اتحادیه اروپا در عملیاتی 
کردن سازوکار ویژه مالی، عما روابط سیاسی و دیپلماتیک این اتحادیه با ایران نیز 
تحت الشعاع قرار خواهد گرفت، چون با از میان رفتن این اطمینان، دیگر اروپا نیازی 
به ایران ندارد، همان گونه که ایران هم در صورت ناامید شدن از اروپایی ها احتیاجی 

به قاره سبز ندارد.
محاکمه حراج کنندگان ذخایر ارزی

انتظار مردم از دستگاه قضایی
قوه قضائیه باید با برگزاری دادگاه علنی، کسانی را که موجب ضرر و خسارت به 

مردم در ماجرای واگذاری ارز ارزان قیمت شدند، معرفی کند.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: اعام ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دار از 

ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریم ها به تاراج داد.
برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت 
فروختنــد و قیمت دار تا مــرز 20 هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و 

واردات انجام دادند، کاای خود را به ارز آزاد فروختند!
8 ماه از این تصمیم گیری نادرست گذشته است، هیچ کس مسئولیت مدنی آن 
را نمی پذیرد میلیاردها تومان به خاطر این تصمیم گیری نادرست به جیب نااهان 

اقتصادی رفت.
مســئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمــی دارد و در قانون مدنی مواد 
308 تا 327 به چند و چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و 
زیان و خســارت به دیگری است. شخصی که به دیگران خسارت وارد کند، ملزم 
به جبران می شود. هر کسی در اثر بی احتیاطی به جان و سامتی و مال و آزادی 
و حیثیت دیگران لطمه وارد می کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود 
است، باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند. صدها پرونده تعزیراتی و غیر 
تعزیراتی تشکیل شد و دولت،  دستگاه قضایی را به دلیل همین تصمیم نادرست 
ســر کار گذاشــت. اکنون رئیس دولت مســئولیت مدنی خود را در این تصمیم 

نادرست انکار می کند.
ســؤال این اســت؛ یک تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت 
خرید مردم، آشــفتگی بازار، اغتشــاش در قیمت ها و باعث وهن ارزش پول ملی 
کشور و موجب ضرر و زیان به میلیون ها ایرانی شده است چه کسی گرفته است؟

می گویند یک »جمع  اقتصادی«. این جمع اقتصادی چه کســانی هســتند؟ 
کارشناســان بانک مرکزی که نیستند، کارشناســان وزارت دارایی هم نیستند. 
رئیس جمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده اســت. جهانگیری هم می گوید 
من فقط تصمیم جمع را گرفتم. این وسط، دستگاه قضا، مدعی العموم برای احیای 

حقوق عامه و نهادهای نظارتی یقه چه کسی را بگیرند؟
این تصمیم گیری تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه 97 را به هم ریخته 
است. معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه می خواهد تفریغ اعداد و ارقام درآمدها 
و هزینه ها را به ویژه در شرکت های دولتی و به خصوص شرکت ملی نفت بدهد؟

تردیدی نیست در این تصمیم گیری نادرست و غیر قانونی، میلیاردها تومان از 
جیب فقرا به جیب اغنیا سرازیر شده است. مسئولیت مدنی این جیب بری ملی به 

عهده کیست؟ نهادهای نظارتی در سه قوه چه پاسخی برای آن دارند؟
پرونده ارز 4200 تومانی جهانگیری که غیرمســتقیم و مســتقیم، به جیب و 
سفره مردم ربط پیدا می کند، کی گشوده خواهد شد؟ آیا دستگاه قضایی از »جمع 
اقتصادی« که خارج از فرآیندهای قانونی چنین تصمیم نادرستی را به اقتصاد کشور 
در شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل کردند، با برگزاری یک دادگاه علنی 

رونمایی خواهد کرد؟
گوشت را که شما

دست گربه دادید آقای جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور گفت: بودجه دولت، به گوشت قربانی تبدیل شده است.
اسحاق جهانگیری دیروز در دانشگاه علم و فرهنگ، با بیان اینکه تغییرات نرخ 
ارز و به ویژه تغییرات شدید ارزی را هیچ کس نمی پسندد، تاکید کرد: این امر برای 
اقتصاد ما مضر است و مهم ترین تاش دولت در ماه های گذشته این بود که ناآرامی 
در اقتصاد را در گام نخست به سرعت به ثبات تبدیل کند که امروز هم آثار برگشت 

آرامش و ثبات را در کشور مشاهده می کنیم.
وی با بیان اینکه بودجه دولت به گوشــت قربانی تبدیل شــده و هرکس مرکز 

مطالعاتی، دانشــگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می کند، تصریح کرد: 
برخی با نفوذی  که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته 
داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده اند، به طوری که بودجه آنان اگر 
در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا 20 میلیارد افزایش 
پیدا کرده است و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند، هرچند 

اشکالی هم وجود ندارد، ولی اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است.
جهانگیری ادامه داد: اصاح ساختار یعنی این که این موارد حذف شود، به هر 
حال مسائلی که در شرایط عادی نمی توان انجام داد، ولی در شرایط سخت امکان پذیر 
است، اما اگر دولت یکی از آنها را حذف کند سر و صداها بلند خواهد شد و به دولت 

خواهند گفت که کوتاه بیاید.
وی افزود: در حال حاضر رقم بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که 

بخش عظیمی از این بودجه به مسیرهایی رفته که بازدهی آن محدود است.
معاون اول رئیس جمهوری در پایان گفت: براســاس دستور رهبرمعظم انقاب 
مقرر شــد بودجه سال  98 براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار گیرد و 

بودجه سال آینده در مسیر خلق توسعه حرکت کند.
سخنان آقای جهانگیری از چند جهت قابل تأمل است. نخست اینکه او نماد چوب 
حراج زدن به ذخایر ارزی با »دار جهانگیری« )دار 4200 تومانی( محسوب می شود. 
در حقیقت با تصمیم مذکور دولت، 18 میلیارد دار ذخیره محدود ارزی بدون هیچ 
محدودیت و نظارتی واگذار شد که رانتی 180 هزارمیلیارد تومانی را در کنار تحمیل 

تورم شدید به مردم و کاهش قدرت خرید آنان، به همراه داشت.
این فاجعه و خســارت آن قدر تعجب برانگیز بود که احمد خرم وزیر راه دولت 
اصاحات، چند ماه پیش در گفت وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: »وقتی شنیدم قرار 
است ارز 4200 تومانی عرضه شود،  گفتم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت خواران 
خواهد شد. دولت باید به تبعات تصمیم غلط خود فکر می کرد. دو یا 5 میلیارد دار 
آن در اختیار افراد مشــخص و دارای شناسنامه شرکت های تجاری سرشناس قرار 
گرفت، بقیه را با چه مکانیسمی می خواستید کنترل کنید. باید اعتراف کرد دولت، 

گوشت را خیلی راحت، دست گربه داد.
ثانیا ریخت و پاش و حیف و میل در حوزه بودجه دستگاه های رسمی دولت، حرف 
اول را می زند؛  عمده بودجه کل کشور سهم دستگاه های دولتی است که بخش اعظم 
آن نیز به جای بودجه عمرانی، صرف بودجه های جاری می شود اما کمترین بازتابی 

در حوزه حمایت از تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته است.
ثالثا طبق قانون بودجه ششم توسعه، حداقل 34 درصد از درآمدهای حاصل از 
فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت در ایحه بودجه سال 

98، این میزان را به 10 درصد کاهش داده است که نقض و خاف قانون است.
همچنین هزینه های جاری بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بودجه را به خود 

اختصاص داده در حالی که طبق قانون باید دولت کوچک می شد.
یکی از اشکااتی که رهبرمعظم انقاب به ایحه بودجه سال 98 گرفته و خواستار 
اصاح آن شدند، همین کاهش 24 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
نفتی است. دولت در سال جاری نیز چندین بار خواستار برداشت از صندوق توسعه 

ارزی شده که رهبر انقاب با 4 میلیارد دار آن موافقت کرده اند.
دور زدن مجلس و شوراها

به نام رفراندوم محلی ممنوع!
عضو فراکسیون امید گفت ممکن است ایحه موسوم به رفراندوم محلی خطراتی 

را متوجه همبستگی و وحدت ملی کند.
جال میرزایی به ایلنا با بیان اینکه این ایحه بسیار ظریف است، گفت: به فرض 
اگر اجازه اجرایی شدن این ایحه داده شد، باید دید فردا چه نهاد و ارگانی می خواهند 

مسئولیت بر عهده بگیرند.
میرزایی خاطرنشان کرد: در سطح ملی قانون اساسی این پیش بینی را کرده است 
که همه پرسی باید در مجلس به یک حد نصابی برسد و مورد موافقت رهبری قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه باید حدود و زمینه های این همه پرسی را مشخص کنیم، عنوان 
کرد: ایران یک منطقه چندقومیتی است که اگر جوانب را درست در نظر نگیریم خود 

منجر به ایجاد خطراتی در همبستگی،  وحدت ملی و یکپارچگی می شود.
میرزایی با اشاره به اینکه برای همه مسائل همه پرسی استفاده نمی شود و فقط 
در مســائل خاص و مهم این موضوع استفاده می شود، گفت: اگر بخواهیم برای هر 
مســئله ای همه پرسی بگذاریم فلسفه وجودی پارلمان و شوراها زیر سؤال می رود و 

وجودش بی معنا می شود. 
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دموکراسی با روش های مستقیم دچار مشکل 
است بنابراین با روش های غیر مستقیم استفاده می شود این کار را انجام داد؛ مردم 
نمایندگانی را انتخاب می کنند به آنها رأی می دهند و آنان نیز تصمیمات را می گیرند. 
وی تاکید کرد: در موارد محدودی حاکمیت دســت به همه پرسی می زند. این 
خیلی آرمانی است که بدون نگاه به تجربه بصری در ارتباط با دموکراسی و اعمال 
حاکمیت مردم ایده آل به این موضوع نگاه و مســئله ای را مطرح کنیم که فردا در 
آن بمانیم؛ به مثال یک بار اعام می کنیم سن رأی شانزده سال است اما سال بعد 
می گویم چون سرنوشت کشور است افراد باید به یک درک و شعور برسند بنابراین 

می گویم هجده سال سن رأی دهی افراد است.

گفت و شنود

اسب بخار! 
گفت: سایت اصاحاتچی انتخاب و یک روزنامه زنجیره ای به روال همیشگی 
مطالب کیهان را تحریف کرده و نوشته اند کیهان پیش بینی کرده بود ترامپ 
از برجام خارج نمی شود ولی در یادداشت اخیرش  اشاره کرده که خارج شد!
گفتم: ولی در یادداشــت کیهان با ارائه سند آمده بود که خروج 
ترامــپ از برجام بعد از آن صورت گرفت که دولت به موگرینی قول 
داد، اگر آمریکا هم از برجام خارج شود، ایران از آن خارج نمی شود.

گفــت: این دقیقا همان پیش بینی کیهان بود که گفته بود ترامپ هرگز 
حاضر نیست سند طایی برجام را که مفت و مجانی به دست آورده است، از 
دست بدهد. و حاا که مطمئن شده سند طایی برجام حتی با خروج آمریکا 

هم باقی می ماند، باید خیلی احمق باشد که از آن خارج نشود. 
گفتم: با این حساب، دولت عاوه بر امتیازات مفتی که به آمریکا 
 داده اســت، راه نادیده گرفتن وعده های نســیه را هم برای ترامپ 

باز کرده است. 
گفت: این ســایت ها و روزنامه های زنجیره ای اصا می دانند که روزنامه و 

سایت و رسانه چیست؟!
گفتم: یارو در سرمای زمستان اسب درشکه ای را دید که از دهانش 
بخار بیرون می آید. از درشکه چی پرسید؛ این اسب بخار که در کتاب ها 

نوشته اند همین است؟!

دكتر محمدحسین محترم

1- هفته گذشته سخنان رهبر معظم انقاب در دیدار با خانواده های 
شهدا فرازهای مهمی داشت اما سه محور از سخنان ایشان بسیار برجسته 
 بود و ترسیم نقشــه راه در مقابل حوادث چند ماه باقی مانده به پایان 
سال 97 و همچنین در سال 98 می باشد. اوا دیدبان تیزبین و آینده نگر 
انقاب با اشاره به شکست نقشه دشمن برای رقم زدن تابستانی داغ در 
سال 97 در ایران تاکید کردند ادعاهای آنها برای سال 97 »ممکن است 
فریب باشد و نقشه را برای سال 98 کشیده باشند، همه حواسشان جمع 
باشد و ملت ایران بیداری خود را حفظ کند و با چشم بیدار مسائل را در 
طوفان امروز دنیا ببیند«.ثانیا حضرت آقا با هشدار به مسئولین و جریانهای 
سیاسی فرمودند »مراقب و مواظب باشند به دشمن پهلو ندهند و فریب 
زبان بازی دشــمن را نخورند و میدان را برای دشمن آماده نکنند«. ثالثا 
رهبرمعظم انقاب بابیان اینکه نقشــه آمریکا مقابل ملت ایران لو رفته 
است، تصریح کردند»نقشه آمریکا این است که به کمک تحریم در کشور 

اختاف و جنگ داخلی و مشکات ایجاد کند«.
2- با اندکی تامل و دقت در بیــدار باش رهبرمعظم انقاب متوجه 
خواهیم شد سخنان ایشان به عنوان ناخدای کشتی انقاِب ملت ایران از 
یک ســو ناظر به فضای تحریمی و جنگ اقتصادی – روانی آمریکا علیه 
ملت ایران اســت و از ســوی دیگر ناظر به فضای انتخاباتی – رسانه ای 
درخصوص انتخابات مجلس در سال آینده می باشد که از هم اکنون به طور 
نامحسوس این فضا در حال شکل گیری است و در سال آینده محسوس 
و آشــکارتر خواهد شد. لذا اگر دولت، جریانهای سیاسی و مردم غفلت 
کنند، می تواند آسیب زا و چالش برانگیز باشد. نقشه دشمن برای سال 
آینده، آن گونه که رهبری به آن اشاره کردند این است که از یک سو در 
فضای سیاسی - انتخاباتی بر موج مطالبات به حق مردم سوار شود و بر 
طبل ناامیدی از حل مشکات بکوبد تا القا کند کشور به بن بست رسیده 
و تنها راه حل مشکات سازش با آمریکا است!. از سوی دیگر آمریکا تاش 
دارد با استفاده از این فضاسازی های جعلی بر طبل تفرقه افکنی و تشدید 
اختافات بکوبد تا در کف خیابانها با ایجاد آشــوب و اغتشاش به دست 
نفوذی های لیبرال مسلک خود احتماا زمینه فتنه ای دیگر همچون دو 
فتنه 78 و 88 را فراهم کند. هدف نیز در ســال 98 ممانعت از برگزاری 
انتخاباتی آرام و همچنین ممانعت از انتخابی درست از سوی مردم است. 
چراکه دشمن می داند برای رسیدن به هر هدفی باید نفوذی های خود را 

در سنگر مجلس مهره چینی کند. 
3- این ســخنان رهبری بیانگر آن است که دستگاه های اطاعاتی 
جاسوســی اســتکبار، از آمریکا و اروپایی ها به خصــوص انگلیس تا 
صهیونیست ها و سعودی ها به کمک تفاله های شان  در داخل و خارج، از 
هم اکنون و حتی قبل از این در حال برنامه ریزی و طراحی توطئه و سناریو 
و مهره چینی برای انتخابات سال آینده هستند. این سناریوسازی ها را 
به خوبی می توان از فضاسازی های رســانه ای و مباحث مطرح شده در 
اندیشکده های وابســته به سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا فهمید. 
مایک سینگ مدیر اندیشــکده واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک و 
وابسته به ابی صهیونیســت ها اوایل هفته قبل در اندیشکده شوراي 
روابط خارجي آمریکا از ســناریوی احتمالی سیا برای سال آینده پرده 
بر می دارد و می گوید »ســناریوي بي ثباتي در ایران ممکن است باعث 
غافلگیري شود و آمریکا امیدوار است که تغییر رژیم در ایران رخ دهد«. 
شبکه تلویزیوني العربیه هم با انعکاس مباحث همایش راهبردي عربي که 
چهارشنبه گذشته در دبي برگزار شد، با ادعای اینکه ایران سال آینده 
سالي سخت پیش رو دارد می گوید »براي اینکه بدانیم ایران درسال 2019 
چه وضعیتي خواهد داشت باید به تحریمها توجه کرد که در شکل گیري 
وضع آتي ایران مؤثرند«. پایگاه استراتفور نیز در گزارش ساانه خود به 
کاخ سفید با پیش بیني روند رویدادها در سال 2019 پیشنهاد می کند باید 
به نقاط قوت و آسیب پذیري هاي ایران وقوف بیشتري پیدا کرد. رهبر معظم 
انقاب قبا نیز در باره نقشه های آمریکا برای ملت ایران هشدار داده بودند 
که »آمریکا بعد از مذاکرات هسته ای یک نقشه برای منطقه دارد و یک 
نقشه برای ایران، این برای ما روشن شده، برای داخل دشمن از نفوذی ها 
استفاده می کند و امام فرمودند گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان 

آدم موجه شنیده می شود، همه باید مراقب نفوذ باشند«)5 اسفند 94( 
4- برای اینکه »حواسمان باشد« و »مراقب و مواظب باشیم« تا »میدان 
را برای دشمن آماده نشود« چه باید کرد؟ اوا مردم باید مراقب القائات 
دروغین دشمن باشــند تا تحت تاثیر آنها قرار نگیرند و برای پیگیری 
مطالبــات بحق خود از روش هایی کــه آمریکایی ها طراحی و از طریق 
بی بی ســی و شبکه های ماهواره ای و رسانه های غربی – صهیونیستی – 
سعودی القاء می شود، اســتفاده نکنیم. ثانیا برخی مسئوان و مدیران 
با سخنان شــاذ و تحریک آمیز و مواضع نسنجیده و نپخته و برخاف 
سیاست های اصلی نظام به مســموم کردن فضای سیاسی و رسانه ای 
کمک نکنند و در میدانی که دشمن طراحی کرده بازی نکنند. مسئوان 
و جریانهای سیاسی باید از استفاده ادبیات سیاسی دشمن و از ایجاد دو 
قطبی سازی های کاذب و دسته بندی های جعلی پرهیز کنند. در گذشته 
برای راضی نگه داشتن آمریکایی ها و امضاء برجام القاء دوقطبی های کاذب 
»برجامیان و غیربرجامیان«، »سایه جنگ و سایه صلح«، »طرفداران و 
مخالفان تحریمها« و »تندرو و میانه رو« و... می کردند. مردم باید هوشیار 
و بیدار باشند که همان جریان نفوذی اکنون نیز برای راضی نگه داشتن 
اروپایی ها و با دلخوشی کاذب به وعده های آنها، برای تصویب FATF در 
مجلــس با دوگانه »زندگی ارزان« و »زندگی گران« با افکارعمومی بازی 
می کنند و شعار پوپولیســتی و عوام فریبانه می دهند و ادعا می کنند 
اگر مردم »زندگی 20 درصد ارزان تــر« می خواهند باید توافقنامه های 
محرمانــه و ذلت باری مثل FATF و معاهــده آب و هوایی پاریس... را 
همچون برجام بپذیرند و اگر »زندگی 20 درصد گرانتر« می خواهند »اها 
و سها«!. رهبرمعظم انقاب بارها درخصوص ایجاد دوقطبی های کاذب 
در کشــور هشدار داده بودند که»یکی از ترفندهای دشمن در انتخابات 
ایجاد دوقطبی دروغینی است، ملت ایران مجلسی می خواهد که عاج 
درد مردم را بشناسد، مجلس شجاعی که فریب ترفند دشمن را نخورد، 
مجلسی که دولت را موظف به اقتصاد درون زا کند« )5 اسفند 94( ثالثا 
جریانها و اشخاص سیاسی هرگاه احساس کردند دشمن در جهت اجرای 
سیاســت های خود از آنها تعریف و حمایت می کند باید سریعا و بدون 
فوت وقت اعام برائت کنند چراکه این شــاخص مهمی برای جلوگیری 
از ابهام آفرینی و زمینه سازی دشمن در جهت ایجاد فتنه است. رهبری 
به اشخاص و جریانهای سیاســی تذکر داده اند: »می دانید دشمن قصد 
تفرقه دارد، نگذارید. امام گفتند وقتی دشــمن از شما تعریف می کند، 
ببینید چه اشتباهی کرده اید، برگردیم به کام امام« )5 اسفند 94( رابعا 
مســئولین باید به اولویت های اصلی کشور که همان مهار رشد بی رویه 
قیمت ها و تورم و بیکاری است، توجه کنند و از حاشیه سازی و جایگزین 
کردن مطالبات غیر واقعی سیاسی به جای مطالبات واقعی اقتصادی مردم 
جدا خودداری کنند. متاسفانه از هم اکنون حامیان جریان نفوذی در دولت 
با دادن وعده های محقق نشــدنی برای ایجاد امیدواری کاذب در مردم، 
تاش خود را در جهت تاثیرگذاری بر فضای انتخاباتی سال آینده آغاز 
کردند تا شاید به حیات سیاسی خود ادامه دهند. با وجود اینکه وعده های 
رئیس جمهور و حامیان وی در پنج سال گذشته هیچ کدام محقق نشده و 
برای فرار از پاسخگویی یکدیگر را متهم می کنند، شعارهای پوپولیستی 
همچون »انتقال آب خزر به ســمنان«! و »ایجاد 400هزار مسکن«! در 
ســال های آینده،علی رغم اینکه در سال های گذشته مسکن مهر مردم 
را تعطیل کردند و با شعار»مســکن اجتماعی« هیچ مسکنی نساختند، 
باید نمونه ای از این تاشها تلقی کرد. خامسا دولت باید با تمام وجود از 
وعده های سرکاری اروپایی ها که درحال زمینه سازی برای اعمال تحریم 
علیه ایران هســتند و همچنین از امیدواری به دوران بعداز ترامپ برای 
حفظ برجام دل بکند و درک کند ظرفیت برجام همین بود که عیان شده 
و ظرفیت بالقوه باقی مانده ای دیگر ندارد که بتواند حال مشکات مردم 
باشــد، کما اینکه تاکنون نیز نه تنها مشکات را حل نکرده بلکه بر آنها 
افزوده و بیشترشان کرده است. لذا یکی از پازل های نقشه آمریکا و اروپا 
برای سال 98 این اســت که دولت را در حالت باتکلیفی همچنان نگه 
دارند و به او امیدواری کاذب بدهند. امادولت باید با تمرکز تمام بر اینکه 
»راه حل مشکات اقتصادی مردم تقویت تولید داخلی است«، این پازل 
نقشه آمریکا را خنثی کند، در غیر این صورت زمینه برای سوءاستفاده از 
مطالبات به حق مردم فراهم و ناخواسته در زمین دشمن بازی خواهد شد. 
5- هرچند دشمن در تاش است با جنگ اقتصادی – روانی به اهداف 
خود برسد، اما ناخواسته در رسانه های خود اذعان دارد که »تحریمها علیه 
ایران با وجود چالشــهاي اقتصادي، نه به فروپاشي حکومت جمهوري 
اســامي مي انجامد و نه ایران را پاي میز مذاکره مي آورد و مردم ایران 

غیرقابل پیش بینی هستند«

بیدارباِش دیدبان انقاب!
یادداشت میهمان

سرویس سیاسی-
دولت فرانسه در حالیکه بعد از 
نتوانسته  پنج هفته هنوز  گذشت 
بحران داخلــی خود را حل کند و 
مشغول سرکوب وحشیانه معترضان 
اقدامی مداخله جویانه و  است، در 
شفاف سازی  خواستار  گستاخانه 
درخصوص مســائل داخلی ایران 
شد! در سوی مقابل، دولت به خیال 
امتیازگیــری از اروپا در برجام، از 
کوچکترین اقدام متقابل در جهت 
احقاق حقوق مردم کشورمان امتناع 

می کند.
اعتراضات گســترده جنبش ضد 
ســرمایه داری در فرانســه -موسوم به 
جلیقه زردها- در پنجمین هفته خود 8 
کشته بر جای گذاشته و حدود 7000 
تن نیز بازداشت یا زخمی شده اند.فعاان 
این جنبش در شــبکه های اجتماعی 
با دعــوت از مردم برای ادامه تظاهرات 
و اعتراض ها علیه سیاســت های دولت 
فرانسه از مجلس این کشور خواسته اند با 
برگزاری رفراندوم زمینه برکناری امانوئل 

ماکرون رئیس جمهور را فراهم کنند.
حال دولت فرانسه در حالیکه بعد 
از گذشــت پنج هفته هنوز نتوانســته 
بحران داخلی خود را حل کند و مشغول 
ســرکوب وحشــیانه معترضان است، 
در اقدامی مداخله جویانه و گســتاخانه 
خواستار شفاف سازی درخصوص مسائل 

داخلی ایران شد!
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای 
اعــام کرد:»با بهت و حیــرت از خبر 
مــرگ وحید صیادی نصیری در زندان 
بــا خبر شــدیم که به دلیــل فعالیت 
سیاسی زندانی شــده بود«. فرانسه در 
اقدامی مداخله جویانــه از دولت ایران 
خواست درباره مرگ این محکوم امنیتی 

توضیح دهد.
ازم به ذکر است که دادستان عمومی 
و انقاب قم- 22آذر- در مورد فوت این 
زندانی اعام کرد:»نصیری که به جرم 
توهین به مقدســات در فضای مجازی 
در حال گذرانــدن محکومیت حبس 
خود بوده، به علت بیماری کبدی دچار 
وخامت اوضاع جسمانی شده و پس از 
هفت روز بســتری بودن در بیمارستان 

فوت کرده است«.
»وحید صیادی نصیری« اولین بار 
در سال 1394 در استان البرز به اتهام 
عضویت در یک گروهک تروریســتی و 
برنامه  ریزی برای اقدام ایذایی دستگیر 
و به 5 ســال زندان محکوم شد.وی با 

ســپری کردن یک سال و نیم از مدت 
محکومیت خود، مشمول عفو رهبری 

شده و در اواخر سال 96 آزاد می شود.
صیادنصیری پس از آزادی، مجدداً 
با اســامی مستعار شروع به همکاری با 
گروهک تروریســتی مذکور کرده که 
با توجه بــه برنامه  ریزی گروهک برای 
اقدامات انفجــاری در تاریخ اول مرداد 
97 در قم دســتگیر و به زندان منتقل 
می شود.وی هفت روز قبل از فوت خود 
به علت بیماری کبدی به بیمارســتان 
اعزام و علی رغم تاش پزشکان، در 21 
آذرماه 97 در بیمارستان فوت می کند.

مسئله داخلی فرانسه!
گســتاخی فرانســه و اقدامــات 
مداخله جویانه این کشور در امور ایران 
در هفته های اخیر تنهــا به این بیانیه 

خاصه نمی شود.
دفتــر  گذشــته  هفته هــای  در 
آزمایش  به  فرانســه  ریاست جمهوری 
موشکی بالستیک نسبت داده شده به 
ایران واکنش نشان داد و آن را تحریک 
برانگیز و بی ثبات کننده خواند و مدعی 
شد که ایران باید آزمایش های موشکی 

خود را متوقف کند.
عاوه بر این در روزهای گذشــته 
انگلیس و فرانسه در اقدامی ضدایرانی، 
جلســه شــورای امنیت برای بررسی 
گزارش ها درباره آزمایش های موشکی 
ایران را تشــکیل دادند. این دو کشور 
نتوانستند هیچ مدرکی مبنی بر اینکه 
قطعنامه های شــورای امنیت از سوی 

ایران نقض شده اند، ارائه دهند.
همزمــان با تحــرکات ضدایرانی 
فرانســه، »بهرام قاســمی« سخنگوی 
وزارت خارجه در نشســت خبری اخیر 
در پاسخ به سؤالی درخصوص واکنش 
ایران به اعتراضات در فرانسه و برخورد 
دولت فرانســه با مردم، در اظهارنظری 
تأمل برانگیز گفته بود:»این یک  مسئله  

داخلی است و  به آن  نمی پردازم«!
متاسفانه دولت و دستگاه دیپلماسی 
با رویکردی انفعالی، نه پاسخ شایسته ای 
به گستاخی موشکی و بیانیه ضدایرانی 
و مداخله جویانه فرانسه داد و نه واکنش 
قابــل قبولی درخصوص آشــوب های 

فرانسه داشت.
بــی عملــی و انفعــال دســتگاه 
دیپلماسی دولت در مواجهه با فرانسه 
در حالی اســت که »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه-دی 96- به فاصله 
چند روز پــس از آغــاز اعتراضات در 
چند شهر ایران، در گفت و گوی تلفنی 

با روحانی، وی را به خویشــتنداری در 
برخورد با معترضان دعوت کرد.

پــس از این گفت و گــوی تلفنی، 
دفتر رئیس جمهوری فرانسه اعام کرد 
که در این گفت وگــوی تلفنی امانوئل 
ماکرون ضمن ابــراز نگرانی از افزایش 
کشته شــدگان اعتراضــات در ایران از 
حسن روحانی خواسته است حق آزادی 
بیان و تجمع معترضان رعایت شــود. 
ریاست جمهوری فرانسه همچنین اعام 
کرد به دلیل اغتشاشات در ایران، سفر 
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه این کشور 

به ایران به تعویق افتاده است.
این در حالی است که در هفته های 
اخیر روحانی و ظریف هیچ واکنشی به 
آشوبها در فرانسه و اقدامات ضد مردمی 

دولت ماکرون نشان ندادند.
انفعال 

در مقابل حامی تروریست ها
متاسفانه رفتار دولت با کشورهای 
اروپایی همواره در موضع ضعف و در مقام 
متهم و پاسخگوست و به هیچ عنوان از 
فرصت های موجود در جهت منافع ملی 
و عزت مردم ایران بهره برداری نمی کند.
گفتنی است در شهریور 97 تعدادی 
از اعضای گروهک های تروریســتی به 
سفارت ایران در فرانسه تعرض کردند. 
پلیس فرانســه علیرغــم اطاع قبلی، 
برای جلوگیری از این تعرض در محل 

حاضر نشد.
عاوه بر این در تابستان 97 فرانسه 
در اقدامی گستاخانه یکی از دیپلمات های 

ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
همچنین در اواخر مهر 97 فرانسه، 
پاویون ایران در نمایشــگاه بین المللی 
 SIAL مواد غذایی پاریس موســوم به
را بســت و در ادامه این رفتار خصمانه، 
حضور بازرگانان و شرکت کنندگان ایرانی 
برای بازدید از این نمایشگاه را نیز ممنوع 

اعام کرد.
عاوه بر این در مهر 97 فرانسه در 
اقدامی خصمانه اموال وزارت اطاعات و 

دو ایرانی در فرانسه را بلوکه کرد.
فرانسه، کشــوری است که حامی 
و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین 
است. گروهکی که 17 هزار ایرانی را به 

خاک و خون کشید.
فرانسه یکی از کشورهایی است که 
در جنگ تحمیلی، تسلیحات شیمیایی 

را در اختیار صدام قرار داد.
عاوه بر این رسوایی مربوط به انتقال 
خون های آلوده فرانســه به شماری از 
کشــورها از جمله ایران طی سال های 

1980 تــا 1990 و مــرگ عده زیادی 
از بیماران هموفیلی دریافت کننده این 
فرآورده های خونی در نتیجه مصرف آن 
نیز یکی از نقاط تاریک در پرونده فرانسه 
است. حال فرانسه علیرغم این کارنامه 
ننگین و جنایاتی که علیه مردم کشورمان 
مرتکب شده، همزمان با سرکوب مردم 
کشورش، در جایگاه شاکی نشسته و به 
ایران درخصوص توان موشکی و مسائل 

داخلی گستاخی می کند.
دولت به خیال امتیازگیری از اروپا 
در برجام، از کوچک ترین اقدام متقابل 
در جهت احقاق حقوق مردم کشورمان 
امتنــاع می کند؛ اما ایــن برجام زدگی 
و انفعال، جز تحقیر و خســارت، هیچ 
نتیجه ای برای مردم کشــورمان در بر 

نداشته و نخواهد داشت.
بقیه در صفحه 11

خارجی  سیاســت  مسئول 
اتحادیه اروپا اعام کرد که بدون 
ایران درباره  برجام مذاکره بــا 
برنامه موشــکی و سیاست های 

منطقه ای سخت تر خواهد بود.
به گــزارش مهر به نقل از وبگاه 
عدم  اشاعه و خلع ساح اتحادیه اروپا، 
»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا اعام کرد که 
بدون برجــام مذاکره با ایران درباره 
موضوعات دیگر سخت تر خواهد بود.
موگرینــی در کنفرانــس عدم 
 اشــاعه و خلع ســاح اتحادیه اروپا 
گفــت: امنیت باعث نمی شــود که 
دستاوردهای گذشته را نابود کنیم، 
به ویژه وقتی به دایل سیاسی حاصل 
شــده باشــد. بلکه باید با صبوری و 
 اشتیاق بر اســاس آن دستاورد جلو 

برویم.
وی افزود: من معتقدم که امنیت 
امروز، بیــش از هر زمــان دیگری 
نیازمند خلع ســاح و عدم  اشــاعه 
است. ما ســاده و بی تجربه نیستیم. 
گاهی اوقــات اروپایی ها بی تجربه و 
ساده تلقی می شوند اما برعکس، ما 

عملگرا و واقع بین هستیم.
موگرینــی ادامــه داد: تنها راه 
تضمین عدم  اشــاعه در بلندمدت و 

به شــکلی پایدار و دائمی از طریق 
توافق های چندجانبه خواهد بود که 
توســط همه مورد توافق قرار بگیرد 
و توسط ســازمان های بین المللی به 
تصویب و تایید برســد. درست مثل 
توافق هســته ای با ایران که اجرای 
آن تاکنون 13 بار از ســوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تایید شــده 

است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با تاکیــد بر اینکه بدون برجام 
مذاکره با ایران درباره برنامه موشکی 
و سیاســت های منطقه اش سخت تر 
خواهد بــود نه راحت تر، گفت: نابود 
کردن توافق هسته ای با ایران موجب 
امن تر شدن ما نمی شود و من می دانم 
که حصول یک توافق چقدر ســخت 
است. ما 12 سال زمان صرف کردیم 

تا به توافق با ایران دست یابیم.
گفتنی است »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه-مهر 97- در 
مصاحبه با فرانــس 24 گفته بود: 
»احاطه کردن ایران با یک سیاست 
الزام آور، همان چیزی است که من 
همــواره بر آن تاکیــد دارم. برای 
من راهبرد با ایــران بر چهار مبنا 
اســت؛ حفظ توافق هسته ای، توان 
مدیریت فعالیت هسته ای ایران پس 

از سال 2025 )پایان برجام(، کنترل 
فعالیت  موشــک های بالســتیکی 
ایران و توان مقابلــه با نفوذ ایران 
در منطقــه. من هیــچ گاه در برابر 
ایــران ســاده لوح و زودباور نبودم، 
اختاف نظر ما با آمریکا بر سر شیوه 

رفتاری ماست.«
اروپایی ها پیش از این تاکید کرده 
بودند که درخصوص تعهدات برجامی 
خود به ایــران تضمین نمی دهند و 
در واکنش به عهدشــکنی آمریکا و 
تحریم های ضدایرانی واشــنگتن نیز 
صرفا به ابراز تأسف بسنده می کنند. 
از سوی دیگر طرف اروپایی با لحنی 
گستاخانه و طلبکارانه تاکید دارد که 
ایران باید بدون چشمداشت به صورت 
یکطرفه همچنــان تعهدات خود را 

انجام دهد.
اکنون حدود 8 ماه از وقت کشی 
اروپا ســپری شده اســت و طرف 
اروپایی جز وعده ســرخرمن هیچ 
کار دیگــری انجــام نداده اســت. 
هــدف اصلی و مشــترک آمریکا و 
اروپا، دائمی کــردن برجام و اضافه 
کردن برجام موشــکی و منطقه ای 
به آن اســت. روندی که خسارت ها 
و محدودیت هایــش بــرای مــا و 

امتیازاتش برای طرف مقابل است.

موگرینی:

بدون برجام مذاكره با ایران 
درباره برنامه موشکی و منطقه ای سخت است!

نتیجه انفعال دستگاه دیپلماسی

فرانسه معترضان را به خاک و خون می كشد
از ایران توضیح حقوق بشری می خواهد!



اخبار كشور

اهدای نشان درجه یک شعر آیینی 
به احمد علوی

چهل و پنجمین شــب شــاعر پاسداشت شــاعر آیینی احمد علوی در 
نخلستان اوج برگزار شد.

در این مراســم که با حضور چهره های فرهنگی، ادبی و شاعران برگزار 
شد، جواد حیدری مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت، صداقت را مهم ترین 

ویژگی شعر احمد علوی نامید.
در ادامه این مراســم احمد بابایی شاعر آیینی با بر شمردن ویژگی های 
احمــد علوی وی را شــاعر حرفه ای خواند که طمع و هــوس از آثار او دور 

مانده است.
دکتر صنعتی دیگر ســخنران این مراســم بود که سال های زیادی را با 
احمد علوی ســپری کرده است. وی با اشــاره به اخاق حسنه علوی گفت: 
هر گاه قبض روح پیدا می کنم با همنشــینی با احمد علوی بسط روح پیدا 

می کنم و دوستی با او را نعمتی برای خود می دانم.
ناصر فیض شــاعر طنزپرداز نیــز گفت: دو دهه اســت احمد علوی را 
می شناســم که به جرات می گویم شعر و بیت سستی از این شاعر ندیده ام. 
وقتــی به زبان امروز حرف می زند نــگاه متفاوت موجود در ادبیات که دخل 
و تصرف در ادبیات داشــته باشــد را جدی نگرفت. به همین اعتبار یکی از 

پاسداران زبان فارسی احمد علوی است.
دکتر طبا رئیس شــبکه جهانی وایت محبوبیت این شــاعر را در میان 
مجریان شــبکه وایت ســتود و گفت: احمد علوی به دلیل طبع شاعرانه و 

بداهه گویی که دارد توانسته است با مخاطبین ارتباط خوبی برقرار کند.
احمــد علوی در پایان این مراســم گفت: باید برای امثال من مراســم 
کوچک داشــت برگزار شــود. وقتی که 40 ساله شدم این شعر را سرودم که 

»اندوه مرا از آنکه آدم نشدم/ هر وقت که چهل ساله شدم می فهمید«.
وی گفت: من فقط معلمی هســتم که در مقطــع ابتدایی درس داده و 
همواره پاهای مادرم را مرتب بوسیده ام. رابطه عاشقانه با مادرم موجب لطف 

عزیزان به من شده است.
پایان این مراســم با تقدیر از احمد علوی و همســرش به پایان رسید و 
مجمع جهانی شــاعران اهل بیت نشان درجه یک خود را به این شاعر اهل 

قم اهدا کرد.
اجرای یک نمایش عروسکی برای کودکان 

به مناسبت 40 سالگی انقاب
نمایش عروســکی »هاپوخان« برای گروه ســنی کودکان، روی صحنه 

رفته است.
حســین عالم بخش، کارگردان این نمایش عروسکی به خبرنگار کیهان 
گفت: نمایشــنامه »هاپوخان« اثر زنده یاد ناصر فروغ است که بیست سال 
قبل نوشــته شــده بود و من همان زمان شیفته آن شدم. در سال های اخیر 

نیت اجرای این نمایشنامه را داشتم که با اجازه خانواده اش، به اجرا رسید.
وی افزود: به نظرم رســید که این نمایش با گذشــت دو دهه از نگارش 
رمان اما برای شرایط این روزها و همچنین برای آینده تناسب دارد و مفاهیم 

عمیقی را به بچه ها منتقل می کند.
عالم بخش ادامه داد: معموا در آثار کودک فقط به رفتارها و عادت های 
ساده و روزمره پرداخته می شود، اما به نظر من کودک امروز خیلی باهوش تر 
از گذشــته است و مفاهیم بیشــتری را یاد می گیرد و دامنه آموختن او باید 
بیشــتر شــود. خیلی از مواردی که تبدیل به شعار می شــود اگر از ابتدا در 
شخصیت و فکر کودک نهادینه شود، دیگر در حد شعار نمی ماند. این نمایش 
هم به شــاخص هایی چون ما می توانیم ، تهاجم هــای فرهنگی و اقتصادی، 
همبســتگی، وحدت رفاقت، مبارزه و... در قالب یــک نمایش کودک توجه 
کرده است. البته ما متن را بازنویسی کردیم و در قالب عروسکی روی صحنه 

آورده ایم. تا اان هم بازخورد خوبی داشته است. 
عصبانیت ضدانقاب از روشنگری کیهان 

درباره یک جاسوس
خبر روشــنگرانه کیهان درباره احمد شاملو، جاسوس سابق آلمان نازی 

باعث آشفتگی رسانه های ضدانقاب شد!
پس از انتشــار پرونده ای در ستایش از شــاملو در ارگان شهرداری 
تهــران، روزنامه کیهان در خبر کوتاهی به معرفی ماهیت و هویت واقعی 
این شــاعر ضددین پرداخت. ازجمله این روشنگری ها، سابقه جاسوسی 
برای آلمان هیتلری توســط احمد شــاملو بود. اما این خبر کوتاه، باعث 
آشــفتگی کانال ها و صفحات ضدانقاب در شــبکه های اجتماعی شــد، 
طوری که واکنش بســیار تندی به این خبر نشان دادند و در حمایت از 

شاملو به کیهان حمله کردند. 
یکی از تاکتیک های جنگ نرم علیه انقاب، قدیس سازی از به اصطاح 
هنرمندان، شاعران و نویسندگان ضدانقاب و بی دین است. طوری که حتی 
اگر یک شبه روشــنفکر هم به انتقاد از این قدیس های قابی بپردازد، هدف 
هجوم رسانه ای ضدانقاب قرار می گیرد. متأسفانه برخی از رسانه های داخلی 
که با هزینه بیت المال منتشــر می شوند نیز در جهت قدیس سازی از چنین 

چهره هایی فعالیت می کنند.
آموزش مسائل جنسی به کودکان 

این بار در تئاتر!
یک نمایش با محتوای آموزش مســائل جنســی به کودکان، این بار در 

قالب تئاتر کودک و با مجوز وزارت ارشاد روی صحنه رفت.
یکی از محورهای درحال پیگیری از ســوی جریان های خاص در عرصه 
فرهنگ و هنر، هنجارشکنی اخاقی است. هدفی که تحت عنوان عوام فریبانه 
آموزش به کودکان جهت جلوگیری از سوءاســتفاده از آنها پیش می رود اما 
درعمل، اتفاقی غیر از حیازدایی و اباحه گری نیســت. این جریان که قبا در 
شــبکه های اجتماعی و نشــر کتاب فعال بودند، حاا از تئاتر عروسکی هم 

استفاده کرده اند. 
اخیرا نمایشــی عروسکی برای مخاطب چهار تا هشت سال روی صحنه 
رفته است که به آموزش مسائل جنسی می پردازد. این نمایش که بر اساس 
داســتان مشهور »لک لکی در کار نیست« نوشته شده، طی هفته های اخیر 
با مجوز وزارت ارشــاد و در تاارهای نمایشــی تهران اجرا شــد. سازندگان 
این أثر نمایشــی، آن را پاسخی برای یکی از مهم ترین پرسش های کودکان 

معرفی کرده اند!
آغاز یک تجربه جدید در شبکه کودك 

در مراسمي با حضور محمد سرشار، مدیر شبکه کودک ، مرحله تولید اولین 
فصل مجموعه پویانمایي »ببعي« در 26 قسمت 7 دقیقه اي شروع شد.

سرشــار در این مراســم گفت: این نخستین بار اســت که رئیس سازمان 
صداوسیما، اجازه انیمیشن سازي را به شبکه کودک داده است و امیدواریم شبکه 

از این آزمون سربلند بیرون بیاید.
مدیر شــبکه کودک افزود: کانال پویا وارد چالش دشواری براي تولید 182 
دقیقه پویانمایي کات اوت در 60 روز مي شــود تا از 25 بهمن ماه ســال جاري 

پخش آن آغاز شود.
پویانمایي »ببعي« ویژه بینندگان خردسال است که توسط شیوا حاجیاني و 
مهدي مداحي گیوي نوشته شده و حسین صفارزادگان کارگرداني و محمدمهدي 

مشکوري تهیه کنندگي آن را برعهده  دارند.
امضای کری را شما بکشید!

فراخوان کشیدن »امضای کری« به مناسبت سومین سالگرد تیتر روزنامه 
شرق با عنوان »امضای کری تضمین است« منتشر شد.

در ایــن فراخوان ضمن قید »به نظر شــما امضای کری چه شــکلیه که 
تضمینه؟!« از آحاد ملت خواسته شده با پاسخ دادن به این سؤال، تصویر امضا را 
با هشتگ #امضای_کری_تضمین_است در صفحات مجازی به اشتراک گذاشته 

و با اضافه کردن شناسه rahrahtanz@ در این فراخوان شرکت کنند.
از صاحب امضای برتر، در مراسم گرامیداشت سومین سالروز »امضای کری 

تضمین است« که دوم دی ماه برگزار می شود، تقدیر به عمل خواهد آمد.
دبیرخانه گرامیداشــت »امضای کری تضمین اســت«، از چند روز قبل، 
به منظور یادآوری تیتر روزنامه شــرق تشــکیل شــده اســت و فراخوان های 
بعــدی آن نیز بزودی اعام می شــوند. عاقمندان اطــاع از دیگر برنامه های 
 این دبیرخانه می توانند به ســایت rahrahtanz.ir و کانال طنزیم به نشــانی 

 tanzym_ir @ در همه پیام رسان ها مراجعه کنند.
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آیت اه جوادی آملی:
اداره موفق کشور با سفارش و توصیه 

محقق نمی شود
مفسر قرآن کریم گفت: اگر مسئولی بخواهد در اداره مملکت موفق 

شود با سفارش و توصیه فایده ندارد.
آیت اه جوادی آملی در درس تفســیر خود که در مسجد اعظم قم برگزار 
شد، ابراز داشت: قرآن فرمود وهم و خیال در معارف عقلی، علمی و جهان بینی 
سهمی ندارد بلکه انسان باید عالمانه و محققانه سخن بگوید، در بخش انگیزه نیز 

باید عقل عملی و عدل سهم داشته باشد.
به گزارش رسا، استاد برجســته درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
رســول اکرم)ص( جاهلیت را به تمدن اســامی تبدیل کردند، اظهار داشــت: 
حضرت با سفارش و نصیحت کارها را پیش نبردند بلکه با عقل و عدل کارها را به 
پیش می بردند، اینگونه نبود که پیامبر)ص( تنها سفارش کند عالمانه و محققانه 

سخن بگویید بلکه برهان و دلیل آورد و اسام را تثبیت کرد.
وی ادامه داد: اگر مسئولی بخواهد در اداره مملکت موفق شود با سفارش و 
توصیه فایده ندارد، نصایح در رتبه دوم قرار دارند یعنی بعد از اینکه همه کارها 
تثبیت شد، واعظ راه های مشخص شده را بیان می کند، از این رو قبل از مشخص 

شدن راه با سفارش نمی توان کار را به پیش برد.
این مرجع تقلید با بیان اینکه قرآن فرمود که انسان تا جان دارد باید طلب 
علم کند، گفت: فهمیدن فریضه است چرا که اگر جامعه نفهمد پیش نمی رود، 

اسام اندیشه و انگیزه جامعه را اصاح کرد.
آیت اه جوادی آملی بیان داشت: پیامبر)ص( فرمود معارف دینی، توحید، 
وحی، نبوت، امامت، وایت، معاد بعد فقه و احکام دینی و سپس حقوق و اخاق 
علم را تشــکیل می دهند اما ما همه را در فقــه و اصول خاصه کردیم و وضع 

حوزه ها به این صورت در آمد.
مفســر قرآن کریم خاطرنشــان کرد: قرآن فرمود کار انسان با آرزو پیش 
نخواهــد رفت همانگونه که با وهم و خیال پیش نمی رود، جامعه باید از عقل و 
نقل معتبر استفاده کند و اگر انسان توانست آن را با یکدیگر جمع کند که بسیار 

خوب است اما در هر صورت باید حجتی داشته باشد.
وی افزود: انســان پاک فرشته متحرک اســت که البته در صورت ناپاکی 
می تواند شــیطان متحرک باشد، چرا وقتی انسان می تواند پاک زندگی کند به 

سمت دیگر برود؟
پیکر مطهر 46 شهید از مرز مهران 

وارد کشور شد

پیکرهــای مطهــر 46 شــهید دوران دفــاع مقدس پس 
از ســال ها دوری از وطن دیــروز با انجام تشــریفات قانونی 
 از مــرز مهران وارد کشــور شــد و به آغوش میهن اســامی 

بازگشت. 
منطقــه  در  شــهدا  ایــن  تفحــص  کار  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
زرباطیــه و مندلــی عــراق در مهرمــاه ســال جــاری آغــاز کــه در 
 نتیجــه ایــن تفحص هــا، پیکــر مطهــر 46 شــهید کشــف شــد.

کربــای  همچــون  مختلفــی  هــای  عملیــات  در  شــهدا  ایــن 
داشــتند. حضــور  دو  عاشــورای  نیــز  و  ســه  والفجــر   شــش، 

از میــان این شــهدا یگان های مختلفی از جملــه 88 زاهدان، 16زرهی 
قزوین، نیروی زمینی ارتش و نیز لشــکر نصر 5، 21 امام رضا )ع( و نیز 
 لشــکر 17 علی ابن ابیطالب )ع( و لشــکر 41 ثاراه از سپاه بوده است.

بــا  »شــبی  عنــوان  بــا  آیینــی  در  دیشــب  مطهــر  پیکرهــای 
 شــهدا« در مصــای بــزرگ شــهر ایــام میهمــان مــردم بودنــد.
پس از برگزاری مراســم وداع، پیکرهای پاک شهدا به منظور استمرار کار 

شناسایی و در نهایت تشییع و تدفین به تهران منتقل می شوند.

اخبار ادبی و هنری

آیت اه بهجت)ره(: اگر بشر به همان اندازه که به جسمش 
اهمیت می دهد به روحــش نیز می پرداخت، هیچ غم و 

غصه ای باقی نمی ماند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

شکر رزق واسع الهی کمک به ضعفا است
»خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی 

برتری داد (چرا که استعدادها و تاش هایتان متفاوت است( 

اما آنها که برتری داده شده اند، حاضر نیستنداز روزی خود 

به بردگانشان بدهند، تا همگی در آن مساوی گردند، آیا آنان 

نعمت خدا را انکار می نمایند (که شکر او را ادا نمی کنند(؟!«
نحل- ۷۱

شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور در راستای توســعه و تکمیل شبکه بزرگراهی کشور 
در نظــر دارد به منظور تکمیل طرح احداث کریدور بزرگراهی 
غرب کشــور )مرز بازرگان تا بندر امام خمینی )ره(( نسبت به 
واگذاری طرح در چارچــوب آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت- تبصره 
19 قانون بودجه ســال جاری )تصویب نامه شماره 33989 ت 
55341 ه  مورخ 1397/03/22 هیئت محترم وزیران( از طریق 
مشارکت عمومی- خصوصی به روش ساخت، انتقال، پرداخت 
اجــاره )BTL( اقدام نماید لذا در اجــرای بند )پ( آیین نامه 
مذکور متقاضیان محترم می توانند نسبت به ارسال پیشنهادات 
خود حداکثر تا تاریخ 1397/10/24 با توجه به مشخصات ذیل 

اقدام نمایند.
1- عنوان پروژه: احداث پروژه هرســین- نورآباد به طول 
52 کیلومتــر دارای ردیــف 1303016253 واقع در کریدور 
بزرگراهی غرب کشور در پیوست )1( قانون بودجه سال 1397 

به صورت بزرگراه می باشد.
2- دوره احداث: 48 ماه و دوره تضمین 36 ماه.

3- برآورد منابع مالی مــورد نیاز: 2200 میلیارد ریال 
براســاس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 

سال 1397.
4- محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیایی: استان 

لرستان
5- نوع عملیات: عملیات اجرایی ســاخت مســیر از جمله 
عملیــات خاکی، ابنیه فنی )شــامل آب رو، پل های خاص و 

غیره(، زیرسازی، روسازی و تابلو و عایم ایمنی.
6- موضوع فراخوان: واگــذاری طرح های تملک دارائی 
ســرمایه ای از طریق ماده 27 قانــون الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات دولت تبصره 19 قانون بودجه سال 
1397 به روش مشــارکت عمومی- خصوصی جهت احداث 

پروژه هرسین- نورآباد.
7- دوره بازپرداخت: 10 سال

8- نرخ سود: سود سالیانه سپرده های بلند مدت یک ساله 

به اضافه حداکثر 3 درصد
مدارک مورد نیاز: 

جهت ارزیابی و احراز شــرایط و اثبــات توانمندی متقاضی/ 
متقاضیان مشــارکت در واگذاری طرح احداث،  ارسال مدارک 

ذیل ضروری خواهد بود:
1- سوابق و عملکرد مرتبط با موضوع فراخوان طی 10 سال 

گذشته
2- میــزان و نوع ســرمایه گذاری های قبلــی و تاییدیه های 

مربوطه
3- گردش مالی و اقتصادی )ترازنامه سود و زیان سالیانه( طی 

5 سال گذشته همراه با تصویر صورتحساب های بانکی
4- تصویر اظهارنامه های مالیاتی به همراه اوراق تشخیص و 

پرداخت مالیات پنج سال گذشته به تفکیک
5- فهرســت ماشــین آات و ادوات و تجهیزات تملیکی به 

انضمام تصویر اسناد مالکیت
6- گواهی صاحیــت پیمانکاری، در صورتــی که متقاضی 

سرمایه گذاری پیمانکار نیز باشد.
توجه: در صورتی که متقاضی فقط ســرمایه گذار محور یاد 
شده باشد ضروری اســت تا نسبت به ارائه اسناد بانکی تایید 
شــده مبنی بر اعتبار کافی جهت تامین مالی به میزان حجم 

سرمایه گذاری پروژه اقدام نمایند.
بدیهی است واگذاری پروژه در محور یاد شده به سرمایه گذاران 
منوط به ارائه کنسرســیوم رسمی مشارکت ســرمایه گذار با 
پیمانکار صاحب صاحیت و مورد تایید شــرکت ســاخت و 

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور می باشد.
زمان و محل دریافت اسناد فراخوان:

متقاضی/ متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1397/09/29 
نســبت به مراجعه به مهندسین مشاور سهندترانشه به نشانی 
تهران، بلوار آفریقا خیابــان تور پاک 46 طبقه دوم واحد 7، 
تلفن: 22032131 جهت دریافت اســناد مراجعه و پس از 
تکمیل ظرف مدت 30 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی نسبت 
به تسلیم مدارک به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

و نقل کشور اقدام نمایند.

آگهی فراخوان واگذاری طرح های تملک 
دارائی های سرمایه ای برای تکمیل طرح 
احداث کریدور بزرگراهی غرب کشور

 پروژه هرسین- نورآباد

م الف3334

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

در ابتدای درس خارج فقه مطرح شد 

شرح حدیثی مهم از سوی رهبر انقاب
 درباره ریاست و تبعات آن

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقاب صبح دیروز در ابتدای درس خارج فقه به 
شــرح حدیثی از پیامبر اعظم صلوات اه علیه آله 
درباره  »تبعات اخروی ریاست« پرداختند. متن 
کامل بیانات رهبر معظم انقاب به شرح زیر است؛ 

بسم اه الّرحمن الّرحیم
الحمده رّب العالمین و الّصاهً والّسام علی 
ســّیدنا محّمد و آله الّطاهریــن و لعنهً اه علی 

اعدائهم اجمعین.
ُر  عن الّنبّی صلَّــی  اه علیه و آله قال: ا یَُؤَمّ
َرُجٌل َعلی َعَشَرهً َفما َفوَقُهم  اِّا ِجی َء بِِه یَوَم القیاَمهً 
َمغلولَهًً یَُدُه اِلی ُعُنِقه َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفَکّ َعنُه َو 

اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغّاً اِلی ِغلِِّه. )1(
ُر َرُجٌل َعلی َعَشــَرهً َفما َفوَقُهم  اِّا ِجی َء  ا یَُؤَمّ

بِِه یَوَم القیاَمْهً َمغلولَْهً یَُدُه اِلی ُعُنِقه
این حدیث درباره   بنده و امثال بنده است؛

]رســول اکرم صلّی اه علیه و آله[ فرمود که 
هیچ کس نیست که بر ده نفر یا بیشتر ریاست و 
ـ هر کسی که بر ده نفر، نه  امارت داشــته باشدـ 
حاا بر هشتاد میلیون نفر امارت و ریاست داشته 
باشد؛ ــ »اِّا جی َء بِِه یَوَم القیاَمهً َمغلولَهً یَُدُه اِلی 
ُعُنِقه «، ]مگر اینکه[ این آدِم رئیس را که این قدر 
در دنیا محترم است و رئیس است و مدیر است، 
 چنین آدمی را در روز قیامت وقتی که می آورند، 
دست او را به گردنش بسته اند؛ یعنی دست بسته 
او را وارد محشر می کنند، آن هم به این شکل که 
دستش به گردنش بسته است. نْفس این مسئولّیت 
و آمریّت و ریاســت، یک تبعاتی دارد که ایجاب 

می کند این را.
در آن حوزه ِ مأموریّت که ما آنجا رئیســیم، 
مدیریــم، یک کاره ای هســتیم، بعضی از کارها 
انجام می گیرد که ما می توانستیم مانع آن بشویم 
و نشــدیم؛ حاا یا غفلت کردیم ]وارد[ نشدیم، 
یــا از روی تنبلی وارد نشــدیم؛ این کار خاف، 
زیر نظر ما و در پُســت نگهبانی ما انجام گرفت 
ــ پُست نگهبانی ما اســت دیگر ــ یا بعضی از 

کارها باید انجام می گرفت در حوزه  مأموریّت ما 
که انجام نگرفت؛ یا به خاطر اینکه ما نفهمیدیم، 
دّقت نکردیم، تعقیب نکردیم، مشورت نکردیم، 
پرس و جو نکردیم و ندانســتیم، یا نه، دانستیم، 
تنبلی کردیم، امروز و فردا کردیم، ]گفتیم[ حاا 
ان شاءاّه بعداً، فردا، و ضایع شد، فوت شد. اگر ماها 
عقل داشته باشیم، باید دنبال ریاست ندویم؛ واقعاً 
این جوری است. باید دنبال ریاست نرویم؛ ریاست 
این تبعات را دارد. بعضی می دوند دنبال ریاست، 
نمی فهمند که نْفس این آمریّت و ریاســت، این 
خطرات را دارد که روز قیامت وقتی او را بیاورند، 
مغلواً )2( می آورند؛ این چیز خیلی مهّمی است. 

مغلواً می آورند او را در پای محاسبه  الهی.
َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفَکّ َعنه

اگر چنانچه او آدم خوبی بود، درستکار بود، در 
آنچه انجام گرفته بود تقصیری و گناهی متوّجه او 
نبود، اینجا رها می کنند او را. بااخره شارع مقّدس 
و پروردگار عالم موازینی دارد؛ یک جاهایی ممکن 
است که انسان َمعفّو باشد به دلیلی؛ قصورش قصوِر 
ـ گاهی ما قاصریم، جاهلیم اّما  عن تقصیٍر نباشدـ 
جهلمان عن تقصیٍر اســت، گاهی نه، واقعاً تاش 
خودمــان را کرده ایم، زحمتمان را کشــیده ایم، 
ـ این ]قصور[، اینجا  آخرش این ]نتیجه[ درآمدهـ 

مورد عفو الهی است. پس اگر »محسن« باشد این 
آمر و این رئیس، ُفَکّ َعنه.

َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغّاً اِلی ِغلِّه
اّما اگر نه، انســان نیکوکاری نبوده است در 
دنیا، خودش هم آدم بدکار و بدعملی بوده است 
ـ اینجا آن  ــ هرجور بدعملی ای که فرض کنیدـ 
گرفتاری و آن غل و زنجیری که به او بسته شده 

است، افزایش پیدا می کند.
اینها را باید ما بفهمیم؛ اینها را باید بفهمیم. 
دنبال کرسی های ریاست ]بودن[ ــ چه ریاست 
اجرائی، چه ریاســت تقنینــی؛ می بینید برای 
نمایندگی مجلس بعضی خودشان را می ُکشند، 
اگــر چنانچه راه پیدا نکنند به هر دلیلی یا مثًا 
فرض کنید صاحّیتــش را تأیید نکنند یا رأی 
نیــاورد و غیره، خــودش را به آب و آتش و در و 
ـ عقل نیست، تدبیر  دیوار می زند که چرا نشــدـ 
نیست. ماحظه کردید؟ اگر چنانچه این ریاست، 
مایه  یک چنین دغدغه ای است، خب انسان رها 
کند؛ مگر اینکه واقعاً متوّجه انسان بشود و واجب 

باشد برای انسان؛ آن ]جا[ بله ]ازم است[.
بنده دوره  دّوم ریاست جمهوری، قطعاً عازم)۳( 
ـ حاا  بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشومـ 
ـ دوره  دّوم  دوره  اّول که تحمیل شد بر ما، هیچـ 

دیگر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمی شــوم؛ امام 
به من فرمودند بر تو واجب عینی و تعیینی است 
ــ هر دو را گفتند ــــ گفتند: هم واجب عینی 
است، هم واجب تعیینی است؛ خب بنده هم بر 
خاف میل خودم قبول کردم و رفتم. درست این 
است که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب 
بر انسان نیست، انسان نرود به سراغش و دنبال 
نکند آن را. بله، اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، 
به گردن انسان گذاشته شد، آنجا »ُخذها بُِقَوًه«؛ )4( 
بایستی با قّوت انسان دنبال بکند. )صفحه  264(

_______________________ 
1( امالی طوســی، مجلــس دهم، ص 246؛ 
»پیامبر اکرم )ص( می فرماید: هیچ کس نیست 
که بر ده نفر یا بیشتر،   ریاست و امارت داشته باشد 
مگر اینکه او را روز قیامت در حالی می آورند که 
دستش به گردنش بسته است؛ پس اگر چنانچه 
آدم درستکاری بود و تقصیری متوّجه او نبود، او 
را رها می کنند و اگر چنانچه بدکار و گناهکار بود، 

غل و زنجیرش افزایش پیدا می کند.«
2( دست بسته

۳(کسی که اراده  قطعی به انجام کاری کند
4( سوره اعراف، بخشی از آیه  145؛ »... آن را 

به جد و جهد بگیر...«

ســاخت  و  طراحــی  پــروژه 
نفت  بارگیــری  بازوی  نخســتین 
خــام کشــور در جزیــره خارگ 
دیروز بــه روش ویدئــو کنفرانس 
رئیس جمهوری  اول  معاون   توســط 

افتتاح شد. 
به گزارش ایرنا، سرپرســت پایانه های 
نفتی ایــران در آیین افتتــاح این پروژه 
گفت: بازوهــای بارگیری نفــت یکی از 
تجهیزات راهبــردی در پایانه های نفتی 
کشور است که در فرآیند انتقال نفت خام 
و فرآورده های نفتی از اسکله به کشتی و 

یا بالعکس مورد استفاده قرار می گیرد. 
عباس اسد روز، اضافه کرد: استفاده این 
بازوها محدود به انتقال نفت خام نیســت 
و از آنهــا عاوه بــر ترمینال های نفتی در 
نفتی  فرآورده های  انبارهای ذخیره سازی 
نیز استفاده می  شود که با توجه به کاربرد 
بازوها تفاوت هایی در طراحی و ساخت آنها 

وجود دارد. 
سرپرســت پایانه هــای نفتــی ایران 
اضافه کــرد: مجری پروژه فــوق یکی از 
شــرکت های دانش بنیان داخلی اســت 
و باتوجــه به ضــرورت تقویت بنیه فنی، 
عملیاتی، اســتفاده از گســترش فرهنگ 
مدیریت جهادی طراحی و ســاخت این 
تجهیز با اســتفاده حداکثری از توان فنی 
کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران برای 

نخستین بار در کشور و مطابق با آخرین 
نسخ استانداردهای ملی و بین المللی انجام 

شده است. 
اسد روز گفت: این دستگاه در اجرای 
عملیات صادرات نفت خام از اهمیت باایی 
برخوردار اســت و به لحاظ دانش طراحی 
و فناوری ســاخت در شمار پیچیده  ترین 
تجهیزات تکنولوژی با ســطح باا صنعت 

نفت به حساب می آید. 
وی ادامه داد: فناوری طراحی و ساخت 
این دســتگاه در انحصار شمار معدودی 
از شــرکت های خارجی بوده اســت که 
طراحی بازوی ســاخته شــده در جزیره 
خارگ بطور کامل منحصر به فرد اســت 
و توســط متخصصان داخلی بومی سازی 
 شــده و بصــورت مهندســی معکــوس

نبوده است. 
وی افزود: توسعه فناوری صنعت نفت 
و بومی سازی تجهیزات مهم و استراتژیک،  
اشــتغالزایی و ایجاد انگیزه برای نخبگان 
کشــور، کاهــش خروج ارز از کشــور به 
منظور خرید بازوهای بارگیری و تجهیزات 
جانبی و کمک به اقتصاد، ســهولت ارائه 
خدمات پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات 
تجهیزات این سیســتم و کاربری آســان 
تجهیز توسط بهره بردار، کاهش دوره های 
تعمیر و نگهداری به واسطه طراحی به روز 
و هدفمند تجهیز از اهداف این طرح است. 

خط تولید انبوه مته حفاری
 در اهواز راه اندازی شد 

خط تولید انبوه مته حفاری ســاخت 
با حضور  جهاد دانشــگاهی خوزســتان 
معاون اول رئیس جمهوری به صورت ویدئو 
کنفرانس دیروز در شهرک صنعتی شماره 

سه اهواز افتتاح شد. 
انبوه  تولید  جهانگیری درمراسم خط 
مته حفاری درشــهر صنعتی شماره سه 
اهواز کــه به صورت ویدئــو کنفرانس با 
حضور مسئوان خوزستان برگزار شد بیان 
کرد: خوشحال هستیم که خط تولید مته 
حفاری به عنوان یک کاای اســتراتژیک 
در حوزه نفت امروز بومی ســازی شده و 
به دانش تولید آن در داخل دست یافتیم.

به گزارش ایرنا بر اساس اطاعات ارایه 
شده دراین برنامه، در خط تولید انبوه مته 
حفاری سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان 
واحدهای طراحی، جوشکاری، رنگ آمیزی، 
اسنبل، کنترل کیفی و اپراتورهای ساخت 
فعال هستند. مته تولید شده در این مرکز 
مورد نیــاز دکل های حفــاری و دومین 
مته ای اســت کــه وارد چاه می شــود و 
عملیات حفاری مقدماتی را در درون چاه 
ادامه می دهد. این مته که نیاز اولیه همه 
دکل های حفاری اســت، توسط سازمان 
جهاد دانشــگاهی خوزستان بومی سازی 

شده است.

پروژه بازوی بارگیری نفت خام خارگ 
بهره برداری شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
پیشنهادی آمد که رؤسای قوای سه گانه هم 
عضو هیئت عالی نظارت باشــند، اما در واقع 
عده ای از اعضای مجمع معتقد بودند که معنی 
ندارد آنها که قرار اســت مورد نظارت قرار 
باشند  نظارت  عالی  گیرند، خود عضو هیئت 
و این نظر را رهبری تأییــد کردند و گفتند 
که رؤسای سه  قوه می توانند در نشست های 
هیئت عالی شرکت کنند اما حق رأی ندارند.

ســید مرتضی نبوی درباره شبهات مطرح شده 
پیرامون نظارِت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بر حســن اجرای سیاست های کلی 
نظام با خبرگزاری فارس به گفت وگو پرداخت. وی 
درباره این شــبهه که سیاست های کلی نظام جزء 
قانون اساسی نیست و اگر مصوبه ای در مجلس چه 
مغایر با این سیاست ها باشد و چه نامنطبق با آنها، 
نمی توان به عنوان خاف قانون اساسی به آن ایراد 
گرفت، گفت: ما در قانون اساسی اصل 110 را داریم 

که وظایف و اختیارات رهبری را ذکر کرده اســت 
و بند یک آن تعیین سیاســت های کلی نظام را با 
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله 

وظایف و اختیارات ایشان می داند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بند 2 
نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 
را از جمله وظایف و اختیارات رهبری می داند، پس 
آیا می توان گفت که »سیاست های کلی نظام« که 
در قانون اساسی نســبت به آن تصریح شده است 
خارج از قانون اساسی است؟ و منشاء قانون اساسی 
نــدارد؟ در حالی که 2 بند از اصل مهم 110 قانون 
اساســی ناظر به همین سیاست های کلی است. آیا 
قانون اساسی در مقام تفنن بوده است؟ در مقام کار 
تشریفاتی بوده است؟ یا اینکه قرار است همه مفاد 
آن و از جمله بندهای اصل 110 آن اجرا شود؟ اگر 
قرار اســت قانون اساسی اجرا شود، ما طبق اصول 
همین قانون می رویم به دنبال تدوین سیاست های 
کلی، اباغ و ســپس نظارت بر حسن اجرای آنها. 
حال چگونه می تــوان گفت که 
سیاست های کلی نظام خارج از 

قانون اساسی است؟
نبوی همچنین اظهار داشت: 
از همیــن نوع ایراداتی که امروز 
بــه هیئت عالی نظــارت گرفته 
می شــود، پیش تــر بــه نظارت 
خــود مجمع بر حســن اجرای 
سیاســت های کلی نظام گرفته 
می شــد. شــورای نگهبــان هم 
داشتند  رهبری  از  استفســاری 
که با این نظراتی که هیئت عالی 

نظارت به ما می دهد چگونه مواجه شویم؟ و رهبری 
هم پاسخ دادند که شما این ها را به مجلس منعکس 
کنیــد تا رعایــت کنند. یعنی از شــورای نگهبان 
خواسته اند که عاوه بر موارد عدم انطباق مصوبات 
مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی، نظرات 
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هــم درباره عدم انطباق مصوبات با سیاســت های 
کلی نظام را به مجلس منتقل کند. وی در پاســخ 
به این شــبهه که اعضای هیئت عالی نظارت صرفاً 
می تواننــد پیش از تصویب لوایــح و طرح ها اعام 
نظر کنند، خاطرنشــان کرد: اگر قرار بر این بود که 
نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً پیش 
از تصویب لوایح به کمیسیون های مجلس اعام شود 
که نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست های نظام، 
کاری تشــریفاتی بود و ممکن بود لوایحی تصویب 
و به قانون تبدیل شــود که مغایر با سیاســت های 

کلی نظام باشد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: آیا منتقدان نسبت به نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بر حســن اجرای سیاست های کلی 
نظام، از تفسیر شــورای نگهبان درباره اصل 110 
قانون اساســی مطلعند؟ شــورای نگهبان تفسیر 
کرده اســت حتی اگر هیئــت عالی نظارت مجمع 
نظراتش را درباره مصوبات مجلس به ما )شــورای 
نگهبان( ندهد، ما وظیفه داریم که بند 2 این اصل 
را در موضوع عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون 
اساسی رعایت کنیم یعنی سیاست های کلی نظام 
را هــم جلوی خود می گذارند و نظر خود را درباره 
مصوبــات اعام می کنند کما اینکه این کار را قبًا 
هــم کرده اند و در مــوارد قبلی مجلس هم ایرادی 

نســبت به آن نگرفته اســت. در این راستا شورای 
نگهبان رأساً اعام می کند که مصوبات مجلس مغایر 
با سیاست های کلی نظام است در نتیجه مغایر بند 
2 اصل 110 قانون اساسی است و مجلس باید این 
ایراد را رفع کند. پس در فرض اینکه حتی رهبری 
اختیار نظارت بر حســن اجرای سیاست های کلی 
نظام را به مجمع تشــخیص مصلحت نظام تفویض 
نمی کردند، باز هم شورای نگهبان طبق تفسیر این 
اختیار را دارد که از حســن اجرای این سیاست ها 
در مصوبات صیانت کند که همان صیانت از قانون 

اساسی است.
نبوی خاطرنشان کرد: پیشنهادی آمد که رؤسای 
قوای ســه گانه هم عضو هیئت عالی نظارت باشند، 
اما در واقع عــده ای از اعضای مجمع معتقد بودند 
که معنی نــدارد آنها که قرار اســت مورد نظارت 
گیرند، خود عضو هیئت عالی نظارت باشــند و این 
نظر را رهبری تأیید کردند و گفتند که رؤسای سه  
قوه می توانند در نشســت های هیئت عالی شرکت 
کنند اما حق رأی ندارند. وی شــبهه  ورود مجمع 
به حیطــه قانون گذاری را نیز اینطور پاســخ داد: 
ما قبــول داریم که مجمع قانونگــذاری نمی کند، 
ولی آیا باید بگویــد که این مصوبه مجلس مطابق 
سیاست های کلی نظام است یا نه؟ یعنی همان طور 
که شــورای نگهبان می گوید مصوبه ای مغایر شرع 
یا قانون اساسی نیست و معنی اش قانون گذاری از 
ســوی شورای نگهبان نیست، وقتی هم که مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اعام می کند که امسال 
مصوبه ای مغایرت با سیاســت های کلی نظام دارد 
 یــا ندارد، به معنی دخالــت در حیطه قانونگذاری 

نیست.

مرتضی نبوی:

طبق نظر رهبری سران قوا در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت
حق رأی ندارند



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
چهار شنبه           ۲۸ آذر ۱۳۹۷

۱۱ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۷۸

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/400/000سکه تمام طرح جدید
3/250/000سکه تمام طرح قدیم

1/720/000نیم سکه
1/020/000ربع سکه

630/000گرمی
302/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/010دار
11/808یورو
12/892پوند

1/988لیر ترکیه
2/771درهم امارات

مسئول بسیج وزارت نیرو گفت: نصب سه 
هزار پنل خورشیدی خانگی تا پنج کیلووات 
در 200 نقطه از مناطق محروم کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فــارس، داوود طارمی در 
گردهمایــی بزرگ بســیجیان صنعت آب و برق در 
نیروگاه برق طرشــت تهران اظهار داشت: نصب سه 
هزار پنل خورشیدی خانگی می تواند، موجب تأمین 
برق پایدار مناطق محروم شود. برنامه های اباغی به 
وزارت نیرو و بسیج به خوبی عملیاتی و اجرایی شده، 

بنابراین با استفاده از ظرفیت تمامی اقشار بسیج، طرح 
جهاد روشنایی از سه شنبه با هدف نصب سه هزار پنل 
خورشیدی خانگی تا پنج کیلووات در 200 نقطه از 

مناطق محروم کشور آغاز می شود.
وی افزود: بر اســاس این طرح سه مسئله کان 
کشور مورد توجه قرار گرفته که یکی از آنها مشکل 
رشــد روزافزون مهاجرت روســتاییان به شهرها به 
دلیل درآمد کم و ناپایدار است.مسئول بسیج وزارت 
نیرو خاطرنشان کرد: نیاز روزافزون به توسعه تولید 

بــرق تجدیدپذیر با مشــارکت بخــش خصوصی و 
ســرمایه گذاری پایین و درآمد مطلوب برای مناطق 
کم برخوردار مســئله ای اســت که این روزها مطرح 
و راه حل های مربوط به آن نیز طراحی شــده است 

تا بتوانیم همزمان برای حل مشکات اقدام کنیم. 
طارمی افزود: بر اســاس طرح مزبور با همکاری 
وزارت نیرو، ســازمان بســیج و بانک های عامل این 
مشکات مرتفع خواهد شــد و راهکاری اندیشیده 
شــده که در قالب آن با اســتفاده از وام های توسعه 

روستایی که از طریق همین بانک های عامل فراهم 
خواهد شد، نسبت به احداث نیروگاه های کوچک در 

منازل مسکونی روستاییان اقدام شود.
وی ادامه داد: در این صورت است که روستاییان 
با اشــتغال به نیروگاه داری و فروش برق تولیدی در 
قالب طرح تشــویقی وزارت نیرو با خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیر برای مدت 20 سال ضمن بازپرداخت 
تســهیات از محل فروش برق از یک درآمد نسبتاً 

خوبی بهره مند خواهند شد.

یک مسئول در وزارت نیرو:

بسیج ، 3 هزار پنل خورشیدی خانگی 
در روستاها نصب می کند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بسیاری 
از مشکات فعلی کشور ناشی از بی توجهی به 

حرف  محققان و پژوهشگران است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، کاظم خاوازی 
در همایش هفته پژوهش و معرفی دســتاوردهای 
تحقیقات کشاورزی اظهارداشت: طبق بررسی هایی 
که انجام شده، به ازای هر واگذاری فناوری به بخش 
خصوصی دو میلیون دار سرمایه به بخش کشاورزی 
بر می گردد. هر یک فناوری 142 فرصت شــغلی در 

کشور ایجاد می کند.
وی ادامه داد: طی 20 سال گذشته 43 رقم گندم 
آبی معرفی شــده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته 
است. محل درآمدی که از معرفی این ارقام گندم به 
اقتصاد کشور برگشته 12 هزار میلیارد تومان است. 

ضمن اینکه در حال حاضر 89 درصد گندم آبی که 
در کشور کشت می شود، از ارقام معرفی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به مشکاتی که سر 
راه تحقیقات وجود دارد، اشاره کرد و افزود: متاسفانه 
در کشور به توصیه های پژوهشگران و محققان توجهی 
نشده و بسیاری از مشکاتی که امروزه شاهد هستیم، 
نتیجه این بی توجهی هاست. به عنوان مثال، محققان 
از 20 ســال پیش درباره زاینده رود هشــدار دادند 
و کســی توجه نکرد و اکنون مشکات و معضات 

گریبان ما را گرفته است. 
خــاوازی در توصیه هایی به بخــش پژوهش و 
تحقیق گفت: مؤسســات پژوهشی قدیمی هستند 
و برای رویارویی با شرایط خاص باید این موسسات 
روزآمد شــوند. محققان هم بایــد در انجام کارهای 

تحقیقی جرأت علمی به خرج دهند و خود را درگیر 
کارهای روزانه دانشگاهی و ارائه طرح و مقاله نکنند. 
بایــد رویکرد محققان ما باید از محصول محوری به 
پیامد محوری تغییر پیدا کند، یعنی آنها باید به دنبال 
نتیجه و تاثیرگذاری کارهای خود باشند و ارائه صرف 

تحقیقات کافی نیست.
وی بــا بیان اینکه روش های محققان باید تغییر 
یابد، ادامه داد: کمیته های علمی و فنی باید ایجاد شود 
و روش های قدیمی باید دور ریخته شود و محققان ما 
نباید خودشان را درگیر فرمول ها و کارهای تئوریک 
دانشــگاهی کنند و باید کارهای تحقیقی خود را در 

عرصه عمل بررسی و نتایج آن را عرضه کنند.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: بسیاری از 
کارهای پژوهشــی که محققان ما انجام داده اند، از 

نظر دانشــگاهیان مردود شده، اما واقعیت این است 
که بخش کشاورزی عرصه عمل است و ارائه کارهای 

تئوریک کافی نیست.
خاوازی با بیان اینکه کشــور وابسته به واردات 
خوراک دام اســت اما اطاعات و تحقیقات محققان 
خاک می خــورد، گفت: اگــر از کارهای تحقیقاتی 
استفاده شود مشکات خوراک دام در کشور برطرف 
خواهد شــد. حتی کارهای تحقیقی انجام دادیم که 
می تواند برای شــورزدایی مراتع اســتفاده کنیم و 

می تواند تحول اساسی در تأمین علوفه باشد.
وی تاکید کرد: باید فناوری ها را وارد کرده و آنها 
را در کشور بومی سازی کنیم، از سوی دیگر ارتباط 
خوبی را با کارشناسان بین المللی داشته باشیم و از 

تمامی اطاعات آنها به نحو احسن استفاده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

بسیاری از مشکات کشور ناشی از بی توجهی به تحقیقات است

قیمت خودرو نوع خودروردیف
کارخانه

قیمت خودرو 
بازار

22.492.00037.500.000پراید 1111
22.709.00035.000.000پراید 2131
23.400.00035.200.000پراید 3151
74.952.600128.000.000چانگان4
27.507.00041.000.000تیبا صندوق دار5
31.143.00046.000.000ساینا دنده ای6
32.944.60056.500.000پژو 7405
8SLX 35.105.90059.500.000پژو
34.745.20058.000.000پژو 405 دوگانه سوز9
40.595.70070.000.000پژو پارس10
42.481.00079.500.000پژو پارسTU5کاس1113
36.286.00060.000.000پژو206 تیپ122
41.942.00071.500.000پژو206 تیپ135
42.763.10073.500.000پژوV8 206صندوقدار14
15)LX(33.535.40060.000.000سمند ال ایکس
16 EF7 34.338.20061.500.000سمند

سمند دوگانه سوز 17
36.616.00063.000.000کاس 16

46.989.40081.500.000دنا18
53.265.800115.000.000تندر پاس اتوماتیک19
47.128.30091.000.000پژو 207 دنده ای20
142.700.000282.000.000مزدا 213
50.000.000101.000.000اچ سی کراس22
48.264.00087.500.000پارس تندر23
20754/361/900116.000.000 اتوماتیک24
114.994.000239.000.000پژو 252008
39.590.00063.000.000رانا26
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گروه اقتصادی- 
در شرایطی که مســئوان دولتی اعام می کنند قیمت مرغ 
رقمی در حدود 10 هزار تومان اســت، اما قیمت هر کیلو مرغ در 
بازارهای کشور روز به روز افزایش یافته و با ثبت ارقام عجیب و 

غریبی باعث نارضایتی مردم شده است.
به گزارش خبرنگار ما، قیمت مرغ در روزهای اخیر به قدری افزایش 
یافته که هر روز می توان خبر جداگانه ای برای آن تنظیم کرد؛ متاسفانه 
مســئوان هم به جای اینکه پاســخگوی این افزایش قیمت ها و چرایی 
وضعیت کنونی باشــند، به دادن وعده و وعیدهای بی ســرانجام بسنده 

کرده اند. 
هفته جاری در شرایطی آغاز شد که قیمت هر کیلو مرغ از 12 هزار 
تومان به 13 هزار تومان در روز دوشنبه و در روز گذشته در برخی مناطق 

کشور به حدود 16 هزار تومان هم رسید!  
یکی از شهروندان مشهدی نیز در این باره در تماس با روزنامه کیهان 
اعام کرد به دلیل عدم عرضه مرغ در فروشگاه های مشهد، قیمت آن تا 
کیلویی 16 و 17 هزار تومان هم افزایش یافته و این باعث نارضایتی مردم 

مشهد از افزایش قیمت مرغ شده است. 
این در حالی اســت که چند روز پیــش محمود حجتی، وزیر جهاد 
کشــاورزی در حاشیه جلســه هیئت دولت گفته بود: »ارزیابی های ما و 
ســازمان حمایت نشــان می دهد که اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم 
گوشت مرغ در بازار باید حدود 10 هزار تومان باشد و عرضه این محصول 

با قیمت هایی بیش از این، اجحاف در حق مصرف کنندگان است.« 
به عبارت دیگر، در حالی که وزیر کشاورزی اعتقاد دارد قیمت واقعی 
مرغ رقمی در حدود 10 هزار تومان است، شاهد فاصله چشمگیر واقعیت 
و گفته های وزیر هســتیم؛ اما جالب تر اینجاست که بنابر اعام اتحادیه 
پرنده و ماهی، قیمت مرغ در مراکز خرده فروشــی 13 هزار تومان در هر 
کیلوگرم است و نرخ این کاا در عمده فروشی درب کشتارگاه 11 هزار و 
800 تومان، توزیع درب واحدهای صنفی 12 هزار تومان و خرده فروشی 
مرغ شمال 12 هزار و 400 تومان می باشد.یعنی حتی بین گفته های وزیر 
کشاورزی و اتحادیه پرنده و ماهی هم تفاوت چشمگیری وجود دارد، چه 

برسد به نرخ اعام شده توسط وزیر با نرخ بازار! 
البته با ورود مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به این موضوع باز 
هم وضع قیمت مرغ پیچیده تر شد، این مقام مسئول از طرفی بر قیمت 
9800 تومانی ستاد تنظیم بازار صحه گذاشته و از طرفی اعام کرده ممکن 

است در نقاطی تا 14000 تومان هم به فروش برسد! 
حمید ورناصری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قیمت 
مصوب مرغ برای مصرف کننده در ســتاد تنظیم بازار 9800 تومان اعام 
شد؛ قیمت عرضه مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام نیز 8900 
تومان اســت.وی در واکنش به قیمت روز اعامی هر کیلوگرم 13000 
تومان اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، گفت: واقعیت قیمت مرغ 
در بازار حدود 12000 تومان اســت اما این به آن معنی نیســت که این 
محصول به  قیمت های بااتر و حتی 14000 تومان نیز در برخی از نقاط 
به فروش نرسد، اما باید توجه داشت که این قیمت ها ماک قیمت گذاری در 
بازار نیست.گفتنی است، قیمت مرغ در شرایطی با افزایش چشمگیر و قابل 
توجهی رو به رو شده که پیش از آن، قیمت گوشت قرمز هم در برخی موارد 
تا کیلویی 80 هزار تومان افزایش یافته و عما دسترسی مردم را به این 
منبع پروتئینی سخت تر کرده بود؛ حاا به نظر می رسد با افزایش قیمت 

گوشت مرغ، مرغ هم کم کم از دسترس مردم خارج شود.     

علی رغم وعده های مسئوان دولتی رخ داد
انتقاد مردم نسبت به

 افزایش روزانه قیمت مرغ

نایب رئیس اول اتحادیه اماک استان تهران 
گفت: تکمیل واحد های مسکن مهر به ثبات 
برای سرمایه گذاری  نقدینگی  هدایت  و  بازار 

در بخش مسکن کمک می کند.
حسام عقبا یی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بیان اینکــه طبق آمارهای بانک مرکزی، 
در ماه گذشــته قیمت ها در بازار مسکن، رشد 83 
درصدی داشته است، گفت: بررسی های میدانی نیز 
حا کی از آن است که قیمت مسکن در این بازار بیش 

از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامــه داد: افزایش تســهیات بانکی باید 
متناسب با قیمت مســکن باشد زیرا که هم اکنون 
بســیاری از دریافت کنند گان تســهیات از خرید 
مسکن جا مانده اند و دولت باید در این بخش اقدامات 

ازم را به کار گیرد.
 عقبا یی افزود دولت باید با تکمیل مسکن مهر 
این واحد ها را وارد بازار مسکن کند زیرا که هم اکنون 
بسیاری از خریداران به دنبال سرپناهی در حاشیه 

نایب رئیس اتحادیه اماک استان  تهران:

تکمیل مسکن مهر به ثبات بازار کمک می کند

شهر ها هستند.
وی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید میزان 
تسهیات را بیش از گذشته تقویت کنند.همچنین 
واحد های مســکن مهر به ویژه در پردیس، پرند و 

هشتگرد باید هر چه ســریع تر به اتمام برسند زیرا 
که پایین آمدن قدرت خرید مردم، زمینه ساز رونق 

بازار خرید و فروش مسکن در این شهر ها می شود.
عقبا یی در پایان تاکید کرد: دولت باید نقدینگی 

در دســت مردم را به سمت سرمایه گذاری در بازار 
مسکن هدایت کند و با افزایش تولید بتواند عرضه 

و تقاضا را به ثبات برساند.
گفتنی اســت در 5ســالی که از دولت حسن 
روحانی گذشته اقدام جدی برای تکمیل واحدهای 
مسکن مهر به عمل نیامد که علت اصلی آن هم به 
تفکر عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بر 
می گردد. وی در 5ســال مدیریت خود بر وزارت راه 
و شهر ســازی بارها به مسکن مهر حمله کرد و از 
واژگانی نظیر شهربرانداز،مزخرف،مســجد ضرار و...
بر ضد مســکن مهر استفاده کرده بود.این حمات 
آخوندی به مســکن مهر در حالی بود که وی وعده 
ساخت مســکن اجتماعی را داده بود ولی تا پایان 
مسئولیتش هیچ اقدام عملی در این باره انجام نداد 
و حتــی در روز تودیع خود به نســاختن حتی یک 
مسکن افتخار کرد! عباس آخوندی از جمله مدیرانی 
بود که ژست لیبرال بودن به خود می گرفت و علیه 

سازمان های حمایتی سخن می راند.

در حالی  که مالیات بر عایدی مسکن راهی 
برای کاهش و کنترل قیمت مسکن ومقابله با 
سوداگران است، بازی جدیدی با هدف طوانی 
کردن بررسی این طرح در مجلس کلید خورده 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس، چند ماهی اســت 
که بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه اماک در 
کمیسیون اقتصادی و عمران مجلس مطرح است و 
نمایندگان آن را مقدمه ای بر اخذ مالیات بر ثروت یا 

دارایی عنوان می کنند.
به تازگی اخباری از مجلس به گوش می رسد که 
برخی نمایندگان با مطرح کردن این موضوع که اگر 
می خواهیم مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را تصویب 
کنیم باید بازار سرمایه های دیگر نیز دیده شود، سعی 
دارند روند بررسی این طرح را به تاخیر بیندازند. به 
نظر می رسد کمیســیون عمران مجلس با توجه به 
همین فضا، بررســی طرح را متوقف کرده و تصویب 
آن را منوط به این اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس 

عنوان کرده اســت.گفتنی اســت بازار مسکن یک 
بازار استراتژیک است که باید نخستین کارکرد آن، 
تأمین نیاز خانواده ها به سرپناه مناسب باشد. مسکن 
از نیازهای اولیه و ضروری افراد است و قابل مقایسه 
با بازارهای دیگر نیست، لذا حذف دالی از این بازار 
اولویت دارد.با این وجود، بازار مسکن به طور سنتی 
با دالی و تقاضای سرمایه گذاری غیرمتعارف همراه 
بوده و به همین علت، نیازهای اولیه و ضروری مردم 
به ابزار دالی و سرمایه گذاری غیرمولد واسطه گران 

و صاحبان سرمایه بدل شده است.
یکی از بزرگ ترین گروه های سرمایه گذار در این 
بازار، بانک ها، بویژه بانک های خصوصی هستند که 
با اســتفاده از سپرده های مردم و همچنین خطوط 
اعتباری بی رویه ای که بانک مرکزی در اختیار آنان 
قــرار داده، به جای ورود به فعالیت های تولیدی، به 
عنوان دال به بازارهای ارز و طا و مسکن وارد شده 
و با دارایی مردم به تجارت و احتکار کااهایی مانند 
مسکن می پردازند. طبیعی است که این قبیل گروه ها، 

از مالیات بر عایدی سرمایه ناخشنود خواهند بود.
پیشــتر علی اکبر کریمی یک عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسامی درخصوص طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه بر اماک آن را مقدمه ای 
بر اخذ مالیات بر ثروت یا دارایی عنوان کرده و گفته 
بود: طرح الحاق یک ماده قانون مالیات های مستقیم 
و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن 
در شهریورماه در مجلس شورای اسامی ارائه و چاپ 
شده است. براساس این طرح یک متن به عنوان ماده 

60 به قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود.
وی افزود: براساس مفاد این ماده و تبصره های آن 
بعد از یک ماه از تاریخ تصویب قانون کلیه معاماتی 
که درخصوص اماک و مســتقات با کاربری های 
مســکونی تجاری و اداری صورت می گیرد، مشمول 
مالیات بر عایدی ســرمایه اماک خواهد بود و این 
قانون در مورد کل مناطق کشور و حتی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی نیز ساری و جاری است.
در همین رابطه، افشــین پروین پور، کارشناس 

سیاست گذاری مســکن درباره اینکه چه ارگانهایی 
بایــد این مالیات را اجرا می کردند که در اجرای آن 
تعلل کرده اند، گفت: ســازمان امور مالیاتی باید این 
کار را انجام می داد اما همواره متولی بخش مسکن و 
مستغات وزارت راه و شهرسازی است و باید از دولت 
آن را پیگیری و جلســاتی را با سازمان امور مالیاتی 

برگزار و رایزنی می کردند.
وی اظهار کرد: مخالفت برخی از افراد با اجرای 
دریافت این مالیات برای این است که چون سوداگران 
عاقه ای به کاهش قیمت مسکن ندارند بنابر این فضا 
را متشنج می کنند و اعام می کنند که این مالیات 
از تقاضای مصرفی دریافت می شود در حالی که این 
طور نیست چون که آن ملک، ملک مصرفی است و 
از آن استفاده می شود و مالیات بر عایدی از آن اخذ 
نمی شود. مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله 
می کند و چون سرمایه گذاران ملک های اضافی دارند 
و کسب و سود می کنند این مالیات بر عایدی مسکن 

با آنها مقابله می کند.

از سوی برخی نمایندگان مجلس رخ داد

بازی جدید برای فرار از تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن

رئیس  اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی با اعام نرخ 
میوه های شب یلدا، از مردم خواست هرگونه گران فروشی را 

به این اتحادیه گزارش کنند تا با آن برخورد شود.
اسداه کارگر به ایسنا گفت: قیمت  میوه ویژه شب یلدا مشخص 
شــده و از مردم می خواهیم تا اگر در میوه فروشی شاهد گران فروشی 
یا تخلف دیگری بودند با شماره تلفن 02155662380 تماس بگیرند 

تا در سریع ترین زمان به این موارد رسیدگی کنیم.
وی افزود: قیمت عمده فروشــی انواع میوه و تره بار یکشنبه هفته 
جاری کشــف شده و مردم میوه های مورد نیازشان را برای شب یلدا 
می توانند با این نرخ به اضافه 15 تا حداکثر 35 درصد ســود منطقی 
خرده فروشی، تامین کنند و هیچ واحد صنفی فروشنده میوه حق ندارد 

میوه را گران تر از این نرخ ها به مردم بفروشد.
گفتنی است، بر اساس نرخنامه میوه های شب یلدا از عمده فروشی 
تا خرده فروشــی، قیمت انار از چهار هزار تا هفت هزار و 425 تومان، 
هندوانه یکهزار تا ســه هزار و 375 تومان، پرتقال جنوب پنج هزار تا 
9450 تومان و پرتقال شــمال 1500 تا سه هزار و 375 تومان اعام 

شده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، امسال دولت چند ماه دیرتر 
از زمان مقرر، به فکر تنظیم بازار میوه شب عید افتاده است. چند روز 
قبل، حسین شیرزاد؛ رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در 
جلســه تنظیم بازار میوه شب عید، از برنامه ریزی برای ذخیره سازی 
70 هزارتن میوه برای تنظیم بازار شب عید 98، خبر داد و افزود: 30 
هزار تن سیب درختی و 40 هزارتن پرتقال برای عید 98 ذخیره سازی 
می شــود؛ همچنین 20 درصد پرتقال و 20 درصد سیب درختی نیز 

میزان ذخایر احتیاطی است.
در ایــن میان در حالی که برخی عنوان می کنند به دلیل کاهش 
تولید ســیب درختی در سال جاری، برای تنظیم بازار شب عید باید 
واردات این محصول مدنظر باشــد، یکی از مســئوان وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: میزان ذخیره سازی سیب به مقداری است که 30 

هزارتن شب عید را تامین می کند.
همچنین رئیس اتحادیه ملی محصوات کشــاورزی با بیان اینکه 
امسال قرار بود که وزارت صمت، کار ذخیره سازی را در شهریور انجام 
دهد، اظهارداشــت: در یکی دو هفته گذشــته مطرح شده که وزارت 
جهاد کشاورزی این کار را انجام خواهد داد. تاکنون هیچ کدام از این 
وزارت خانه ها موفق نشــده اند که این کار را به سرانجام برسانند و در 
حال حاضر نیز، سیبی روی درخت نمانده که بتوانند خریداری کنند. 

ضمن اینکه تولید پرتقال نسبت به سال گذشته بیشتر است. 
وی درباره اینکه آیا عدم حضور دولت، منجر به نابســامانی بازار 
میوه در ایام عید نخواهد شــد، گفت: چنیــن اتفاقی رخ نمی دهد و 
شاید رانت هایی در  این زمینه ایجاد شود. دولت باید اقدامات نظارتی 
خود را قوی تر انجام دهد و بر عرضه میوه از میادین عمده فروشــی تا 

خرده فروشی ها، نظارت کامل داشته باشد.  

قیمت میوه های شب یلدا اعام شد

گروه اقتصادی- 
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بهره وری 
باای کشت های گلخانه ای گفت: توسعه کشت 
گلخانه ای نسبت به سال گذشته دو برابر شده 

است. 
به گزارش خبرنگار ما، محمود حجتی در نشست 
کنفرانس دوســاانه اقتصاد آب اظهار داشت: ما در 
ارتبــاط با آب یکی بحث مدیریــت را داریم و یکی 

هم بحث مصرف. 
وی افزود: در زمینه مدیریت میزان آب، شــاید 
حیاتی ترین کاری که باید انجام دهیم تغذیه کردن 
ســفره های زمینی اســت؛ یکی از گرفتاری های ما 
برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی بوده و تعادل 

این سفره ها روز به روز بدتر شده است. 
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث مصرف، 

نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورها، بیشترین 
مصرف آب در بخش کشــاورزی است؛ وزارت نیرو 
اعداد بااتری نسبت به وزارت کشاورزی اعام می کند 
اما مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 75 تا 80 

درصد است. 
حجتی با اشــاره به راهکارهای وزارت کشاورزی 
بــرای افزایش بهــره وری آب، بیان کرد: توســعه 
کشــت های گلخانه ای، میزان بهره وری را در برخی 
محصوات جالیزی تا 10 برابر افزایش می دهد و این 
کشت ها نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. 

به گفته وی، علیرغم اینکه هرسال آب کمتری 
در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته و جمعیت هم 
افزایش پیدا کرده اســت، اما آمار صادرات و واردات 
محصوات غذایی در هشــت ماهه امسال، نسبت به 

سال گذشته یک میلیارد دار بهبود یافته است. 

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه از 0/9 ماده 
محصول در یــک متر مکعب آب به 1/32 محصول 
رسیدیم، گفت: بیشــترین سرمایه گذاری در بخش 

مزارع در پنج سال اخیر انجام شده است. 
در ادامه این نشست رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز 
با اشــاره به اینکه دیگر زمان دسترسی به منابع آب 
فراوان برای توســعه گذشته است، اظهار داشت: در 
حالی که فقط 12 درصد زمین های کشور زیر کشت 
قرار دارد، بیش از 90 درصد آب به طور ناخالص در 

این بخش مصرف می شود. 
وی افزود: این در شرایطی است که کشاورزی تنها 
11 درصد تولید ناخالص کشور و 17 درصد اشتغال 

را تامین کرده است. 
وزیــر نیرو بــا بیان اینکه بخش کشــاورزی در 
زمینه اشــتغالزایی موفق عمل نکــرده گفت: ارزش 

افزوده تولید گلخانه های صنعتی نسبت به محصوات 
کشاورزی 40 به یک می باشد و نسبت اشتغال آن هم 

بیشتر است. 
اردکانیان با اشاره به اینکه به دلیل قیمت پایین 
آب، کشاورز انگیزه کافی برای کاهش مصرف ندارد، 
بیان کرد: قیمت کنونی آب شــرب مناطق شهری 
حدود 47 درصد قیمت تمام شــده است و این رقم 

برای روستاها 24 درصد می باشد. 
به گفته وی، وزارت کشاورزی با ورود به موضوع 
آب مجازی و کشت فراسرزمینی، افق روشن تری را 

برای ورود بخش خصوصی ترسیم کرده است. 
وزیر نیرو به واردات 40 میلیارد متر مکعبی آب 
مجازی و صادرات هفت میلیارد متر مکعبی آن اشاره 
کرد و گفت: البته با این وجود )با توجه وضعیت آبی 
کشور ما( باز هم واردات ما کم و صادرات ما زیاد است. 

وزیر جهاد کشاورزی:

توسعه کشت گلخانه ای نسبت به پارسال 2 برابر شد

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران درباره تعیین تکلیف کارتهای سوخت 
باقی مانده در ادارات پست، اعام کرد: توزیع 
مجدد کارت های سوخت معطله توسط اداره 

پست آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران، دیروز با صدور اطاعیه 
جدیدی اعام کرد: با توجه به هماهنگی به عمل 

آمده با شــرکت پســت جمهوری اسامی ایران، 
کارت هوشمند سوخت خودرو و موتورسیکلت های 
شماره گذاری شده بین سال های 1393 تا 1397 
که پیش از این توســط پســت، توزیع و برگشت 
خورده است، مالکان آنها از روز سه شنبه 27 آذرماه 
می توانند به سایت اینترنتی شرکت پست به نشانی
WWW.POST.IR مراجعه و با درج شــماره 
VIN خــودرو )مربوط بــه بخش پیگیری کارت 

سوخت( در ســامانه پیگیری مرسوات سازمانی، 
از آخرین وضعیت و نحوه دریافت کارت ســوخت 

خود مطلع شوند.
این اطاعیه تاکید می کند؛ مالکان این خودروها 
نیاز به ثبت نام برای کارت سوخت المثنی ندارند و 
کارت سوخت آنها در اسرع وقت از طریق شرکت 

پست برای آنها ارسال خواهد شد.
تمامی خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت 

هستند و کســانی که از سال 94 به بعد به دلیل 
الزامی نبودن کارت ســوخت شخصی در فرآیند 
ســوخت گیری، اقدام به گرفتن کارت ســوخت 
خودروی نوشماره خود نکرده اند، نیازی به ثبت نام 
کارت سوخت المثنی ندارند، چرا که کارت سوخت 
آنها موجود است و فقط به دلیل مراجعه نکردن یا 
دسترسی نداشتن به آدرس مالک خودرو، برگشت 

داده شده است.

اطاعیه جدید شرکت ملی پخش

توزیع کارتهای سوخت معطل مانده در پست آغاز شد

گروه اقتصادی- 
آمارهای رسمی از ضریب جینی در کشور نشان می دهد طی پنج 

سال گذشته شکاف طبقاتی به طور مداوم بیشتر شده است. 
»ضریب جینی« شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان 
مردم به شــمار می رود؛ باا بودن این ضریب در یک کشور معمواً به عنوان 
شــاخصی از باا بودن اختاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در 
نظر گرفته می شود، هرچقدر این شاخص به عدد یک نزدیک تر باشد، نشان 
دهنده بیشــتر بودن نابرابری می باشد. جدیدترین آمار مرکز آمار در زمینه 
شکاف طبقاتی )ضریب جینی( نشان می دهد بدتر شدن شکاف طبقاتی در 
سال گذشته نیز ادامه داشته است. براساس این آمار، شاخص ضریب جینی 
که در سال 1395 معادل 0/3900 بوده، تا پایان سال 96 با 0/0081 افزایش 
به 0/3981 رسیده است. البته افزایش ضریب جینی، فقط مربوط به یکسال 
اخیر نیســت، چه اینکه در طول پنج سالی که از عمر دولت حسن روحانی 
می گذرد، این شــاخص به طور مداوم بدتر شده، چنانچه آمارهای مرکز آمار 
نشــان می دهد از سال 92 تا 95، ضریب جینی به ترتیب 0/365 ، 0/378، 
0/385 و 0/390 بوده است. ازم به ذکر است در سال 1390 و 91 هم که 
سال های قبل از روی کار آمدن دولت کنونی محسوب می شود، ضریب جینی 
کمتر از میزان کنونی بوده و بر همین اساس می توان گفت: در سال 1396 

بدترین شکاف طبقاتی در دهه 1390 به ثبت رسیده است. 
متاسفانه در طول پنج سالی که از دولت روحانی گذشته و شکاف طبقاتی 
سال به سال افزایش یافته، شاهد هیچ گونه موضع گیری از سوی رئیس جمهور 
و یا دولتمردان در این زمینه نبوده ایم. افزایش شــکاف طبقاتی در این دوره 
در شرایطی رخ داده که در دولت قبلی )سال 1384 تا 1391( شاهد پایین 
آمدن ضریب جینی از 0/424 به 0/365 رسیده بودیم که در نوع خود کاهش 

محسوس و چشمگیری محسوب می شود؛ 

بدهی بانک های خصوصی به بانــک مرکزی به 84 هزار و 740 
میلیارد تومان رســید که این رقم معادل 35/8 درصد از کل پایه 

پولی است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، هر زمان که آمار متغیرهای پولی و بانکی 
منتشر می شود، رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیشتر و نگرانی ها از این 

روند بااتر می رود.
بر اســاس گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه سال جاری که به تازگی از 
سوی بانک مرکزی منتشر شده است، فقط در مهرماه امسال بدهی بانک های 
خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی هشــت هــزار و 360 میلیارد تومان 
افزایش یافته اســت. به عبارت دیگر بانک های خصوصی در یک ماه معادل 
دو مــاه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشــت کرده اند. اگر این 
عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد 59 هزار و 857 میلیارد تومان 

نقدینگی جدید می رسیم.
رئیس کل بانک مرکزی هشــتم مهرماه امسال در بخشنامه به بانک ها و 
موسســات اعتباری اعام کرده بود که نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت 

خود اقدام کنند.
هر چند که از همان ابتدا مشخص بود این بخشنامه با چنین چارچوب هایی 
قابل اجرا نیست اما آمارهای مهرماه نشان می دهد نه تنها این بدهی کاهش 
نیافته است، بلکه میزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه های قبل بیشتر 
بوده است.روند رو به رشد بدهی  بانک های خصوصی به بانک مرکزی در 5 سال 
اخیــر به تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل 
شده است. کافی است ارقام بدهی این بانک ها از شهریور 92 تا مهرماه 97 را 
مرور کنیم. بدهی بانک های خصوصی و موسســات اعتباری به بانک مرکزی 
در پایان شــهریور ماه 92 به میزان 2 هزار و 827 میلیارد تومان بوده است. 
این روند در پایان مهرماه 95 به 22 هزار و 360 میلیارد تومان می رســد و 
در مهرماه سال 96 هم 52 هزار و 730 میلیارد تومان می شود. در یک سال 

اخیر این بدهی 109 هزار و 740 میلیارد تومان شده است.
اگر خط اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را از کل بدهی 
بانک های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد 84 هزار و 740 میلیارد 
تومان می رسیم. به عبارت دیگر در مدت 5 سال، بدهی بانک های خصوصی 

به بانک مرکزی حدود 29 برابر شده است.
از طرف دیگر بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها ســه 
هزار و 940 میلیارد تومان است و بدهی بانک های تخصصی 46 هزار و 860 
میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، خط اعتباری مسکن مهر است.
بانک مرکزی و دولت با هدف انضباط پولی روند اعطای تسهیات مسکن مهر 
را متوقف کرد اما بی انضباطی به گونه ای دیگر و به بدترین شــکل ممکن سر 
باز کرد. مطالبات معوق، سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های دیربازده مانند 
پروژه مال های بزرگ از ســوی بانک ها و نرخ سود بانکی بااتر از نرخ تورم و 
رشــد اقتصادی در چند سال گذشته از دایل ایجاد عدم تعادل در ترازنامه 
بانک ها شــده و همین شــرایط بانک های خصوصی را وابسته به منابع بانک 
مرکزی کرده است.به عبارت دیگر، همه مردم ایران در مدت پنج سال اخیر یک 
میلیون و 24 هزار تومان هزینه بقای بانک های خصوصی را پرداخت کرده اند.

طبق آمار بانک مرکزی
بدهی بانک های خصوصی

 به 84 هزار میلیارد تومان رسید

براساس آمارهای رسمی
شکاف طبقاتی در 5 سال اخیر
 به طور مداوم بیشتر شده است



گزارش روز
صفحه ۵

چهار شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ 
۱۱ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۸

افقی:
 1- پارامتری مهم و شــاخص در سنت نیکوی ازدواج- 
نقشــه خارجی 2- شــاهکاری از ارنســت همینگوی 
نویسنده بزرگ آمریکایی- سلطان طنز ادبیات انگلستان 
3- تپه های آن در عباس آباد تهران اســت- معضلی که 
شهروندان کانشهرهای پرجمعیت را کافه کرده است 
4- آستین در زبان ترکی- خط کش مهندسی- سدی در 
استان تهران- زبان شیرین هموطنان آذری 5- اصلی ترین 
عنصر حیات- نوعی پسوند- اولین شهید تاریخ اسام- 
عــرب می گوید نه 6- لکنت زبان- تکرارش کاخ موزه ای 
اســت در پایتخت- از شــهرهای قدیمی کشــور مصر 
7- انجام دادن- مهم ترین نیاز برای فکر کردن- مهم ترین 
اتفاق پس از عصر عاشــورا برای اهل بیت امام حســین 
علیهم السام 8- سرخ رنگ- فیلسوف معروف آلمانی که 
از شاگردان هگل بود 9- برد آن معروف است- نجیب زاده 
جنگجوی قرون وســطی در اروپا- دل آزار کهنه 10- مو 
ندارد- کلمه شــرطی- مترسک ســر جالیز 11- نشان 
مفعول بیواســطه- رودی در کشــور آلمان- از نام های 
بهشت- اساس و چارچوب 12- ورزشگاه اختصاصی تیم 
فوتبال لیورپول- مخترع ماشین بخار- مهم ترین سازمان 
اقتصادی منطقه 13- سوره ای در قرآن کریم- رمز مقدس 
عملیات بیت المقدس- دانشی که با حقایق سروکار دارد 
و از آن ســوال می کند 14- ســازمان تولیدکننده نفت 
کشورهای عربی- عالم جلیل القدری که کتاب نهج الباغه 
را گردآوری نموده اند- واحد پول کشور ژاپن 15- محافظی 
برای پله ها- در فرهنگ کهن ایرانیان نام فرشــته ای که 

نماینده پاکی است.

عمودی:
1- شــایع ترین بیماری عصر که بیش از دوسوم 
جمعیت جهان بــه آن مبتا هســتند- تااب 
بین المللی غرب ایــران 2- آب بند- یکی از مواد 
غذای سنتی آبگوشــت- نام جدید کشور برمه 
3- بزرگراهی در تهران- هر فرازی دارد 4- کلید 

شماره 11295 جدو    ل

رســتگاری- زغالسنگ مرغوب- شاعری که وی 
را پیامبر ستایشــگران نامیده اند- کلمه تعجب 
5- اصلی از اصول دین- خروس جنگی- کلمه ای 
که معنی اما را می رســاند 6- فیلمی از ابراهیم 
حاتمی کیا- هدیه دادن و بخشــیدن 7- سام 
تنگنا  و  بیگانه- همان مونیتور اســت- سختی 
8- ســهل تر و آســان تر- دریای عرب- سخن 
بیهوده- والی شرابخوار کوفه 9- نقش نمایشی- 
حرف ندا- کتاب مهم ابوعلی ســینا در حکمت 
و فلســفه- درآمد 10- اصلی فراموش شده در 
برخوردهای اجتماعی- اولین رخداد مهم زندگی- 
چاشنی ضدســرطان 11- ماه دوستی- سرودن- 
کنیز حضرت فاطمه)س( 12- ماده بیهوشی اطاق 
عمــل- در زبان عامیانه پیوند دادن یا دوختن دو 
چیز را گویند- نوعی ورزش کشتی 13- سرمربی 
آلمانی تیم فوتبال استقال تهران- از وسایل بازی 
بچه ها- رشته کوهی در جنوب کاشان 14- جوان 
سیاه پوست آمریکایی که توسط پلیس سفیدپوست 
در شهر فرگوسن کشته شد و موج اعتراض سیاهان 
را برانگیخت- خطی قدیمی که اهل بیت علیه السام 
قرآن کریم را با آن نوشته اند 15- بیماری خاموش 
و خطرناکی که اکثر خانم های ســالمند دچار آن 

هستند- دومین کشور پرجمعیت جهان.

 همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن
به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن
ز وجود بــی نیازش طلب نیاز کردن
به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

واژه خیر در مقابل شــر قرار دارد و به اعمال 
و کارهایی گفته می شــود که مطلوب و مرغوب 
است و باعث رضایت و خرسندی خداوند متعال 
می شود، اطاعت از دستور پروردگار، سبقت گرفتن 
در کارهای خوب و اقدامات پسندیده، پرهیز نمودن 
از گناه و بزه از جمله کارهای خیر محسوب می شود 
که افرادی کــه این کارهای خیر و نیک را انجام 

می دهند افراد خیر یا نیکوکار نامیده می شوند.
خداوند متعال در جای جای قرآن انســان ها 
را به »فاســتبقوا الخیرات« و پیشــی گرفتن در 
نیکی ها و اعمال خیر توصیه نموده و در آیه 148 
ســوره بقره می فرماید: هر جا باشید خداوند همه 
شــما را برای پاداش و کیفر در برابر اعمال نیک 
و بد در روز رستاخیز حاضر می کند زیرا او بر هر 

کاری توانا است.
تأثیر کار خیر بر زندگی انسان

درآموزه های دینی و اخاقی، کمک به دیگران 
یکی از مهمترین وظایف انسانی است، انجام امور 
روزمره بعد از مدتی برای انســان تکراری و عادی 
می شــود و لذتی ندارد امــا ماهیت اعمال خیر و 
نیکوکارانه به گونه ای اســت که افراد نیکوکار هر 
چه که کار خیر انجام می دهند اشتیاق بیشتری 
برای اعمال خداپسندانه در خود احساس می کنند.

»معصومــه طاهریانپور« روانشــناس در این 
باره به گزارشــگر کیهان می گوید: »افراد نیکوکار 
و کســانی که زندگی شــان با امور خیریه عجین 
شــده است به هنگام انجام کارهای نیک دو لذت 
نصیبشــان می شــود، در درجه اول در خود این 
افراد آنچنان احساس لذت و شعفی از انجام امور 
خیریه به وجود می آید که تصور می کنند به جای 
دو دست دو بال دارند و در آسمان پرواز می کنند 
و در درجه بعدی شادی و لذتی است که از دیدن 

شادی دیگران در خود احساس می کنند.«
وی اضافــه می کند: »متأســفانه عمر آدمی 
چندان طوانی نیست و فردای قیامت هم معلوم 
نیست و کســی نمی داند که از مجموع کارهایی 
که در طول زندگیش انجام داده کدام عمل خیر 
و کدام عمل شر بوده است چرا که برخی از اوقات 
ممکن اســت ناخودآگاه دل کسی را شکسته و او 
را آزرده کرده ایــم که باید در صدد جبران برآییم 
و کفه ترازوی اعمال خود را به سمت اعمال نیک 
و خیرخواهانه ســنگین نماییم.« این کارشناس 
همچنیــن می گوید: »هیچ کس نمی تواند بگوید 
که در تمام طول زندگی اش گناه یا خطایی انجام 
نداده اما چه خوب است که انسان اسم خود را در 
اهداف خیر بنویسد و به عنوان فرد خیر و نیکوکار 

در بین مردم شناخته شود.«

نگاهی به فعالیت خیرین مدرسه ساز- بخش نخست

اعتای فضای آموزشی با همت خیرین
 فریده شریفی

* یک روانشناس: افراد نیکوکار و کسانی که زندگی شان با امور خیریه 
عجین شده به هنگام انجام کارهای نیک دو لذت نصیبشان می شود، 
در درجه اول در خود این افراد آنچنان احساس لذت و شعفی ایجاد 

می شود که تصور می کنند به جای دو دست دو بال دارند و در آسمان 
پرواز می کنند و در درجه بعدی از دیدن شادی دیگران شاد و خرسند 

می شوند.

* رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس: خیرین 
مدرسه ساز معماران فرهنگی جامعه هستند و با درک صحیحی 

که از جایگاه نظام آموزش و پرورش به عنوان ابزار توسعه دارند 
آینده سازان و استعدادهای امیدآفرین کشورمان را به سمت 

رشد و توسعه هدایت می کنند.

مدرسه سازی بهترین ذخیره آخرت
هیــچ چیز بهتــر از صدقه جاریــه و اعمال 
نیکوکارانه نمی تواند در زندگی انسان ها تأثیر داشته 
باشد و آخرتی خداپسندانه برای او رقم بزند، انسانی 
که از مال دنیا می گذرد و در امور عام المنفعه سهیم 
می شــود نه تنها دنیای خود را آباد ساخته بلکه 
ذخیره با ارزشی برای آخرت خود اندوخته است.

خانم »فتح آبــادی« کارمنــد در این زمینه 
می گوید: »بســیاری از افراد فکــر می کنند که 
فقط با پول و ثروت می توانند دســت به کارهای 
خیرخواهانه و خداپسندانه بزنند و برای اینکه در 
یک کار عام المنفعه شرکت کنند باید میلیون ها 
به یک نهاد، ســازمان یا امور خیریه کمک کنند 
در حالی که اینچنین نیست و گاهی یک لبخند و 
دادن انرژی مثبت به اطرافیان می تواند به عنوان 

امور خیریه محسوب شود.«
این خانــم کارمند به نقل خاطــره ای برای 
گزارشگر کیهان می پردازد و می گوید: »چند وقت 
پیش پسرم از مدرسه به منزل آمد و بسیار ناراحت 
و غمگین بود، وقتی علت را از او پرســیدم گفت، 
همکاســی اش چند سال پیش پدرش را در یک 
سانحه رانندگی از دســت داده و چند روز دیگر 
تولدش است اما در این شرایط و با توجه به نبودن 
پدر تمایل ندارد جشن تولد بگیرد و دوستانش را 
به خانه خود دعوت نماید، به همین خاطر من با 
همسرم صحبت کردم و بعد از صحبت با مادر این 
دانش آموز تصمیم گرفتیم او را خوشحال کنیم و 
یک تولد غیر منتظره برای او برنامه ریزی کرده و 
او را شاد نماییم که خوشبختانه موفق هم شدیم 
و یک تولد بســیار زیبا، دلچسب و صمیمی برای 
او تدارک دیدیم و تمام دوســتانش را هم دعوت 
کردیم و البته رضایتی که در صورت همکاســی 
پسرم در آن شب دیدم هیچ گاه از یادم نمی رود.«

از ایــن خانــم کارمنــد در مــورد کار خیر 
او می گوید:  مدرسه ســازی ســؤال می کنیــم، 
»مدرسه ســازی و مشارکت در ساخت مدارس و 
فضاهای آموزشــی هم که جای خود را دارد و از 
بهترین اعمال نیکوکارانه محسوب می شود چرا که 
مدرسه سازی مستقیماً با آموزش و فرهنگ مردم 
در ارتباط است و موجب ارتقای فرهنگ عمومی 
جامعه می شود و هر قدر که تعداد با سوادان کشور 
افزایش یابد افکار عمومی غنی تر می شــود و آن 

جامعه به پیشرفت و تکامل می رسد.«

معماران فرهنگی جامعه
یکی از ارکان تربیت و پرورش در هر کشوری 
مدرســه و تحصیل اســت، اگر افراد یک جامعه 
از تحصیل مناســب برخوردار شــوند بسیاری از 
مشکات اجتماعی و فرهنگی کشور حل خواهد 
شد. این دغدغه انسانی سبب شده تا عده بسیاری 
از خیرین به ســراغ ســاخت، تجهیز و نوسازی 
مدارس بروند. چرا که با توجه به ظرفیت کشور، 
مــدارس کنونی کفاف تعــداد جویندگان علم را 
نمی دهد. مهراله رخشــانی مهر معــاون وزیر و 

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور در این باره می گوید: »خیرین مدرسه ساز 
معماران فرهنگی جامعه هستند و با درک صحیحی 
از جایگاه نظام آمــوزش و پرورش به عنوان ابزار 
توســعه، خطر بازماندن از قافله رشد و توسعه را 
نهیب زده و بر این باور هســتند که آینده سازان، 
استعدادها و ســرمایه های امیدآفرین کشورمان 
نیازمند مراقبت و برخورداری از فضا و تجهیزات 

مناسب آموزشی هستند.«
وی اضافه می کند: »خیرین مدرسه ساز افرادی 

آبرودار در نزد خداوند هستند که افتخار و نشان 
ارزشمند مدرسه سازی را بر سینه دارند و به عنوان 
ترویج دهندگان امور خیریه به خوبی می دانند که 
پیشــرفت اقتصادی، فرهنگی و سیاســی کشور 
ارتباط مستقیمی با نظام آموزشی دارد، به همین 
دلیل اگر بخواهیم به توسعه همه جانبه برسیم باید 

از آموزش و پرورش با کیفیت برخوردار شویم.«
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره 
به فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح می کند: 
»رهبر معظم انقاب نیز آینده کشور و دنیای امروز 
را مرهون تاش آموزش و پرورش دانسته و همه 
دســتگاه ها و سازمان ها را به همکاری با این نهاد 

اثرگذار دعوت نموده اند.«
فراگیری درس معرفت

خیرین مدرسه ســاز با همــت عالی، روحیه 
گذشــت و فداکاری و هــدف خیرخواهانه ای که 
دارند نه تنها در امر مقدس مدرسه سازی و توسعه 
فضاهای آموزشــی در کشور مشارکت دارند بلکه 
خودشان تبدیل به الگوهایی شده اند که مردم دیگر 

از آنها درس معرفت می آموزند و آنان نیز اشتیاق 
دارند که راه این بزرگواران را ادامه دهند.

معصومــه طاهریانپور در این زمینه می گوید: 
»خیرین مدرسه ساز درواقع خودشان تبدیل به یک 
معلم، مربی و مدرسی شده اند که درس گذشت، 
فداکاری و کمک به همنوع به دیگر هموطنانشان 
می آموزنــد. مســلما وقتی کــه دانش آموزان به 
مدرســه ای قدم می گذارند که می دانند توســط 
یک فرد نیکوکار یا تعدادی از خیرین مدرسه ساز 
ساخته شده تاش می کنند از اقدامات نیکوکارانه 
این افراد الگو بگیرند و زمانی هم خودشان در این 

مسیر گام برمی دارند.«
»محمــد بطحایی« وزیر آمــوزش و پرورش 
نیــز در این زمینه می گوید: »اکنون نهال مجامع 
خیرین مدرسه ســاز تبدیل به درخت تنومندی 
شــده که دانش آموزان در فضاهای آموزشی که 
این نیکوکاران ساخته اند درس معرفت می آموزند. 
ســهم این شجره طیبه 113 هزار کاس درس و 
ساختمان بوده است که این مسئله نشان دهنده از 
خودگذشتگی ایثار و فداکاری این عزیزان است و 
اشاعه این فرهنگ در جامعه با آموزش و پرورش 
بوده که متاسفانه نتوانستیم به خوبی آن را نمایان 
کنیم، این آجرها تمدن جمهوری اسامی ایران در 

آینده را نشان می دهد.«
وی اضافــه می کنــد: »البته امــروزه فضای 
آموزشــی در آموزش و پرورش مشــتی خاک و 
آجر نیست بلکه تاثیری که این عمل خداپسندانه 
مدرسه سازی دارد بسیار فراتر از آن چیزی است 
که تصور می شود، چراکه امروزه فضای آموزشی 
خودش یک معلم اســت و بــه دانش آموزان در 
فراگیری علم و دانش کمک می کند. بچه ها امروزه 
در مدارس درس زندگی کردن را تمرین می کنند 
و مدارس امروزی صرفــا فضایی برای مرور یک 
ســری دانش و حفظ فرمول های مختلف نیست 
بلکه یک کانون فرهنگی است که دانش آموزان را 
برای صحبت کردن، مذاکره کردن تمرین اخاق 

و ... آماده می سازد.«

به گفته وزیر آموزش و پرورش، مدرســه یک 
کارگاه برای زندگی کردن اســت و دانش آموزان 
باید در این مدرســه این موضوع را تمرین کنند 
که این مسئله با کمک خیرین مدرسه ساز عملی 
می شــود چرا که دولت به تنهایی نمی تواند تمام 
اعتبارات ازم برای توســعه فضاهای آموزشی و 
نوسازی مدارس را تامین کند و همچنان نیازمند  

توجه خیرین است.
حرکت جدید 

خیرین مدرسه ساز
به گفته رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز در 
حال حاضر 650 هزار خیر مدرسه ساز در داخل و 
1000 خیر در خارج از کشور در امر مدرسه سازی 

مشارکت دارند. 
»محمدرضا حافظی« مدرسه سازی در خارج 
از کشور را یکی از ضروریات و اهداف مهم خیرین 
مدرسه ســاز عنوان می کند و می گوید: »فرزندان 
ایرانیان در خارج از کشــور در مدارســی درس 
می خواننــد که علیه کشــور خودشــان آموزش 
می بینند و زبان مادری شان را فراموش می کنند، 
به همین دلیل مجمع خیرین مدرسه ســاز برای 
ایرانیان مقیم در کشــورهای خارجی مدرســه 
احداث می کنــد و معلمان ایرانی در این مدارس 

تدریس می کنند.
وی اضافه می کند: »حرکت جدید دیگری در 
کشور آغاز شده و آن هم هنرستان سازی به جای 
دبیرستان سازی است و این حرکت هم با توجه به 
نیازی انجام شده است که در کشور وجود داشت 
و امیــد می رود که تمام عزیزانــی که در عرصه 
مدرسه سازی فعالیت می کردند در این عرصه هم 

حضور فعال داشته باشند.«
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور تاکید 
می کند: »کشوری موفق است که آموزش و پرورش 
موفقی داشــته باشد که در این صورت آن کشور 
در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی موفق است.«
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطاع دهید.

ه 
وج

ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ســاخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصوص انسان و دام- واردات و صادرات، خرید و فروش و تولید 
انواع محصوات مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های داروئی 
و رژیمی، آرایشی و بهداشتی، کلیه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، 
محصوات دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن محصوات و صادرات 
محصوات و سایر فعالیت های بازرگانی- اخذ نمایندگی شرکت های 
خارج از کشــور و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشــور- 
شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ اعتبار از مؤسسات و 
بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات و تولید محصوات کشاورزی 
ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشــاورزی- مشــاوره 
و زمینه ســازی فروش اختراعات و اکتشــافات داخلی- برگزاری 
کارگاه های آموزشی و همکاری در برگزاری همایش ها و کنگره ها 
در زمینه های علمی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 

مراجــع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 12 فروردین- بن بست فتوره 
چی- پاک 2- طبقه اول- کد پســتی 1316955938 سرمایه 
شــخصیت حقوقی: 10000000 ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشــرکه شرکا: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی 
2122718307 دارنده 5000000 ریال خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی 2432825535 دارنده 5000000 ریال اولین مدیران: 
خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی 2122718307 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی 2432825535 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات و قراردادها به امضاء فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر 
شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه 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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ ۱۳۹6/۴/۱۲ به شماره ثبت ۵۱۱۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰6۸۸۰۰۷۵

صورتجلسه  اســتناد  به 
عادی  عمومــی  مجمع 
سالیانه مورخ 1397/4/30 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شد: - ســیدمحی الدین 
ســراج به شــماره ملی 
1287651399 به سمت 
بازرس اصلی و غامرضا 
حاتمی مجومرد به شماره 
به  ملی 5519570418 
علی البدل  بازرس  سمت 
برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراانتشار کیهان جهت 
نشــر آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. - ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان 
شــرکت منتهی به سال 
1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها
و موسسات غیرتجاری 
شهرستان های استان 
تهران

آگهی تغییرات 
شرکت نرم افزار 

و سخت افزار 
ایران سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 6۴۲ 

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۱6۹۷۲۳

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت زیتون نگار تهران
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۸۲۹ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱6۲۸۸ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها لیا 

بختیاری به شــماره ملی 0042660971 و فاطمه سادات 

صفی زاده به شــماره ملی 0073296031 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. آقای 

حبیب اله صنیعی به شــماره ملی 2200399588 به عنوان 

بــازرس اصلی و آقای ولی محمد ســرابی به شــماره ملی 

3978190605 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند. 

ثبت شرکتها  اداره  قلی تبار سرپرســت   حجت اله 

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

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

آگهی تغییرات شرکت ناجی گستر قائم
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۴۵۰۳۳ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷6۹۴۵6۸
پیرو آگهی تاسیس بشماره مکانیزه 139730400901035445 صادره 
1397/4/12 و همچنین مجوز شــماره 13971292/3/22/45 مورخ 
1397/1/29 مدت موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ناجی گستر قائم 
از تاریخ ثبت به مدت دو سال می باشد که در آگهی تاسیس به اشتباه 

نامحدود درج گردیده است که بدینوسیله مورد اصاح قرار گرفت.



پاورقی
Research@kayhan.ir

یک کــودک دیگر در اثــر تصادف با 
اتومبیل ارتش های  اشــغالگر و این بار 
ماشین روســی جان می سپارد و کسی 
پاسخگو نیســت. محکمه و دادسرایی 
به ماجــرا ورود نمی کنــد و نیروهای 
دولتی از بیگانــه حمایت کرده و اندک 
را در هم می شکنند.  اعتراضات مردمی 

 اتومبیل جیپ سواری نیروی آمریکا به 
)اریست.م.د.ل.هی( سرجوخه  رانندگی 

که بــا ســرعت از جنوب به شــمال 
خیابان شــاهپور در حرکــت بوده، به 
پرویز شــکوهی پســر مهدی 8 ساله 
در  مزبور  طفــل  نتیجه  در  تصــادف، 
اثر صدمات وارده درگذشــته اســت.

مرگ کودک بر اثر سرعت راننده آمریکایی
مرگ یک کودک ایرانی دیگر در اثر برخورد با اتومبیل ارتش 
آمریکا که با ســرعت می رانده و راننده احتماا مســت بوده و... 
هیــچ قانونی برای مجازات راننده خاطی وجود ندارد. پدر و مادر 
و خانواده ای پســر 8 ســاله خود را از دست داده اند و هیچ ملجأ 

انسانی برای شکایت و دادخواهی وجود ندارد! 
سند:

یادآوری کنم نمی دانم از جلسه 
چندم بود که آقای بهشتی مرا به 
جلســه هفتگی که در دفتر آقای 
کروبــی در جمشــیدیه روزهای 
یکشنبه ساعت 5 بعدازظهر برگزار 
می شــد و حداکثر یک ساعت به 
طول می انجامید هم دعوت کرد فکر 
می کنم چهار جلسه من هم شرکت 
داشتم. در این جلسه معموا مسائل 
کلی مطرح می شــد. جلسه اولی 
که من حاضر شــدم بحث صدور 
بیانیه ای بود که متن بیانیه را آقای 
صالح نیکبخت تهیه کرده بود. بیانیه 
در مورد روند تشکیل جلسات اول 
و دوم دادگاه متهمیــن بود. ظاهرا 
20 مورد اشــکال قانونی به نحوه 
برگزاری گرفته بودند که کل جلسه 
به تنظیم این بیانیه ختم شد. البته 
آقــای نیکبخت متن را تهیه کرده 
بودنــد و می خواندنــد و بقیه نظر 
می دادند که نظرات فنی را بیشتر 
آقای دکتر امیر ارجمندی و آقای 
امینی می دادند. جلسه اول تقریبا 
کامل صرف تهیه آن بیانیه شد. در 
آن جلسه من بودم. آقای الویری، 
علیرضا بهشتی، آقای مقدم، آقای 
عابد جعفری، آقای امیر ارجمندی، 
آقای دکتر امینی و صالح نیکبخت. 
جلسه دوم در مورد تحقیق و نحوه 
بررســی وضعیت کشته شدگان و 
آســیب دیدگان بود. در آن جلسه 
پس از بحث های مختلفی که چگونه 
می توان به اطاعات کشته شدگان 
دســت یافت چند نظر مطرح شد: 
اول این که بــه اطاعات مردمی 
اکتفا کنیم و به آنچه در ســایت ها 
می آید می گذاشتند و این باب شده 
بــود. آن روزها هر جــا می رفتیم 
معموا موبایل ها را خارج جلســه 
می گذاشــتند، حتی در جلساتی 
که در دفتر کروبی برگزار می شد. 
علی رغــم اینکه از نظر من مطالب 
گفته شــده هیچ مشکلی نداشت، 
بلکه محتوای اغلب آن جلســات 
بعدا به صــورت بیانیه یا مصاحبه 
مطبوعاتی منتشــر می شــد. ولی 

نمی د انــم چــرا ایــن کار صورت 
می گرفــت]!!![. به نظر من به یک 
عادت تبدیل شده بود تا یک قضیه 

پیشگیری.
در دفتــر پیگیری از هیچ کس 
فیلــم گرفته نشــد و مصاحبه ای 
نشد، ولی این اواخر بر اساس دستور 
آقای الویری و هماهنگی که با خاتم 
وسمقی شــده بود قرار بود خانم 
وســمقی کار مستندسازی بعضی 
از کیس ها را انجام دهند. به همین 
جهت قرار شــده بود ما پرونده ها 
را در اختیار ایشــان قرار دهیم و 
ایشان کار مصاحبه با زندانیان آزاد 
شــده را انجام دهد. تا آنجا که به 
یاد دارم با یک زندانی آزاد شده به 
نام رضایی، خانم وسمقی خودشان 
مصاحبه کرده بودند. البته من در 
دفتر نبودم ولی خانم منصوری مرا 
ایشــان  درجریان قرار داد. ضمنا 

در ســه روز آخر عمــر دفتر خانم 
خبرنــگاری را که اســمش را به 
خاطر ندارم بــه دفتر آوردند و به 
من معرفی کردند که قرار بود کار 
مصاحبه با زندانیان و خانواده آنها 
را انجــام دهند، که من ایشــان را 
بــه خانم منصوری معرفی کردم و 
گفتم که با ایشــان همکاری کنند 
که البته عمر دفتر کفاف نداد؛ ولی 
کار مستندسازی را خانم وسمقی 
براساس هماهنگی با آقای الویری 
و بر اساس دستور آقای الویری قرار 
بود دنبال کنند. همان طور که گفتم 
هیچ کاری بدون اجازه آقای الویری 
و آقای بهشتی انجام نمی شد، همه 
کارها بر اســاس دستور آنها انجام 
می شد، حتی بحث معاضدت مالی 
که مــن خیلی دنبــال می کردم، 
زیــر نظر دکتر عابد جعفری انجام 
می شد. رفتن به بهشت زهرا و اطاع 

یافتــن از دفن شــدگان، برگزاری 
آقای  تنظیم دیدارهای  جلســات 
با خانواده های کشته شده  کروبی 
و آســیب دیده که شرح آن را قبا 
مفصــل داده ام، همــه و همــه با 
هماهنگی آقایان الویری و بهشتی 
صــورت می گرفتــه اســت. البته 
هماهنگی با آقای الویری بیشــتر 

از آقای بهشتی بود.
ارسال لیست کشته شدگان به 
مجلس و فاکس کــردن آنها همه 
بر اساس درخواست آقای الویری و 
بهشتی صورت گرفته است. از جمله 
کارهای دیگر دفتر، حضور مستمر 
در بین خانــواده زندانیان بود که 
بیشترین حضور را خودم داشته ام. 
باز هم بر اســاس نظر کمیته قرار 
بود که سرکشــی از خانواده مرتب 
انجام شــود و وضعیت آنها به آقای 
عابدجعفری برای معاضدت مالی و 

آقای امیر ارجمندی برای معاضدت 
حقوقی صورت پذیرد. بعضی از این 
سرکشــی ها با حضــور دکتر عابد 
جعفری بوده که شــرح آن را قبا 
داده ام و بعضی از آنها را خودم انجام 
داده ام. دو بار هم در مراسم افطاری 
خانواده زندانیان در زیر پل روبه روی 
زندان اویــن ]= تجمع غیرقانونی[ 
شرکت داشــتم که یک بار آن روز 
اول مــاه مبارک رمضان بود که هر 
خانواده ای مــواد خوراکی خود را 
آورده بود و یک بار هم چند روز بعد 
بود که مصادف بود با روز تولد آقای 
تاجرنیا و خانم تاجرنیا مراسم گرفته 
بود که من بعد از افطار حدود ساعت 
10 آمدم. من با هیچ کسی مصاحبه 
نکــردم و هیچ گاه با هیچ  رادیو و یا 
شبکه ای حاضر به مصاحبه نشدم و 
حتی یک سطر مطلب هم از ابتدای 
انتخابات تا پایان دفتر پیگیری در 

هیچ سایتی ننوشــته ام و در مورد 
دیدار آقای کروبی هم که در سطور 
گذشته نوشتم، براساس هماهنگی 
به عمل آمده توســط آقای الویری 
و مصوبه جلســه هماهنگی مقرر 
شــد آقای کروبی و آقای موسوی 
از خانواده های کشته شده و آسیب 
دیده دیدار داشــته باشند که برای 
آقای کروبی ســه دیدار که در یک 
روز انجام شد تنظیم کردیم که شرح 
مفصل آن را قبا ذکر کرده ام. دیدار 
از منزل مرحــوم رامین رمضانی، 
دیدار از خانم خاکزاد، همان خانمی 
که در حمایت از آن بســیجی که 
بارها تلویزیون تصویر آن را نشــان 
مــی داد و بعد از ماجرای نجات آن 
بســیجی خود مورد ضرب و جرح 
قرار می گیرد و از ناحیه دست چپ 
یا راست به شدت آسیب می بیند و 
دیدار از رضا میرعابدینی که مجروح 
بود و احتیاج به چند  عمل سنگین 
داشت. برای مهندس موسوی هم 
فقط دیدار از منزل مرحوم جوادی فر 
را هماهنگ کــرده بودیم که دفتر 
مهندس طبق همان روالی که گفتم 

اقدام کرده بودند.
باز هم تاکیــد می کنم من تا 
روز آخــر عمر دفتــر با هیچ کس 
مصاحبــه نکردم. ولی به کســانی 
که بــه دفتر مراجعــه می کردند 
توصیــه می کردم به طــور کامل 
نحوه دستگیری و برخورد ضابطین 
را شــرح دهند. این مهــم از این 
جهت توصیه می شد که در بخش 
معاضدت حقوقی توصیه شده بود 
که اطاعات دقیق اخذ شــود. در 
بخش معاضــدت مالی هم امکان 
سودجویی عده ای را می دادیم، به  
همین منظــور می گفتیم جزئیات 
کامل و مشــکاتی که برایشــان 
پیش آمــده را ذکر کننــد. البته 
اغلب یا چیزی نمی نوشــتند و یا 
توضیحات کلــی می دادند. گرچه 
تاش ما بیشتر معطوف به دلجویی 
و برخورد مناسب داشتن و کاستن 

از فشار روحی آنها بود...

هیچکاریبدوناجازهالویریانجامنمیشد
   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

کار مستندسازی را خانم وسمقی براساس هماهنگی 
با آقای الویری و بر اساس دستور آقای الویری قرار 
بود دنبال کنند. همان طور که گفتم هیچ کاری بدون 
اجازه آقای الویری و آقای بهشتی انجام نمی شد.

رئیس شهربانی کل کشور 
سرتیپ ضرابی1۷۷

3 هزار ریال و یک دست لباس، 
خون بهای کودک 6 ساله!

ســند زیر درباره دختر بچه دیگری اســت که در اثر تصادف 
با ماشــین نظامی اشغالگران این بار روس، فوت کرده و نظامیان 
 اشغالگر می خواهند خون بهای این دختر 6 ساله را بپردازند. خون 
بها ، 300 تومان پول نقد است و یک دست لباس تابستانی. همین! 
در قبال جان یک انسان که امروز همین حضرات به کرات از آن 
دم زده و دیگر کشورها را متهم به نقض حقوق آن می کنند، سابقه 
خودشــان در برخورد با حقوق انسانی، چنین است که ماحظه 

می فرمایید!
سند:

ارابــههایمـــرگ
۳۷    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

۳

شهربانی کل کشور
اداره آگاهی

تاریخ 1324/5/22
شماره 8135
وزارت کشور 

طبق گزارش شماره 3۷48 کانتری 5 در تاریخ 24/5/11 بین 
چهارراه مختاری و ایستگاه راه آهن اتومبیل جیپ سواری شماره 
2022699 نیروی آمریکا به رانندگی سرجوخه )اریست.م.د.ل.هی( 
از قســمت )جنرال.ب.لت( نیروی آمریکا که با سرعت از جنوب 
به شمال خیابان شاهپور در حرکت بوده، به پرویز شکوهی پسر 
مهدی 8 ساله تصادف، در نتیجه طفل مزبور در اثر صدمات وارده 

درگذشته است.
رئیس شهربانی کل کشور

سرتیپ ضرابی1۷6 
زیرگرفتن طفل 8 ساله توسط اتومبیل نیروی شوروی 

یک کودک دیگر در اثر تصادف با اتومبیل ارتش های اشغالگر 
و این بار ماشــین روسی جان می سپارد و کسی پاسخگو نیست. 
محکمه و دادسرایی به ماجرا ورود نمی کند و نیروهای دولتی از 
بیگانه حمایت کرده و اندک اعتراضات مردمی را درهم می شکنند. 
ســند زیر همین ماجرای غم انگیز را از زبان رئیس شهربانی کل 

کشور روایت می کند:
سند:

تاریخ 1324/12/29
شماره 1/13344/16113

صفحه 6
چهار شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

۱۱ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۸

مسئول کمیته غیر قانونی آزادی زندانیان در توصیف سندسازی ها و سیاه نمایی های این کمیته:

محرمانه
وزارت کشور

محترما به استحضار می رساند:
گزارش شــماره ۷9۷/۷84، 1324/12/22 شهربانی گرگان 
حاکی است ساعت 1۷ روز 19 ماه جاری ماشین شماره ۷8/456 
متعلق به ارتش سرخ که راننده آن پطروردسکی، سرباز شوروی، 

بوده، در حال عبور از خیابان پهلوی به طفل 8 ســاله آقا صادق 
مفیدی، اهل گرگان، تصادف و طفل سخت مجروح می شود. فورا 
مصدوم را به بهداری اعزام و پس از معاینه فوت می نماید. جنازه 
او پس از انجام تشریفات قانونی، دفن ولی اهالی در همان ساعت، 
اطراف ماشین را گرفته و مانع از حرکت ماشین شدند. بعضی هم 
تظاهراتی مانند شکستن شیشه و پاره کردن استیک و عملیات 
دیگر از خود نشان دادند. مامورین انتظامی در محل واقعه حاضر و...

وزارت کشور 
شماره 126 

تاریخ 25/2/1۷
رونوشت فرماندهی کمانداران شوروی 

فرمانداری شهرستان قزوین 
 در جواب مراسله شماره 81 و 622 محترما مستحضر می سازد 
به عبداه پدر دختر 6 ســاله که در اثر تصادف ماشین شوروی 
فوت نموده بود، به نامبرده مبلغ سه هزار ریال وجه و یک دست 

لباس تابستانی داده شد و موضوع خاتمه یافت.
وچیوه لف

رونوشت باا تعقیب شماره 496-25/2/5 برای استحضار وزارت 
کشور تقدیم می شود

فرمانداری شهرستان قزوین1۷8
بی سرپرست و یتیم شدن یک خانواده توسط متفقین

سند زیر شکایتی دیگر از یک زن بی پناه و بی سرپرست است 
که شوهرش، یک پاســبان جزء در آبادان هنگام ورود نیروهای 
انگلیسی به شهر، کشته شده. از همین روی او و 2 کودک صغیر، 
تنها و بی سرپناه مانده اند! زن، تنها ملجایی که می شناسد، مجلس 
شــورای ملی است، به آن شکایت می کند تا دادش را بستاند اما 
نامه اش ، بدون آنکه مورد رسیدگی قرار بگیرد به آرشیو می رود 
و 5۷ سال آنجا می ماند تا اینکه امروز در برابر دیدگان شما قرار 
گرفته. شــاید این طوانی ترین دادرسی تاریخ باشد که سرانجام 
مردم و تاریخ حــق را به آن زن بیوه بی پناه داده و برای گرفتن 
حق و حقوق از دست رفته امثال او، اینک حدود 40 سال است 
دربرابر اعوان و انصار همان  اشغالگران و متفقین و انگلیسی ایستاده 
و خواب آنها را آشــفته ساخته اند. اگرچه معلوم نیست آن زن و 
بچه هایش چه سرنوشــتی پیدا کردند ولی امروز میلیون ها زن و 
بچه مانند او، دیگر شکایت شان را به آرشیوهای خاموش مجالس 
نمی برند، بلکه خود به پا خاسته و در مقابل ظلم و زور اخاف آن 

 اشغالگران قیام کرده و می ایستند.
سند:

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی 
به عرض می رساند ، شوهر کمینه سرپاسبان 3 جهانشاه نکوپور 
، مامور شــهربانی آبادان بوده ، روز ســوم شهریور ماه 1320 در 
آبادان حین انجام وظیفه در روز ورود نیروی انگلیسی مقتول شده 
و کمینه با دو طفل صغیر در آبادان سرگردان هستیم و تاکنون 
حقوق وظیفه برای دو طفل او برآورده نشــده اســت. مگر من و 
این دو بچه جزء ملت ایران نیستیم...زودتر حقوق وظیفه دو نفر 
طفل صغیر و یتیم را برآورد نمایید که ااقل این دو بچه که یکی 

داریوش 4 ساله و دیگری ایرج 2 ساله از بین نروند. 
با تقدیم احترامات فائقه 

عالمتاج نکوپور -9 / 11/ 1321
آدرس بنده توسط اداره فرهنگ آبادان برسد به دست عالمتاج 

عیال مرحوم سرپاسبان 3 جهانشاه نکوپور 1۷9

تصویر شکایت نامه ای که به دلیل قتل یک پاسبان ایرانی 
توسط ارتش انگلیس، برای مجلس شورای ملی ارسال شده است. مورخ: ۲۱/۱۱/۹

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خاصه آن به 
شــرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
مشــاوره واردات صادرات و خرید و فروش کلیه کااهای مجاز 
بازرگانــی و اخــذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی 
ترجیحا با نام های معرفی شــده از سوی شــرکت و اخذ وام و 
تســهیات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت 
در انــواع مناقصــات و مزایده ها و انجام ســایر امــور مرتبط با 
موضوع فعالیت شــرکت و فعالیت اپتیک عینک آفتابی و طبی، 
در صــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط. 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان 
تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله 
دانشــگاه تهران- کوچه شــهید رضا نایبی- خیابان فلسطین- 
پاک 318- طبقه دوم- واحد 18 کد پســتی 1416814516 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 
ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرسیما 
سلیم به شماره ملی 001081240۷ دارنده 50000000 ریال 
سهم الشرکه آقای سینا ســلیم به شماره ملی 00144840۷2 
دارنــده 125000000 ریــال سهم الشــرکه خانــم منصــوره 
مفیدنژاد به شــماره ملی 0045412261 دارنده 50000000 
ریال سهم الشــرکه آقای محمدحســین ســلیم به شماره ملی 
004۷098۷91 دارنــده 125000000 ریــال سهم الشــرکه 
آقای حمیدرضا ســلیم به شــماره ملی 00643۷0291 دارنده 
50000000 ریال سهم الشــرکه آقای وحید ســلیم به شماره 

ملی 00681۷452۷ دارنده 100000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای علیرضا ســلیم به شــماره ملــی 0068353464 دارنده 
125000000 ریال سهم الشــرکه خانم فرزانه سلیم به شماره 
ملــی 00۷9356982 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای امیررضا ســلیم به شــماره ملــی 00۷94۷1651 دارنده 
125000000 ریــال سهم الشــرکه آقای محمدرضا ســلیم به 
شــماره ملــی 04930۷3396 دارنــده 200000000 ریــال 
سهم الشــرکه  اعضا هیئت مدیره آقای وحید ســلیم به شماره 
ملی 00681۷452۷ و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای علیرضا ســلیم به شــماره ملی 0068353464 
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مــدت نامحدود و به 
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اســناد بهادار  تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســامی با امضای رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل مشــترکا با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد و 
همچنیــن کلیه نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه 
روزنامــه کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سلیم اپتیک آریا بین در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱5 
به شماره ثبت 5۳۲۳۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷66۱۸

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیــر جهت اطاع عمــوم آگهی می گــردد. موضوع فعالیــت: ارائه 
خدماتی از جملــه واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی، راه اندازی 
کارخانه، ســاخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 
آزمایشــگاهی، مواد مصرفی آزمایشــگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 
راه اندازی آزمایشــگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشــبرد اهداف 
شــرکت مفید باشــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران 
- محله شــهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه ادن - پاک 
5 - طبقــه پنجم - واحد 10 کدپســتی 14416۷4191 ســرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 ریال نقدی 
میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز آجورلو به شماره 
ملی 0015۷83316 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشــرکه خانم 
الهام آرام به شــماره ملی 00۷3518506 دارنده 5000/000 ریال 
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهرناز آجورلو به شــماره ملی 
0015۷83316 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم الهام آرام به شــماره ملی 
00۷3518506 و به ســمت رئیس هیئت مدیــره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید. ثبت موضوع 

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

تاسیس شرکت 
با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲5 به شماره ثبت 

5۳۲۷۹5 به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹5۹۸۰ 

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/0۷/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مصطفی کانتری کد ملی 
15۷03۷364۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
آقای محمدرضــا موید کدملی 126225۷621 به ســمت 
نایب رئیس هیئــت مدیره خانم کبری اســفندی کد ملی 
15819۷5112 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند کلیه اوراق  و اســناد تعهدآور شرکت با امضاء آقای 
مصطفی کانتری به شــماره کد ملــی 15۷03۷364۷ به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء نامبرده 

و مهر شرکت معتبر می باشد.

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

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱5۱۴۱۰ 

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

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1397603170070003203 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی آًقای بهنام نوازش فرزند قنبر به شناســنامه شــماره- صادره از 
بهبهان به شماره ملی 185220492 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259/90 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 5061/108 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رسمی علی نوازش محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور 
اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 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: 97/9/13 
کاظمی- رئیس ثبت بهبهانتاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/28

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حمداله شــوندی دارای شماره ملی 5380154999 به شرح 
دادخواســت به کاسه یک سیار از این شــورا درخواست گواهی 
حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان عباس 
شــوندی به شماره شناســنامه 32799 در تاریخ 70/2/5 اقامتگاه 
دائمی خود روستای استلج بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- حمداله شوندی فرزند عباس شماره 
ملی 5380154999 متولد 1324 پســر متوفی 2- مریم شوندی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 2211 متولد 1327 دختر متوفی 3- 
فاطمه شوندی فرزند عباس شماره شناسنامه 1781 متولد 1313 
دختر متوفی 4- ســکینه شــوندی فرزند عباس شماره شناسنامه 
1779 متولد 1309 دختر متوفی 5- حبیبه شــوندی فرزند عباس 
شــماره شناســنامه 1780 متولد 1316 دختر متوفی 6- علی اکبر 
شــوندی فرزند عباس شماره شناسنامه 32800 متولد 1305 پسر 
متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهــی می نماید تا هرکس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم وفق ماده ۷۳
بدینوسیله به علیرضا مطهری زاده مجهول المکان اخطار و اباغ 
می گردد دادخواســتی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه نقد 
به دفتر شورای حل اختاف بندر امام خمینی)ره( تقدیم نموده 
که به کاســه 948/97 ثبت و برای روز 97/12/6 ساعت 13 
وقت رســیدگی تعیین گردیده است لذا حسب تقاضای خواهان 
و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار درج تا خوانده با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در جلســه رسیدگی مقرر حضور یابد در غیر این صورت اباغ 
قانونی صورت گرفته و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شورای حل اختاف بندر امام خمینی)ره( 
سامی 

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم وفق ماده ۷۳
بدینوسیله به علیرضا مطهری زاده مجهول المکان اخطار و اباغ می گردد 
دادخواستی بطرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه  نقد به دفتر شورای حل 
اختاف بندر امام خمینی)ره( تقدیم نموده که به کاســه 946/97 ثبت 
و برای روز 97/12/6 ســاعت 11 وقت رســیدگی تعیین گردیده است 
لذا حســب تقاضای خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار 
درج تا خوانده با مراجعه به دفتر شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در جلســه رســیدگی مقرر حضور یابد در غیر این صورت 
اباغ قانونی صورت گرفته و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شورای حل اختاف بندر امام خمینی)ره(
سامی

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کاسه پرونده: 97/986

وقت رسیدگی: روز یکشنبه مورخه 97/10/30 ساعت 10 صبح
خواهان منصور کریمی فرزند محمد

خوانده: یداه کدئی
خواسته: مطالبه مبلغ نوزده میلیون و سیصدهزار تومان بابت اجاره یک دستگاه مینی لودر.

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

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

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم وفق ماده ۷۳
بدینوسیله به علیرضا مطهری زاده مجهول المکان اخطار و اباغ می گردد 
دادخواستی بطرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه نقد به دفتر شورای حل 
اختاف بندر امام خمینی)ره( تقدیم نموده که به کاسه 947/97 ثبت 
و برای روز 97/12/6 ساعت 12 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا 
حســب تقاضای خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار درج 
تا خوانده با مراجعه به دفتر شــورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در جلسه رســیدگی مقرر حضور یابد در غیر اینصورت اباغ 

قانونی صورت گرفته و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شورای حل اختاف بندر امام  خمینی)ره( 
سامی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی ویردی دارای شناســنامه 5380032702 به 
شرح دادخواست به کاسه یک ســیار از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
عزیزاله علــی  ویردی به شــماره شناســنامه 435 در تاریخ 
1393/2/26 اقامتــگاه دائمی خود در قیدار بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سعداله علی ویردی فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 951 
متولد 1345 پسر متوفی 2- صفی اله علی ویردی فرزند عزیزاله 
به شماره شناسنامه 5389369521 متولد 1339 )پسر متوفی( 
3- زهرا علی ویردی فرزند عزیزاله به شــماره شناسنامه 700 
متولــد 1329 دختر متوفی 4- رعنا علی ویردی فرزند عزیزاله 
به شماره شناسنامه 768 متولد 1334 دختر متوفی 5- محمد 
علی ویردی فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 5380032702 
متولد 1371 پســر متوفی 6- عزیزه خدابنــده فرزند عزیزاله 
شماره شناسنامه 991 متولد 1346 دختر متوفی 7- پرویز علی 
ویردی فرزند عزیزاله شــماره شناسنامه 5380052916 متولد 
1373 پســر متوفی 8- علی علی ویردی فرزند عزیزاله شماره 

شناسنامه 5380096506 متولد 1377 پسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی
 قاضی شورای حل  اختاف آوج

اباغیه
شماره پرونده 9709982831900396

مشخصات اباغ شــونده حقیقی: اروجعلی سامی کلخوران نام پدر: 
زکی اله 

نشانی: مجهول المکان
مهلت حضور از تاریخ اباغ: 7 روز 

محــل حضور: شهرســتان بوئین زهرا - بلــوار امام خمینی خیابان 
ولیعصر غربی - دادگستری شهرستان بوئین زهرا

مهلت حضور: 7 روز        نوع علت حضور: معرفی داور
با توجه به علت حضور مندرج در این اباغیه به شما اباغ می گردد 
ظرف مهلت مقــرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری بوئین زهرا - خوشبخت

آگهی حصر وراثت
شماره پرونده: ۱/۲/۹۷-5 ح

درخواســت کننده: خانم پریجان بساک فرزند یوسف به شماره شناسنامه 526 صادره از شوشتر درخواستی 
به خواســته آگهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم حیات بهداروندی فرزند: کاوس به شماره 
شناسنامه 196 صادره از اندیکا در تاریخ 1397/4/26 در اقامتگاه غیردائمی خود در شهرستان اهواز بدرود 
حیات گفتند ورثه اش حین الفوت منحصر است از: 1- متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2- آقای 
مرتضی بهداروندی فرزند حیات شماره شناسنامه 6-187055117 صادره از شوشتر پسر متوفی 3- آقای 
مصطفی بهداروندی فرزند حیات شماره شناسنامه 8-187055116 صادره از شوشتر پسر متوفی 4- آقای 
محمود بهداروندی فرزند حیات شماره شناسنامه 1630 صادره از شوشتر پسر متوفی 5- آقای محمدعلی 
بهداروندی فرزند حیات شماره شناسنامه 784 صادره از شوشتر پسر متوفی 6- آقای محمدرضا بهداروندی 
فرزند حیات شماره شناســنامه 2-187014912 صادره از شوشتر پسر متوفی 7- خانم اعظم بهداروندی 
فرزند حیات شــماره شناسنامه 205 صادره از شوشتر دختر متوفی 8- خانم الهام بهداروندی فرزند حیات 

شماره شناسنامه 6120 صادره از شوشتر دختر متوفی واغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور جهت درج یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی 
می گردد و هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوســت از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه ای به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شورای حل اختاف شعبه ۲ شهرستان شوشتر
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یادداشت خبرنگارکوتاه از شهرستان ها

وزیر راه و شهرســازی گفت: راه آهن قزوین - 
رشت و مسیر جایگزین تبریز تا پایان سال جاری 

افتتاح می  شود. 
محمد اسامی افزود: مســیر جایگزین خط تبریز تا 
بســتان آباد در حال تکمیل ریل گذاری می باشد و پس 
از پایان عملیات روســازی و ریل گذاری دو پل یک هزار 
متری واقع در مســیر تبریز به بستان آباد، پروژه تکمیل و 

راه آهن جایگزین به تبریز متصل می شود.
عملیــات اجرایــی راه آهن مراغه - ارومیه از ســال 
1380 پنــج هزار و 131 میلیارد ریال اعتبار برای احداث 
آن هزینه شــده این پروژه بــزرگ در دولت تدبیر و امید 

محقق شده است.
85 کیلومتــر از خط آهن مراغــه - ارومیه در حوزه 
استحفاظی آذربایجان شرقی و بقیه در محدوده آذربایجان 
غربی قرار دارد و با بهره برداری آن یکی از مطالبات دیرین 

مردم ارومیه و دیگر شهرهای استان برآورده شد.

 یک طرح سرمایه گذاری با حضور معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی، استاندار سیستان و بلوچستان 
و شماری از مسئوان محلی در بندر چابهار 

کلنگ زنی شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه 
این مراسم گفت: طرح ساخت انبارهای چند منظوره 
نگهداری کاا با ســرمایه گذاری 128 میلیارد ریال 
توسط بخش خصوصی در بندر شهید بهشتی چابهار 

کلنگ زنی شد. 
محمد راســتاد افزود: مدت زمان ســاخت این 
پروژه 2 سال است و در زمینی به مساحت 25 هزار 
مترمربع و مساحت انبار 18 هزار مترمربع با ظرفیت 

ساانه 600 هزارتن ساخته خواهد شد.
وی بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه زمینه 
 اشــتغالزایی 21 نفر به صورت مستقیم و 200 نفر 

به صورت غیرمستقیم فراهم می شود.

کرج- خبرنگار کیهان:
شهردار  کرج گفت: تاکنون حدود 70 درصد 
از مسیر بزرگراه شمالی کرج آزادسازی شده 

است.
علی اصغر کمالی زاده در نشســت سرپرســت 
استانداری البرز با مشاورین و پیمانکار پروژه بزرگراه 
شمالی کرج، اظهار داشت: بزرگراه شمالی کرج قبل 
از رودخانه کرج شروع و به  طول 17 و نیم کیلومتر 
تا بهشــت ســکینه با 11 تقاطع و 20 دستگاه پل 

ادامه پیدا می کند.
وی با بیان اینکه اگر طرح مهم بزرگراه شمالی 
کرج   کلنگ زنی نمی شد، ظرفیت باای پروژه ادامه 
بزرگراه همت به البرز در جهت کاهش بار ترافیکی 
و تسهیل در تردد مســافران با استفاده و مغفول 
باقی می ماند، افزود: این طرح به نوعی کریدورهای 
شمالی کرج را به یکدیگر متصل می سازد، و جذب 
مساعدت ملی برای تسریع در روند اجرایی این پروژه  

الزامی و حایز اهمیت است.
شهردار  کرج ادامه داد: دولت  می تواند شهرداری 
کرج را در اجرای این طرح یاری کند و با تخصیص 
50 درصد اعتبــار ازم در بخش های مختلف و از 
طرق گوناگون نسبت به اجرای هرچه سریع تر این 

طرح اقدام ازم را صورت دهد.
کمالــی زاده با اعام اینکه شــهرداری کرج از 
پذیرش اوراق مشارکت یک یا دو ساله برای تامین 
نیــاز مالی این طرح بزرگ فرا اســتانی اســتقبال 
می کند، با اشــاره به پیشــرفت 40 درصدی پروژه 
بزرگراه  شــمالی کرج، گفت: توسعه کانشهر کرج 
در غرب و جنوب این منطقه با ســرعت بیشتری 
امکان پذیر خواهد شــد وی افــزود: 58 کیلومتر از 
مسیر آزادراه چرمشهر-آبیک در حوزه استان البرز 
قــرار دارد و با تکمیل این پروژه بار ترافیکی اتوبان 
تهران-کرج و کرج-قزوین به طور چشمگیری کاهش 

پیدا می کند.

تااب بی آب
تااب شادگان ماجرای غم  انگیزی دارد که حاصل اجرای یک طرح 
کارشناســی  نشده است که ماجرای آن از زمستان سال 68 با  عنوان 

طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، آغاز شد.
 تا آن زمان 30 هزار هکتار از اراضی خوزستان زیر کشت نیشکر 
قرار داشــت، در طرح توسعه قرار شد که این اراضی حدود سه برابر 

توسعه پیدا کند و به 86 هزار هکتار برسد.
کارشناسان با این طرح مخالفت کردند اما از آنجایی که دولت وقت 
برای اینکه نشان دهد در مسیر سازندگی در حال حرکت است بی اعتنا 

به نظر کارشناسان، با تبلیغات پر سر و صدا این طرح را اجرا کرد.
این پــروژه به منابع آب باایی نیاز داشــت از طرف دیگر برای 
آماده سازی این طرح ده ها  هزار هکتار اراضی شور استان را آب  شویی 

کردند تا برای کشت نیشکر آماده کنند. 
میلیاردها مترمکعب آب شیرین رودخانه ها به اراضی شور و قلیایی 
سرازیر و نمک استخراج  شده این عملیات وارد رودخانه و از آنجا به 

هورالعظیم و اروند رود منتقل شد.
گردانندگان پروژه نیشــکر که نیاز داشــتند به هــر ترتیب آنرا 
به ســرانجام برســانند نمک محلول آلوده را به تااب شــادگان در 
حســاس  ترین ناحیه استان خوزســتان هدایت کردند، انجام چنین 
اقدامی، تیر خاص را بر جلگه حاصلخیز خوزستان زد و تااب شادگان 

رفته  رفته به معدن نمک تبدیل شد.
پروژه  با ولع لجام  گسیخته به اجرا درآمد و تخریب ها و شکست ها 
با تزریق بی حســاب و کتاب پول مخفی نگه داشته شد، درحالی که 

تخریب طبیعت دیگر نمی توانست پنهان بماند.
این ماجرا که از زمان دولت ســازندگی آغاز شده بود ادامه پیدا 
کرد و... وزارت نیرو مسئول تأمین حق آبه تااب شادگان است و طبق 
مطالعات سازمان آب و برق خوزستان، حق آبه تااب شادگان را حدود 

یک میلیارد و 600 میلیون مترمکعب اعام کرده اند.
با این وجود تاکنون مصوبه تأمین حق آبه تااب شــادگان محقق 
نشــده و تمام ارقام تعیین شــده برای حق آبه این تااب تنها روی 

کاغذ است.
در حال حاضر تااب شادگان ماهیت اصلی خود را از دست داده 
اســت و اگر بتوانیم دوباره آب شــیرین به این تااب وارد کنیم این 

زیستگاه دوباره احیا می شود.
تنها راه نجات تااب شادگان تأمین حق  آبه این تااب از رودخانه 
جراحی است ولی متأسفانه به دلیل اینکه آب در چهار شهر باادست 
رودخانه شامل بهبهان، رامشیر، رامهرمز و شادگان مدیریت نمی شود 

از این رودخانه آبی به تااب شادگان نمی رسد.
معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان می گوید: 
در حال پیگیری تأمین حق آبه تااب شادگان هستیم ولی وزارت نیرو 
اظهار می کند که آب پشت سد مارون به اندازه ای نیست که بتوانیم 

آب به تااب شادگان وارد کنیم.
موا معتقد است در حال حاضر میزان دبی ورودی آب به تااب 
شادگان کمتر از پنج مترمکعب بر ثانیه است و قسمت جنوبی تااب 

شادگان کاما خشک شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شــورای اسامی هم معتقد است: 
اندک  آب موجود در تااب شادگان زه آب های نیشکر است که زیست 

بوم این تااب را با خطرات جدی مواجه کرده است.
جواد کاظم  نسب با بیان اینکه تااب ها سرمایه های ارزشمند هر 
کشوری هستند، تاکید می کند همه مسئوان باید نسبت به احیای 

تااب های استان توجه کنند.
تااب بین المللی شــادگان یکی از تااب های بزرگ ایران است. 
این تااب در جنوب غربی ایران در جنوب شــهر شادگان در استان 

خوزستان واقع شده است. 
152 گونــه پرنــده و40 گونه پســتاندار در این تااب زیســت 

می کنندکه مهم ترین آنها دلفین بینی بطری است. 
سید کریم بحرینی

امام جمعه بیله سوار مغان از وضعیت 
انتقاد  خودروها و خودروسازان داخلی 
کرد و گفت: آنها در این چند ماه به انحاء 

مختلف امتحان های بدی پس داده اند. 
حجت ااسام اصغر جدایی در جمع مردم 
بیله ســوار افزود: خودرو سازان اصا به فکر 
مردم نیســتند ، آنها بخاطر هدف قرار دادن 

سود خود از چشم مردم افتادند.
وی ادامــه داد: ای کاش مــردم مــا به 
حدی از رشــد و بالندگی برسند که خودرو 
نخرند تا خودروسازان این همه از نیاز مردم 

سوءاستفاده نکنند.
او بیان کرد: از دستگاه قضا انتظار داریم 
کــه با صابت و قاطعیت بــه میدان بیاید و 

خودروســازان فرصت طلب، سودجو و گران 
فروش را به سزای اعمال شان برساند.

او همچنین با اشاره به اینکه تورم مهم ترین 
عاملی اســت که موجب کاهش ارزش پول 
ملی می شــود تشــریح کرد: تورم عواملی 
نظیر تضعیــف تولید ملی، رها بودن داان 
در اقتصاد کشــور ، افزایش افسار گسیخته 
نقدینگــی و کنترل ضعیف بــازار را دارد ، 
وقتــی 28 هزار میلیــارد دار ارز دولتی به 
وارد کننده های کااهای اساسی و مهم داده 
می شود و عده ای از آنها جنس وارداتی خود 
را به قیمت ارز آزاد می فروشند و میلیاردها 
دار یک شبه سود می کنند معلوم است که 

تورم ایجاد می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسامی گفت: دولت سال ها قبل قول اجرایی 
شدن طرح های انتقال آب را داده، اما این 

موضوع هنوز اجرایی نشده است. 
حیدرعلــی عابــدی، در جمــع گروهی از 
کشاورزان شــرق اصفهان در مسجد گلزار شهر 
خوراســگان افزود: مصوبات شورای عالی آب راه 
نجات زاینده رود اســت و مردم و نمایندگان جز 

این چیز دیگری نمی خواهند.
وی تصریح کرد: تغییر مرز بین استان اصفهان 
و استان باادست و اســتانی شدن آب به جای 
حوضه آبریز از جمله معضاتی است که خشکی 
زاینده رود را رقم زده اســت و از وزارت کشــور 
می خواهیم نسبت به تغییر عمدی مرز جغرافیایی 

بین 2 استان وارد عمل شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: شرایط تامین 
آب آشامیدنی استان اصفهان در تابستان امسال 
به حدی وخیم شــد که مدیــران آب مجبور به 

اســتفاده از چاه های آب فضای سبز برای تامین 
آب آشــامیدنی شهروندان شدند، با این حال باز 
هم برداشــت های غیرمجاز در استان همجوار و 

باادست زاینده رود ادامه داشت.
عابدی با بیان اینکه برخی طرح های انتقال آب 
در عمل قابل انجام نیست، تصریح کرد: انتقال آب 
از خلیج فارس به مرکز ایران را باید به عنوان یک 

سراب یاد کرد که در عمل اجرایی نخواهد شد.
وی با  اشــاره به اینکه میــزان آب زیادی از 
استان خوزستان به دریا می ریزد و هدر می رود، 
خاطرنشــان کرد: با برنامه ریزی و اقدام صحیح 
می توان با مدیریت این آب، سهم آب کشاورزی، 
آشامیدنی و صنعت خوزستان را داد و حتی آب 

نقاط مرکزی ایران را نیز تامین کرد.
ناهید تاج الدین دیگر نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسامی نیز گفت: جریان دائمی 
 رودخانه زاینده رود حق طبیعی مردم و کشاورزان 
است و متاسفانه برخی این حق را نادیده می گیرند.

وی با  اشــاره به خشــکی زاینده رود و تااب 
بین المللی گاوخونی اظهار داشــت: ریزگردهای 
حاصل از آن نه فقط مشکاتی را برای مردم استان 
اصفهان ایجاد می کند، بلکه دامنگیر شمار زیادی 

از استان های دور و نزدیک می شود.
وی تاکید کرد: از دولت می خواهیم نسبت به 

وعده های خود مصمم باشد و به آن عمل کند.
اســفندیار امینی ، دبیر اجرایی نظام صنفی 
کشاورزی استان اصفهان نیز گفت: اصفهان باید 
حدود 80 هزار میلیارد تومان پول به کشور بدهد 
اما ریالی برای تکمیل تونل سوم یا بهشت آباد و یا 

شبکه های آبیاری به این منطقه ندادند.
وی اضافه کــرد: رودخانه زاینده رود را بردند 
و اصفهان را در ازای توسعه طرح کاشت درخت 
بــادام و هلو در مناطق باادســت رودخانه و یا 
کارخانه های استان پایین دست با حواشی بزرگ 

روبه رو کردند.
نماینده صنف کشاورزان با بیان اینکه محیط 

زیست به خاطر خشــکی زاینده رود دچار آسیب 
جدی شــده است، گفت: متاســفانه بهداشت و 
سامت نیز با چالش رو به رو و بسیاری از زمین های 

حاصلخیز به کویر مبدل شده است.
وی تصریــح کرد: کشــاورزان از مســئوان 
می خواهنــد که مصوبات و قانون را اجرا کنند و 
این تنها راه حل معضل خشکی زاینده رود و رفع 

مشکات معیشتی کشاورزان است.
گروهی از کشاورزان و باغداران شرق اصفهان 
با حضور در مســجد گلزار خوراســگان خواهان 
رسیدگی به مشکات معیشتی و تخصیص نیافتن 

حقابه های خود از رودخانه زاینده رود شدند.
کشاورزان ساکن در شهرهای شرقی اصفهان 
از جمله زیار، ورزنه، اژیــه، هرند، برآن همراه با 
خانواده هــای خود در محل یاد شــده گرد هم 
آمدند و بر توجه بیشــتر مســئوان برای حل 
معضات کشــاورزان و اجرای وعده های مدیران 

کشور تاکید کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: 
16 نفر از دانش آموزان این استان در مسابقه 
جهانی یو.سی.مس )UCMAS( محاسبات ذهنی 
و چرتکه ای کشور مالزی موفق به کسب مقام 

شدند. 
موسی دادی زاده سرخایی در جمع خبرنگاران 
افزود: از مجموع 117منتخب تیم ایران، 16دانش آموز 
مربــوط به هرمزگان بودند که با درخشــش خود 

رتبه های جهانی را کسب کردند.
وی بیان داشت: برای تیم منتخب هرمزگان از 
ناحیه یک و دو بندرعباس و شهرســتان قشم، رها 
بقایی پــوری و فاطمه راهگان مقام قهرمانی جهان 
و امیرحسین شــریفی، فاطمه حسینی پور، آرسام 
رجب زاده، محمد صدرا نیرومند، یاســمن شمسی 
و محمد کریم زاده مقام اول جهان را کسب کردند.

مدیــرکل آموزش و پرورش هرمــزگان اظهار 
داشت: همچنین امین طاها قلعه نویی، دینا جعفری 
و یلدا عطار مقام دوم و ســام احمدی، ثنا صدراله 
کاری، سپهر زینلی زاده، امیر حسین اهوتی و امیر 
محمد منصور لکورح مقام سوم این دوره از مسابقه 

را کسب کردند.
دادی زاده ســرخایی یــاد آورشــد: دانش آموز 
شــرکت کننده در این رقابت ها توانســتند با پشت 
سرگذاشتن رقیبانی از کشورهای آمریکا، انگلیس، 
کانادا، اســپانیا، آلمــان، هلند و اســترالیا هوش 
محاسبه ای خود را به رخ حریفان قدرتمند کشورهای 

اروپایی و آمریکایی بکشند.
این مســئول گفت: دانش آموزان هرمزگان در 
سال های اخیر نیز با کسب موفقیت های مهم ملی و 
بین المللی در عرصه های علمی، پژوهشی و فرهنگی 

ورزشی برای ایران افتخار آفرین بوده اند.
بیست و سومین مســابقه جهانی یو.سی.مس 
)UCMAS( محاسبات ذهنی و چرتکه ای به میزبانی 
کشور مالزی برگزار شد که 43 کشور در قالب سه 
هزار دانش آموز با هم به رقابت پرداختند که از این 

تعداد 117 نفر منتخب دانش آموزان ایران بودند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
از مجموع اعتبــارات مصوب طرح نجات 
دریاچه ارومیه فقط 39/1 درصد آن پرداخت 

شده است.
به گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه این درصد 
11 هزار و 433 میلیارد ریال را شــامل می شــود. 
مجموع اعتبارات مصوب طرح احیای دریاچه ارومیه 
تا ســال گذشــته 37 هزار و 873 میلیارد و 850 

میلیون ریال بود.
در مجمــوع فقط 11 هــزار و 439 میلیارد و 
700 میلیون ریال در طول ســال های 93 تا سال 
96 پرداخت شده و 26 هزار و 434 میلیارد و 150 

میلیون ریال پرداخت نشد.
این گزارش حاکیســت: در سال گذشته اعتبار 
مصوب طرح احیای دریاچه 8 هزار و 207 میلیارد 
و 150 میلیــون ریال بود که تنهــا 3 هزار و 696 

میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

همدان- خبرنگار کیهان:
استاندار همدان گفت: برنامه توسعه استان، متوازن 
است و باید با نگاهی یکســان، بر اساس جمعیت و 
رعایت عدالت به تمام شهرستان های استان توجه کرد.

سیدسعید شاهرخی در جلسه شــورای برنامه ریزی و 
توسعه همدان با اشــاره به اینکه برخی از طرح های استان 
کارکرد ملی دارنــد، اظهار کرد: چنانچه پروژه ملی راه آهن 
برقی شود استان های غرب کشور نیز از آن بهره مند می شوند 
و عاوه بر حمل و نقل مسافر، تامین مواد اولیه کارخانه ها و 

تمام مراکز صنعتی نیز از این طریق انجام می شود.
وی خواســتار همت دســتگاه های اجرایــی در جذب 
اعتبارات ملی شد و افزود: تاکنون 145 میلیارد ریال از اوراق 
مشارکت ملی در طرح های اجرایی استان استفاده شده است 
که 45 میلیارد آن به طرح سد خرم رود تخصیص یافته است.
اســتاندار همدان با بیان اینکه شــهرداری ها از اوراق 
مشارکت و اسناد اسامی بهره برداری کرده و بدهی های معوق 
خود را پرداخت کنند تبیین کرد: در حال حاضر 10 درصد از 
اوراق نزد برخی از دستگاه ها باقی مانده است که دستگاه ها 
باید از این اوراق برای طرح های اجرایی خود استفاده کنند 

که در غیر این صورت این اعتبارات برگشت می خورد.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل تبلیغات اسامی استان همدان از 
برگزاری سومین دوره جشنواره استانی دین 

و رسانه در همدان خبر داد.
حجت ااسام علی دشتکی اظهار کرد: جشنواره 
در موضوعات دینی از جمله ســرفصل های قرآن و 
عترت، فصــل نیایش و بندگی، حماســه اربعین، 
اعتکاف، ایثار و شــهادت و سبک زندگی اسامی 

برگزار می شود.
وی افزود: دو سرفصل چهلمین سالگرد انقاب 
اسامی و رویکرد جهادی مبتنی بر رهنمودهای مقام 
معظــم رهبری در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعــی نیز به عنوان بخش ویژه جشــنواره در 

سومین دوره این جشنواره دیده شده است.
مدیرکل تبلیغات اسامی استان همدان با بیان 
اینکه مهلت ارسال آثار تا 22 فروردین 1398 است، 
عنوان کرد: جشنواره در 3 محور تحریری مشتمل بر 
مقاله، گزارش تحلیلی و گفت وگوی تحلیلی؛ بخش 
فیلم شامل فیلم داستانی کوتاه، مستند و کلیپ و 

محور عکس برگزار خواهد شد.
وی افــزود: در این دوره از جشــنواره عاوه بر 
مطبوعات و رسانه های صوتی و تصویری، کانال های 
شبکه های مجازی که از تعداد مخاطبان قابل توجه 

برخوردارند نیز امکان مشارکت خواهند داشت.
دشتکی مسلح کردن رسانه ها به محتوای دینی 

را از مهم ترین رویکردهای جشنواره برشمرد.

مشهد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل راه آهن خراســان رضوی از رشد 77 درصدی 
حمل و نقل بین المللی از مرز ریلی سرخس طی سال جاری 

در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
ضیایی مهر در گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره به اینکه طی 8 
ماهه نخست امســال، 83 درصد ترانزیت ریلی کشور از طریق مرز 
ریلی سرخس صورت گرفته است، اظهار داشت: طی این بازه زمانی 
دو میلیون و 700 هزار تن کاا از طریق خطوط ریلی استان جابجا 
شده که از این میزان یک میلیون و 700 هزار تن حمل و نقل ریلی 
بین المللی بوده که ازمرز سرخس به مقصد کشورهای آسیای مرکزی 

فرستاده شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خراسان رتبه نخست جابجایی 
مسافر برون شهری از طریق خطوط ریلی را به خود اختصاص داده، 
افزود: 70 هزار و 582 نفر زائر خارجی از طریق خطوط ریلی خراسان 
طی سال جاری جابجا شــدند که این رقم رشد 13 درصدی را در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می دهد.

راه آهن چهارمحال و بختیاری
 روی ریل سرعت  قرار گرفت

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل راه و شهرســازی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: پروژه خط آهن مبارکه- سفیددشت- شهرکرد به طول 

92 کیلومتر در دست اجرا است.
داریوش حسینی افزود: این طرح ریلی شامل سه قطعه بوده که 
زیرســازی قطعه دوم به طول 21 کیلومتر تکمیل و پیمانکار قطعه 

اول این پروژه نیز انتخاب و عملیات زیرسازی آن آغاز شده است.
وی با بیان اینکه مطالعات مســیر ریلی اصفهان-  چهارمحال و 
بختیاری- خوزستان توسط یک شرکت کره ای در حال انجام است،  
اضافه کرد: در این طرح چند کریدور پیشنهاد شده است که به این 
ترتیب استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری از طریق راه آهن 

مرکز به پایتخت متصل می شوند.
حسینی ادامه داد: این پروژه با حدود پنج هزار میلیارد دار جزو 

بزرگ ترین پروژه های کشور است.

ساری - خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: تاکنون به 2007 روستای استان گازرسانی شده است.

جعفر احمدپور افزود: 99 درصد از جمعیت شــهری و 92 درصد جمعیت روستایی مازندران از نعمت 
گاز برخوردارند.

وی با اشاره به اجرای گازرسانی در 498 روستا گفت: تا سال 1400 تمامی روستاها از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار می شوند.

وی تصریح کرد: از 58 شهر استان 55 شهر دارای گاز طبیعی است و به سه شهر بلده، آاشت و گزنگ 
نیز تا سال آینده گازرسانی خواهد شد.

مدیرکل راه آهن خراسان خبر داد:

رشد 77 درصدی حمل ونقل بین المللی 
از مرز ریلی سرخس

یک طرح سرمایه گذاری 
در بندر چابهار 
کلنگ زنی شد

وزیر راه و شهرسازی:

راه آهن رشت
 امسال افتتاح می شود

انتقاد امام جمعه بیله سوار مغان 
از خودرو سازان داخلی

نماینده مجلس :
دولت به اجرای طرح های انتقال آب استان اصفهان عمل نکرد

برگزاری جشنواره
 دین و رسانه در همدان

موفقیت 16 دانش آموز هرمزگان 
در مسابقه جهانی 

تخلفات ساختمانی در کرج
کرج- خبرنگار کیهان: عضو شورای اسامی شهر کرج گفت: مسیر تخلفات 

ساختمانی در کرج به نسبت سایر کانشهرهای کشور هموارتر است.
ســارا دشــتگرد با انتقاد از مبالغ غیرکارشناسی جرایم کمیسیون ماده صد 
رســیدگی به تخلفات ساختمانی گفت: در سایر کانشــهرهای کشور از جمله 
همدان مبالغ جرایم ماده صد به میزانی است که سازندگان به هیچ وجه رغبتی 
برای تخطی از پروانه ساختمانی نشان نمی دهند و در نتیجه شهرسازی و معماری 

روی روال استاندارد خود پیش می روند.
وی افزود: اما عکس این قضیه در کرج صادق است و مبالغ غیرکارشناسی و 
پایین جرایم ماده صد موجب شده تا اکثر سازندگان مشتاق به تخلف ساختمانی 
باشــند که البته نتیجه این شهر فروشی و تراکم فروشی و پدید آمدن درآمدهای 
ناپایدار چیزی جز فقر سرانه های خدماتی و بروز مشکات جدید برای شهروندان 

و البته مدیریت شهری نیست.
ایجاد بندر خشک

* استاندار البرز گفت: ایجاد بندر خشک یکی از برنامه هایی است که بزودی 
در استان البرز انجام می شود.

عزیزاه شهبازی اظهار کرد: با احداث بندر خشک در مجاورت دو استان تهران 
و البرز ضمن بهره گیری از ظرفیت های خطوط باری می توان گســترش تعامات 

حمل و نقلی را در کشور رقم زد.
وی افزود: در شــرایط کنونی زمان آن فرا رســیده تا با احداث بندر خشک 
در همجواری دو اســتان زمینه گسترش تعامات حمل و نقل زمینی و هوایی را 

فراهم ساخت.
نیاز اعتبار برای استخر دانش آموزی

تایباد- خبرنگار کیهان: مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرزی و تلفیقی 
تایباد گفت: با گذشــت بیش از 7 ســال از آغاز ساخت تنها استخر دانش آموزی 
این شهرستان این پروژه همچنان ناتمام مانده و برای تکمیل به 25 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد.
محمود آریامنش گفت: این پروژه ورزشــی یکی از مهم ترین طرح های نیمه 
تمام شهرســتان اســت که تاکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بیش از 

شش میلیارد و 500 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.
آریامنــش به کمبود فضاهای ورزشــی در حوزه دانش آموزی اشــاره کرد و 
گفت:ایــن شهرســتان با بیش از 24 هــزار و 500 دانش آموز در تقاطع مختلف 

تحصیلی فقط دو فضای سرپوشیده و یک فضای روباز ورزشی دارد.
انتقاد از پارتی بازی

ساری- خبرنگار کیهان: نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: این بساطی 
که امروز در ادارات کشور می بینیم به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

آیت اه نوراه طبرسی، از عدم شایسته سااری در ادارات و نهادها و جایگزین 
شدن رابطه و پارتی بازی به جای ضابطه و قانون انتقاد کرد.

وی همچنین با انتقاد از وضع موجود در نهادهای دولتی کشور، خاطرنشان 
کرد: به راحتی به برخی افراد میلیاردها تومان تسهیات بانکی می دهند، اما وقتی 
به مردم عادی می رسند برای پرداخت دو میلیون تومان وام هزاران بهانه می آورند.

پوشش بیمه سامت
* مدیر کل بیمه سامت مازندران اعام کرد: 43 درصد جمعیت استان زیر 

پوشش بیمه سامت هستند.
رسول ظفرمند افزود: با اینکه روستائیان رایگان تحت پوشش اند اما هنوز 292 

هزار نفر فاقد بیمه سامت هستند.
وی در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده شهری گفت: حدود 600 پزشک 

و 98 درصد جمعیت شهری تحت پوشش این طرح هستند.
ظفرمند افزود: سرانه سطح یک درمان روستائیان در سال 128 هزار تومان 

و پرداختی و هزینه بیمه شدگان حدود 10 درصد است.
آغاز عملیات ساختمانی

چناران- خبرنگار کیهان: مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چناران گفت: با اختصاص 160 میلیون تومان اعتبار، عملیات ساختمانی پایگاه 

اطاع رسانی چناران آغاز شده است.
محمد طاهریان مقدم افزود: شهرســتان چناران در مســیر جاده آســیایی 
محور گردشــگری قوچان به مشهد واقع شــده است و قرارگیری این شهرستان 
در محدوده دامنه رشته کوههای هزار مسجد و بینالود باعث شده هر ساله بیش 
از یک ونیم میلیون مســافر و گردشگر از این مسیر عبور نمایند که وجود پایگاه 
اطاع رسانی می تواند نقش بســزایی در معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی در 

توسعه گردشگری داشته باشد.
وی افزود: زمینی در حاشــیه شمالی پارک زائر شهرستان در اختیار میراث 
فرهنگی قرار گرفت تا میراث فرهنگی نسبت به احداث آنها اقدام نماید. طاهریان 
افزود: عملیات ســاختمانی ایجاد پایگاه اطاع رسانی از مهر ماه شروع شده و در 

آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
تسهیات گردشگری روستایی

تبریز - خبرنگار کیهان: دبیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی گفت: 
امســال 460 میلیارد ریال برای 30 طرح تســهیات گردشــگری روستایی در 

آذربایجان شرقی اختصاص یافته است.
»مرتضی آب دار« افزود: سال گذشته تا 25 مهر امسال با صدور 41 موافقت  
اصولی اولیه بوم گردی در ســرمایه گذاری گردشگری استان موافقت شده است. 
وی گفت: 14 طرح موافقت اصولی سرمایه گذاری گردشگری را دریافت کردند و 
68 انجمن مردم نهاد میراث فرهنگی در آذربایجان شرقی فعالیت دارند که 111 

کارت عضویت توسط این انجمن صادر شده است.
اعزام مددجویان به مشهد

4200 مددجوی کمیته امداد آذربایجان شــرقی با 100 اتوبوس مزین به نام 
شهدا جهت زیارت حرم مقدس امام رضا)ع( به مشهد رفتند.

مددجویان درقالب طرح »شــوق زیارت« و به مدت 5 روز در مشهد مقدس 
حضور داشــتند. برای اعزام این تعداد زائر مددجو 12 میلیارد ریال هزینه شــد. 

همچنین 200 خیر استان نیز با این کاروان ها عازم مشهد مقدس شدند.
عدم تخصیص بودجه

سلماس - خبرنگار کیهان: نماینده سلماس در مجلس شورای اسامی 
گفت: با اعتبارات موجود نمی توان کاری انجام داد. 

شهروز برزگر کلشانی به مقایسه آسفالت روستاها و سلماس پرداخت و یادآور 
شد: وضع آسفالت معابر روستاهای تابعه شهرستان بهتر از معابر شهری سلماس 

می باشد و باید بودجه بیشتری تخصیص پیدا کند.
افتتاح پایگاه امداد جاده ای

پایگاه دوم امداد جاده ای هال احمر ســلماس در محور ســلماس به خوی، 
)گردنه قره تپه( راه اندازی شد.

رئیس هال احمر ســلماس گفت: با دریافت مجوزهــای ازم، پایگاه موقت 
کانکسی فوق تبدیل به پایگاه  امدادی ثابت می شود.

مهــدی رضایی گلعذانی با اشــاره به پرحادثه  بودن محور ســلماس - خوی 
افزود: در پایگاه امداد قره تپه سلماس افراد آموزش دیده و آمبوانس مستقر است.

نشست یاوران وقف و رسانه
اصفهــان- خبرنگار کیهان: برای اولین بار در کشــور به همت اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان، اولین نشست تخصصی انجمن یاوران وقف و رسانه 

در اصفهان برگزار شد.
در این نشست مقرر شد با تهیه یک بانک جامع اطاعات اصحاب رسانه، کلیه 
دست اندرکاران رسانه ای بتوانند از امکانات بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
با تخفیفات ویژه درمانی اســتفاده کنند. حجت ااسام والمسلمین رضا صادقی 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: چند زمین وقفی در اصفهان 
وجود دارد که نیت واقف بر ساخت بیمارستان است که یکی از بزرگ ترین زمین ها 

را به اصحاب رسانه واگذار خواهیم کرد.
آزادسازی سواحل دریا

ساری- خبرنگار کیهان: مدیرکل گردشگری مازندران اظهار داشت: مالکیت 
دولتی تاسیســات گردشگری در سواحل از مشکات جدی گردشگری محسوب 
می شود و به منظور رونق صنعت گردشگری، دولتی ها باید ساحل دریا را آزاد کنند.
فرزانه گفت: متاسفانه برای این منظور ردیف اعتباری تعیین نشده است که این 
مسئله در کنار عدم وجود ردیف اعتباری در بحث تبلیغات و بازاریابی گردشگری 

استان از رشد مناسب برخوردار نیست.
وی گفت: 122 منطقه جذاب و قریب به دو هزار واحد گردشــگری رسمی 
و اقامتگاه های بومی و مراکز تفریحی و هتل ها در ســطح اســتان وجود دارد که 

ظرفیت بی نظیری برای جذب گردشگری است.

پنج  مرکز بهداشــتی در شهرستان های 
رفسنجان و انار افتتاح شد.

مرکز خدمات جامع ســامت ثامن الحجج )ع( 
جعفرآباد با 500 مترمربع زیربنا، خانه بهداشت روا 
مهران با متراژ 200 مترمربع، ستاد شبکه بهداشت 
شهرســتان انار با متراژ یک هــزار مترمربع، مرکز 
خدمات جامع ســامت شهید باهنر انار با زیربنای 
500 مترمربع و خانه بهداشت گلشن شهرستان انار 
با متراژ 120 مترمربع با مجموع اعتبار 30 میلیارد 

ریال افتتاح شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: 
برای تجهیز این مراکز 10 میلیارد ریال از اعتبارات 

این دانشگاه هزینه شده است. 
مرکز خدمات جامع سامت جعفرآباد با کمک 
چهار میلیارد ریالی علی بساوند از خیران شهرستان 
و اختصاص چهار میلیارد ریال از سوی دانشگاه علوم 
پزشــکی رفسنجان و اختصاص اعتبار یک میلیارد 

ریالی برای تجهیز آن احداث شده است.

فقط 39 درصد مجموع اعتبارات 
مصوب دریاچه ارومیه
 پرداخت شده است

استاندار:
نگاه به توسعه 

شهرستان های استان همدان 
یکسان است

پنج مرکز بهداشتی
 در رفسنجان و انار افتتاح شد

رتبه نخست مازندران در گازرسانی به روستاها

70 درصد مسیر بزرگراه شمالی کرج آزاد شد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
گفت: 25 درصد از ریزگردهای کشور متعلق 

به کرمان است.
یحیی کمالی پور اظهار داشت: حال استان کرمان 
زیاد خوب نیست، و این استان جزو مشکل دار ترین 
استان ها به لحاظ آب است و مدیریت ناصحیح آبی 
در ادوار مختلف منظومه ای از چاه های غیرمجاز را 
ایجاد و بحــران به وجود آورد به نحوی که کنترل 

منابع آبی از دست متولیان خارج شده است.

وی افــزود: در حوزه خاک و مســائل زیســت 
محیطی اســتان کرمان وضعیــت خوبی را تجربه 
نمی کند، دومین اســتان ریزگردی کشور هستیم 
و 25 درصد از ریزگردهای کشور متعلق به کرمان 

است و مردم خاک تنفس می کنند.
کمالی پــور تصریــح کــرد: 80 درصد مناطق 
روستایی شهرســتان های جیرفت و عنبرآباد فاقد 
پوشــش ارتباطی هســتند و یک هزار و 200 راه 

روستایی فاقد دسترسی و آسفالت است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

25 درصد ریزگردهای کشور 
متعلق به کرمان است

فرمانده سپاه شهرستان سنندج گفت: 1۴0 جهیزیه به نوعروسان کردستانی اهدا می شود 
که ارزش کل این جهیزیه ها یک میلیارد و 50 میلیون تومان بوده است. 

سرهنگ حسن عسگری، با بیان اینکه جهیزیه هایی که به نوعروسان اهدا می شود، شامل »یخچال، 
تلویزیون، ماشین لباسشویی و دوتخته فرش« است؛ تصریح کرد: در مجموع 140 جهیزیه به نوعروسان 

کردستانی اهدا می شود که ارزش کل این جهیزیه ها یک میلیارد و 50 میلیون تومان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سپاه عاوه بر اهدای جهیزیه به نوعروسان، امسال یک هزار بسته لوازم التحریر 
به ارزش 50 میلیون تومان بین دانش آموزان مناطق روستاهای محروم و حاشیه نشین این شهرستان 

توزیع کرده است.

اهدای ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جهیزیه
 به زوج های کردستان
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* تصاویری از جلسه آزمون نوزدهمین دوره فراگیر پذیرش 
دانشجوی کارشناسی ارشد 

در دانشگاه پیام نور - آذرماه 1397 قاب دانشگاه

ارتباط دانشــگاه با صنعت یک تحول مهم در 
توســعه هر جامعه ای محســوب می  شود اگر این 
اعتمــاد دوطرفه میان دانشــگاه و صنعت برقرار 
شود سبب پیشرفت یک کشــور و توسعه علم و 
خودکفایی در تولید بسیاری از محصوات وارداتی 
خواهد شد که ساانه منجر به خروج حجم زیادی 

ارز از کشور می  شود.
آنچه مسلم است، این واقعیت را نباید نادیده 
گرفت که صنعت در کشــور مــا، صنعتی درون زا 
اســت و از ابتدای شــکل گیری متکی بر امکانات 
و توانایی های خارجی بوده اســت. از طرف دیگر 
صنعتگــران هنوز این اطمینــان و اعتماد را پیدا 
نکرده اند که می توانند مســائل و مشکات خود را 
از طریق تحقیق و توسعه و با کمک نیروی انسانی 

متخصص بومی حل کنند؛ چراکه در بســیاری از 
موارد پاسخ مناسبی دریافت نکرده اند.

عمــده دانش مــورد نیاز بــرای طراحی یک 
صنعت در ســه بخش طراحی مفهومی، طراحی 
پایه و طراحی تفصیلی متمرکز اســت. متاسفانه 
صنعــت ایران در دو مولفه اول با ضعف توانمندی 
روبه رو اســت و تاکنون عمده نیاز خود به دانش 
طراحی را از شرکت های بین المللی صاحب فناوری 
تامین کرده اســت. بخش عمده صنعت ایران از 
فعالیت های توســعه فناوری به دور است و عمدتا 
در مرحله بهره برداری وارد میدان می شود. این به 
معنای صنعت عملیات محور است؛ یعنی صنعتی 
که نقشــی در تولید دانش مورد نیاز خود ندارد. 
در مقابل، صنایــع دانش بنیان و فناور محور قرار 

جمعی از داوطلبان آزمون کارشناســی ارشد 98 در اعتراض به تأثیر 20 
درصدی معدل کارشناسی در این آزمون اعتراض کردند. این اعتراضات در واقع 
به قانون گزینش نهایی اســت که طبق آن گزینش نهایی بر اساس نمره کل 
حاصل از 80 درصد نمره آزمون و 20درصد معدل دوره کارشناسی )لیسانس( 
انجام می گیرد. این اعمال براساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون 

تحصیات تکمیلی، به صورت تراز اعمال می شود.
برخی از داوطلبان آزمون ارشد 98 با ایجاد کمپین نه به معدل )معترضین 
به تاثیر معدل( با انتشار نامه و جمع آوری امضا داوطلبان خواستار لغو قانون 
تاثیر معدل در آزمون ارشد شده اند. در بخشی از این نامه به دایلی از جمله 
»متفاوت بودن سطح علمی دانشگاه ها، اساتید و منابع درسی«، »عدم وجود 
پروسه منظم و یکپارچه در برگزاری امتحانات دانشگاه ها« پرداخته شده است.

در بخش هایی از متن این نامه اعتراضی آمده است:
»این نامه به درخواســت تعداد زیادی از دانشجویان و متقاضیان آزمون 
کارشناسی ارشد و به منظور رعایت هرچه بیشتر عدالت و پایمال نشدن حقوق 
آنها در این خصوص نگارش یافته است. همان طور که مستحضر هستید؛ شرط 
تاثیر معدل در قبولی کنکور ارشد سال 9۷ اجرایی گردیده و بنای اجرای این 

طرح در سال های آتی نیز گذارده شده است.
لذا ما داوطلبین شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد تقاضامندیم که 

بنا به دایل ذیل از اجرای این قانون جلوگیری نمائید:
۱- جلوگیری از سلیقه ای نمره دادن برخی اساتید

2- متفاوت بودن سطح علمی دانشگاه ها و اساتید و منابع درسی
۳- جلوگیری از ایجاد فضای نمره محور در سطح دانشگاه ها و از بین رفتن 

فضای علمی و پژوهشی
۴- عدم وجود پروسه منظم و یکپارچه در برگزاری امتحانات دانشگاه ها

۵- یکسان نبودن رشته ها و به طبع آن درس ها؛ با توجه به اینکه هر فرد 
دارای مدرک کارشناسی می تواند در آزمون ارشد متفاوت با رشته کارشناسی 

خود شرکت کند.
۶- بسته شدن صدای اعتراض دانشجویان جهت احقاق حق خود به دلیل 

ترس از پایین آمدن نمرات و معدل
در پایان از مراجع مربوطه تقاضا می شود، با توجه به مطالب عنوان شده که 

کاما منطقی و عادانه است، در اجرا و اعمال این قانون تجدید نظر نمایند.«
مبنای اصلی این طرح تراز شدن معدل داوطلبان نسبت به دانشگاه و رشته 
تحصیلی آنان است. در این شیوه ضرایب ویژه ای برای رشته ها و دانشگاه های 
مختلف در نظر گرفته می شود تا تفاوت های موجود در میان دانشگاه ها تاثیر 
زیادی در تاثیر معدل و پذیرش داوطلبان نداشته باشد. در این روش دانشگاه ها 
طبقه بندی می شوند و بر اساس یک ضریب معدل موثر برای داوطلبان در نظر 
محاسبه می گردد و سپس معدل محاسبه شده به عنوان معدل موثر به عنوان 
20درصد از تراز داوطلب را در نظر گرفته می شود و مقدار این ضریب بسته به 

موقعیت دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی متفاوت است.
همچنیــن این معــدل در بین داوطلبین متجانس از نظر رشــته  مقطع 
کارشناسی و دانشگاه پذیرنده اعمال می شود تا به نوعی عدالت رعایت شود. به 
طور مثال اگر فردی که جغرافیای دانشگاه خواجه نصیر خوانده باشد و دارای 
معدل ۱۴ باشد، با احتساب ضریب ۱/۵، معدل موثرش در کنکور کارشناسی 
ارشد تقریبا ۱۴/۷ می شود که در مقایسه با فرد دیگری که در دانشگاه تبریز 
رشته جغرافیا خوانده شده، با ضریب ۱/۴، معدل موثر وی در کنکور ۱۴/۵۶ 

می شود، تفاوت چندانی ندارد.
ضریب معدل هر فردی با داوطلبان متجانس با آن از نظر رشته  کارشناسی و 
دانشگاه دوره  تحصیل سنجیده می شود زیرا ممکن است رشته  جغرافیا نسبت به 
رشته  شهرسازی آسان تر باشد و بدیهی است که معدل های ارائه شده داوطلبینی 

که جغرافیا خوانده اند از داوطلبینی که شهرسازی خوانده اند بهتر باشد.
ضریب برای دانشگاه آزاد یک می باشد یعنی اگر معدل شما مثا ۱۵ بوده 
معدل موثر شما همان ۱۵ می شود. اما دانشگاه های دولتی توسط وزارت علوم 
طبقه بندی شده اند و ضرایب بااتری از یک دارند مثا اگر ضریب دانشگاهی ۱/۱ 
باشد معدل ۱۵ می شود ۱۶/۵ و این معدل موثر شما خواهد بود. دانشگاه های 
معروف مانند دانشگاه تهران، صنعتی شریف و امیرکبیر ضرایب بااتری دارند. 

ضریب موثر معدل برای دانشگاه خواجه نصیر ۱/۵ می باشد.
در کل باید گفت شدت تاثیرگذاری معدل موثر در صورتی که نمره آزمون 
داوطلب مطلوب باشد، زیاد نیست. برای مثال این گونه نیست که یک داوطلب 
با معدل ۱۳، با رتبه 20 به دلیل معدل به رتبه ۱00 تنزل پیدا کند، بلکه نهایتا 

رتبه داوطلب را از 20 به 2۷ تغییر می دهد.

ازدواج دانشجویی؛ عبارتی که شاید برای 
بسیاری از دانشــجویان و حتی خانواده های 
آنان بســیار جذاب و پرطمطراق باشد و هر 
دانشجویی عاقمند باشد بیشتر درباره  روند 
و ســازوکار آن بداند. اتفاقا بر عکس ســایر 
برنامه ها و مراســمات دانشجویی که معموا 
نمود و درون دانشگاهی دارد و تا وارد دانشگاه 
و فضای آکادمیک و علمی آن نشــوید شاید 
خیلی پیرامون  آن نشــنیده باشید اما بحث 
ازدواج دانشجویی نمودی کاما بیرونی دارد 
و هر ساله اخبار و اطاعاتی که درباره  برگزاری 

دوره های آموزشی دانشجوهای ایرانی در بریتانیا به دلیل دور جدید تحریم های ضدایرانی دونالد 
ترامپ به حالت تعلیق درآمده است.

به نقل از روزنامه گاردین، دانشجوی ایرانی که دانشگاه »ریدینگ« انگلستان حقوق می خواند، 
یکی از دانشــجویان ایرانی است که در خطر بازماندن از تحصیل و باطل شدن ویزای شان به دلیل 

عدم پرداخت شهریه دانشگاه قرار دارند.
خانواده این دانشجوی 2۳ ساله به دلیل آن که تراکنش های مالی توسط تحریم های آمریکا هدف 

قرار گرفته اند، نمی توانند به خارج از کشور پولی واریز کنند.
دانشگاه ریدینگ به این دانشجو گفته است که تنها گزینه وی، بازگشت به تهران در ایام کریسمس 

و آوردن ۵۳۵0 پوند پول نقد برای ثبت نام در ترم آتی است.
در ایمیل یکی از مسئوان این دانشگاه آمده است: این باید زمان کافی برای آوردن پول از ایران 
بعد از تعطیات کریســمس را در اختیار شــما بگذارد. اگر شهریه تا زمان مقرر واریز نشود، شما از 

ادامه دوره آموزشی خود بازخواهید ماند.
دانشجوی مورد  اشاره نیز گفته است که تاکنون شش اخطاریه در همین راستا دریافت کرده که 
آخرینش در پنجم دسامبر )۱۴ آذر( بوده است. این دانشجو در حال گذارندن سال آخر تحصیات 

خود است و تا کنون ۳0۶00 پوند برای دو سال اول خود پرداخت کرده است.
وی در این باره گفته است: من تنها این شرایط خاص را ندارم. خانواده یکی دیگر از دانشجویان قرار 
است برای او پول بیاورند.  آنها )آمریکا( مردم عادی را هدف گرفته اند. این یک محاصره اقتصادی است.
هنوز به طور دقیق مشخص نیست که چه تعداد دانشجو تحت تاثیر این تحریم ها قرار گرفته اند.
افزون بر این، تحقیر دانشجویان ایرانی اما به مورد فوق و پرداخت شهریه محدود نشده و موارد 

دیگری را نیز در بر می گیرد.
چندی قبل و پیش از خروج آمریکا از برجام، سرویس امنیتی پلیس نروژ اعام کرده که افزایش 
ناگهانی دانشجویان ایرانی در این کشور برای آنها مشکوک است و حدس می زنند که جوانان ایرانی 

برای دزدیدن اطاعات مربوط به ساخت ساح به این کشور رفته اند.
نروژ با استناد به این ادعا طی سال گذشته بیش از ۵2 دانشجو و دانشمند ایرانی را از این کشور 
اخراج کرده است. سرویس امنیتی نروژ اعام کرده است که با بررسی و ارزیابی پیشینه شخصی و 

زمینه مطالعاتی این افراد، تصمیم به اخراج آنها از خاک نروژ گرفته است.
در این میان تلویزیون شــبکه 2 نروژ نیز در گزارش مشابهی از تحقیق، بازداشت و اخراج ده ها 
دانشجوی ایرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا خبر داده و اعام کرده است که دایل مشکوک 
شدن به فعالیت هایی از این دست، افزایش چشمگیر شمار دانشجویان ایرانی در رشته های فیزیک 

هسته ای، الکترونیک، متالورژی و مکانیک از سال گذشته تاکنون بوده است.
به عاوه چندی پیش بود که دانشگاه ایالتی ماساچوست واقع در شهر امهرست ایاات متحده، 
با صدور اطاعیه ای ۵۷0 کلمه ای تحت عنوان »رویه پذیرش دانشــجویان ایرانی« اعام نمود: »از 
این پس به شــهروندان ایرانی متقاضی تحصیل در رشته  های دانشکده مهندسی )شامل مهندسی 
شــیمی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندســی مکانیک و صنایع( و دانشکده علوم )شامل فیزیک، 

شیمی، میکروبیولوژی و مهندسی و علوم پلیمر( پذیرش داده نخواهد شد.«!

دانشگاه بریتانیایی خطاب به دانشجوی ایرانی:

به ایران برو
 و پول شهریه را بیاور!

خواسته های »کمپین نه به معدل« چیست؟

 * اعمال تأثیر 20 درصدی معدل کارشناسی در آزمون ارشد، با اعتراض برخی از داوطلبان
 این آزمون مواجه شده است، این داوطلبان با ایجاد کمپینی به نام »کمپین نه به معدل« 

در حال جمع آوری امضا برای حذف این قانون از آزمون سال ۹۸ شدند.

چالش های ارتباط دانشگاه با صنعت
دارنــد که با برخورداری از توانمندی های فناورانه 
توان تولید و توسعه فناوری های مورد نیاز خود و 

دیگران را دارند.
به نظر می رسد در راستای تقویت ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
باید برنامه های خود را با صنعت به شکل مدون و 
مســتند ارائه کند و این برنامه را به دانشگاه های 
کشور تعمیم داده و حمایت های مالی مورد نظر را 
برای آنها به صورت شــفاف در نظر گیرد. از طرفی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز استراتژی تحقیق 
و توســعه و نوآوری را در بخش صنعت به  صورت 
مدون مشــخص کند؛ در نتیجه با تجمیع این دو 
سند می توان برای ارتباط صنعت و دانشگاه نقشه 

راه مشخصی را تعریف کرد.
یکی از نقاط قابل توجه در ارتباط دانشــگاه با 
صنعت، نگاه تبعیض آمیز صنایع و ارگان  های مختلف 
به دانشگاه آزاد با دیگر دانشگاه  ها و مراکز آموزش 
عالی اســت تا جایی که بســیاری از مواقع صنایع 
و ارگان های مختلــف ترجیح می دهند پروژه  های 
تحقیقاتی و صنعتی خود را به دانشگاه  های مطرح 
دولتی واگذار کنند این در شرایطی است که در حال 
حاضر بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد سطح کیفی 

برابر یا حتی بااتر از دانشگاه های دولتی دارند.
البته در چند سال اخیر این نگاه تبعیض آمیز 
تا اندازه ای کاهش یافته به گونه ای که دانشــگاه 
آزاد اعتماد بســیاری از صنایــع را به خود جلب 
کرده تا جایی که در بســیاری از پروژه های بزرگ 
ملی حضور یافته و توانسته با افزایش علم، اعتماد 
بســیاری از صنایع را جلب نموده و به این ترتیب 
ارتباط دانشگاه با صنعت در دانشگاه آزاد اسامی 
سرآغازی برای توسعه کیفی دانشگاه و تحول ملی 

خواهد شد. 
در حمایت از ارتباط دانشــگاه با صنعت باید 
بســترهای ازم را فراهم کرده و قوانین دســت و 
پاگیر را از بین برده تا شاهد بالندگی شرکت  های 
دانش بنیان و کمک به بخش صنعت باشــیم که 
اگــر این اتفاق بیفتد هم به مقوله  اشــتغال توجه 
شده هم به نظام نوآوری ها و دانش های جدید در 
دانشگاه توجه خواهد شد و اعضای هیئت علمی هم 
تاش می کنند به سمت موارد پژوهشی و فناوری 
که به درد جامعــه و صنعت بخورد حرکت کنند. 
صنعت هم اگر ببیند که دانشگاه ها کمک می کنند 

تا افزایش تولید داشــته باشــد و براساس افزایش 
تولید افزایش درآمد داشته باشد قطعا به دانشگاه 
توجه جدی خواهد داشــت که سبب اشتغال زایی 
و نوآوری می شــود که این امــر زمینه حرکت به 
ســمت فعالیت   های دانش بنیان و دانش پایه را به 

وجود می آورد.
به نقل از ایســکانیوز؛ اگر ارتباط دانشــگاه با 
صنعــت تحکیم یابد و دانشــگاه به ســمت حل 
موضوعات و مســایل صنعتی باشــد و صنعت هم 
به جای فراهم کــردن دانش فنی از جای دیگر، از 
دانشگاه کمک بگیرد ســرآغازی خوب در تحقق 
شعار استفاده از کاای ایرانی است که برای کمک 
به بهبود اقتصاد ایــران باید مورد توجه ویژه واقع 
شود. در حال حاضر، دانشجویان تاش می کنند تا 
در توسعه کشور تاثیرگذار باشند و بتوانند مشکات 
بخــش صنعــت را حل کنند و این امر مســتلزم 
همراهی بخش صنعت اســت که نیاز به همکاری 
دانشگاه را در خودش احساس کند و قطعا نیازمند 
خروج بخش صنعت از مونتاژ کاری و روی آوردن 
به نو آوری هایی است که سبب بهبود وضعیت تولید 
می شود. در واقع اگر در حوزه صنعت اتفاقی بیفتد 
باید مقوله نــوآوری در صنعت را وارد کنیم و این 

نوآوری در دانشگاه ها ایجاد می شود.
واقعیت آن است که دانشگاه های ما بر اساس 
الگوبرداری از کشورهای پیشرفته صنعتی طراحی 
شــده و نیازهای مخاطب اصلی آن؛ یعنی صنایع 
کشــور به  طور منطقی مورد توجــه قرار نگرفته 
است. صنایع باید متناسب با نیازهای خود از طریق 
ســرمایه گذاری های مداوم آموزشــی مهارت های 
ازم در کارکنــان خــود را فراهــم آورند. ضعف 
بنیان سیاست گذاری برای علـــوم و تکـــنولوژی 
و فقـدان اســـتراتژی های مرتبط، کمبود نیروی 
انسانی متخصص به ویژه توزیـــع نامناسـب آن، 
اتکـای زیاد به تکنولوژی وارداتی، مسئله کمیابی 
تجهیزات پژوهشی و فقـدان بـانک هـای اطاعاتـی 
در زمیـنه های مـتفاوت علمی، ناتوانی در ارزیابی 
کاربردیـ  اقتصـادی فعالیت های تحقیق و توسعه، 
فقدان مشارکت بخش های ذی ربط جامعه در توسعه 
علـــوم تکـــنولوژی از موانع اصلی روابط متقابل 
صنعت و دانشــگاه محسوب می شوند که نیازمند 
قانون گذاری صحیح و توجه ویژه مســئوان امر 

است.

شیرینی های ازدواج
برای دانشجویان جوان
* بیش از ۴ میلیون دانشجوی کشور عمدتا در سنین ۱۸ تا 2۵ سال هستند، اما در 
این شرایط مهم ترین نیاز دانشجویان برای ازدواج، »مسکن و شغل« است. ازدواج 
در محیط دانشگاه به دلیل اینکه دو طرف زمان زیادی را در کنار هم بوده اند و به 

شناخت نسبی از هم رسیده اند، می تواند یک ازدواج سازنده تلقی شود.

به بهانه  انتصاب رئیس جدید ستاد ازدواج دانشجویی

آن در دانشگاه ها و سفرهای دانشجویی مشهد 
مقدس منتشر می شود، به افزایش جذابیت و 
کنجکاو شدن دانشجویان و خانواده های آنان 

می انجامد.
در ایــن میان مباحــث مختلف دیگری 
پیرامون بررسی این ازدواج ها و به طور کلی 
ازدواج در فضای دانشــگاه با شــرایط خاص 
خــود و همچنین آمارهایی درباره  پایدار این 
نوع ازدواج و مقایسه هایی که نسبت به سایر 
ازدواج ها صورت می گیرد نیز هر کدام در جای 

خودش جالب و قابل بررسی است.
در این گزارش قصد داریم به تمام سواات 
درباره  مقوله  شــیرین ازدواج، آن هم از نوع 

دانشجویی اش پاسخ دهیم.
به طور کلی ازدواج برای هر انسانی با توجه 
به نیازهای روحی و جسمی که خداوند متعال 
در فطرت ما قرار داده جذاب و شیرین است. 
بحث ازدواج در هر محفلی از قدیم اایام بسیار 
گرم و گیرا دنبال می شده و امروز هم در هر 

جایی از جمله دانشگاه، این مقوله به عنوان 
یکی از محل های بحث هیجان انگیز و دلچسب 

برای دانشجویان است.
در روزهایی که شرایط اقتصادی سخت، 
سن ازدواج را باا برده و برخی از جوانان نیز 
فکر ازدواج را حداقل برای کوتاه مدت از ذهن 
خود بیرون می کنند اما تاش برخی سازمان ها 
و نهادها برای تسهیل کردن این مسیر قابل 
تحسین است. به عقیده  بسیاری از کارشناسان 
و صاحب نظران البته این مسئله نیازمند یاری 
مضاعف خانواده هــا از طرق مختلفی اعم از 

آسان گرفتن شــرایط و کمک های مادی و 
معنوی ممکن به فرزندانشــان در این مسیر 

است.
در این راســتا به تازگی حجت ااســام 
مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه ها حجت ااسام 
محمدمهدی صالحی را به سمت رئیس ستاد 
ازدواج دانشجویی منصوب کرد. همین مسئله 
بهانه ای شد تا پدیده  ازدواج دانشجویی را از 

قابی متفاوت مورد بررسی قرار دهیم.
هم اکنون در فضای دانشــجویی با قشر 
جوانی مواجه هســتیم که در سنین ازدواج 
قرار دارند، یعنی بیش از ۴ میلیون دانشجوی 
کشور عمدتا در سنین ۱8 تا 2۵ سال هستند، 
اما در این شرایط مهم ترین نیاز دانشجویان 
برای ازدواج، »مسکن و شغل« است که باید 
افرادی در این زمینه جوانان را همراهی کنند. 
ازدواج در محیط دانشــگاه به دلیل اینکه دو 
طرف زمان زیادی را در کنار هم بوده اند و به 

شناخت نسبی از هم رسیده اند، می تواند یک 
ازدواج سازنده تلقی شود.

از ســویی دیگر در ازدواج دانشجویی به 
دلیل اینکه اغلب پســران دانشجو در حین 
تحصیــل مخصوصا در مقاطع کارشناســی 
دارای شــغل ثابــت و تمام وقت نیســتند، 
بودجه  زیادی برای شروع زندگی ندارند، در 
این شــرایط توقعات همسر پایین می آید. به 
نظر می رسد در چنین ازدواج هایی تجمات و 
افراط گری مالی کمتر است و به همین جهت 
می توان ساده زیستی و دوری از اشرافی گری 

را از ویژگی هــای قابل تحســین در این نوع 
ازدواج ها دانست.

تاکنون اما مطالعات جالبی روی پایداری 
ازدواج دانشــجویی صورت گرفته و براساس 
آمارهایی که از ســازمان ثبت احوال دریافت 
شده، بسیاری از ازدواج های دانشجویی در 2۱ 
دوره اخیــر با موفقیت همراه بوده و بااتر از 
میزان پایداری خانواده های عادی بوده است. 
در حال حاضر 2 پایش روی ازدواج دانشجویی 
صورت گرفته اســت. پایش اولی به صورت 
مستقیم بوده و با یک هزار و ۶۱ زوج تماس 
گرفته شــده و کمتر از دو درصد ازدواج ها به 
طاق منتهی شده و باای ۳0 درصد نیز دارای 
فرزند هستند. در دومین پایش نیز که از طریق 
سازمان ثبت احوال انجام شده، اطاعات ۳00 
هزار زوج مورد بررسی قرار گرفته است. این 
زوج ها حدفاصل ســال های 8۵ تا 9۶ ازدواج 
کرده اند و در این نمونه تنها ۷ درصد ازدواج ها 
به طاق منتهی شــده اســت. این آمارها را 

حجت ااسام رستمی رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اعام کرد.

امــا کدام نــوع ازدواج را می توان ازدواج 
دانشــجویی نامید؟ آیا صرفا ازدواج هایی که 
در بستر دانشــگاه صورت می گیرد و هر دو 
نفر دانشجو باشند ازدواج دانشجویی است یا 
اگر فقط یکی از زوجین هم دانشجو باشند در 
این دسته از ازدواج قرار می گیرد و می توانند از 
مزایای یک ازدواج دانشجویی بهره مند شوند؟

به نقل از خبرنامه دانشــجویان؛ در کنار 
بســترهای مختلفی که توسط دانشگاه ها و 

دفاتر نهاد رهبری برای تســهیل در مســیر 
ازدواج جوانان دانشــجو صورت می گیرد که 
منتهی به یک ازدواج دانشجویی می شود اما 
اگر دانشجویانی هم باشند که از این مسیرهای 
تعبیه شــده در مسیر ازدواج استفاده نکنند 
نیز می توانند از مزایای ازدواج دانشــجویی 
بهره مند شــوند. حتــی اگر فقــط یکی از 
زوجین دانشــجو باشد هم امکان بهره مندی 
از مزایای ازدواج دانشجویی اعم از وام ازدواج 
مخصوص دانشجویان، شرکت در جشن ازدواج 
دانشجویی دانشــگاه و همچنین هدیه سفر 

مشهد مقدس وجود دارد.
دانشــجویان در کنار فعالیت هایی که در 
دانشگاه خودشان دارند از جمله جشن ازدواج 
دانشــجویی، پیگیری وام ازدواج و مواردی از 
این دســت، می توانند تا دی ماه در ســامانه 
همســفر تا بهشت یا همان ســامانه جشن 
ازدواج دانشجویی ثبت نام کنند و پس از آن 
از اسفندماه در قالب دوره های ۳ روزه به مشهد 

مقدس اعزام شــوند. در این اردوها اســاتید 
مجربــی برای آموزش و برگــزاری کارگاه ها 
حضور دارند و از سوی دیگر اساتید محبوب 
دانشجویان نیز در این اردوها شرکت خواهند 
داشت. و در نهایت دانشجویان می توانند جشن 
ازدواج خود را در محضر حضرت امام رضا)ع( 

برگزار کنند.
بررســی کان تر پدیده  ازدواج دانشجویی 
که سال هاســت در حال انجام است اما نکات 
قابل توجهی در دل خود دارد. در شرایطی که 
بسیاری از کشورهای پیشرفته  جهان به ویژه 

در اروپا به دنبال کاهش مسئله ای مثل ازدواج 
سفید و حل بحران جمعیت هستند و طرح های 
تشویقی فراوان و متعددی که البته چندان هم 
مورد توجه جوانان شان قرار نگرفته بیش از هر 
چیز گویای این مدعاست، بی شک اقبال جوانان 
دانشجوی ایرانی به مسئله  ازدواج دانشجویی 
می تواند نقطه  روشنی در کارنامه  انقاب اسامی 
باشد. امسال نیز برنامه ریزی برای ساماندهی 
۱۵ هزار زوج دانشــجو در برنامه های ازدواج 

دانشجویی صورت گرفته است.
به عبــارت دیگــر یکی از آســیب های 
اجتماعی که موجب نگرانی دلسوزان جامعه 
نیز شــده است، مسئله افزایش میزان طاق 
در جامعه اســت. در حل این مشــکل، یکی 
از راهکارها ایجاد فرصت و شــوق در جوانان 
برای ازدواج اســت و حاا ازدواج دانشجویی 
می تواند امیدهای روشــنی در دل مسئولین 
و مدیــران متخصص در حوزه  امور اجتماعی 

کشور ایجاد کند.



ورزشی

سرویس ورزشی-
در شرایطی که بازنشستگان فدراسیون فوتبال کم 
کم از سمت های خود کناره گیری می کنند، هنوز تکلیف 

روسای بازنشسته هیئت ها مشخص نیست.
پس از کناره گیری محمدرضا ساکت از دبیری فدراسیون 
فوتبال، این بار نوبت به علی کفاشیان رسید تا از سمت ریاست 
کمیته فوتسال استعفا کند. دیروز سایت فدراسیون فوتبال با 
اعام این خبر یادآور شد مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
ضمن تقدیر از زحمات کفاشیان در حکمی داوود پرهیزکار را 
به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب کرد. پرهیزکار از 
سال ۱۳۷۶ در فدراســیون فوتبال در سمت های مختلف به 

ایفای مسئولیت پرداخته است. 
استعفای کفاشیان از آن جهت حائز اهمیت است که وی 
از بازنشستگان فدراسیون فوتبال به حساب می آمد و یکشنبه 
۱8 آذرمــاه در گفت و گویی با خبرنگاران در بندرعباس گفته 
بود: »به طور حتم در رابطــه با اجرای قانون عدم به کارگیری 
بازنشســتگان که برای همگی قابل  احترام اســت و باید اجرا 
شــود، با توجه به مغایرت هایی که با اساســنامه فدراسیون 
فوتبال کشــورمان دارد، اســتعفا راهکار آن نیست. با استعفا 
دادن، مدیریت فدراســیون ســاقط می شــود و نمی تواند به 
کارش ادامــه دهد امــا برای اجرای قانون بایــد ابتدا تکلیف 
رئیس فدراسیون روشن شــود و اگر تاج برگشت به کار بکند 
قطعاً سایر بازنشســتگان هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باید 
طبق قانون از کار برکنار شوند. این موضوع طبق اساسنامه به 
مجمع ارجاع داده خواهد شد و مجمع فدراسیون فوتبال این 

تصمیم را خواهد گرفت و ما هم استقبال می کنیم. «

با استعفای کفاشیان حاا باید در انتظار استعفای فریدون 
اصفهانیان از ریاست کمیته داوران و حیدر بهاروند از سازمان 
لیگ بود. این دو مدیر بازنشســته تا زمان برگزاری مجمع در 
هیئت رئیســه حاضر خواهند بود. مجمع فدراسیون فوتبال به 
احتمال زیاد دی ماه برگزار می شود و در آن اعضای بازنشسته 

هیئت رئیسه فدراسیون از سمت خود کناره گیری می کنند.
ابهام در برکناری روسای بازنشسته هیئت ها

در شرایطی که بازنشســتگان فدراسیون فوتبال کم کم 
از سمت های خود کناره گیری می کنند، هنوز تکلیف روسای 

بازنشسته هیئت های فوتبال و سایر رشته های ورزشی مشخص 
نیست. براساس اعام خبرگزاری ایسنا ظاهرا دیوان محاسبات 
و ســازمان بازرســی هنوز درگیر رفع این تناقض هستند که 
روســای هیئت های استانی هم مشمول قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان می شوند یا خیر؟ همین موضوع هم باعث شده تا 

فعا خبری از برگزاری انتخابات فدراسیون ها نباشد.
البته در حال حاضر خود فدراســیون ها هم باتکلیف اند 
و نمی دانند تکلیف شان دقیقا با روسای هیئت های بازنشسته 
چیســت؟ در این میان شــاهد یک تناقضی آشــکار هستیم 

چراکه براســاس قانون منع بکارگیری بازنشستگان در برخی 
فدراســیون ها روسای بازنشســته هیئت ها مجبور به استعفا 
شــده اند اما در برخی دیگر از فدراســیون ها روسای هیئت ها 

همچنان برسرکار هستند. 
اما بحــث اصلی این روزهــای ورزش کشــور برگزاری 
انتخابات فدراســیون ها اســت. با توجه به باتکلیفی که در 
مورد هیئت های استانی وجود دارد، اگر وزارت ورزش بخواهد 
انتخابــات فدراســیونی را برگزار کند، تکلیــف هیئت ها چه 
می شود؟ آیا روسای هیئت های بازنشسته می توانند در مجمع 

انتخاباتی فدراسیون شرکت کنند یا خیر؟
با این شــرایط به نظر می رســد وزارت ورزش باید ابتدا 
تکلیف هیئت ها را مشــخص کند و بعد به سراغ فدراسیون ها 
برود. البته تعیین تکلیف برای مسئله مشمول بودن یا نبودن 
روســای هیئت های اســتانی خیلی زمان برده و در این میان 
ضرر آن متوجه ورزش کشــور شده اســت زیرا در حالی که 
فدراســیون ها باید بــه فکر برنامه های خود بــرای حضور در 
المپیک 2020 باشند، هنوز درگیر برگزاری انتخابات هستند.

این باتکلیفی فدراسیون ها بر روی هدف گذاری کمیته ای 
که مسئول بررســی برنامه های فدراســیون ها برای المپیک 
2020 است نیز اثر گذاشته است چراکه فعا فدراسیون هایی 

که رئیس ندارند، در اولویت بررسی نیستند.
با این شــرایط این انتظار می رود وزارت ورزش پیگیری 
جدی تری نســبت به تعییــن تکلیف روســای هیئت های 
استانی داشته باشــد و پس از آن به دنبال برگزاری انتخابات 
فدراســیون ها باشــد تا بیش از این زمان بــرای برنامه ریزی 

رشته ها جهت حضور در المپیک توکیو از دست نرود.

بعد از ساکت نوبت به کفاشیان رسید

کناره گیری رئیس بازنشسته کمیته فوتسال 
تکلیف رؤسای بازنشسته هیئت ها چه می شود؟!

*سومین مرحله اردوی آمادگی تیم تیراندازی جانبازان و معلولین برای آمادگی حضور در جام جهانی 20۱9 العین از سوم دی 
ماه در تهران آغاز می شــود. این اردو با دعوت از ۱۴ ملی پوش و به ســرمربیگری یوسف آجورلو، تا ۱۱ دی در سالن تیراندازی 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ادامه خواهد داشت.رقیه شجاعی )زنجان(، حسن اکبری، سیده اعظم رضایی، عالیه 
محمودی )مازندران(، مهدی برنایی، ساره جوانمردی، سمیرا ارم )فارس(، زهرا غام زاده )گیان(، سمانه کوثرمدار، زهرا قنبری، 
سیدمحمدرضا میرشفیعی، مهدی زمانی )تهران(، مجید فاح اردشیر )آذربایجان شرقی( و زیور فدایی )اصفهان( تیراندازان مدعو 

به این اردو هستند.رقابت های جام جهانی پاراتیراندازی 20۱9 العین از 2۴ بهمن تا ۵ اسفند ماه در امارات برگزار می شود.
*ماندانا دهقان نماینده 27 ساله کشــورمان در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا که به عنوان اولین بانوی 
کورسی سوار حاضر در بازی های آسیایی امسال شرکت کرده بود از پیوستن خود به تیم بین المللی مکس 

واترزلی هلند خبر داد.بانوی لژیونر دوچرخه سواری کشورمان با بیان اینکه قرارداد او از ماه مارچ سال 2019 
تا پایان سال 2019 خواهد بود گفت: .مدتی منتظر موافقت شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان بودم 
که به لطف خدا و با توجه به تایید شورای برون مرزی به عنوان اولین بانوی محجبه دوچرخه سواری ایران و 

آسیا به عضویت یک تیم اروپایی درآمدم.
*طبق اعام وزارت ورزش و جوانان زمان آغاز ثبت نام از کاندیدهای احراز پست ریاست فدراسیون کاراته از روز شنبه اول دی 
ماه به مدت ۱0 روز کاری تا ۱2 دی ماه از ساعت 9 صبح الی ۱۵ خواهد بود. محمدرضا صدرایی کاشانی، دبیر مجمع انتخاباتی 
فدراسیون کاراته است. محمد صادق فرجی براساس قانون منع بکارگیری بازنشسته ها از سمت خود استعفا داد و از سوی وزارت 

ورزش محسن آشوری به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شد.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید سیدباقر طباطبایی نژاد
لحظه ای غفلت نكنید كه 
دشمنان اسام در كمین اند

شهید سیدباقر طباطبایی نژاد به سال ۱۳۴۱ 
ه..ش در یکی از محله های جنوب شــهر تهران، 
در خانواده ای روحانی متولد شــد. پدرش »حاج 
سید عباس طباطبایی نژاد« و اجداد بزرگوارش از 
طرف پدر، مرحوم حجت ااسام »حاج میرزا علی 
طباطبایی« و از طرف مادر، مرحوم حجت ااسام 
»حاج شــیخ علی مهدوی ظفرقندی«، هر دو از 
علمــا و فضای به نام منطقه اردســتان و زواره 

می باشند.
با صدای اولین گلوله های دشمن بعثی، که سکوت مرزها را درهم شکست 
و ضد انقاب کوردل جدی تر از همیشــه در خاك مقدس کردستان ندای هل 
من مبارز ســر می داد، آن بزرگوار )که یک ماه پیش از این حادثه به عضویت 
سپاه درآمده بود( پس از گذشت یک هفته از جنگ تحمیلی، همراه با عده ای 
از داورمردان ســپاه عازم کردســتان شــدند تا به وظیفه خود عمل نموده و 

کردستان مظلوم را از لوث وجود این یاغیان پلید پاك سازند.
ایشان در مدت هشت سال مبارزه خستگی ناپذیر در محورهای غرب کشور 
با مسئولیت های متفاوت مانند مسئولیت پرسنلی ستاد غرب، فرماندهی سپاه 
ســقز، فرماندهی سپاه باختران،  فرماندهی سپاه پاوه و فرماندهی قرارگاه نصر 

رمضان، به دفاع از آرمان های واای جمهوری اسامی ایران پرداخت.
در پنجــم مرداد ۱۳۶۷ درحالی که عــازم عمق خاك عراق بود، با عده ای 
دیگر از همرزمانش در کمین بعثیان ملحد گرفتار و پس از نبردی ســخت به 

درجه رفیع شهادت نایل آمد و در جوار حق مأوا گزید.
بخشی از وصیت نامه شهید:

لحظه ای غفلت نکنید که دشــمنان اسام در کمینند. به تبعیت از فرمان 
امــام در صحنه بوده و همیشــه تابع و مطیع فرمان وایت فقیه باشــید تا از 
لغزش ها و ضربات و لطمات مصون بمانید. بکوشید قلم و قدم و تاش و کام 
و همه اعمالمان در جهت رضای خدا و استحکام جمهوری اسامی و پیشرفت 

انقاب اسامی باشد.

حدیث دشت عشق

حمایت برانکو از تیم ملی و بی توجهی به حرف های طارمی 
سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس، دیروز بر حمایت کامل خود و باشگاه 
پرسپولیس از تیم ملی تاکید کرد و درباره تیم خودش هم گفت که به دنبال 
جذب ســه بازیکن جدید اســت. برانکو ایوانکوویچ در حاشــیه تمرین دیروز 
پرسپولیس درباره جذب طارمی گفت: نمی دانم طارمی چه ها گفته و توجه هم 
نخواهم کرد. طارمی با میل خودش رفت و کسی او را بیرون نکرد. او کتبا نوشت 
که نمی خواهد در ایران باشد. او اشتباه کرد که با دو باشگاه قرارداد بست و هم 
او و هم باشگاه جریمه شدند اما زندگی ادامه داد و این تجربه ای برای طارمی 
و پرســپولیس بود.بازیکنانی که جذب کردیم، مهدی شیری، مهدی شریفی، 
مهدی ترابی و ســروش رفیعی هســتند. درباره بازیکنان بعدی که بخواهند 
جذب شوند، اطاع رسانی خواهیم کرد. هنوز سه بازیکن دیگر می خواهیم اما 
شــرایط مختلفی نظیر بودجه ما، شرایط باشگاه ها و مسائل دیگر دارد. ما فعا 
گروه اول بازیکنانی که می خواستیم را جذب کردیم.او درباره مصاحبه سروش 
رفیعی عیله کی روش هم گفت: چرا از من این سؤال را می پرسید؟ این سؤال 
باید از رفیعی پرسیده شود. من نمی توانم حرف دیگران را تفسیر کنم. پس از 
این دیگر درباره تیم ملی از من سؤال نکنید. تمام هواداران، مدیریت، کادرفنی 
و بازیکنان پرسپولیس حمایت کامل خود را از تیم ملی اعام می کنند. فرقی 
نمی کند مربی »مصطفی« باشــد یا شخص دیگری! تیم ملی شخصی نیست 
و برای همه مردم اســت، حتی برای ما خارجی ها. اگر تیم ملی موفق شــود، 
موفقیت من هم هست.ســرمربی کروات پرسپولیس اضافه کرد: من کی تا به 
حال علیه تیم ملی حرف زده ام؟ علیه هر کسی در تیم ملی چه زمانی صحبت 
کرده ام؟ ما چه زمانــی تا به حال از تیم ملی حمایت نکرده ایم؟ طرفدار آقای 
کی روش، طرفدار او هســتند یا تیم ملی؟ چه کســی این ایده را دارد که من 
علیه تیم ملی حرف زده ام؟ آیا افــرادی که کنار تیم ملی بوده اند، آیا طرفدار 
پرسپولیس بوده اند؟ من چه زمانی بد صحبت کرده ام که اکنون بخواهم خوب 
صحبــت کنم تا جو تغییر کند؟ چــرا فکر می کنید من می خواهم با یک عده 
هم صدا شوم؟ در لیگ، ۱۶ مربی با ۱۶ فلسفه و ایده مختلف وجود دارد اما من 
نباید با آنها هم صدا شوم. من با همه آنها رفیق هستم اما آنها از منافع تیمشان 

حمایت می کنند و من هم از پرسپولیس دفاع خواهم کرد.
اخراج مورینیو از یونایتد و سرمربیگری موقت کریک

باشــگاه منچستریونایتد ژوزه مورینیو را از ســمت سرمربیگری این تیم 
برکنار کرد. این مربی کمتر از یک سال پیش قرارداد خود را با یونایتد تمدید 
کرده بود ولی نتایج ضعیف یونایتد با او باعث شد این باشگاه، دست به برکناری 
مورینیو بزند. سرمربی پرتغالی در یونایتد موفق شد قهرمانی در جام اتحادیه، 
کامیونیتی شــیلد و لیگ اروپا را به دست بیاورد و فصل قبل با این تیم نایب 
قهرمان لیگ برتر شــد ولی در این فصل عملکرد ضعیف تیم او در لیگ برتر 
ادامه داشــت. به این ترتیب بار دیگر مورینیو با یونایتد به فصل سوم نرسید. 
او همیشــه در تیم های خود در فصل سوم مشــکل داشته است و در چلسی 
نیز در فصل سوم مشــکات زیادی داشت و اخراج شد. او در رئال مادرید نیز 
در پایان فصل ســوم و بعد از مشکات زیاد اخراج شد تا سندروم فصل سوم 
مورینیو ادامه داشته باشــد. گفته شده است باشگاه یونایتد 22 میلیون پوند 
غرامت را به این مربی پرداخت خواهد کرد. بعد از برکناری مورینیو از هدایت 
یونایتد و حضور کریک به عنوان مربی موقت تا پایان فصل، تاش مســئوان 
این باشگاه برای جانشینی مربی پرتغالی آغاز شد. در این بین یک نام بیش از 
هر کس دیگری شنیده می شود و آن هم زین الدین زیدان است. این مربی به 
صورت تلویحی آمادگی خودش را برای حضور در یونایتد به عنوان ســرمربی 
اعام کرده و بعد از حضور موفق در رئال مادرید باید ببینیم او هدایت رئال را 
بر عهده خواهد گرفت یا خیر. از مائوریســیو پوچتینو وآنتونیو کونته به عنوان 
دیگر گزینه های سرمربیگری در منچستر نام برده می شود.* آمار مورینیو در 

یونایتد:۱۴۴ بازی،8۴ برد،۳2 تساوی، 28 باخت و درصد برد:۵8/۳.
بیرانوند و جهانبخش نامزد توپ طا آسیا ۲۰۱۸

تیتان اسپورت چین فهرست 2۴ نفره بهترین بازیکن سال 20۱8 در قاره 
آسیا را عام کرد.

به گزارش فاکس اســپورت، نشریه تیتان اسپورت چین چند سالی است 
که تاش کرده با الگو برداری از کار فرانس فوتبال فرانســه در دادن توپ طا، 
در فوتبال آسیا نیز با کمک روزنامه نگارها و خبرنگاران ورزشی بهترین بازیکن 
ســال فوتبال آســیا را انتخاب کند.بر این اساس، فهرست اولیه 2۴ نفره سال 
20۱8 که با نظر تیم کارشناسی تهیه شده، منتشر شد که در آن نام علیرضا 
بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و پرســپولیس و علیرضا جهانبخش 
هافبک تیم ملی فوتبال ایران و برایتون دیده می شــود.بهترین بازیکن ســال 
20۱8 در هفته پایانی این سال اعام و توپ طا را به دست خواهد آورد.البته 
نفرات شــاخصی چون بغداد بونجاح، سون هیونگ مین، آرون موی و تاکاشی 
اینوی در این فهرست حضور دارند.سون هیونگ مین برنده سه دوره این جایزه 

بوده  است تا در این زمینه رکورددار باشد.
پایان باتکلیفی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 

سرپرست جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال انتخاب شد.طی 
حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، جمشید نورشرق به عنوان سرپرست 
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراســیون فوتبال منصوب شد.وی که عضو 
هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسامی است، سابقه عضویت در کمیته استیناف 
فدراسیون فوتبال را دارد. ریاست کمیته تعیین وضعیت پیش از این در اختیار 
روزبه وثوق احمدی بود که پس از استعفای او این کمیته هفته ها است بدون 
رئیــس و اعضا مانده بود و اکنون با انتخاب جمشــید نورشــرق این کمیته از 

باتکلیفی رها شد.
استقال همچنان درگیر پرونده های جانواریو، بویان و پروپیچ 
معاون ورزشــی باشگاه استقال درباره عملکرد باشگاه استقال در نقل 
و انتقاات نیم فصل گفت: کارگزاران بازیکنان به دنبال این هســتند توسط 
رســانه هایی که با آنها ارتباط دارند، قیمــت بازیکنان را جابجا کنند و مثًا 
قیمت بازیکنی به ارزش ۱0 میلیون تومان را به ۵0 میلیون تومان برسانند. 
همانطور که فتحی )سرپرســت باشگاه اســتقال( گفت، سیاست باشگاه تا 
انتهای فصل بر این اســت که کامی در این باره صحبت نکنیم تا فصل نقل 
و انتقاات را در آرامش و ســکوت به پایان برسانیم.خطیرادامه داد: هر روز، 
نام ۱0 بازیکن برای انتقال به تیم اســتقال مطرح می شود. من و همکارانم 
در باشگاه، تا پایان فصل نقل و انتقاات در این باره صحبت نمی کنیم و اگر 
تصمیمی گرفته شود، در سایت باشــگاه استقال اطاع رسانی خواهد شد. 
امیدوارم سایر باشگاه ها نیز چنین سیاستی داشته باشند تا از افزایش قیمت 
بازیکنان و سوءاســتفاده داان جلوگیری شــود.وی با بیان اینکه باشگاه با 
پرداخت حقوق گرو و نیومایر تا ماه دسامبر، قراردادشان را فسخ کرد، اظهار 
داشت: نزدیک به یک ماه با این دو بازیکن مذاکره کردیم و مبالغ قرارداد دو 
بازیکن هم باا بود. گرو و نیومایر دو ماه حقوق نگرفته بودند و شرایط فسخ 
یک جانبه را داشــتند، اما قراردادها را به صورت دوجانبه فسخ کردیم. فسخ 
دوجانبه برای ما خیلی مهم بود چون پرونده های زیادی بابت این مشکات 
در اســتقال و فوتبال ایران داشــتیم. ما هنوز درگیر پرونده های رابســون 
جانواریو، بویان و پروپیچ هســتیم و امیــدوارم دیگر هزینه های زیادی بابت 
بازیکنان پرداخت نکنیم. چــون باید این مبلغ را از بیت المال بدهیم.معاون 
ورزشی باشگاه استقال درخصوص تقویت کادر فنی این تیم گفت: شفر یک 
مربی را به باشگاه معرفی کرده که این موضوع در کمیته فنی باشگاه مطرح 
خواهد شــد. در صورت تأیید و صاحدید کمیته فنی، مذاکرات با این مربی 

انجام می شود تا از نیم فصل دوم، به کادر فنی بیاید.
۴۸ تیمی شدن جام جهانی ۲۰۲۲ منوط به موافقت قطر است

ناصر الخاطر، معاون دبیر کمیته عالی پروژه ها و میراث جام جهانی 2022 
قطر اعام کرد، ۴8 تیمی شدن این رقابت ها حتی با نظر مثبت فیفا منوط به 

موافقت این کشور است.
بــه گزارش خبرگزاری رویتــرز، ناصر الخاطر اظهار داشــت: قطر درباره 
افزایش تعــداد تیم های جام جهانی 2022 به ۴8 تیــم تصمیم نمی گیرد و 
جزئیات این طرح با مطالعه و ارزیابی شرایط توسط فیفا مشخص خواهد شد. 
این کار هم اکنون تحت بررسی و مطالعه دقیق فیفا قرار دارد و هیچ اطاعاتی 
دربــاره روند این موضوع نداریم.معاون دبیر کمیته عالی پروژه ها و میراث جام 
جهانی 2022 ادامه داد: انتظار می رود که مطالعه فیفا شــامل بررسی مواردی 
از جمله سازماندهی رقابت ها، ورزشــگاه های موردنیاز، تعداد بازی ها و محل 
تمرین آماده سازی تیم ها در طول یک روز در صورت افزایش تیم ها شوند. باید 
به خاطر بسپاریم که قطر برنده میزبانی جام جهانی 2022 فوتبال با مشارکت 
۳2 تیم شد. بنابراین فیفا در نهایت برای ۴8 تیمی شدن جام جهانی با مشورت 
قطر تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. این کار در صورتی عملی می شود که 

قطر بخواهد موافقت کند.
پیــش از این جانی اینفانتینو، رئیس فیفا اعام کرده بود که در نشســت 
ماه مارس 20۱9 میادی در شــهر میامی آمریــکا تصمیم نهایی درباره ۴8 
تیمی شدن جام جهانی 2022 قطر با توجه به گزارش کارگروه مطالعاتی اتخاذ 

خواهد شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، گفت: دولت و وزارت ورزش و جوانان علیرغم صحبت هایی که 
انجام می شود مصمم هستیم که استقال و پرسپولیس واگذار شود، چون معتقدیم که ما متولی ورزش هستیم 

و نباید باشگاه داری کنیم. 
محمدرضا داورزنی اظهار داشت: در چند ماه اخیر با تاش هایی که صورت گرفت و تعاماتی که با AFC داشتیم 90 
درصد بدهی های استقال و پرسپولیس پرداخت شده و ۱0 درصد مابقی به خاطر این بود که برخی از طلبکارها پیگیر کار 
خود نبودند. در این مدت بعضی از طلبکاران آمدند و پیگیر پرونده خود بودند و اگر ۱0 درصد باقی مانده نیز بیایند به آنها 
رسیدگی خواهد شد. وی افزود: در دو سال گذشته وزارت ورزش و جوانان از دولت ریالی را خرج این دو باشگاه نکرده ایم. 
این دو باشگاه تا پایان 99 مشکل تامین مالی ندارند. ظرفیت این دو باشگاه به گونه ای است که از اسپانسر و منابع خودش 

پول در می آورند. این دو باشگاه دو سرمایه بسیار قدرتمند هستند و نباید یک ابزار در دست یک جریان خاص باشند. 
به گفته معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اقدامی که وزارت ورزش و جوانان قرار بود انجام دهد و قولی که به 
مردم داده بود این بود که خود مردم و هواداران ســهم داشته باشند. این دو باشگاه در هر کجای ایران طرفدار دارند.اراده 
کلی دولت بر واگذاری ۱00 درصدی این دو باشگاه است، ولی تا به اینجای کار وزارت ورزش و جوانان هر کاری که باید 

انجام می داده را انجام داده و مابقی کار به عهده سازمان خصوصی سازی است.

داورزنی: وزارت ورزش بر واگذاری استقال و پرسپولیس مصمم است
شــش نفری که باید به عنوان نماینده ورزشــکاران در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک حاضر شوند، 

مشخص شدند.
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک 2۵ دی ماه برگزار می شــود و برای حضور در این مجمع شــش نفری که باید به 
عنوان نماینده ورزشــکاران حاضر باشند، مشخص شدند.بر این اساس آرش میراسماعیلی، یوسف کرمی، مهدی کامرانی، 
مجتبی عابدینی، الهه احمدی و زهرا نعمتی که از اعضای کمیسیون ورزشکاران هستند، نمایندگان ورزشکاران در مجمع 

خواهند بود.
پیش از این در جلســه هیئت اجرایی پیمان فخری و گاره ناظمی به عنوان نماینده مربیان و داوران انتخاب شدند.
مهین فرهای زاد، فریبا محمدیان، بهداد سلیمی، اصغر رحیمی و نصراه سجادی به عنوان کارشناس خبره معرفی شدند.

نماینده آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی و آرارات و ذوب آهن نماینده باشگاه ها در این مجمع هستند.
در این میان با توجه به اینکه برخی از فدراســیون ها نظیر تنیس، والیبال، کشــتی، کاراته، جودو، هندبال، سه گانه و 
قایقرانی بدون رئیس  هســتند اگر تا زمان برگزاری مجمع، انتخابات این فدراسیون ها برگزار شود، رئیس در مجمع حاضر 

می شود در غیر این صورت نماینده منتخب هیئت رئیسه در مجمع حاضر خواهد شد.
از مهم ترین اتفاقاتی که قرار است در مجمع عمومی رخ دهد، تصویب اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک است.

اعام اسامی ۶ ورزشكار حاضر در مجمع عمومی كمیته ملی المپیک 

دبیر فدراسیون کشــتی گفت: ایجاد انســجام بین کادر فنی تیم های ملی در تمامی رده های سنی از 
برنامه های ما است.

رضا ایق با بیان این مطلب افزود: یکی از اصولی که بنی تمیم سرپرست فدراسیون برای پیشنهاد نفرات مدنظر خود 
جهت ســرمربیگری تیم های ملی جوانان و نوجوانان در نظر گرفت ایجاد انســجام بین کادر فنی تیم های ملی در تمامی 

رده های سنی است.
وی ادامه داد: محمد طایی سرمربی تیم جوانان با توجه به حضور تعدادی از کشتی گیران جوان در اردوی تیم ملی 
بزرگساان و حضور آنها در جام تختی و لزوم تعامل بین تیم های ملی بالخصوص رده های سنی جوانان و بزرگساان، در 
اردوی تیم بزرگساان حضور دارد و در صورت نیاز غامرضا محمدی سرمربی تیم ملی، مربی دیگری به کادر فنی اضافه 
می شود.ایق در مورد دایل انتخاب سرمربی تیم نوجوانان نیز تصریح کرد: در دی ماه مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان 
برگزار می شود و در دهه پایانی اسفندماه هم رقابت های انتخابی برگزار خواهد شد از طرف دیگر هشت نفر از ده نفر اصلی 
تیم نوجوانان راهی رده ســنی جوانان شــده اند و کار، کادر فنی برای تشکیل یک تیم قدرتمند و دفاع از عنوان قهرمانی 
جهان سخت است و به همین دایل با توجه به حضور محمدی و مهربان به عنوان سرمربی و مربی تیم بزرگساان، توکلیان 

برای سرمربیگری تیم نوجوانان انتخاب شد.

تاش فدراسیون كشتی برای انسجام بین كادر فنی تیم های ملی 
نماینده شــطرنج ایران ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت های قهرمانی آسیا، مجوز حضور در جام 

جهانی روسیه را نیز کسب کرد.
دور نهم و پایانی بخش اســتاندارد رقابت های شــطرنج قهرمانی انفرادی آســیا به پایان رسید که سید محمدامین 
طباطبایی با ۶/۵ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید و جواز حضور در جام جهانی روسیه 20۱9 را نیز کسب کرد. در دور 
نهم پرهام مقصودلو مقابل حریف هندی و سید محمدامین طباطبایی مقابل حریفی از چین به تساوی رسیدند. طباطبایی 
با ۶/۵ امتیاز در رده دوم و مقصودلو با ۶ امتیاز در رده هفتم این رقابت ها قرار گرفتند. علیرضا فیرزوجا در دور نهم مقابل 
حریف قزاقســتانی و احسان قائم مقامی نیز مقابل حریف فیلیپینی به برتری رسیدند که هر دو با ۵/۵ امتیاز به ترتیب در 
رده های شــانزدهم و نوزدهم ایستادند. در بخش مردان شــطرنج باز چینی قهرمان شد و نماینده ویتنام نیز در رده سوم 
ایستاد. مبینا علی نسب نیز در دور نهم بخش بانوان مقابل حریفی از فیلیپین بازی کرد و به تساوی رسید و در رده بیست و 
پنجم ایستاد. در بخش بانوان شطرنج بازانی از هند، سنگاپور و ویتنام به ترتیب در رده های اول تا سوم ایستادند. همچنین 
در بخش برق آسا علیرضا فیروزجا بدون باخت )۶ پیروزی و ۳ تساوی( با ۷/۵ امتیاز مقتدرانه به مقام قهرمانی رسید. پدیده 
شــطرنج ایران در دور هشتم لی کوانگ لیم ویتنامی بخت نخست قهرمانی با ریتینگ 2۷۴9 را شکست داد. محمدامین 

طباطبایی دیگر نماینده ایران هم با وجود باخت غیرمنتظره دور نخست با ۷ امتیاز نایب قهرمان شد.

قهرمانی و نایب قهرمانی نمایندگان شطرنج ایران در آسیا

صفحه 9
چهار شنبه ۲۸ آذر ۱۳9۷

۱۱ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۸

برنامه هفته چهادهم لیگ برتر والیبال
چهارشنبه 5 دی 1397

*شهرداری ورامین.............................................................خاتم اردکان)ساعت ۱۶(
*دورنا ارومیه...................................................................فواد سیرجان)ساعت ۱۶(
*پیام مشهد......................................................................کاله مازندران)ساعت ۱۶(
*عقاب نهاجا.....................................................................................سایپا)ساعت ۱۶(
*پیکان تهران..............................................................شهرداری ارومیه)ساعت ۱۶(
*شهروند اراك...............................................................شهرداری گنبد)ساعت ۱۶(

 D  برنامه بازی های جام ملت های فوتبال آسیا – گروه
دوشنبه 17 دی 1397

*ایران...........................................................................................یمن )ساعت20:۳0(
سهشنبه 18 دی 1397

*عراق................................................................................................ویتنام)ساعت۱8(
شنبه 22 دی 1397

*ویتنام..........................................................................................ایران)ساعت۱۵:۳0(
*یمن....................................................................................................عراق)ساعت۱8(

چهارشنبه 2۶ دی 1397
*ایران..........................................................................................عراق)ساعت 20:۳0(
*ویتنام.........................................................................................یمن)ساعت 20:۳0(

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال
یکشنبه 14 بهمن 1397

*پارس جنوبی جم.........................................................................فواد )ساعت ۱۶(
*سپیدرود رشت..............................................................................سایپا)ساعت ۱۶(
*صنعت نفت آبادان....................................................................سپاهان)ساعت ۱۶(
*پیکان.........................................................................................استقال)ساعت ۱۶(
*تراکتورسازی........................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت ۱۶(
*استقال خوزستان................................................ماشین سازی تبریز)ساعت ۱۶(
*پرسپولیس....................................................................................پدیده)ساعت ۱۶(
*ذوب آهن...................................................................نساجی مازندران)ساعت ۱۶(

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

۱۱۵8۷0۲8۱۲۱6۳۱. سپاهان اصفهان
۲۱۵94۲۱98۱۱۳۱. پدیده مشهد

۳۱۵8۷0۱۷6۱۱۳۱. پرسپولیس
4۱۵۷۵۳۲۳۱49۲6. تراکتورسازی

۵۱۵6۷۲۱86۱۲۲۵. استقال تهران
6۱۵۵46۱۷۱۵۲۱9. پارس جنوبی جم

۵۱8-۷۱۵46۵۱۳۱8. فواد
4۱۷-8۱۵4۵6۱۳۱۷. سایپا
۱۱6-9۱۵44۷۱۵۱6. پیکان

۳۱6-۱0۱۵۳۷۵۱4۱۷. نساجی مازندران
۵۱6-۱۱۱۵۲۱0۳۱4۱9. صنعت نفت آبادان
۵۱۵-۱۲۱۵۳668۱۳. نفت  مسجدسلیمان
۲۱4-۱۳۱۵۱۱۱۳۱۲۱4. ماشین سازی تبریز

6۱۳-۱4۱۵۲۷6۱۲۱8. ذوب آهن
۱9۱0-۱۵۱۵۲49۷۲6. سپیدرود رشت

* ۱۱6-۱6۱۵۲6۷۱0۲۱. استقال خوزستان
* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب ۶ امتیاز منفی 

صورت گرفته است.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
چهارشنبه 28 آذر

جام باشگاه های جهان
*کاشیما آنتلرز.......................................... رئال مادرید)ساعت20 - شبکه ورزش(

هفته 1۶ بوندسلیگا آلمان
*بایرن مونیخ................................................ایپزیش)ساعت 2۳-  شبکه ورزش(

جام اتحادیه انگلیس
*آرسنال...........................................................تاتنهام)ساعت 2۳:۱۵ - شبکه سه(

پنجشنبه 29 آذر
لیگ برتر بسکتبال

*شیمیدر..................................شهرداری گرگان)ساعت ۱۷:۳0 - شبکه ورزش(
جمعه 30 آذر

هفته 18 لیگ برتر انگلیس
*ولورهمپتون.......................................... لیورپول)ساعت 2۳:۳0 - شبکه ورزش(

ســند مالکیت )برگ سبز(، کارت مشخصات و کارت 
ســوخت خودرو وانت زامیاد مدل 1392 به شــماره 
انتظامــی 824 د 24 - ایــران 31، شــماره موتور 
80053661 و شماره شاسی 0062280 به نام آقای 
ابوذر مرادی کرد علیوند مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

باختبردبازیامتیازتیم
۱۳۵۱۲۱۵۲- شهرداری ورامین

۲۲۷۱۲9۳- پیکان تهران 
۳۲6۱۲9۳- خاتم اردکان

4۲۵۱۲84- پیام مشهد
۵۲۱۱۲۷۵- شهرداری گنبد
6۲۵۱۲۷۵- شهروند اراک

۷۲۵۱۲66- سایپا 
8۱9۱۲66- فواد سیرجان
9۱۷۱۲66- کاله مازندران

۱۵۱۵۱۲۵۷- شهرداری تبریز
۱۱8۱۲۳9- عقاب نهاجا

۱۲8۱۲۲۱۵- شهرداری ارومیه
۱۳۳۱۲۵۱۲- دورنا ارومیه

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال ایران
پروانه مطب به شماره 8/2/3/1372 به تاریخ صدور 
81/7/8 به نام خانم دکتر زهرا غفرانی با شماره نظام 
پزشــکی 63299 و کد ملی 1754805647 صادره 
از شــورای هماهنگی نظام پزشکی استان خوزستان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خاصه آگهی مزایده نوبت دوم
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان قــدس در نظر دارد تعداد 4 غرفه از 
رقبات تجاری مجتمع زینبیه )س( واقع در ضلع شــرقی میدان قدس را از 

طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان جهت کســب اطاع بیشتر از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز 
به این اداره واقع در خیابان عمارت مراجعه و یا با تلفن 021-46853431 

تماس حاصل نمایند.

نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر اماکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و اماک 

شهرستان بروجن مورد رسیدگی و رای آن صادر شده است جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه اردوبار پاک 182- اصلی و فرعی های زیر

1296- فرعی آقای سیدرحمان عدنانی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 281/32 مترمربع خریداری مع الواسطه 
آقای منوچهر طاهرزاده از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4128- فرعی آقای مهدی اســکندری یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 229 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4128- فرعی آقای شهرام اسکندری سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229 مترمربع خریداری 
مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4128- فرعی آقای گشتاســب اســکندری دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 229 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4797- فرعی خانم زهرا رجبی بروجنی دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 277/60 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از محمدصادق تقاء مالکین رسمی پاک مرقوم.

4797- فرعی آقای آیت اله خدامی بروجنی چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 277/60 
مترمربع خریداری مع الواسطه از محمدصادق تقاء مالکین رسمی پاک مرقوم.

4799- فرعی آقای مهدی اســکندری یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/22 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4799- فرعی آقای گشتاســب اسکندری دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/22 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4799- فرعی آقای شــهرام اسکندری ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/22 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4800- فرعی آقای ســجاد راه روان سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 239/08 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از آیت اله سیفی پور مالکین رسمی پاک مرقوم.

4800- فرعی آقای علی راه روان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239/08 مترمربع خریداری 
مع الواسطه از آیت اله سیفی پور مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی دهکده سفیددشت پاک 493- اصلی و فرعی زیر
428- فرعی مجزی از 1 و 2 و 3 فرعی آقای حجت اه جان افزا ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 199/79 

مترمربع خریداری مع الواسطه منیژه و معین ضرغامپور از مالکین رسمی پاک مرقوم.
ابنیه و اماک واقع در اراضی حسین آباد سفیددشت پاک 497- اصلی و فرعی زیر

186- فرعی آقای حســن کبیری سفیددشــتی ششدانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 396/60 
مترمربع خریداری مع الواسطه رضا قلی نفر از مالکین رسمی پاک مرقوم.

324- فرعی خانم شیرین  نفر سفیددشتی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 817/50 مترمربع 
خریداری مع الواسطه عزیز قلی نفر از مالکین رسمی پاک مرقوم.

645- فرعی آقای علیرضا صادقی سفیددشــتی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 336/05 
مترمربع خریداری مع الواسطه وراث عبدالعلی صادقی از مالکین رسمی پاک مرقوم 

645- فرعی آقای حســین صادقی سفیددشــتی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 336/05 
مترمربع خریداری مع الواسطه وراث عبدالعلی صادقی از مالکین پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی قریه فرادنبه پاک 505- اصلی و فرعی های زیر
535- فرعی خانم افسانه ربیعی مفرد ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 130/78 مترمربع خریداری مع الواسطه 

محمد علوی و امیرقلی علیخانی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه حلوایی فرادنبه پاک 506- اصلی و فرعی های زیر

15- فرعی آقای قربانعلی ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان 
دامداری به مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم 

که در آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
15- فرعی آقای مهدی ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان دامداری 
به مســاحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم که در 

آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
15- فرعی آقای احمدرضا ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان 
دامداری به مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم 

که در آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
15- فرعی آقای محسن ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان دامداری 
به مســاحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم که در 

آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
15- فرعی آقای عباس ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان دامداری 
به مســاحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم که در 

آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه کریم آباد پاک 529- اصلی و فرعی های زیر

532- فرعی آقای علیرضا محمدخانی فرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 233/71 مترمربع خریداری 
مع الواسطه آقای کریم آقاضرغامی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

589- فرعی خانم فاطمه محمدی نافچی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239/87 مترمربع 
خریداری مع الواسطه آقای عبدالحسین عایی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

589- فرعی آقای ســیداحمد حســینی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 239/87 مترمربع 
خریداری مع الواسطه آقای عبدالحسین عایی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه قنداب سفلی پاک 531- اصلی و فرعی های زیر
504- فرعی آقای یزدان بخش  بصیری ششدانگ یکبابخانه به مساحت 299/10 مترمربع خریداری مع الواسطه 

شهرداری فرادنبه از مالکین رسمی پاک مرقوم.
ابنیه و اماک در اراضی مزرعه قلعه آقابابا پاک 532- اصلی و فرعی های زیر

603- فرعی آقای ســیدصدراله نسیمی امام قیسی ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 100/37 مترمربع 
خریداری مع الواسطه آقای حجت اله و قدرت اله علیخانی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی دهکده بروجن پاک 533- اصلی و فرعی زیر
5743- فرعی فاطمه صغری ابراهیم پور بروجنی ششــدانگ یکبابخانه نیمه ســاز به مساحت 268/52 مترمربع 

خریداری مع الواسطه حامد ایزدی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه سیاسرد پاک 550- اصلی و فرعی زیر

457- فرعی آقای علی قربان  رنجبر  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 138/78 مترمربع خریداری 
مع الواسطه عبداله و محمدصادق محمدصادقی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی قریه بلداجی پاک 561- اصلی و فرعی های زیر
4015- فرعی آقای محسن برنا بلداجی ششدانگ یکباب مغازه دو دهنه به مساحت 78/20 مترمربع خریداری 

مع الواسطه علی فتح رفیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
4687- فرعــی آقــای مهدی نادری بلداجی ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 200/89 مترمربع خریداری 

مع الواسطه محمد صفیان از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5124- فرعی آقای رســول خاکسار بلداجی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 261/31 مترمربع خریداری 

مع الواسطه ابراهیم صفیان از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5359- فرعی آقای علی مردان صفیان  بلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/34 مترمربع خریداری 

مع الواسطه هادی حسینی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5360- فرعی آقای علی مردان صفیان  بلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/02 مترمربع خریداری 

مع الواسطه هادی حسینی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5362- فرعی آقای غامرضا طهماسبی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 167/42 مترمربع خریداری مع الواسطه 

بهمن نادری از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5394- فرعی آقای علی رفیعی بلداجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 288/42 مترمربع خریداری مع الواسطه 

رضا رفیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5395- فرعی آقای علی رفیعی بلداجی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 63/70 مترمربع خریداری مع الواسطه 

رضا رفیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5421- فرعی آقای ضربعلی خدارحمی بلداجی بیســت وهفت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 93022 مترمربع خریداری مع الواسطه بهبودعلی خدارحمی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5421- فرعی آقای حسنعلی خدارحمی بلداجی هجده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 93022 مترمربع خریداری مع الواسطه بهبودعلی خدارحمی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5421- فرعی آقای خدارحم خدارحمی بلداجی بیســت وهفت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 93022 مترمربع خریداری مع الواسطه بهبودعلی خدارحمی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در جنوب شهر بروجن پاک 1254- اصلی و فرعی زیر
1077- فرعی آقای مســیب غریب شاهی کاهیدانی ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135/16 مترمربع 

خریداری مع الواسطه شهرداری بروجن از مالکین رسمی پاک مرقوم.
1331- فرعــی آقای نوراه شــاکری بروجنی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 303/31 مترمربع خریداری 

مع الواسطه شهرداری بروجن از مالکین رسمی پاک مرقوم.
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی این آگهی نسبت به 
اماک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه کثیراانتشار و محلی آگهی و درصورتی که اشخاص 
ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشــته باشــند از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت 
اسناد محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
نوبت اول مورخ 1397/09/28                                         نوبت دوم مورخ 1397/10/13

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بروجن  
حمیدرضا خسروی

مالک محترم انجام هرگونه عملیات ثبتی با ارائه ســند تک برگ امکان پذیر می باشــد. لذا هرچه سریع تر جهت 
تعویض ســند مالکیت دفترچه ای به سند تک برگ )کاداستری( به منظور تثبیت موقعیت اماک شما در سیستم 

کاداستری و جلوگیری از مشکات حقوقی به اداره ثبت اسناد و اماک محل خود مراجعه فرمائید.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰ بخش ده حوزه ثبتی شهرستان بروجن

دادنامه
پرونده کاســه 9709983856100387 شورای حل اختاف شماره 1 شهر 

سورشجان تصمیم نهایی شماره 9709973856100739
خواهان: آقای آما کی شــمس فالحی فرزند صیدعلی به نشــانی اســتان 

خوزستان - شهرستان ایذه - ایذه خیابان جاده اصفهان آخر کوچه گوهر 
خواندگان: 1- آقای احمد اسیوند فرزند سهراب به نشانی سورشجان میدان 

شهید شیرازی خیابان سعدی پاک 1
2- شهناز محمدی عبدهوند فرزند جان مراد به نشانی مجهول المکان 

خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو
به تاریخ 97/8/22 جلسه شورای حل اختاف سورشجان به تصدی اینجانب 
تشــکیل اســت پرونده 970396 تحت نظر است. شــورا با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم دادرســی را اعام و به شــرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
»رای شورا«

درخصوص دادخواست آقای اما کی شمس فالحی فرزند سیدعلی به طرفیت 
1- احمد اســیوند فرزند سهراب 2- شهناز محمدی عبده وند فرزند جان مراد 
به خواســته الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو وانت به شماره انتظامی 
617د16 ایران 71 شورا با التفات به مبایعه نامه و احراز  وقوع عقد بیع به نحو 
صحبت فیمابین خواهان و خوانده اول و با توجه به استعام به عمل آمده از 
پلیس راهور که نشان می دهد خودرو به نام خوانده دوم است لذا شورا دعوی 
خواهان را وارد تشــخیص و مستنداً به مواد 10، 223، 221، 220 و 219 از 
قانون مدنی و 198، 515 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقــاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانــدگان باا خوانده ردیف 
دوم به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال سند خودرو به شماره 
انتظامی 617د16 ایران 71 و پرداخت مبلغ 660/000 ریال هزینه دادرســی 
در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شــورا و سپس ظرف مهلت 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی بخش اران می باشد.

قاضی شورای حل اختاف شعبه یک سورشجان  
علی اسامی فارسانی



کشف کاای احتكار شده
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از كشف یک 
انبار ورق MDF و یک انبار مواد غذایی احتكار شده در مشهد خبر داد. سرتیپ 
محمدكاظم تقوی گفت: پلیس پس از تكمیل تحقیقات اولیه پرونده و شناسایي 
انبارهای مورد نظر به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت در عملیاتی 
ضربتی، از مكان های مورد نظر 9 تن سویا و 57 هزار و 605  ورق MDF، جمعا 
به ارزش 202 میلیارد و 317 میلیون ریال كشف كردند.وی افزود: در این رابطه 

دو فرد سودجو دستگیر و به مراجع قضائی معرفي شدند.
دستگیری قاتل

زاهــدان – خبرنگار كیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان خاش گفت: زن 
جوانی كه نقشه قتل همسرش را با همدستی مردی غریبه كشیده بود ساعاتی 
پس از وقوع جنایت با روبرو شدن با شواهد پلیس پرده از راز این جنایت كثیف 
برداشت. سرهنگ ابراهیم كوچک زائی ، افزود: بیست و چهارم آذرماه یک فقره 
ســرقت مسلحانه و قتل مردی جوان در بیابان های منطقه “پشتكوه” به پلیس 
گزارش شد.وی اضافه كرد: با حضور عوامل انتظامی در محل زن جوانی كه در 
كنار پیكر بی جان و غرق به خون شوهرش ایستاده بود مدعی بود هنگام تردد 
با خودرو پراید در حاشــیه شهر خاش دو سارق موتورسوار با تهدید ساح گرم 
آنها را به این منطقه كشانده و با مقاومت شوهرش او را با شلیک گلوله به قتل 
رســانده و با سرقت طاهایش از محل متواری شدند.وی تصریح كرد: ماموران 
انتظامی با توجه به تناقض گویی های زن جوان و ســرنخ های موجود در محل 
جنایت او را برای بررســی های بیشتر به پلیس آگاهی منتقل كردند.وی عنوان 
كرد: در بازجوئی های علمی كارآگاهان پلیس مشخص شد اظهارات این زن كه 
كمتر از دو هفته است از ازدواج او با مقتول به عنوان همسر دوم می گذرد هیچ 
ربطی به سرقت مسلحانه ندارد و متهم قصد منحرف كردن جریان رسیدگی به 
پرونده قتل را دارد.مظنون 1۸ ساله پرونده در بازجوئی های تكمیلی با مواجهه 
با ادله پلیسی به طراحی و اجرای نقشه مرگبار اعتراف كرد و گفت: ازدواج او با 
مقتول اجباری بوده و از زندگی با شــوهرش راضی نبوده و با همدستی مردی 

جوان كه از قبل با وی در ارتباط بوده نقشه این جنایت را كشیده است.
پلمب شرکت تاکسی اینترنتی

خرم آباد – باشــگاه خبرنگاران جوان: معاون سازمان حمل ونقل شهرداری 
خرم آباد گفت: دفاتر شــركت های تاكسی اینترنتی در این شهر پلمب می شود. 
محمد فتحی بیرانوند، افزود: فعالیت شــركت های تاكسی اینترنتی در خرم آباد 
غیرقانونی اســت و چند بار هم این موضوع را اعام كرده ایم ، اما همچنان این 
شركت ها به فعالیت ادامه می دهند.وی ادامه داد: بار ها گفته ایم كه برای صدور 
مجــوز فعالیت اقدام كنند، اما در این زمینــه كار خاصی انجام نداده اند.فتحی 
بیرانوند یادآور شد: اخیراً اعضای شورای شهر خرم آباد مصوب كرده اند كه جلوی 

فعالیت این شركت ها گرفته و دفاتر آنها در سطح شهر پلمب می شود.
قاچاق لباس

ارومیه – مهر: فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از كشف دپوی البسه قاچاق 
در محور ارومیه، خبر داد. ســرتیپ مسعود خرم نیا، گفت: در بازرسی از محل 
دپو، پنج هزار و 265 ثوب انواع البســه قاچاق به ارزش تقریبی چهار میلیارد و 
500 میلیون ریال كشف شد.وی تصریح كرد: در این راستا یک متهم دستگیر 

و تحویل مقامات قضایی شد.
پزشک قابی

قزوین – ایســنا: رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشكی قزوین 
گفت: فردی كه بدون تحصیات مرتبط و مجوز قانونی به  صورت سیار در منازل 
افراد مبادرت به فعالیت های پزشــكی می كرد، شناســایی و به مراجع قضایی 
معرفی شد كه در همین حین یكی از بیماران وی نیز در اثر عفونت، جان باخت.

محمدرضا مدبر افزود: فرد خاطی با مراجعه به آسایشــگاه سالمندان و یا 
منزل شخصی افراد كه بیمار بستری داشتند، اقداماتی، نظیر تزریقات، پانسمان، 
شستشوی زخم و دپرید پوســت )به منظور مداوای محل زخم و یا سوختگی( 
انجام می داد.افرادی كه این مرد را برای اقدامات درمانی به منزل خود راه داده 
بودند، اذعان داشتند كه وی با وسایلی كه غیراستاندارد بوده و بدون اطمینان از 
استرلیزاسیون آن ها، زخم و جراحات پوستی بیمارانشان را شستشو و پانسمان 

می كرد. 
وی تصریح كرد: متأسفانه این فرد با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و گرفتن 
مبالغی، مداخات پزشــكی و درمانی داشــت تا جایی كه برخــی از بیماران، 

دستخوش عفونت و بستری در بیمارستان شدند.
قاچاقچیان سوخت در دام

بندرعباس – ایســنا: فرمانده انتظامی شهرســتان میناب گفت: ماموران 
انتظامی شهرستان میناب 32 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان كشف 

كردند.
سرهنگ محمد رستمی اظهار كرد: در این رابطه 22 متهم دستگیر و 16 
دستگاه خودرو  نیسان حامل مواد سوختی نیز توقیف شد.وی ارزش سوختهای 
كشف شده را برابر نظر كارشناسان دو میلیارد و 6۸۸ میلیون ریال عنوان كرد.

بازداشت عامان تخریب خودرو
قم – ایسنا: رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم از شناسایی و دستگیری 
عامان تخریب هشت دستگاه خودروی ســواری در استان خبر داد. سرهنگ 
پیــام كاویانی گفت: ماموران با انجــام اقدامات اطاعاتی، مخفیگاه متهمان  را 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی تیمی برای دستگیری متهمان اعزام شد.

ســرهنگ كاویانی  در پایان بیان كرد: با همــكاری ماموران پلیس امنیت 
عمومی بــا فرماندهی انتظامی شهرســتان، دو نفر از عامــان اصلی تخریب 

خودروها دستگیر و از آنان یک تیغه شمشیر كشف شد.
مامور قابی

كرمــان – خبرگزاری صدا و ســیما: جانشــین فرمانده نیــروی انتظامی 
شهرســتان ریگان گفت: دو مامور قابی با سوءاستفاده از لباس نظامی، دو تن 

كابل های برق را در شرق استان كرمان سرقت كردند.
سرهنگ رضا زید آبادی، افزود: از سارقین به جز كابل ها و تجهیزات برقی، 

وسایل دیگری شامل شوكر لباس نظامی، قطب نما و سر نیزه هم كشف شد.
وی مخدوش نمودن پاک ها را از شــگردهای سارقین عنوان كرد و افزود: 
یكی از  این سارقین تبعه پاكستانی بود ، كه در شهرستانهای شرقی مشكاتی 

را در زمینه برق رسانی برای شهروندان شرق استان به وجود آورده بودند.
نجات دختر مفقود شده

تبریز – فارس: رئیس جمعیت هال احمر شهرســتان بستان آباد از نجات 
دختر مفقود شــده در غاری به ارتفاع 10 متر در روســتای بنه كهل از توابع 
شهرستان بستان آباد خبر داد. علی مرسلی، اظهار كرد: به دنبال دریافت خبر 
گم شدن دختری در روستای بنه كهل از توابع  شهرستان بستان آباد، بافاصله 
نجاتگران جمعیت هال احمر شهرســتان بســتان آباد از پایگاه امداد جاده ای 

استاد شهریار به روستای بنه كهل اعزام شدند.
وی همچنین ادامه داد: نجاتگران بعد از یک ساعت جست وجوی نقطه به 

نقطه روستا متوجه وجود غاری به ارتفاع 10 متر در روستا شدند.
وی ادامــه داد: نجاتگران با ورود به داخل محوطه غار و جســت وجوی آن 
متوجه شــدندكه در  گوشه غار در میان زباله ها فرد گمشده كه دچار معلولیت 
ذهنی می باشــد،پنهان شده است كه نجاتگران بافاصله اقدام به بیرون آوردن 
وی كرده و او را جهت انجام معاینات ازم به نیروهای اورژانس حاضر در محل 

تحویل دادند.
مهار آتش  سوزی

اراک – فارس: رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر صنعتی كاوه از وقوع 
حریق سنگین در شركت ریخته گری ایران واقع در شهر صنعتی كاوه شهرستان 

ساوه خبر داد. 
فرشــاد محمودی عالمی  اظهار كرد: بافاصله پس از اعام حریق ماموران 

آتش نشانی ایستگاه شهر صنعتی كاوه به محل حادثه اعزام شدند.
وی علت آتش سوزی را سوراخ شدن دیواره كوره مذاب عنوان كرد.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر صنعتی كاوه بیان داشت: با تاش 
چند ساعته مأموران آتش نشانی این حریق، مهار شد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

نقض  و  فیسبوک  اخیر  رســوایی های 
شرکت  این  توسط  کاربران  شخصی  حریم 
باعث شــده تا مارک زاکربرگ مدیرعامل 
فیسبوک در سال جاری میادی 16 میلیارد 

دار فقیرتر شود.
به گزارش یاهونیوز، بررســی های بلومبرگ 

نشــان می دهد كه ثروت 
هم  زاكربــرگ  خالــص 
میلیــارد   57 اكنــون 
دار اســت كه وی را به 
ششمین شخص ثروتمند 

جهان مبدل كرده است.
در  زاكربــرگ  امــا   
جــاری  ســال  ابتــدای 
میلیارد دار  میادی 73 

ثروت داشت. ثروت زاكربرگ در اواسط ماه جوای به ۸2 میلیارد دار افزایش 
یافته بود.

در آن زمان وی وارن بافت را پشــت ســر گذاشت و سومین فرد ثروتمند 
جهان شد.از جمله رسوایی های فیسبوک كه به شهرت و اعتبار آن ضربه زده و 
باعث كاهش ثروت زاكربرگ شده می توان به نشت اطاعات خصوصی كاربران 
به شركت  های ثالث، هک های متعدد و نقص های فنی منجر به افشای داده های 

شخصی افراد اشاره كرد.
رسوایی های فیسبوک تا بدان حد باا گرفته كه به تحقیقات دولت و كنگره 
آمریكا از این شركت و نیز احضار شخص زاكربرگ به مجلس نمایندگان آمریكا 
منجر شد. تداوم این روند آینده فیسبوک را در رقابت با رقبای قدرتمند تهدید 

می كند.

زاکربرگ
 16 میلیارد دار 

فقیرتر شد

کارکنان مسلمان شرکت آمازون به این 
شرکت اعتراض کرده و می گویند وقت کافی 
برای نماز خوانــدن و انجام واجبات دینی 

خود ندارند.
به گــزارش دیلی میــل، این افــراد كه در 
شــعبه آمازون در »مینیا پلیس« كار می كنند، 

اعتراضاتی را علیه آمازون ســازماندهی كرده اند تا حق وحقوق خود را در این 
زمینه به دست آورند.

در حالی مسلمانان باید پنج بار نماز به جای آورند، آمازون تنها مدت زمان 
مشــخصی را در حد 20 دقیقه در ظهر برای استراحت در نظر گرفته كه باعث 

می شود كاركنان مسلمانش نتوانند فرائض دینی خود را انجام دهند.
كاركنان آمازون باید هر ســاعت 240 تــا 400 جعبه را جابجا كنند. این 
بدان معناست كه آنها باید طی مدتی بین 10 تا 15 ثانیه یک جعبه را منتقل 
كنند. آنها می گویند اگر نتوانند چنین كاری را انجام دهند با خطر اخراج مواجه 

خواهند شد.
در ماه های اخیر تعداد زیادی از كاركنان آمازون به طور ناشــناس در مورد 
شرایط كاری بسیار دشوار این شركت مصاحبه كرده و افزوده اند كه تحمل این 
وضعیت برای آنها بســیار دشوار اســت. آمازون این ادعاها را رد كرده و مدعی 

است شرایط كاری مناسبی را در این شركت فراهم كرده است.

اعتراض 
کارکنان مسلمان 

آمازون

شمار افرادی که با اسلحه گرم در آمریكا 
جان خود را از دست داده اند به بااترین حد 

خود در حدود ۴۰ سال اخیر رسیده است.
نتایج تحقیقات جدید نشــان می دهند سال 
جاری میــادی بدترین ســال از لحــاظ وقوع 
خشونت های مسلحانه در مدارس بوده  است و این 

پدیده عاوه بر آزادی حمل اسلحه در عوامل فرهنگی و اجتماعی ریشه دارد.
»مدرســه عالی نیروی دریایی«، از دانشــگاه های متعلق به نیروی دریایی 

آمریكا در تحقیقاتی جدید 94 تیراندازی در مدارس را مستند كرده است. 
این رقم، افزایش حدوداً 60 درصدی را نســبت به بااترین رقم ثبت شده 

قبلی نشان می دهد. 
قبًا سال 2006 كه تیراندازی دبستان سندی هوک اتفاق افتاد، با وقوع 59 

تیراندازی ركورددار محسوب می شد.
پایگاه داده مدرســه عالی نیروی دریایــی از دهه 1970 تمامی مواردی را 
كه از ســاح برای خشونت استفاده می شود، فارغ از تعداد قربانی های آن ثبت 

می كند.
در سال 201۸، وقوع تیراندازی های مرگبار در پاركلند، فلوریدا و تگزاس، 
بار مباحثات ملی درباره خشونت با اسلحه در مدارس آمریكا را شدت بخشیده 
اســت. در پاركلند 17 دانش آموز و كارمند مدرسه كشته شده اند. در سانتافه، 

10 دانش آموز و معلم جان باختند.
آمارهایی كه پیشتر شبكه خبری سی ان ان گزارش داده نشان می دهد 31 
درصد كل موارد تیراندازی های مرگبار در آمریكا اتفاق می افتند، این در حالی 
است كه این كشور تنها 5 درصد كل جمعیت دنیا را در خود جای داده است.

آزادی حمل ســاح معمواً به  عنوان یكی از دایل وقوع این تیراندازی ها 
عنوان می شود. گزارش مركز تحقیقات كنگره آمریكا نشان می دهد از كل 650 
میلیون قبضه ســاح كه در دستان جمعیت غیرنظامیان است، 4۸ درصد آنها 

در دستان آمریكایی هاست. 
در حالی كه 31 درصد كل خشونت ها با اسلحه در آمریكا اتفاق می افتند، 
هنگامی كه آمارهای خشــونت با اســلحه در مدارس و محل های كار تفكیک 
می شــوند، مشخص می شــود 62 درصد كل چنین تیراندازی هایی در آمریكا 
اتفاق می افتند. در كشورهای غیر از آمریكا، اماكن نظامی بیشترین محل وقوع 

تیراندازی هستند.

رکورد مرگ 
با ساح گرم 

در آمریکا

الماسی  به شناسایی  موفق  دانشمندان 
شده  اند که 552 قیراط وزن دارد و ابعاد آن 
به اندازه یک تخم مرغ است. این الماس در 

کانادا کشف شده است.
به گزارش یاهونیوز، الماس یادشده بزرگترین 
المــاس طبیعی اســت كــه تا به حــال در قاره 

آمریكای شمالی كشف شده است.
تعدادی معدنچی این الماس را در شمال غرب كشور كانادا كشف كرده اند. 
وزن الماس مذكور دو برابر یک توپ تنیس اســت. گفتنی است، ساانه حدود 
133 میلــون قیراط الماس معــادل 26/6 تن الماس در نقــاط مختلف دنیا 
شناســایی می شــود. البته حدود یک كواردیلیون تن الماس زیر زمین مدفون 

است كه هنوز تا شناسایی كامل آنها راه درازی در پیش است.
این الماس ســه چهارم یک توپ بیســبال و دو برابر یک توپ تنیس وزن 
دارد. ابعاد الماس یادشده 33/74 در 54/56 میلیمتر است و فعا قیمتی روی 

آن گذاشته نشده است.

الماسی 
به اندازه 
تخم مرغ!

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد به منظور واگذاری:
 نظــارت فنــی و کمی بــر اجــرای پروژه هــای توســعه و احداث، اصــاح و بهینه ســازی، 
روشــنایی معابر، برق رسانی روســتایی، مانور فیدرها، کاهش تلفات، نصب انشعابات، ساختمانی 
 )ARC-GIS(و تأسیســات ساختمان و همچنین بروزرسانی و پیاده ســازی شبکه روی نرم افزار
فی مابین شــرکت توزیع نیروی برق اســتان یزد با پیمانکاران و نیز پروژه های اهدایی توســط 
متقاضیان در ســال 98 و نظارت فنی بر تولید پایه ها، فونداســیون ها و تابلوهای مورد اســتفاده 
در شــبکه ها، مشاوران واجد شرایط ذیل را که توسط ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت 
 هماهنگی توزیع شــرکت توانیر احراز صاحیت شده اند و دارای سوابق اجرایی مرتبط می باشند، 

بر اساس شرایط ذیل برای خدمات فوق الذکر، ارزیابی کیفی نماید.
بدینوسیله از مشــاوران واجد شرایط دعوت می شــود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی 
مشــاوران از تاریخ درج اولین آگهی به مدت 10 روز از ســاعت 7/30 الی 14 به نشــانی یزد- 
 بلوار منتظر قائم- شــرکت توزیع نیروی برق اســتان یزد و یا ســایت شــرکت توانیر به نشانی
 www.tender.tavanir.org.ir مراجعــه و مــدارک مربوطــه را دریافــت و حداکثــر 
تا 97/10/22 مدارک تکمیلی را به نشــانی یزد- بلوار منتظر قائم- شــرکت توزیع نیروی برق 
استان یزد- امور تدارکات به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته تحویل یا ارسال فرمایند. 
شــرکت توزیع نیروی برق استان یزد پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی 

دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.
شرایط مشاورین:

1- دارای تجربه در امر توزیع نیروی برق اعم از فنی، مالی و اداری و اطاعات عمومی
2- صاحیت انجام خدمات مشاوره در پایه 3 در تخصص تولید، توزیع، انتقال برق

3- توانایی مشاوره طراحی و نظارت
4- آشنایی با نرم افزار آرک جی ای اس و بروزرسانی اطاعات

5- داشتن نظام کنترل کیفیت خدمات مهندسی و مدیریت اطاعات و نظام گزارش دهی
6- توانایی ازم در آموزش و انتقال تکنولوژی و تجربه برگزاری کارگاههای آموزشی
7- آشنایی کامل با آیین نامه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با توزیع برق

8- آشنایی با فن آوریهای روز و به کارگیری در خدمات مشاوره
9- حسن شهرت و نداشتن سوء سابقه در خصوص فعالیتهای مرتبط با توزیع برق

10- آشنایی با استانداردهای اجرای شبکه های توزیع
11- آشنایی با مسائل حقوقی مرتبط با شبکه های توزیع برق

12- آشنایی با پیمانکاران و مشاورین مرتبط با شبکه های توزیع برق
13- آشنایی با مسائل ایمنی در صنعت برق

14- آشنایی با گردش کارها و روش های اجرایی توزیع برق یزد
15- آشنایی مختصر در خصوص ساختار سازمانی شرکت توزیع یزد و آشنایی با شرح مسئولیتها 

و اختیارات واحدهای مختلف سازمانی شرکت توزیع برق یزد
 16- مشــاور، حق به کارگیری کارکنان اســتخدامی و قراردادی و خدماتی مشــاغل در توزیع 

برق یزد را ندارد.
 17- مشــاور باید امکانات ازم را جهت ارائه خدمات مشــاوره ای به کلیه متقاضیان در ســطح 
اســتان یزد فراهم نماید به گونه ای که متقاضیان از ســایر شهرستانها امکان استفاده از خدمات 

مشاوره ای در شهرستان خود را دارا باشند.
18- آشــنایی با مشــخصات فنی تجهیزات و یراق آات مصرفی در شــبکه های توزیع برق و 

کاربردهای آنان
19- آشنایی ویژه با آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نظارت
 شماره ۹۷/60۳/۳۲/۳۷5

موضوع: آگهی فراخوان عمومی
)دو مرحله ای( برای شناسایی پیمانکار

شــرکت عمران اطلس گل گهــر در نظر دارد 
عملیات زیرسازی قسمتی از راه آهن - سیرجان کرمان 
را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به اشــخاص 
حقوقی دارای رتبه یک رشــته راه و ترابری از سازمان 
برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. متقاضیان می بایست 
ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت 
دعوت نامه به دفتر مهندسین مشاور پل رود به آدرس 
تهران، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست جنوبی، 

کوچه پارس، پاک 5 مراجعه نمایند.

سازمان بهشت  زهرا )س( در نظر دارد امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات 
وابســته ناحیه 1 برای مدت یکســال شمســی براســاس آنالیز قیمت مندرج در )نظام فنی و اجرایی 

نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته( به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی
مدت محل اجراموضوع مناقصهردیف

برآورد اولیه به ریالمبلغ سپرده )ریال( قرارداد

1
نگهداری فضای 
سبز و مراقبت از 
تاسیسات وابسته 

ناحیه 1

ناحیه 1 
سازمان بهشت 

زهرا )س(
121/690/000/00033/800/000/000 ماه 

الف( شــرایط متقاضی: 1- ارائه رتبه و گرایش مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل 
کشــور )دارا بودن حداقل رتبه 4 ســازمان مدیریت برنامه  و بودجه کشــوری( 2- آخرین پرینت 
کارکرد ســال جاری که شامل تعداد کار و ســقف ریالی مجاز پیمانکار باشد 3- ارائه اصل یا فرم 
ثبت نــام گواهی صاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3- ارائه پرینت 

تائید ثبت در سامانه فضای سبز شهرداری تهران )سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران(
ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد مناقصه 
می توانند با در دســت داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 1001 نزد 
بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سام ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره 

یک سازمان- اداره قراردادها جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
ج( میزان سپرده نقدی و شماره حساب: متقاضیان می بایست به شرح فوق سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا )س( با اعتبار حداقل سه ماه 
و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان 

بهشت زهرا )س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10روز در اوقات اداری جهت دریافت 

و تکمیل وتحویل اسناد مناقصه می باشد. )مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری می باشد.(
ه ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

بدیهی است شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد 
مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ضمنا مشروح شــرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از 
اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های اک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سام ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا )س(

شماره:97/32

راهداری،  اداره کل  راه های  رئیس  مرکز مدیریت 
حمل ونقل جاده ای کردســتان گفت: راه ارتباطی 1۰۰ 
روســتای این استان بر اثر بارش برف مسدود شده و 

راهداران مشغول بازگشایی این راه ها هستند. 
دانش زندی دیروز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینكه بارش 
برف دیروز راه ارتباطی 292 روســتای این استان را مسدود 
كرده بود، اظهار داشــت: با تاش راهداران راه ارتباطی 192 

روستا بازگشایی شد ولی ارتباط 100 روستا قطع است.
وی اضافه كرد: روســتاهایی كه ارتباط آنها قطع است 
در شهرستان های كامیاران، مریوان، سنندج و دیواندره قرار 
دارند و بیش از 300 راهدار متشــكل از اهالی روســتاها به 
عنوان بخش خصوصی و نیروهای راهداری مشغول بازگشایی 
این مسیرها هستند.زندی تاكید كرد: هم اكنون تردد در تمام 
مســیرهای بین شــهری به صورت روان در جریان است اما 
همراه داشتن زنجیر چرخ و دیگر ملزومات سفر در زمستان از 

سوی رانندگان وسایل نقلیه ضروری است.
ارتفاع بــرف در مناطق کوهســتانی کرج به ۴۰ 

سانتی متر رسید 
رئیس  اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرســتان 
كرج اعــام كرد كه ارتفــاع برف در مناطــق و محورهای 
كوهســتانی این شهرســتان از جمله جاده نوجان به حدود 
40 سانتی متر رسیده است. هادی پوستین دوز ، اظهارداشت: 
بارش برف كه از شــب دوشنبه آغاز شده سبب كندی تردد 
در روستاهای بخش مركزی، آتشگاه، نوجان، برغان و دوروان 
شهرستان كرج شده است.این مســئول بیان داشت: ارتفاع 
برف در جاده كرج- چالوس حد فاصل شهرســتانک تا تونل 
كندوان به حدود 20 سانتی متر رســیده است.پوستین دوز 
خاطرنشــان كرد: تیم های راهداری البرز از شامگاه دوشنبه 
كار برف روبی را آغاز كرده اند.وی گفت: برخی از مســیرهای 

كوهستانی البرز نیز به سبب یخ زدگی نمک پاشی شد.
برف سنگین راه ارتباطی 122 روستای زنجان را بست 
مدیركل مدیریت بحران اســتان زنجان اعام كرد: راه 
ارتباطی 122 روستای این استان در سه شهرستان به دلیل 

بارش برف سنگین بسته شده است 
علی باقری ، افزود: راه های روستایی بسته شده در استان 

شــامل 6۸ راه در شهرســتان زنجان، 45 راه در شهرستان 
ماهنشان و 9 راه روستایی نیز در شهرستان سلطانیه است.

جواد یوســفی ، معــاون راهــداری اداره كل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان زنجان هم اعام كرد: از نخستین 
ساعات دیروز نیروهای راهداری برای بازگشایی راه های بسته 

شده، اعزام شده اند.
راهداران کردستان 2 مادر باردار را نجات دادند 

رئیــس  مركــز مدیریــت راه هــای اداره كل راهداری، 
حمل ونقل جاده ای كردســتان گفت: راهداران كردستان در 
شهرســتان ســروآباد بامداد دیروز دو مادر باردار را از دامان 

برف نجات داده و به مركز درمانی منتقل كردند. 
دانش زندی اظهار داشت: دومادر باردار ساعت دو بامداد 
روز سه شنبه از شهر هورامان تخت توسط پرسنل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای سروآباد به روستای دركی منتقل شدند.

وی افزود: در این مدت با بهره گیری از توان 223 نیروی 
راهداری شیفت و 12۸ دستگاه ادوات خودرویی یک هزار و 

۸9۸ كیلومتر از راه ها برف روبی شد.

زندی تاكید كرد: محورهای ســقز - مریوان، سنندج - 
همدان، سنندج - مریوان، ســروآباد - اورامانات و سنندج - 
كامیاران بارش برف گزارش شــده كه شدت آن در گردنه ها 
و محور سروآباد - اورامان بیشتر از سایر مناطق است ضمن 

اینكه تردد در گردنه ها فقط با زنجیر چرخ امكانپذیر است.
دو گردشگر فرانسوی گرفتار دربرف نجات یافتند 

مدیرعامل جمعیت هال احمر كردستان گفت: نیروهای 
امداد و نجات این جمعیت، دو گردشــگر فرانسوی را كه در 
جاده قدیم ســنندج - مریوان گرفتار برف شده بودند، نجات 
دادند. محمدباقر محمدی اظهار داشت: دو گردشگر فرانسوی 
)زن و مرد( كه به قصد بازدید از روستای نوره به این منطقه 
سفر كرده بودند در حین بازگشت به سنندج، گرفتار بارش 
ســنگین برف و كواک شدند. وی با بیان اینكه دو راهنمای 
ســنندجی نیز این زن و مرد گردشگر فرانسوی را همراهی 
می كردند، اضافه كــرد: یكی از تیم های امداد و نجات هال 
احمر بعد از تماس آنان و درخواست كمک شان بافاصله به 

منطقه اعزام و اقدام به نجات این چهار نفر كرد.

برف راه های روستایی کردستان و زنجان را مسدود کرد

از اول دی ماه 1397 تأیید نهایی اســناد رسمی 
تنظیم شــده در دفاتر اسناد رســمی با اثر انگشت 
ســردفتران در سیســتم الكترونیک اسناد صورت 

خواهد گرفت.
رئیس  ســازمان ثبت اسناد و اماک كشور گفت: صدور 
ســند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و 
قانون ثبت اسناد و اماک از جمله در مواد 49 الی 57 و مواد 
60، 76، ۸2 و ۸6 این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد 
رسمی تكالیف وســیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده 

سردفتر قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان ثبت اسناد و اماک 
كشــور، تویســركانی تأكید كرد: متعاقــب تكالیف قانونی 
جهت استقرار سیســتم های الكترونیک، اجرای پروژه ثبت 
الكترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و 
تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تكامل این پروژه، به 
لحاظ پیشــگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده 
از توكن و امضاء الكترونیک كه با ســپردن آن به غیر، اعتبار 
ســند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه 97 
تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی 
با اثر انگشــت ســردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام 
باعث پیشگیری از خدشــه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی 

خواهد شد.
وی با  اشاره به اینكه این پروژه چندین ماه تحت بررسی 
كارشناسی بوده و نرم افزار ازم تهیه شده است، افزود: حدود 
یک ماه اســت كه پروژه مذكور ابتــدا در 40 دفترخانه و در 
حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر كشور به صورت پایلوت 
در حال اجراســت و تا كنون بیش از ۸0هزار سند در همین 

سیستم صادر شده است.

شهردار تهران از شهروندان خواست که دریافت 
رشوه در شهرداری تهران را به سامانه 137 اطاع داده 
و مطمئن باشند که شهرداری با آنها برخورد خواهد 

کرد.
به گزارش ایسنا، پیروز حناچی در حاشیه مراسم امضای 
تفاهم نامه میان سازمان بسیج شهرداری و آتش نشانی تهران 
با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره  اینكه 
نحوه مواجهه شهروندان با درخواست هایی مانند درخواست 
رشوه در انجام امور اداری از سوی ماموران شهرداری چه باید 
باشد، گفت: چنین اتفاقی در هر فضایی ممكن است بیافتد 
و اگر در شــهرداری تهران چنین اتفاقی رخ دهد حتما با آن 
برخورد خواهیم كرد و از شهروندان نیز می خواهم كه حتما 

این موضوع را به شهرداری تهران گزارش كنند.
وی درباره  اینكه آیا شهرداری در رتبه  اول دریافت رشوه 
قرار دارد، اظهار كرد: به هیچ عنوان چنین مسئله ای را تایید 
نمی كنم، البته در ارزیابی های مــا گزارش هایی در این باره 

وجود دارد.

دریافت رشوه در شهرداری 
را به 137 اطاع دهید

از اول دی ماه 
اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی 

با اثر انگشت سردفتران معتبر است

دادستان عمومی و انقاب میناب، از کشف بیش از 
یک هزار و 5۴۰ کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان 

خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، علی گرمه ای ، دیروز 
در جمع خبرنگاران از كشف  هفت  هزار لیتر فرآورده  نفتی 
قاچاق دپو شــده در این شهرســتان خبــر داد و گفت: در 
راســتای مقابله با پدیده قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر 
رفت ســرمایه ملی، مأموران انتظامی شهرستان میناب پس 
از اقدامات دقیق اطاعاتی، محل نگهداری سوخت قاچاق را 
در روستای تیاب این شهرستان شناسایی كردند.وی افزود: 
به دستور مقام قضایی، با تشكیل چند اكیپ عملیاتی و اعزام 
نیروها به محل، ضمن پاكسازی منطقه مورد نظر، هفت هزار 
لیتر فرآورده  نفتی قاچاق از نوع گازوئیل كشف و ضبط شد.

دادســتان عمومی و انقاب شهرستان میناب همچنین 
یادآور شــد: مأمــوران انتظامی در بازرســی از محل دپوی 
ســوخت قاچاق، 1540 كیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، 
پنج دســتگاه خودروی نیسان فاقد پاک و مجهز به مخازن 
انتقال ســوخت، 29 عدد مخزن غیرمجاز و هشت دستگاه 
موتور مكنده كشــف كردند.گرمه ای بیان كرد: سوخت های 
مكشوفه به شركت پخش فرآورده های نفتی این شهرستان 
انتقال  یافته و پس از تشكیل پرونده، رسیدگی به موضوع در 

دادسرای عمومی و انقاب میناب ادامه دارد.

کشف 1/5 تن مواد مخدر 
در میناب

زاهدان- خبرنگار كیهان:
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان سیســتان 
و بلوچســتان گفت: 3 دانش آموزی کــه در حادثه 
آتش سوزی مدرســه ابتدایی دچار آتش سوزی شده 

بودند فوت کردند. 
علیرضا نخعی افزود: ایــن 3 دانش آموز صبا عربی، مونا 

خسروی و مریم نوكندی نام دارند. 
وی اضافــه كرد: همچنیــن یكتا میرشــكار در حادثه 
پیش دبستانی اســوه زاهدان صبح دیروز دچار حریق شده 

و سوختگی باای 70 درصد گزارش شده است. 
مدیر مركز حوادث و فوریت های پزشكی دانشگاه علوم 

پزشــكی زاهدان در این بــاره گفت:  
این واحد آموزشــی پیش دبستانی و 
دبســتان در خیابان مصطفی خمینی 
23 زاهدان بوده كه طعمه حریق شد. 
راشدی گفت: این مركز آموزشی 
دارای 59 كودک بود كه بافاصله بعد 
از حضــور تیم های آتش نشــانی این 

كودكان از محل حادثه خارج شدند. 

علت این حادثه از سوی آتش نشانی آتش گرفتن بخاری 
نفتی اعام شده است. 

همچنین به دســتور بطحایی وزیرآمــوزش وپرورش، 
مجتبــي زیني وند معــاون وزیر و رئیس ســازمان مدارس 
غیردولتي و توســعه مشــاركت هاي مردمي و خانواده این 
وزارتخانه جهت بررســی حادثه آتش ســوزی مدرســه در 

زاهدان، عازم استان شد.
به دســتور دادستان زاهدان، معاون و بازپرس ویژه قتل 
در محل مدرســه حضور یافته و با بررســی های انجام شده 
قصور مدیر و مربی آموزشی را اعام كردند. موحدی راد گفت: 

دستور بازداشت این افراد صادر شده است.

3 دانش آموز در حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان 
جان باختند

از  جانشــین رئیس پلیس راه اســتان سمنان 
واژگونی یک اتوبوس در محور تهران- سمنان و مرگ 
دو نفر از مسافران این اتوبوس خبر داد و گفت: تعداد 

سرنشینان اتوبوس 32 نفر بود.
ســرهنگ سیدمهدی جالی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
كــرد: این حادثه در كیلومتر 12 آرادان- ســرخه روی داده 
اســت.وی افزود: مصدومان به بیمارستان های استان منتقل 
شدند.وی با بیان اینكه مبدا حركت این اتوبوس تهران بوده 

است، خاطرنشــان كرد: نیروهای امدادی و انتظامی بر سر 
صحنــه حضور یافتند. این مقام انتظامی از انتقال مصدومان 
به بیمارستان گرمسار خبر داد و تصریح كرد: كلیه مصدومان 

از اتوبوس خارج و به بیمارستان منتقل شدند.
ســرهنگ جالی گفــت: علت وقوع حادثه در دســت 
بررسی اســت اما واژگونی اتوبوس در سر یک پیچ در محور 
آرادان به ســرخه اتفاق افتاده است. این اتوبوس از تهران به 

مقصد مشهد در حال حركت بود. 

واژگونی مرگبار اتوبوس سمنان- تهران

مأمور  از  پایتخــت  آگاهــی  رئیس پلیــس 
وظیفه شناسی که در جریان رسیدگی به پرونده ای 
با رد رشوه چند ده میلیونی )15 سكه طا( وظیفه 

قانونی خود را انجام داد، قدردانی کرد.
بــه گــزارش پلیــس پایتخــت، یكــی از مأموران 
وظیفه شــناس اداره برخورد با جرایــم اقتصادی پلیس 
آگاهی فاتب در جریان رسیدگی به پرونده ای كه تعدادی 
از افراد اقــدام به خرید و فروش غیرمجــاز ارز در قالب 
صرافی های مجاز می كردند ضمن رد رشــوه پیشنهادی 
15 ســكه تمام از ســوی متهمان، وظیفه قانونی خود را 

انجام داد.
در همین ارتباط، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس 

دست رد مأمور 
پلیس پایتخت 

به رشوه 15 سکه ای

آگاهــی تهران بزرگ با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی از 
صحت عمل »ســتوان یكم رستگار« مامور وظیفه شناس 

اداره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ و رد رشوه 
چند ده میلیونی تشكر و قدردانی كرد.

شهردار تهران گفت: در حال حاضر 9۰۰ ساختمان 
باای 12 طبقه در تهران وجود دارد که از این تعداد 
2۰۰ ساختمان در شــرایطی قرار دارند که در مواقع 

بحرانی خدمت رسانی به آنها سخت و دشوار است.
به گزارش تســنیم ، پیروز حناچی در مراســم امضای 
تفاهمنامه آموزشی میان ســازمان بسیج شهرداری تهران 
و ســازمان آتش نشانی كه صبح دیروز در سالن آتش نشانی 
برگزار شد، تصریح كرد: در شهری زندگی می كنیم كه هم 
به جهت كانشهر بودن و هم به جهت اینكه در طول تاریخ 
بحران های زیادی را دیده اســت باید به آن توجه شود كه 
از این بحران ها می توان به ســیل و زلزله اشاره كرد و در هر 
صــورت ما باید آمادگی ازم را در برابــر حوادث و اتفاقات 

داشته باشیم.
شهردار تهران گفت: در حوادث تهران از جمله حفاری 
مترو در عمق 9 متر ما آجرهایی پیدا می كنیم كه معنای آن 

این است كه در این مكان ها در دوره ای زندگی جریان داشته 
است. در واقع می توان گفت كه در برخی از محات تهران ما 

شاهد سه ایه تمدن و زندگی بوده ایم.
حناچی گفت: ایران جزو 10 كشور دنیا به لحاظ تجربه 
بایای طبیعی است و در واقع زلزله بخشی از زندگی است 
و ما باید یاد بگیریم كه چگونه با آن برخورد و زندگی كنیم. 
باید در شــرایط بحرانی بتوانیم مشكات كنترل و هدایت 
كنیم.وی تصریح كرد: متأســفانه در برخــی موارد ما پس 
از زلزله و با توجه به احساســات مردمی دچار مشــكاتی 
می شــویم چرا كه مردم به مناطق زلزله زده هجوم می آورد 
و همین امر مدل اصلی برای ارائه خدمات اســت و باید به 

این موارد توجه شود.
شــهردار تهران افزود: در حالی این اتفاقات رخ می دهد 
كه تجربیات جهانی نشــان می دهد كه در چنین شرایطی 
باید منطقه زلزله زده به صورت منطقه نظامی در بیاید و تنها 

نیروهای متخصص و امدادی در منطقه حضور پیدا كند.
حناچــی گفت: به عنــوان مثال در زلزله بــم ما آمار 
قطع نخاعی باایی داشــتیم و این ناشــی از كمک رسانی 
غیرتخصصی برخــی از هموطنان بود و قطعــا اگر نیروها 

آموزش ازم را داشته باشند، كمتر از این اشتباه می كنند.
وی بــا تأكید بر اینكه بحث امــروز ما توجه به آموزش 
نیروهاست، گفت: این آموزش  ها می تواند در شرایط بحرانی 
به كمک مردم بیاید و در این زمینه باید اقدامات گسترده ای 

صورت بگیرد.
شــهردار تهران با بیان اینكه در حــال حاضر ما 900 
ســاختمان باای 12 طبقه در تهــران داریم، گفت: از این 
تعداد 200 ســاختمان شــرایط ازم برای كمک رسانی در 
شــرایط بحرانی را ندارند و معابر آنها طوری طراحی شــده 
است كه ماشین های خدماتی نمی تواند در آنها تردد داشته 
باشــد. در این زمینه باید آموزش های ازم به ساكنان این 
ساختمان ها داده شود كه در شــرایط بحرانی چه وظایفی 

را برعهده دارند.

حناچی:  9۰۰ ساختمان باای 12 طبقه در تهران وجود دارد



اخبار كشور

درمکتب امام

خطر جدایی حوزه و دانشگاه
دانشگاه پيوند خودش را با فيضيه محكم كند. و فيضيه محكم كند پيوستگى 

خودش را به دانشگاه. شا دو قرى هستيد كه اگر اصاح بشويد، اصاح مى شود 

ملت ها. و اگر خداى نخواسته شا اصاح نشويد، يا منزوى بشويد، مملكت تان و 

كساى كه مى توانند در مملكت كارى بكنند منزوى خواهند شد، و قدرت هايى كه 

منافع خودشــان را از دســت داده اند به ميدان مى آيند و يك حكومت وجيه امّله 

مى آورند روى كار، و آن حكومت وجيه امّله مام چيزهاى ما را به باد فنا خواهد داد!
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صفحه 11
چهار شنبه ۲۸ آذر 1۳۹۷

11 ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
نتیجه برجام اروپایی مشخص شد
اروپا هم به تحریم سوخت پیوست

سرویس سياسی- 
روزنامه زنجیره ای آرمان در گزارشی از عدم سوخت رسانی کشورهای اروپایی به هواپیماهای ایرانی سخن گفته و این 

سؤال را مطرح کرد که آیا اروپا نیز به تحریم سوخت پیوسته است؟!
در این گزارش به نقل از رئیس  سازمان هواپیمایی کشوری آمده است: دو اتفاق مهم در صنعت هوانوردی در ماه های 
اخیر رخ داده است، یکی تغییر نرخ ارز به صورت پله ای و دو برابر شدن نرخ ارز مصرفی شرکت های هواپیمایی و دومین اتفاق، 
تشدید تحریم ها توسط دولت آمریکاست. این دو مولفه همه مسائل صنعت هوانوردی را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون 

عاوه  بر ترکیه و لبنان، اکثر کشورهای اروپایی نیز از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی خودداری می کنند.
این گزارش می افزاید: آبان امســال بود که پس از آغاز تحریم های نفتی، ســوخت و بانکی، برخی پروازهای ایرانی در 
فرودگاه های ترکیه با مشکل عدم سوخت رسانی مواجه شدند. پس از آن نیز اخباری از لبنان در این باره به گوش رسید و 
به این ترتیب شرکت های بین المللی سوخت رسان، آرام آرام به تحریم های آمریکا علیه ایران پیوستند. اکنون نیز به گفته 
رئیس  سازمان هواپیمایی کشوری، بیشتر کشورهای اروپایی همین روال را در پیش گرفته اند. چنین شرایطی، شرکت های 
هواپیمایی ایرانی را با مشکات جدی مواجه خواهد کرد. با باارفتن نرخ ارز، هزینه های پرواز به خودی خود افزایش یافته 
و در حال حاضر نیز شرکت ها برای حمل سوخت مورد نیاز خود در پروازهای خارجی، مجبورند از تعداد مسافران بکاهند. 

این موقعیت ضرر دو سویه ای را به شرکت های هواپیمایی وارد آورده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تحریم های آمریکا نه تنها سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را مختل کرده 
است بلکه با ایجاد مشکات در مسیر تحویل هواپیماهای خریداری شده، فشار مضاعفی را به صنعت هوایی ایران وارد می کند.
پس از امضا و تصویب برجام در کشورهای 1+5 و ایران، روزنامه های زنجیره ای امضای کری وزیرخارجه وقت آمریکا 
را تضمینی برای اجرایی شــدن تعهدات طرف مقابل می دانســتند با این وجود ایران به تعهدات خود کامل عمل کرد ولی 
آمریکا و متحدین اروپایی آن تعهدات خود را جز وعده و شعارهای توخالی اجرایی نکردند، بعد از خروج آمریکا از برجام 
روزنامه های زنجیره ای از برجام اروپایی سخن گفتند و امروز نتیجه این دل خوش کردن به اروپا نیز مشخص شده است، 

اروپا به هواپیماهای ایرانی هم سو با تحریم های آمریکا سوخت رسانی نمی کند!
با این وجود روزنامه های زنجیره ای همچنان از برجام سخن می گویند و دفاع می کنند و آیا این جز جهالت و به احتمال 

قوی خیانت معنای دیگری می تواند داشته باشد؟!
از انتصابات فامیلی تا مطالبات انباشته شده اقتصادی مردم!

روزنامه زنجیره ای آرمان در گفت و گو با سخنگوی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصاح طلب به عبور مردم از جریان 
اصاحات پرداخت.

اسماعیل گرامی مقدم در این گفت و گو با  اشاره به انتصابات فامیلی در دولت گفت: من معتقدم انتصابات فامیلی فی 
نفسه امر درستی نیست، اما وقتی که این انتصابات بدون داشتن پیشینه و سابقه برای یک پست شایع می شود، اعتماد مردم 
از این جهت از دست می رود که این امر را نوعی سوءاستفاده و دور زدن قانونی و دیوان سااری در کشور می دانند. یعنی 
وقتی می خواهیم فردی را در پستی قراردهیم که در عین شایستگی هیچ نسبت فامیلی با مدیران ندارد بافاصله از او رزومه 
می خواهیم و به راحتی وی را از حضور در پست های مدیریتی و خدمت به مردم محروم می کنیم. اما اگر شخصی از بستگان 
وزیر یا مدیری بخواهد استخدام شود بدون بررسی پیشینه یا رزومه وی آن فرد به عنوان معاون وزیر یا مدیر قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد عبور مردم از اصاح طلبان نیز گفت: به هر حال جریانات سیاسی باید مطالبات 
مردم را پیگیری کنند و اگر نتوانند به این مطالبات جامه عمل بپوشــانند مردم در مقاطعی از آنها عبور خواهند کرد، اما 
این عبور قطعی نیست. لذا اکنون ما نمی توانیم این را اندازه بگیریم که مردم تا چه اندازه از اصاح طلبان عبور کرده اند و 

از آنها حمایت نمی کنند.
سخنگوی حزب اعتماد ملی همچنین در این گفت و گو اظهار داشته است: واقعیت این است که در کشور ما مطالبات 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی؛ مردمی انباشته شده، لذا تا جامه عمل پوشاندن به این مطالبات مردم به ویژه نسل 

جوان هنوز فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
این فعال سیاســی اصاح طلب به این ســؤال پاسخ نداد که مطالبات اقتصادی مردم در کدام دولت انباشته شده و به 
آن پاسخ درخور داده نشده است، آیا این دولت با حمایت مدعیان اصاحات به پیروزی نرسیده و اکنون مدیریت اقتصادی 

کشور در دستان مدیران اصاح طلب و یا نزدیک به این جریان نیست؟!
نکته دیگر اینکه اگر پاسخ به مطالبات مردم زمان می برد آیا بیش از پنج سال و به تعبیر بهتر دو دوره از مدیریت اجرایی 

کشور و اکثر دوره های پیشین که در دستان مدیران این جریان بوده است زمان ازم است؟!
توان موشکی ایران عامل آرامش در کشور و منطقه است

روزنامه همدلی در ســرمقاله دیروز نوشــت: » یک شب آرام بدون توان موشکی ایران  را در نظر بگیرید، شاید آن شب 
بامداد پرآشوب و ناآرامی داشته باشد . کشورمان  بدون داشتن توان موشکی در برابر سیل پی افکن ساح  که  به کشور های  
کرانه جنوبی  خلیج فارس سرازیر می شود، کاما  بی دفاع  خواهد  بود . برکنار از عواملی که شرایط  موجود  را بر ایران  تحمیل  

کرده، باید این  را  باور  داشت که توان  موشکی  ایران بنیان  موازنه  استراتژیک  منطقه  است .«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »کشورمان  به  عنوان نقطه  ثقل استراتژیک  و سنگ زاویه ثبات، نقشی  فراملی  
در آرامش خاورمیانه  دارد . برخورداری  از  توان دفاعی در این فرآیند  یک  عامل  اساسی  است . رقابت های  منطقه ای  به  گونه ای 
اســت که در صورت  عدم برخورداری  ایران به توان  دفاعی  مناســب، برآیند موازنه  ژئواستراتژیک منطقه در سویه  آشوب  و 

ناآرامی  خواهد  بود«.
اذعان این روزنامه زنجیره ای به لزوم برخورداری از توان دفاعی و قدرت موشکی در حالی است که طیف مدعی اصاحات 
در ماههای اخیر بارها و بارها زمزمه برجام موشکی را مطرح کرده و مدعی بوده که باید درخصوص توان موشکی کشورمان 

همانند برجام مذاکره و معامله کنیم!
متاسفانه طیف مدعی اصاحات در ماه های اخیر همسو با عملیات روانی دشمن، توان دفاعی و قدرت موشکی کشورمان 

را هزینه جا زده و به دوگانه دوروغین »موشک-معیشت« دامن زده است.
این در حالی است که توافق هسته ای در نهایت به »هسته ای رفت، تحریم ها ماند« ختم شده و هیچ دستاوردی برای 

مردم کشورمان در بر نداشت.
تثبیت نشدن دار در یک نرخ ثابت، عامل اصلی کاهش نیافتن قیمت ها

روزنامه همشــهری در گزارشی نوشــت:»قیمت هر دار آمریکا از چهارم مهرماه تاکنون 50 درصد کاهش یافته و از 
19 هزارتومان و 500 تومان به محدوده 10 هزارتومان رسیده است. با این حال تغییر چندانی در قیمت کااها و خدمات 

رخ نداده است، به همین دلیل مردم می پرسند چرا با وجود کاهش قیمت دار، قیمت محصوات کاهش نیافته است؟!«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»کارشناسان می گویند نااطمینانی نسبت به آینده قیمت دار و تثبیت نشدن 

دار در یک نرخ ثابت، عامل اصلی کاهش نیافتن قیمت ها در بازار کاا و خدمات است«.
گفتنی است از اواخر سال گذشته قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت تا اینکه در اردیبهشت ماه امسال با اعمال 
سیاست  اشتباه دولت روحانی مبنی بر اختصاص دار با نرخ 4200تومان به واردات همه کااها، سیر افزایش قیمت دار 
شتاب بیشتری یافت و در نهایت به حدود 19هزار تومان در شهریور ماه رسید البته در این مقطع زمانی با انجام اقداماتی 
همچون برخوردهای دســتگاه قضایی با اخالگران ارز و نیز دســتگیری معاون ارزی بانک مرکزی روند پرشتاب نرخ دار 
متوقف شــد و حتی ســیر نزولی اش آغاز گشت؛ این افت قیمت ارز ادامه یافت تا اینکه در روزهای اخیر قیمت دار کانال 

9هزار تومان سقوط کرده است. اما متاسفانه قیمت کااها در بازار کاهش پیدا نکرده است.
حقیقت ماجرا این است که به دلیل رها شدگی بازار و عدم نظارت قاطعانه بر قیمت ها برخی افراد سودجو در صنوف 
مختلف با سوءاستفاده از شرایط موجود قیمت ها را هر روز به بهانه ای باا می برند؛ یک روز به بهانه گرانی نرخ ارز، روز دیگر 
به بهانه گرانی مواد اولیه ،روز بعد به بهانه مالیات و خاصه هر روز بهانه ای برای سرکشی قیمت هایشان می تراشند و در این 

میان فقط محرومین و توده های کم درآمد زیان اصلی را می بینند.
به هرحال به نظر می رسد سرمنشا اغلب گرانی ها درانفعال و سوء مدیریت دولت نهفته است. هرچند نباید از برخی اقدامات 
کنترلی اخیر بانک مرکزی که در کاهش قیمت ارز نیز موثر بود غافل شد ولی در مجموع تا زمانی که دولت هزینه هایش 
را کاهش نمی دهد، شفاف سازی در پرداخت ها نمی کند، به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نمی کند و در 

یک کام به اقتصاد مقاومتی بها نمی دهد نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
پنهان کردن ناکارآمدی پشت نظارت استصوابی

روزنامه ارگان دولت ایران در مطلبی با عنوان »پیشنهادهای متفاوت برای اصاح طلبان« نوشت : »ماندن در انتخابات یا 
خروج از آن بحث زود هنگام انتخاباتی یکی از دوگانه های جدی مطرح شده در اردوگاه اصاح طلبی است. طی روزهای گذشته 
چهره های اصاح طلبی چون سعید حجاریان و محمدرضا خاتمی دیدگاه هایی را درباره آینده اصاحات مطرح کردند که از 
فحوای آن این گونه بر می آید که اصاح طلبان باید استقال خود را از دیگر جریان های سیاسی کشور حفظ کنند حتی اگر 
به قیمت حضور نیافتن در انتخابات در مواجهه با تأیید نشدن صاحیت نامزدهای اصاح طلب باشد. پس از آن بود که بهزاد 
نبوی گزاره اتحاد دوباره اصاح طلبان و اصولگرایان میانه رو در برابر تندروها در انتخابات مجلس دوازدهم و ریاست جمهوری 
1400 را مطرح کرد. دیدگاهی که متوجه نگرانی از غلبه تندروها و آسیب این اتفاق برای کشور، ملت و اصل نظام است.«

گفتنی اســت عمق استدال اصاح طلبان در شرایط فعلی این است که اگر نظارت استصوابی نبود، گزینه ای بهتر از 
حسن روحانی داشتیم که رای می آورد و مثا اوضاع اقتصادی بهتر بود در رد این استدال چند نکته وجود دارد: اول اینکه 
اگر اصاح طلب تر بودن به معنای کارآمد تر بودن است، چرا حضرات در همان سال 92 به جای اجماع روی روحانی به سمت 
عارف که معاون اول خاتمی و اصاح طلب تر و با آن منطق کذایی کارآمد تر هم بود، نرفتند و گزینه ناکارآمد را انتخاب کردند؟
نکته دوم اینکه آیا واقعا آنها مدیر کارآمدی در بســاط دارند که پشــت فیلتر شورای نگهبان مانده؟ اگر چنین کسی 
وجود دارد که قاعدتا باید همین جا و روی کره زمین باشد، چرا در ماجرای انتخاب شهردار و اعضای شورای شهر که نظارت 

اصتصوابی وجود ندارد ، شاهد چنین فضاحتی بودیم. 
بی شک راهبرد حمله به نظارت استصوابی در شرایط اقتصادی فعلی آن هم برای جریانی که دولت برامده از آن 70 درصد 
اقتصاد را در دست دارد و بیشترین اختیارات را در حوزه سیاست خارجه داشته و بزرگ ترین ریسک ها را در این زمینه کرده، 
آورده ای ندارد و انصافا هنر می خواهد که پرواز قیمت ارز و سکه و 40 میلیونی شدن پراید و نایاب شدن وارفارین و پوشک 
بچه و... را به شورای نگهبان ربط داد. بی بی سی فارسی هم حتی در موفقیت این پروژه شک دارد و می نویسد: »معلوم نیست 

پیشنهاد مقابله با نظارت استصوابی در شرایط کنونی چقدر مورد توجه مردم قرار می گیرد.«

روایت دادستان تهران از پرونده »محمدرضا خاتمی«

مدعی تقلب 8 میلیونی:
سند ندارم، از این و آن شنیده ام!

دادستان تهران گفت: اخيراً آقایی گفته 
بود که در انتخابات سال 1388، هشت ميليون 
رأی تقلب شد، وقتی دادسرا او را احضار کرد 
و از او سؤال شــد که چه مدرکی دارید، به 

اظهارات زید و عمرو استناد می کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادسرای عمومی 
و انقــاب تهران، عباس جعفــری دولت آبادی در 
هفتمین نشست دادستانی تهران با مدیران رسانه ها 
و خبرگزاری ها، با  اشــاره به اقدامات مهم دستگاه 
قضایی در مســئله مبارزه با فساد، وظایف رسانه ها 
در مبارزه با فساد را به دو بخش مطالبه برای مبارزه 
با فساد و انعکاس عملکرد این مبارزه تقسیم نمود و 
با بیان برخی مصادیق گفت: وقتی متهمان فروش 
موبایل یا ارز در دادگاه ویژه محاکمه شــدند، یکی 
از خبرگزاری هــا به گونه ای موضوع را انعکاس داد 
که گویی افرادی که محاکمه شدند مرتکب جرمی 
نشده و در این جریان نقشی نداشتند؛ در حالی که 
محاکمه چنین افرادی کار آسانی نیست و استفاده 
از تعابیری همچون محاکمه افراد غیرموثر در پرونده 

واردات تلفن همراه، جفا به قوه قضائیه است.
جعفری دولت آبادی، افزود: به طور قطع پشت 
ســر افرادی که در جریان اخال در بازار تلفن های 
همراه تحــت تعقیب قضایی قــرار گرفتند، افراد 
قوی تری نیز هستند، اما دادستانی بر اساس گزارش 
پلیس، نهادهای امنیتی و دستگاه های دولتی اقدام 
می کند و تنــزل و تقلیل دادن اهمیت محاکمات 

متهمان به فساد، مناسب نیست.
وی ادامه داد: افرادی که محاکمه شدند، ارزهای 
دولتی را در بازار آزاد فروخته یا با ارز دولتی موبایل 
خریــداری کرده و به چندیــن برابر قیمت عرضه 
کرده اند، لذا پسندیده نیست با تعقیب این افراد از 
سوی دادستانی و محاکمه آنان در دادگاه، رسانه ها 

نقش آنها در ماجرا را کمرنگ توصیف نمایند.
دادســتان تهران همچنین با  اشاره به پرونده 
وحید مظلومین بیان داشت: تا پیش از اجرای حکم 
اعــدام، ایراد می کردند که چرا قوه قضائیه برخورد 
نمی کند و این نهاد را به شعار دادن متهم می کردند، 
وقتی هم که حکم اجرا شد، تخریب و فضاسازی را 
آغــاز کردند و در رابطه بــا اتهامات وی و حتی در 

اجرای حکم تشکیک نمودند.
مردم در مبارزه با فساد 

جلوتر از رسانه ها حرکت می کنند
جعفری دولت آبادی با طرح این سؤال که چرا 
رســانه های داخلی به جای حمایت از قوه قضائیه، 
مطالب خاف واقع منتشر کردند، حرکت مردم در 
این زمینه را جلوتر از رسانه ها توصیف کرد و گفت: 
مردم از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با 
فساد تشکر می کنند ولی رصد رسانه ها حکایت از 
انعکاس انتقادات داشت و برخی وکا را نیز در این 

زمینه به کار گرفتند.
وی با بیان اینکه اخبار مرتبط با دستگاه قضایی 
نباید به گونه ای انتشار یابد که اساس مبارزه با فساد 
را سست کند، گفت: مطابق قانوِن مطبوعات، رسانه ها 
در انتشــار مطالب آزاد هستند، اما رسانه ها باید از 

انتشار مطالب خاف واقع پرهیز نمایند.
ادعای تقلب 8 ميليونی 
بر پایه اظهارات این و آن!

دادســتان تهران اظهار داشت: ظرف چند ماه 
گذشته اخبار متعددی انتشار یافته که مبنا ندارد یا 
فاقد دلیل است و یا با هدف تشدید اختافات میان 
مقامات منتشر می شود که غالباً منجر به تشکیل 

پرونده قضایی شده است.
جعفــری دولت آبادی گفت: اخیراً آقایی گفته 
بود که در انتخابات ســال 1388، هشت میلیون 

رأی تقلب شد و وقتی دادسرا او را احضار کرد و از 
او سؤال شد که چه مدرکی دارید، به اظهارات زید 
و عمرو استناد می کرد، لذا این فرد تحت تعقیب قرار 
 گرفته و پرونده اتهامی در شرف صدور کیفرخواست 

است.
وی افزود: امروز فضای رسانه ای کشور به گونه ای 
است که هرچه می خواهند می گویند و انتظار دارند 
که تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند و برای دفاع از 
خــود، موضوع آزادی مطبوعات را مطرح می کنند 
درحالی که رســانه ها طبق قانون مکلف هســتند 
مطالب واقعــی، صحیح و عاری از تهمت و افترا را 

منتشر نمایند.
دادســتان تهران با  اشــاره به احضار یکی از 
سلبریتی ها به دلیل تبلیغ یک آمپول، گفت: اخیرا 
خانمی در فضای مجازی اقدام به تبلیغ یک آمپول 
کرده بود در حالی که کسی حق ندارد در کاری که 

به او مربوط نیست دخالت کند.
سياست دادستانی 

در برخورد با اخبار بدون مبنا
جعفــری دولت آبادی با  اشــاره به سیاســت 
دادستانی در برخورد با اخبار بدون مبنا تأکید کرد: 
مقامات مسئول و افراد، اگر مطالب بدون مبنا بگویند، 
حتما از آنها دلیل می خواهیم، چرا که زیر ســؤال 
بردن برخی مسائل، مردم را دچار تردید کرده و جو 
بی اعتمادی و ناامیدی نسبت به مسئولین نظام را 
ترویج می دهد.وی با تاکید بر مرز ظریف بین انتقاد، 
توهین، روشنگری و تخریب، اظهار داشت: مطبوعات 
در انتقاد و روشنگری آزاد هستند، اما در توهین و 

تخریب، قانون مانع آنها می شود.
قطعات خودرو رفع توقيف شد

 خودروسازان بهانه نياورند
دادستان تهران در موضوع رفع توقیف قطعات 

خودروســازان، گفت: با حمایت معــاون اول قوه 
قضائیه و همکاری دادســتانی تهران دســتور رفع 
توقیف از هزاران قطعــه خودرو که پرونده آنها در 
شــعب ویژه در حال رسیدگی بود صادر شده ولی 
رســانه ها کم تر به این موضوع پرداخته اند، باز هم 
عنوان می شود که خودروســازها دچار مشکاتی 
هستند. خودروسازان حق ندارند بهانه بیاورند و عدم 
 انجام تعهدات خود نســبت به خریداران را متوجه 

قطعه سازان کنند.
جعفــری دولت آبادی ادامه داد: قوه قضائیه در 
کنار کارهای سلبی، اقدامات ایجابی مناسبی انجام 
داده اســت در موضوع قطعات خودرو، متهمان و 
برخی دیگر، رســیدگی قضایی را گروگان گرفته 
بودند و دوســت نداشتند قطعات آزاد شود. برخی 
خودروســازان هــم می خواهند مشــکات را به 
جاهای دیگر مرتبط کنند در حالی که شرکت های 
خودروسازی که اتومبیل پیش فروش کرده اند باید 

پاسخگو باشند.
وی افزود: رسانه ها باید در این بخش روشنگری 
کنند چرا که اقدامــات ایجابی، اقدامات تبلیغاتی 
نیست. به طور مثال در موضوع نیشکر هفت تپه، در 
ابتدا تاکید شد که کارخانه راه اندازی شود و پس از 
آن به اتهامات متهم رسیدگی شود در حالی که متهم 

این پرونده دو ماه فراری و پنهان بود.
مبارزه با فساد تعطيل بردار نيست

دادستان تهران خاطرنشــان کرد: مردم باید 
بدانند که دســتگاه قضایی حامــی فعالیت مراکز 
 اشتغال و تولید است و در عین حال مبارزه با فساد 

تعطیل بردار نیست.
جعفری دولت آبادی از رسانه ها خواست که در 
انعکاس مشکات واقعی کشور از جمله گرانی و نظایر 

آن، با هوشمندی مطالبه گری کنند.

سرویس سیاسی-
درحالی 4۰ نماینده مجلس طرح اســتيضاح وزیر اقتصاد و برکناری 
رئيس گمرک را کليد زده اند که مجلس اگر واقعاً عصاره فضائل ملت است 
باید از رفتار غيرمؤدبانه نماینده سراوان که باعث انزجار افکارعمومی شده 
اعام برائت و با این نماینده برخورد قانونی کند، نه اینکه از همکار خاطِی 

خود حمایت کند.
روز دوشنبه 2۶ آذر 97 ویدئویی از محمدباسط  درازهی، نماینده مردم سراوان 
در مجلس شورای اسامی در فضای مجازی منتشر شد. آنچه در این فیلم نشان داده 
می شود گویای این است که این نماینده مجلس درخواستی خارج از ضوابط اداری 
دارد اما کارمند در برابر خواسته وی مقاومت می کند و می گوید: »من از شما دستور 
نمی گیرم.« این نماینده مجلس در واکنش، با کلماتی زشت و لحنی توهین آمیز با این 
کارمند برخورد می کند و می گوید »تو... می خوری از من دستور نمی گیری، مردک 
عوضی، تو غلط می کنی از من دستور نمی گیری«! انتشار این فیلم در فضای مجازی 
واکنش های زیادی را در میان کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال داشت تا جایی 

که درازهی با انتشار فایلی تصویری تاش کرد تا در مورد این اتفاق توضیح دهد.
نماینده هتاک : ترفند کامپيوتری است!

 او در این کلیپ که از روی نوشته ای می خواند، نه تنها بابت این رفتار دور از شان 
نمایندگی عذرخواهی نکرد، بلکه با فرار رو به جلو، مدعی شد که این کلیپ توسط 
افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشــاجره بین او و یک ارباب رجوع بعد از حدود 
45 دقیقه معطلی در محل گمرک ایران و به تحریک یکی از پرسنل گمرک صورت 
گرفته است. درازهی در این فیلم مشاجره مجازی را محصول ترفند کامپیوتری، برش 
و همسان سازی کلمات و انتشار از روی غرض دانسته که اعام کرده این مسئله از 

سوی مقامات قضائی ذیصاح در حال پیگیری است.
فرافکنی و ایجاد تفرقه قومی مذهبی!

 وی همچنین مشــاجره ایجاد شده را ناشــی از توهین به قوم بلوچ، مذهب 
اهل سنت، نمایندگان مجلس و مسئوان کشور قلمداد می کند. جالب اینجاست 
که برخاف ادعای درازهی کارمند گمرک در فیلم منتشــر شده، اتفاقاً خودش از 
شهروندان اهل تسنن ترکمن صحرا در استان گلستان است. در همین راستا یکی از 
کارکنان گمرک در مصاحبه با فارس اعام کرده است: »موضوع مشاجره مربوط به 
مراجعه سرزده نماینده مجلس به گمرک و مشکل پارک خودرو در پارکینگ محدود 
ساختمان گمرک بوده است«. این کارمند گمرک اضافه کرد: »اینکه نماینده محترم 
مجلس اعام کرده جلسه با رئیس گمرک از قبل هماهنگ شده و بعدا تغییر یافته 
بود، صحت ندارد و کارمند انتظامات گمرک موظف بوده به خاطر عدم هماهنگی 
از ورود خودروی این نماینده به داخل پارکینگ گمرک جلوگیری کند«.وی تاکید 
کرد: »کارمند گمرک که در فیلم منتشر شده در فضای مجازی اجازه ورود بدون 
هماهنگی را به نماینده مجلس نمی دهد، هیچ گونه سابقه سوئی در مدت خدمت 
در گمرک نداشته و اتفاقاً خودش از شهروندان اهل تسنن ترکمن صحرا در استان 
گلستان است و ادعای نماینده مذکور مبنی بر توهین به اهل تسنن از سوی این 
کارمند و قومیتی جلوه دادن این بحث و درگیری نمی تواند واقعیت داشته باشد«.

البته این اولین باری نیست که درازهی با تحریک حساسیت های قومی و مذهبی 
تاش کرده است برای خود آبرو کسب کند. چندی پیش او در نطقی در مجلس 
تاش کرده بود تا یک مسئله حاشیه ای که توسط یک فوتبالیست ایجاد شده بود را 
به یک مسئله سیاسی و ملی تبدیل کند و میان اهل تشیع و تسنن اختاف افکنی 
کند. این نماینده در بخشی از نطق خود مباحثی را مطرح کرد که حواشی زیادی را به 
دنبال داشت و رگه هایی از تفرقه افکنی میان شیعیان و اهل تسنن را به دنبال داشت.

اقدام عجيب تر و تاسف آور مجلس 
نکته قابل تامل و البته تاسف آور اینجاست که مجلس شورای اسامی دربرابر 
رفتارهای دور از ادب این نماینده، نه تنها اقدام خاصی انجام نداد بلکه 40 نماینده 
خواستار استیضاح وزیر اقتصاد به خاطر برخورد حراست گمرک با این نماینده هتاک 

شدند! و حتی وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردند.
علی ُکرد نماینده خاش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان، 
استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل »توهین به نماینده سراوان« کلید زدند. ما خواستار 
عزل رئیس گمرک و حراست گمرک هستیم.وی مدعی شد: برخورد بد و ناشایست 
کارکنان پرسنل گمرک نسبت به جایگاه مجلس بحث مذهبی نبود؛ بلکه جایگاه 
مجلس را زیر سؤال برده لذا باید گمرک پاسخگو باشد.درحالی 40 نماینده مجلس 
طرح استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری رئیس گمرک را کلید زده اند که مجلس اگر 
واقعاً عصاره فضائل ملت است باید از رفتار غیرمؤدبانه نماینده سراوان که باعث انزجار 
افکارعمومی شده اعام برائت و با این نماینده برخورد قانونی کند، نه اینکه از همکار 
خاطِی خود حمایت کند.هرچند به نظر می ر سد از مجلسی که محصول »تَکرار«های 
کورکورانه است و نمایندگان آن درگیر زدوبندهای سیاسی و جناحی هستند انتظار 
زیادی اســت!!  از سوی دیگر چنین رفتارهای عجیبی نشان می دهد ظاهرا از این 
مجلس نباید انتظاری برای رفع دغدغه های اساسی مردم را داشت؛ آن هم وقتی که 
شاهدیم 40 نماینده به سرعت در دفاع از همکار خاطی و هتاک خود طرح استیضاح 
وزیر را امضا می کنند اما در برابر بیکاری و گرانی و مشکات معیشتی که  گریبانگیر 

مردم شده سکوت اختیار کرده اند و اقدام موثری انجام نمی دهند. 

دیروز کاظم جالی در جریان طرح پرسش 
از وزیراطاعات ضمن انتقاد از طرح سخنان 
بی سند توسط وزیرخارجه گفت که شایسته 
نبود که کســی که وزیرخارجه است چنين 
ســخنانی بگوید همچنين اميرآبادی نيز در 
نطق خود گفت که پتروشيمی ها تامين کننده 
بخش عمده از مواد اوليه کارخانه های توليدی 
هستند و به این واســطه نقش عمده ای در 

گرانی های اخير دارند.
علی اریجانی، رئیس مجلس در آغاز نشست 
علنی دیروز خانه ملت با اشاره به سالگشت شهادت 
آیت اه شهید مفتح، گفت: ایشان از شخصیت های 
بزرگی بودند که هم در ارتباط دانشگاه و حوزه نقش 
بسزایی داشتند و هم از انقابیون برجسته ای بودند 
که در پیروزی انقاب نقش بسزایی داشتند.  همه 
ما به خاطر داریم نماز عید فطر در سال 57 را که با 
چه عظمتی برگزار شد و منشا یک جوشش بزرگ 

برای حرکت انقاب بود.
ازم به ذکر است که دیروز مجلس کارش را با 
جلسه غیرعلنی آغاز کرد. جلسه غیرعلنی نمایندگان 
برای ادامه بررسی ایحه بودجه سال 98 با حضور 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد. 
بررسی ابعاد بودجه سال آینده ازجمله محورهای 

این نشست بوده است.
سياستهای ليبراليستی و گرانی!

احمد امیرآبادی فراهانی در نطق میان دستور 
خود در نشست علنی دیروز مجلس گفت: با توجه 
به اینکه بودجه ســال 98 به زودی از سوی دولت 
به مجلس ارائه می شود، مجلس باید اقدام جدی در 
جهت رفع مشکات مردم را صورت دهد و در بودجه 
ســال 98 توجه به خانواده های کم درآمد از جمله 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی،  
فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و نیروهای مسلح 
را در نظر بگیرد و برای اجرای طرح تحول سامت 
که اجرای نادرست آن هزاران میلیارد تومان بدهی 
به بار آورده و باعث بی اعتبار شــدن دفترچه های 
بیمه شده است فکر اساسی کند، در غیراین صورت 

در ســال 98 باز هم باید شاهد فقیرتر شدن فقرا و 
سرمایه دارتر شدن سرمایه داران باشیم. 

وی افزود: قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
یکی از قوانین خوب مجلس بود، اما متأسفم برای 
کسانی که برای دور زدن قانون به سراغ ولی فقیه 
رفتند و به قول مقــام معظم رهبری »اینها حکم 
وایــت فقیه به یادشــان افتاد«، چــرا در اجرای 
سیاســت های کلی اباغی مقــام معظم رهبری 
دستگاه ها اینقدر پیشقدم نیستند، اما برای گرفتن 
مجوز نگهداشتن دوستان و رفقای هم حزبی خود در 

دستگاه ها سر و دست می شکنند. 
امیرآبــادی اضافه کرد: مقــام معظم رهبری 
به مســئوان اعتماد دارند اما نباید از این اعتماد 
سوءاستفاده کرد، واقعا با رفتن دو معاون وزیر چه 
ثلمه ای به اســام و انقاب وارد می شد؟ چرا باید 
درخواســت مجوز برای مدیرکل صدا و ســیمای 
استان ها بشود، در حالی که در آن استان ها، استاندار 
و شــهردار مرکز آن استان به خاطر قانون منع به 

کارگیری بازنشستگان خداحافظی کردند.
پيشرفتهای شگفت نظامی؛ 
نتيجه اجرای منویات رهبری

نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسامی 
اظهار داشــت:  بیاید در همه جــا به منویات مقام 
معظــم رهبری عمل کنیم و اگر منویات ایشــان 
عملیاتی شود، قطعا خیلی از مشکات کنونی کشور 
را نداریم. ببینید در نیروهای مسلح که منویات ایشان 
عملیاتی می شــود ما چه پیشرفت هایی داریم. اما 
چرا در خودروسازی و اقتصاد اینقدر مشکل داریم؟ 
چون توجه نشده است و جناح بازی و سیاست بازی 

نمی گذارد.
وی افزود: امروز خصوصی سازی در کشور بای 
جان کارگران و سرمایه مملکت و دولت شده است، 
در واگذاری ها اهلیت را در نظر نمی گیرند، واگذاری ها 
به نفع مردم نیست، من از وزیر اقتصاد می خواهم 
بطور جدی به این موضوع ورود پیدا کرده و تغییرات 

ازم را در این بخش به عمل آورد. 
امیرآبادی خاطرنشــان کرد: از قوه قضائیه به 

خاطر مبارزه با مفسدین تشکر می کنم، اما ضرورت 
دارد با دانه درشــت ها و مســببین اصلی آنها که 
تصمیمات غلط گرفته اند و باعث کاهش ســرمایه 
مردم شــده اند و تعدادی را ســرمایه دارتر کرده اند 

برخورد جدی و بدون تعلل صورت گیرد. 
وی افــزود: بخش عمده ای از گرانی های امروز 
دســت دولت بوده و هســت، اکثر پاایشگاه ها و 
پتروشــیمی ها که مواد اولیــه کارخانه ها را تولید 
می کنند، تنها دراختیار چند وزیر است و باید دولت 
در تأمیــن مواد اولیه کارخانه هــا اقدام کند تا این 

مشکات و گرانی ها به وجود نیاید. 
امیرآبادی خاطرنشان کرد: سؤال مردم از ما این 
است چرا باید با ارزان شدن دار،  اجناس ارزان نشود 
و تازه گران تر هم بشود، آیا مقصر وزرایی نیستند که 
پتروشیمی ها و پاایشگاه ها در دست آنهاست؟ وزرای 
رفاه، صنعت، دفاع و نفت وزرایی هستند که بخش 
عمده ای از خصولتی ها زیر نظر و دست اینهاست. 
تنظیم بازار و کنترل و نظارت بر آن، آن هم مشکل 
دیگری است که در کشور وجود دارد، تنظیم بازار و 

کنترل نظارت بر کااها کجاست؟ 
این عضو فراکسیون وایی افزود: از سازمان امور 
اداری و اســتخدامی می خواهم نسبت به شفافیت 
حقوق مســئولین و مقامات جهت اطاع مردم و 
اجرای ماده 29 قانون برنامه ششــم توسعه در این 
باره اقدام کند. امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیاز 
به وحدت و انسجام داریم و باید ضمن تقویت این امر 
مهم در مقابل کجروی ها انحرافات و فساد بایستیم و 

با آن مبارزه کنیم.
آقای ظریف! اسناد و مدارک شما کجاست؟!

کاظم جالــی نماینده مردم تهــران و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
پارلمان در جریان سؤال خود از محمود علوی وزیر 
اطاعــات با یادآوری این نکته که هدف دشــمن 
تخریب مسئوان جمهوری اسامی است گفت:  با 
توجه به تنشی که صبح امروز در مجلس ایجاد شد 
همه این موارد و حواشی به این موضوع برمی گردد 
که چه خوراکی به دشمنان می دهیم.البته توهین 

برخی در ســال گذشته هم به معنای این است که 
همه همدیگر را متهم می کنیم.

جالی با  اشاره به سخنان محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشــورمان درخصوص پولشویی 
عنوان کرد: مواردی که درباره پولشــویی در ایران 
مطرح شــد از جمله همین مواردی است که ذکر 
کردم شایســته نبود آقای ظریف چنین جماتی 
بگوید چرا که بحثی که مطرح می شــود بافاصله 

گوش ها تیز می شود.
وی همچنین تصریح کرد: آقای ظریف! اسناد 
و مدارک شــما کجاســت نباید چنین مباحثی را 

مطرح می کردید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در ادامه ســخنانش یادآور شــد: این همه 
حرف هایی که درباره نظام و مسئوان زده می شود 
آیا همگی دارای سند و مدرک است، کجا باید افراد 

مورد تذکر قرار گیرند.
جالــی البته به این نکته هم  اشــاره کرد که 
امسال سال تحریم اســت و ما باید با اراده محکم 

جلوی دشمن بایستیم.
وی با تأکید بر اینکه ما باید حرف های مستند 
بزنیم گفت:  ما مسئوان جمهوری اسامی هستیم 

بنابر این باید بدانیم کجا چه حرفی می زنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خطاب به  علوی وزیر اطاعات گفت: نهاد 
نظارتی که همه دستگاه ها را رصد می کند همین 
وزارت اطاعات است بنابراین این وزارتخانه باید از 

افراد بخواهد مستندات خود را ارائه کند.
جالــی همچنین خاطرنشــان کــرد: امروز 
رســانه های خارجی گیج هســتند که از این همه 
حرف های ما مســئوان چگونه سوژه سازی کنند. 
متأســفانه هر کــدام از ما مســئوان زمانی که 
می خواهیم قهرمان شــویم می گوییم دیگری دزد 
است و در فان جا خاف می شود چرا که می خواهیم 
خود را قهرمان جلوه دهیم. بنابراین بنده از آنجایی 
که در مقابل چنین اظهارنظرهایی مسئول بودم این 

موارد را مطرح کردم.

هفتمين ســالگرد شهيد مصطفی احمدی روشن با سخنرانی سعيد 
جليلی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

هفتمین سالگرد شهید مصطفی احمدی روشن دوشنبه 2۶ آذر با سخنرانی 
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه صنعتی شریف برگزار 
شد.در این مراسم خانواده شهید شهریاری و رئیس سابق سایت هسته ای نطنز هم 
حضور داشتند. همچنین شعرخوانی و اجرای طنز هسته ای هم از برنامه های دیگر 

این مراسم بود.

مراسم تودیع و معارفه استاندار تهران با حضور مقامات کشوری و لشکری 
در استانداری تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حسین ذوالفقاری معاون سیاسی انتظامی وزیر کشور، 
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ، سردار یزدی فرمانده سپاه محمد 
رسول اه)ص( تهران بزرگ، عیسی فرهادی فرماندار تهران، فاطمه سعیدی نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسامی و دیگر مقامات کشوری و لشکری و اعضای 
شورای شهر برگزار شد انوشیروان محسنی بندپی به عنوان استاندار تهران معرفی و 

از زحمات محمدحسین مقیمی استاندار سابق تهران قدردانی شد.

بقيه از صفحه ۲
قطعنامه ضدایرانی

به گــزارش فارس، مجمع عمومی ســازمان ملل در 
قطعنامه ای که دوشنبه شب به تصویب رساند ایران را به 

نقض حقوق بشر متهم کرد. 
این قطعنامه با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و ۶7 
رأی ممتنع به تصویب رسید. افغانستان، ارمنستان، باروس، 
بولیوی، برونئی، کامبوج، بروندی، چین، کوبا، کره شمالی، 
اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قزقیزستان، 
لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، 
صربستان، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئا، ویتنام و 
زیمبابوه کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.
کامرون، کلمبیا، کنگو، ساحل عاجل، مصر، جامائیکا، 

کنیا، کویت، لیبی، مالزی، نپال، نیجریه، قطر، سنگاپور،  
سومالی، سودان، تاجیکستان، تایلند، توگو، تونس و اروگوئه 
برخی از کشورهایی هستند که به قطعنامه مورد نظر رأی 

ممتنع دادند. 
 ایران پیش از این اســتفاده ابزاری از حقوق بشــر، 
قطعنامه های حقوق بشــری و ســازوکارهای بین المللی 
توسط برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک کش 
صهیونیستی و برخی رژیم های مرتجع منطقه را قویاً محکوم 

کرده و آنها را مردود خوانده است.
تهران تصریــح کرده این قطعنامه هــا بدون در نظر 
گرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، 
تبعیض آمیــز، غرض ورزانه و با اهداف سیاســی تهیه و 

تصویب می شوند.

نتيجه انفعال دستگاه دیپلماسی
فرانسه معترضان را به خاک و خون می کشد

از ایران توضیح حقوق بشری می خواهد!

اميرآبادی با تشریح جایگاه پتروشيمی ها و پاایشگاه ها گفت:
عامل بخش عمده ای ازگرانی های امروز خود دولت است

واکنش ها به اظهارنظر فاقد سند و مدرک 
ظریف درباره پولشــویی و درخواست برای 
مشخص شــدن صحت یا عدم صحت گزاره 
خاص مــورد ادعای وزیر امور خارجه در این 
موضوع هنوز ادامــه دارد. دیروز صدای این 
از دانشگاه و مجلس  واکنش ها و اعتراضات 

شنيده شد.
واکنش ها به اظهارنظر نسنجیده ظریف درباره 
پولشویی گسترده در کشور سریالی ادامه دار شده 
است. با توجه به اینکه وزیر امور خارجه در پاسخ به 
مطالبه دادستان کل کشور، هیچ سندی از ادعای 
خود ارائه نکرد، خواست افکار عمومی، دانشجویان 
و چهره های سیاســی این اســت؛ در شرایطی که 
چنین اظهاراتی به عنوان سند در محافل خارجی 
علیه کشور مورد استفاده قرار می گیرد، درستی یا 
نادرستِی گزاره خاص پولشویی مورد  اشاره ظریف 

مشخص شود.
دیروز، نامه بیش از 40 دفتر بسیج دانشجویی 
از دانشــگاه های سراسر کشور منتشر شد که طی 
آن از حجت ااسام منتظری، دادستان کل کشور 

خواســتند تا صحت یا عدم صحت سخنان ظریف 
درباره پولشویی در کشور را معین کند.

به گزارش فارس، در این نامه خطاب به دادستان 
کل کشور آمده است: »با سام و صلوات بر محمد 
و آل محمد)ص(، نظر به پاسخ 12 صفحه ای اخیر 
جناب آقای ظریف، وزیــر محترم امور خارجه، به 
شما پیرامون وجود پولشویی گسترده در جمهوری 
اسامی ایران و بیان حضرتتان در این خصوص که 
این پاسخ ها مکفی و مستدل نبوده است، ازم است تا 
همانطور که شخص جنابعالی به عنوان مدعی العموم 
مطابق ماده 290 آیین دادرسی کیفری به این قضیه 
ورود کرده و از ایشان خواستار پاسخگویی در برابر 
سخنانشان شــده اید، تا حصول نتیجه مشخص و 

معین دست از پیگیری برندارید. 
در ادامــه این نامه آمده اســت: بــا توجه به 
اظهــارات اخیر وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر 
محمدجواد ظریف پیرامون مســئله پولشویی که 
بازتاب گسترده ای در سطح بین المللی داشته است 
و منجــر به ایجاد جنــگ روانی بر علیه جمهوری 
اسامی توسط رسانه های معاند شده است، آن هم 

در شرایطی که کشور مورد هجمه ها و تحریم های 
بسیاری قرار دارد، این مطالبه ای بدیهی و حداقلی 
است، که مسئولین ما عواقب سخنان و رفتارهای 
خود را بسنجند و مسئولیت آن را نیز بپذیرند. در 
این مورد خاص مدعی العموم ازم است، در راستای 
لزوم مسئولیت پذیری مسئولین! بویژه اینکه اظهارات 
ایشان در مجامع بین المللی به عنوان سند بر له یا 
علیه کشــور مورد استفاده قرار می گیرد، صحت یا 
عدم صحت ســخنان دکتر ظریف پیرامون مسئله 

مذکور را معین کند.
در نامه مذکور خاطرنشان شده است: بدیهی 
اســت که اگر صحت سخنان ایشــان اثبات شود، 
برخورد قاطع با افرادی که در کشور اقدام به پولشویی 
گسترده می پردازند، مورد انتظار است و اگر صحت 
اظهارات ایشان اثبات نشود، قاعدتا باید مطابق ماده 
307 آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری تهران 
حاضر شده و بازخواست شوند. ازم به ذکر است این 
مورد باید دقیقا بررسی شود که آیا سخنان ایشان 
طبق ماده ۶97 و ۶98 قانون تعزیرات مصداق »نشر 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومی« و »افترا« می باشد 

یا خیر. و همچنین آیا بروز اظهارات مشابه اینچنینی 
توسط دیگر مسئولین، رسانه ها و شهروندان عادی 
عواقبی به دنبال خواهد داشت؟ امید است که اقدام 
قوه قضائیه در این باره منجر به توســعه و تعمیق 
مسئولیت پذیری در اظهارات و اقدامات مسئولین 
آینده کشــور شده و ایجاد هزینه برای 80 میلیون 
نفراز آحاد کشــور و همچنین انقاب اســامی، 
بدون پیگرد نباشــد! بویژه آنکه جبران آسیب های 
 ناشــی از چنین خساراتی بســیار سخت و حتی 

غیرممکن است.
کاظــم جالی، نماینده مــردم تهران و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســامی نیز دیروز در جریان سؤال خود 
از حجت ااســام علوی، وزیر اطاعات با  اشاره به 
ســخنان وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی، 
تصریح کرد: آقای ظریف! اســناد و مدارک شــما 
کجاست؟ نباید چنین مباحثی را مطرح می کردید.

وی با تأکید بر اینکه ما باید حرف های مستند 
بزنیم، گفت:  ما مسئوان جمهوری اسامی هستیم، 

بنابراین باید بدانیم کجا چه حرفی می زنیم.

بيش از 4۰ دفتر بسيج دانشجویی در نامه ای خواستار شدند

دادستان كل كشور صحت یا عدم صحت ادعای ظریف درباره پولشویی را مشخص كند

گزارش کيهان از یک رفتار زننده 
مجلس جای نماینده فحاش نیست

و  ترکيه  ایران، روســيه،  وزرای خارجه 
دی ميســتورا در ژنو توافق کردند که برای 
تشکيل اولين نشست کميته قانون اساسی 
اوایل سال آینده ميادی )۲۰19( در  سوریه 

ژنو تاش کنند.
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف، سرگئی 
اوروف و مولود چاووش اوغلو وزرای خارجه ایران، 
روسیه و ترکیه به همراه استفان دی میستورا نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیروز در 
پایان نشست ژنو درباره کمیته قانون اساسی سوریه 

بیانیه ای صادر کردند.
وزرای خارجــه جمهــوری اســامی ایران، 
فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان سه 
کشور ضامن روند آستانه )روند صلح سوریه(، نشستی 
ســه جانبه و مشورتی را با اســتفان دی میستورا 
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در 

ژنو مورخ 18 دسامبر 2018 برگزار کردند.
وزرای خارجه سه کشور در این نشست با ارائه 

نتایج مثبت رایزنی هایشــان با طرف های ســوری 
درباره ترکیب کمیته قانون اساسی اراده خود را برای 

تســهیل آغاز به کار کمیته قانون اساسی از طریق 
تشریح اصول کلی و راهبردی آن به واسطه تعامل 

با طرف های سوری و نماینده دبیرکل سازمان ملل 
در امور سوریه مورد تاکید مجدد قرار دادند، که بر 
مبنای آن یک آیین کار به منظور تضمین فعالیت 

موثر و پایدار کمیته تدوین خواهد شد. 
فعالیت کمیته قانون اساســی باید در فضایی 
همــراه با مصالحه و مشــارکت ســازنده با هدف 
دسترســی به توافق کلی بیــن اعضای آن صورت 
پذیرد، به نحوی که نتایج آن بتواند حداکثر حمایت 
ممکن مردم سوریه را کسب کند. وزرای خارجه سه 
کشور همچنین بر اساس این بیانیه توافق کردند برای 
تشکیل اولین نشست کمیته قانون اساسی اوایل سال 

آینده میادی در ژنو تاش کنند.
بر اســاس این بیانیه وزرای خارجه سه کشور 
بر این باور تصریح کردند که این گام ها به آغاز یک 
فرایند سیاســی پایدار و ماندگار سوری- سوری با 
تسهیل سازمان ملل در راستای تصمیمات کنگره 
گفت وگوی ملی سوریه در سوچی و قطعنامه 2254 

شورای امنیت منجر خواهد شد.

با توافق ایران، روسيه و ترکيه 
اولین نشست كمیته قانون اساسی سوریه اوایل 2019 برگزار می شود  هفتمین سالگرد شهید احمدی روشن 

برگزار شد

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه 
بندپی به عنوان استاندار تهران معرفی شد



دیوارهای بلند بتنی
طرح تازه اسرائیل برای مقابله با موشک های حماس!

پس از شکست ســنگین صهیونیست ها در 
جنگ 2 روزه غزه، این رژیم از ترس تکرار حمات 
موشــکی مقاومت، دوباره به دیوار کشی متوسل 
شده است، دیوارهای بلندی که جلوی موشک های 

»کورنت« را بگیرد! 
»الیعزر تولیدانو« فرمانده یگان غزه ارتش اســرائیل 
طرحی را برای مقابله با موشک های »کورنت« پیشنهاد 

داده که این طرح مشتمل بر ساخت دیوارهای بتنی بلند 
در برخی از مناطق نزدیک به مرزهای نوار غزه است. برخی 
گزارش ها طــول این دیوارهای بتنی قطور را بیش از 3 
متر اعام کرده اند.به گزارش خبرگزاری قدس، آن طور 
که شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده 
»تولیدانو« درباره این طرح گفته، ساخت این دیوار صرفا 

در مناطق مورد تهدید صورت خواهد گرفت.

پس از عفو بین الملل، بنیاد کره جنوبی هم
جایزه خود را از »سوچی« پس گرفت

یکی از گروه های حقوق بشــری فعال در 
کره جنوبی اعام کرده جایزه سال 2۰۰۴ »آنگ 
سان سوچی« را به علت بی تفاوتی او نسبت به 
به جنایت ها علیه مسلمانان روهینگیایی، پس 

می گیرد.
ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشته،  آنگ 
سان ســوچی، رهبر دوفاکتوری میانمار سال 2۰۰۴ 

تحت بازداشت خانگی در میانمار بود و موفق نشد آن 
زمان جایزه حقوق بشری گوآنگجو را دریافت کند. با 
وجود اینکه حزب سوچی در میانمار روی کار است و 
این برنده جایزه صلح نوبل سمت مشاور دولت را دارد، 
به بی تفاوتی و همدستی در بحران روهنیگیایی ها متهم 
می شود. سازمان ملل هشدار داده این اقلیت مسلمان 

همچنان هدف نسل کشی قرار می گیرند.  
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سرویس خارجی
روزنامه »دیلی میل« انگلیس در گزارشی 
در وب سایت خود نوشته پلیس فرانسه قصد 
دارد به عنوان آخریــن راه حل برای مقابله با 
شــورش جلیقه زردها از ساح های شیمیایی 

استفاده کند!
»جلیقه زردها« دولت فرانسه را مستاصل و سایر 
کشورهای اروپایی را نگران کرده اند. 8 کشته ، 7 هزار 
دســتگیری و زخمی طــی 5 تظاهرات در 5 هفته، 
احتمال کســری بودجه 1۰ میلیارد یورویی، غارت 
فروشــگاه ها و خسارت 2 میلیارد یورویی به اقتصاد 
این کشور تنها بخشی از خسارات طوفانی است که 
به پا شده است و هر روز نیز خواسته های معترضان 

بیشتر و جدی تر می شود.
 آنها حدود یک ماه پیش با شعار »کاهش قیمت 
ســوخت« اعتراضات خود را شــروع کردند، امروز 
خواســته های خود را به اســتعفای ماکرون، خروج 
فرانســه از اتحادیه اروپا و ناتو، تغییر قانون اساسی، 
افزایش دستمزدها و... رسانده اند. بسیاری از اتحادیه ها 

دیلی میل فاش کرد

ساحشیمیاییبرایمهارجلیقهزردها
دردستورکاردولتفرانسه

و سندیکاهای کارگری فرانسه نیز به این اعتراضات 
ملحق شــده اند. دیروز اتحادیه پلیس فرانسه نیز در 
اعتراض به قانونی که بودجــه نهادهای اجراکننده 
قانون را کاهش می دهد، خواستار اعتصاب سراسری 
نیروهای پلیس در روز چهارشنبه)امروز( شده است.

ساح شیمیایی!
دولت ماکرون امــا در جدیدترین تصمیم خود 
برای مقابله با جلیقه زردها تصمیم گرفته در برخی 
اماکن حساس پاریس، از ساح شیمیایی برای مهار 
معترضان استفاده کند. آنطور که »دیلی میل« نوشته 

پلیس فرانسه در حال آماده سازی مقدماتی است که 
بتواند به طور محدود از ساح های شیمیایی به عنوان 
آخریــن راه مقابله با جلیقه زردها اســتفاده کند. بر 
اساس این گزارش قرار است تجهیزات مربوط به این 
تسلیحات در اطراف ساختمان های مهم فرانسه مثل 
کاخ ریاست جمهوری مستقر شوند. به گفته افسران 
ارشد پلیس فرانسه، این تجهیزات وسایلی هستند که 
می توانند تنها در ظرف 1۰ ثانیه منطقه ای به وسعت 
6 زمین فوتبال را پر از گازهای شــیمیایی کنند. بر 
اساس این گزارش در اعتراضات روز شنبه هفته جاری 
در دست کم 1۴ خودروی زرهی حاضر در خیابان های 
پاریس، این تجهیزات وجود داشته است. به نوشته 
دیلی میل، توسل به تســلیحات شیمیایی آخرین 
راهکار پلیس فرانسه برای دور نگه داشتن معترضین 

از ساختمان های کلیدی پاریس است.
افشای خبر آمادگی نیرو های امنیتی فرانسه برای 
استفاده از »پودر های شیمیایی تضعیف کننده « برای 
مقابله با جلیقه زردها نشان دهنده ناامیدی فزاینده 

دولت ماکرون برای مقابله با این اعتراضات است.

رأی الیوم: سال 2019،سالی است که اسد تصمیم می گیرد کدام کشور عربی را ببخشد

پیام ترامپ برای ارتجاع عرب از نگاه کاریکاتوریست عرب
اسرائیلرابهرسمیتبشناس

ضمانتبقایتبامن!

یــک روزنامه فرامنطقه ای با  اشــاره به 
چرخش گسترده دشــمنان سابق سوریه از 
خصومت ورزی به از ســرگیری روابط با این 
کشور، اعام کرد که اکنون نوبت دولت دمشق 
است که در باره ایجاد روابط و مناسبات با این 

کشورها تصمیم بگیرد. 
هر چند فشار سازمان ملل و برخی کشورها به 
دولت و ارتش ســوریه درارتباط با توقف عملیات 
علیه تروریست ها در اســتان »ادلب«، باعث شده 
اســت که این عملیات تاکنون صورت نگیرد، ولی 
ســوریه این روزها در عرصه سیاسی موفقیت های 
پی درپی کســب می کند، طی روزهای گذشــته 
عاوه بر سفر رئیس جمهور سودان به دمشق، ابراز 
تمایل ترکیه، اردن، امارات وپارلمان های عربی به 
از سرگیری روابط با سوریه، مقامات آمریکایی هم 
لحن خود را عوض کرده و متفاوت با گذشته حرف 
می زنند؛ »جیمز جفری«، نماینده ویژه آمریکا در 
امور سوریه، اظهار داشت: به دنبال براندازی نیستیم 
و نمی خواهیم از شر )بشار( اسد خاص شویم! این 
عقب نشینی خفت بار نشان می دهد که واشنگتن 

در سوریه کاما شکست خورده است.
اما، ســؤالی که در ایــن رابطه وجود دارد، این 
است که آیا دولت و ملت سوریه گذشته را فراموش 
خواهند کرد و بــدون توجه به اقدامات و جنایات 
سال های اخیر کشور های حامی تروریسم در سوریه، 

با این کشورها رابطه برقرار می کنند؟ 
روزنامه »رأی الیوم« طی تحلیلی، به مســئله 
فوق اشــاره کرد و نوشت: سفر عمر حسن البشیر، 
رئیس جمهور سودان، به دمشق و دیدار وی با بشار 

اســد،  چندان غافلگیرکننده نبود و در آینده هم 
سایر کشورهای عربی در صدد از سرگیری روابط با 

دولت سوریه برخواهند آمد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رای الیوم به 
اظهارات هشدار آمیز رئیس جمهوری سوریه  اشاره 
کرد و به نقل از وی نوشت: کشور های عربی که هنوز 
چشم امید به غرب دارند، هیچگونه منافعی عایدشان 
 نخواهند شد و بهتر اســت به عربیت خود پایبند

 باشند. 
البته، کشورهای عربی که طی سال های گذشته 
برای تغییر نظام سوریه، از پول و ساح کم نگذاشته 
بودنــد، در حال حاضر به این نکته پی برده اند که 

حفظ فاصله با این کشور، اصا جایز نیست. 
رای الیوم افزود، ســخن »مولود چاوش اغلو«، 

وزیر خارجه ترکیه، درباره استقبال آنکارا از تعامل 
با »بشار اسد«، ناشی از این باور است که امید های 
ترکیه برای تغییر اوضاع میدانی ســوریه که تا حد 
امید بــه نماز خواندن اردوغان در مســجد جامع 

»اموی« نیز پیش رفته بود، بر باد رفته است.
به هر حال، علیرغم ســنگ انــدازی حامیان 
تروریســم در مســیر عملیات ارتش سوریه علیه 
تروریست ها در استان ادلب، پیروزی های سیاسی 
این کشــور کاما مشهود است. علت اقبال جهانی 
هم به خاطر این اســت که برای همه مسجل شده 
است که دولت سوریه در عرصه میدانی کاما پیروز 

شده و نبرد ادلب، تشریفاتی خواهد بود.
استقبال از مشارکت ارمنستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور 

سوریه از مشــارکت ارمنستان در بازسازی سوریه 
استقبال کرد.

وی دوشنبه میزبان هیئتی از سوری های مقیم 
 ارمنســتان و نیز شــماری از بازرگانان ارمنستانی

 بود.
دو طرف در این دیدار، درباره بازسازی سوریه 
توسط سرمایه گذاران ارمنستانی، گفت و گو کردند.

بشاراســد در ایــن دیدار تاکید کــرد، موضع 
اصولی جمهوری ارمنســتان و حمایتش از سوریه 
در جنــگ با تروریســم، باعث می شــود که ملت 
 سوریه از مشارکت ارمنستان برای بازسازی استقبال

 کند.
توافق بر سر پیش نویس قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، نشست سه جانبه 
مذاکره کنندگان ارشد کشورهای ضامن روند آستانه، 
شامگاه دوشنبه در ژنو با مشارکت »حسین جابری 
انصاری« دســتیار ارشــد وزیر خارجه کشورمان 
در امور سیاســی، »ســرگئی اورنتیف« نماینده 
ویــژه پوتین در امور ســوریه و »ســدات اونال« 
 معاون وزیــر خارجه ترکیــه و هیئت های همراه

 برگزار شد.
مذاکره کنندگان ارشــد سه کشور ضامن روند 
آستانه در این نشســت، پیش نویس بیانیه پایانی 
نشست وزرای خارجه سه کشور را که دیروز در ژنو 

برگزار  شد، بررسی و نهایی کردند. 
نشســت چهارجانبه ژنو نیز دیــروز با حضور 
»محمد جواد ظریف« وزیر خارجه کشــورمان در 
ژنو برگزار شــد. در ارتباط با نتیجه این نشست، تا 

عصر دیروز گزارشی نرسید.

ســناتورهای آمریکایی بار دیگر با انتشار گزارش های 
تحقیقی اعام کردند روسیه از طریق شبکه های اجتماعی 
به پیروزی ترامپ در انتخابات 2 سال پیش کمک کرده است.
موضوع دخالت روسیه در انتخابات و تبانی ادعایی کارزار ترامپ 
با مســکو، به مسئله ای جنجالی در آمریکا تبدیل شده و به همین 
منظور »رابرت مولر« رئیس پیشین اف بی آی به عنوان بازپرس ویژه 
تحقیقات در این باره تعیین شــده اســت و تحقیقات او همچنان 
ادامه دارد. به رغم انکارهای روســیه درباره اتهام دخالت این کشور 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰16 و تبانی با تیم انتخاباتی 
ترامپ کمیته امور اطاعاتی ســنای آمریکا نتیجه دو تحقیق دیگر 
در این باره را منتشــر کرد که در آن بار دیگر روسیه به دخالت در 

این انتخابات به نفع ترامپ متهم شده است. 
بنا به نوشته»رویترز«، انتشار نتیجه دو تحقیق توسط کارشناسان 
خصوصی درباره دخالت روســیه در انتخابات 2۰16 آمریکا توسط 
رئیس  و عضو ارشد کمیته امور اطاعاتی سنای آمریکا نشان می دهد 
»دخالت روسیه در شبکه های اجتماعی در دوران انتخابات ریاست 
جمهــوری 2۰16 آمریکا، بیشــتر از آنچه که قبا تصور می شــد، 

گستردگی داشت.«
به گزارش فارس بر اســاس نتیجه این دو تحقیق، ادعا شده که 
روسیه ضمن تاش گسترده در شبکه های اجتماعی به منظور ارائه و 
انتشار اطاعات غلط بین رای دهندگان آمریکایی، حتی برای تفرقه 
انداختن بین مردم آمریکا با توسل به نژاد و ایدئولوژی های افراطی 
تاش کرده است. در بخشی از این تحقیقات ادعا شده که »آژانس 
تحقیقات اینترنت« دولت روسیه که در سن پترزبورگ مستقر است، 

برای »دستکاری در سیاست آمریکا« تاش کرده است.
قانونگذاران کنگره آمریکا درباره نتایج این دو تحقیق گفتند که 
تحقیقات مذکور ضمن تایید یافته های پیشین سازمان های اطاعاتی 
این کشور درباره دخالت روسیه در انتخابات 2۰16، جزئیات بیشتری 
درباره فعالیت های چند ســاله مسکو در این باره ارائه می کنند. به 
ادعای برخی سناتورها و کارشناسان این دو تحقیق، اقدامات روسیه 
هنوز هم ادامه دارد.ســازمان های اطاعاتی آمریکا پیش از این نیز 
در ژانویه سال 2۰17، »وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه را به 
مدیریت »یک کارزار پیچیده اعمال نفوذ« در انتخابات 2۰16 آمریکا 
از طریق حمات سایبری به منظور حمایت از »دونالد ترامپ« متهم 
کرده بودند.»دمیتری پســکوف« سخنگوی دفتر ریاست جمهوری 
روسیه دیروز در جمع خبرنگاران در واکنش به این ادعاها اعام کرد 
که گزارش تهیه شده برای سنای آمریکا درباره »دخالت« روسیه در 
انتخابات آمریکا چیزی جز سوء تفاهم و عدم درک اوضاع نیست. وی 
گفت: »ما بار دیگر تاکید می کنیم که با این گزارش موافق نیستیم 
و این اتهامات را کاما بی پایه و اساس و تایید نشده می دانیم. دولت 

روسیه هیچ نوع ارتباطی با هیچ نوع دخالتی ندارد.« 

براساس نتایج دو تحقیق تازه
روسیهبااستفادهازشبکههایاجتماعی

بهپیروزیترامپکمککردهاست

رئیس جمهــور چین دیروز و در چهلمین ســالگرد آغاز 
اصاحات در این کشــور گفته چین هرگز به دنبال هژمونی و 

برتری طلبی نخواهد بود.
»شی جین پینگ« ضمن اینکه حمایت خود را از نظام تجاری چند 
جانبــه بین المللی اعام می کرد گفت چین هرگز به دنبال هژمونی و 

برتری طلبی نخواهد بود. 
رئیس جمهــور چیــن که بــا تغییر قانون اساســی این کشــور 
ریاستش»مادام العمر« شده، به طور مستقیم به اختافات و مناقشات 
تجاری با آمریکا اشاره ای نکرد ولی گفت: چین به دنبال دستیابی به 
توسعه و رشد به قیمت ضربه زدن به منافع سایر کشورها نخواهد بود. 
وی در سخنرانی خود که بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، 
خواستار ادامه اجرای اصاحات در این کشور، حمایت از اقتصاد دولتی 
و توسعه بخش خصوصی شد و تاکید کرد کشورش به تاش های خود 

برای اجرای اصاحات مهم و بزرگ ادامه خواهد داد.
اظهارات رئیس  جمهور چین در شــرایطی است که فشارها برای 
تسریع اصاحات و ارتقای دسترسی شرکت های خارجی به بازار چین 
به شــدت افزایش یافته است. چین از سوی دیگر تحت فشار شدید 
آمریکا برای دادن امتیازات تجاری قرار دارد. روســای جمهور چین و 
آمریکا اوایل ماه جاری توافق کردند تا به مدت 9۰ روز به یک آتش بس 
تجاری دست یابند و در این مدت هیچ گونه تعرفه تجاری جدیدی را 

علیه یکدیگر اعمال نکنند.

رئیسجمهورچین:
بهدنبالهژمونینیستیم

سرویس خارجی-
با وجود آغاز رسمی آتش بس در الحدیده)دیروز( ائتاف 
ســعودی حمات هوایی خود به این بندر را ادامه می دهد. 
همزمان فرانس 2۴ از تاش دولت مستعفی برای تسلط بر 

الحدیده خبر داده است!
چهارمین دور مذاکرات صلح یمن در استکهلم سوئد برگزار شد 
و نمایندگان دولت نجات ملی و دولت مســتعفی یمن پس از یک 
هفته مذاکره، درباره آتش بس در شهر و بندر الحدیده و بنادرالصلیف 
و عین عیســی به توافق رسیدند. مقرر شد آتش بس در الحدیده از 
بامداد سه شنبه به صورت رسمی آغاز شود. »محمدعلی الحوثی«،  
رئیس کمیته عالی انقاب یمــن از برقراری آتش بس در الحدیده 
اســتقبال کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن پیش از این 
از آغاز توافق آتش بس در الحدیده از نیمه شــب دوشنبه به وقت 
یمن خبر داده بود. این در حالی اســت که یحیی سریع سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن دوشنبه شب اعام کرد که ائتاف سعودی ظرف 
۴8 ساعت گذشته و در آستانه آغاز اجرای آتش بس در الحدیده بر 
اساس توافق سوئد، 79 حمله هوایی به مناطق مختلف یمن انجام 
داده اســت. در همین حال شبکه تلویزیونی فرانس 2۴ با اشاره به 
تحرکات نیرو های دولت مستعفی مورد حمایت سعودی ها در یمن 
اعام کرد آنها سعی می کنند کنترل شهر الحدیده را به دست بگیرند.

شبکه المسیره هم از پرواز هواپیماهای جنگی و شناسایی رژیم 
سعودی و امارات در آسمان شهر الحدیده و برخی مناطق دیگر خبر 
داده است. این اقدامات نقض توافق استکهلم به شمار می رود. شبکه 
الجزیره هم گزارش داد خبرهایی از درگیری های پراکنده در استان 

الحدیده با وجود اعام آغاز آتش بس منتشر شده است.
از سوی دیگر، »محمد عبدالسام«، سخنگوی جنبش انصاراه 
یمن، در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی الجزیره با اشــاره به اجرایی 
شــدن  توافق آتش بس در الحدیده گفت: »توافقی که در مذاکرات 
و رایزنی های ما در ســوئد به دست آمده است می بایست آتش بس 
در روز پایانی مذاکرات برقرار می شــد، اما متاسفانه ائتاف متجاوز 
ســعودی با این دستاویز که به 72 ســاعت برای ایجاد سازوکاری 
برای برقراری آتش بس نیاز دارد به اقدام های خصمانه و تجاوزکارانه 
خــود ادامه داد. از این رو نماینده ســازمان ملل متحد در یمن با 
ارســال نامه ای رسمی به ما از ما خواست که آتش بس از نیمه شب 
سه شــنبه برقرار شود. ما نیز از این مسئله استقبال کرده و اسامی 
 نماینــدگان خود در کمیته هماهنگی مشــترک برای آتش بس را

 ارائه کردیم.«

آغازآتشبسدرالحدیده
فرانس24:سعودیهابهدنبالتصرفشهرند!

سرویس خارجی-
شبکه تلویزیونی »الجزیره« قطر طی گزارشی به بررسی 
»تاریخ افراطی گری در عربستان« و همکاری مراکز اطاعاتی 
آمریکا با این کشــور  برای تشــکیل گروه های تروریستی- 

تکفیری در مناطق مختلف جهان پرداخته است.
تروریسم همواره به عنوان ابزاری در خدمت منافع قدرت های بزرگ 
بوده است. آمریکا نیز در این زمینه گوی سبقت را از همه ربوده و در 
چند دهه اخیر از تروریســم به عنوان ابزاری برای تحقق منافع خود 
استفاده کرده است. نقش آمریکا در تشکیل داعش و حمایت از دیگر 
گروه های تروریستی بارها از طرف رسانه ها و مقامات غربی و شرقی افشا 
شده است. حاا شبکه تلویزیونی الجزیره بخشی دیگر از همکاری های 

آمریکا و عربستان از تروریست های تکفیری را افشا کرده است.
گزارش این شــبکه تلویزیونی به بررسی نقش رژیم آل  سعود در 
ایجاد تروریسم تکفیری در دنیا با هماهنگی سرویس های جاسوسی 
آمریکا پرداخته است، اقدامی که در ابتدا تنها برای مقابله با نفوذ اتحاد 
جماهیر شوروی در افغانستان بود، اما بعدها به یکی از استراتژی های 
ثابت آمریکا برای تأمین منافع این کشــور در غرب آسیا تبدیل شد، 
استراتژی ای که طبعاً ابعاد مادی و رویکردهای ایدئولوژیک آن توسط 
عربستان تأمین می شد؛ چرا که شخصیت های مطرح در سازمان های 
تروریستی جهانی تا حد زیادی متأثر از فتواهای علمای وهابی هستند.

الجزیره در گزارش خود گریزی به چند دهه قبل عربستان می زند و 
می نویسد: »در دهه 8۰ میادی عناصر مسلح تندرو از شاگردان نزدیک 
به شیوخ وهابی نزدیک به خاندان حاکم عربستان با قدرت ساح، کنترل 
مســجدالحرام را در اختیار گرفتند. ملک فهد پادشاه اسبق عربستان 
پیش از این اتفاقات برای تقویت جایگاه و حاکمیت خود نیاز به ایجاد 
افراط گرایی و تندروی وهابی در کشور پیدا کرده بود و به همین علت 
بود که جایگاه ویژه ای به این قشر داد و رویکردهای افراطی را به جامعه 
سعودی تزریق کرد... فهد در آن زمان تصمیم گرفت سالیانه ۴ میلیارد 
دار برای مساجد و مدارس وهابی و سخنرانان و دانشجویان و کتاب ها 
و مراکز اسامی آموزش دهنده وهابیت در تمام جهان هزینه کند. این 
هزینه ها از دورترین نقاط آفریقای جنوبی تا بااترین بخش های اروپای 
شمالی را در بر می گرفت و از خاور دور در آسیای شرقی تا غرب دنیا 
در آمریکا را نیز شــامل می شد. از دیدگاه فهد این یک استراتژی بود 

که فواید خود را پیش از این نشان داده است.«
طبق این گزارش، بعد از پیروزی انقاب اسامی در ایران و عملیات 
تسلط گروهی از مخالفان دولت سعودی بر مسجد الحرام که با استفاده 
عربستان از نیروهای خارجی در اطراف مسجد به پایان رسید، خیلی 
زود مشــخص شد که کســانی که این عملیات را آغاز کرده بودند، از 

شاگردان مفتیان رسمی عربستان بودند.
 سعودی ها در عین حال تاش داشتند رویکرد مبارزاتی در عرصه 
بین الملــل به دولت خود بدهند تا در برابر روحیه انقابی و مبارزاتی 
جمهوری اسامی ایران بعد از انقاب قدرت رقابت را داشته باشند. در 
همان ســاِل پیروزی انقاب اسامی در ایران، اتحاد جماهیر شوروی 
افغانستان را اشغال کرد و همین موضوع واشنگتن را بر آن داشت تا 
به  دنبال برنامه آموزش و تجهیز مخالفان افغان برآید که بیشــتر آنها 
از میان اســامگراها بودند، به همین علت عربستان رویکرد امنیتی و 
نظامی گسترده ای برای این موضوع در پیش گرفت. این موضوع شروع 
همکاری عربستان و آمریکا در تقویت تروریسم تکفیری بود که تا به 

امروز ادامه داشته است.

گزارشالجزیرهازنقشآلسعودوسیا
درتشکیلگروههایتروریستیتکفیری

ملل،  در سازمان  دائم ســوریه  نماینده 
همسویی اســرائیل با پیش نویس قطعنامه 
حقوق بشری ضد سوری عربستان را از روی 
کنایه، به ریــاض و رژیم های مرتجع عربی 

تبریک گفت! 
»بشار جعفری« دیروز در واکنش به پیش نویس 
قطعنامه عربســتان درباره وضعیت حقوق بشردر 
ســوریه اظهار داشــت: این پیش نویــس تنها به 
دایل سیاسی ارائه می شــود و واقعیت این است 
که محتوای پیش نویس قطعنامه ناهماهنگ است 

و حقایق را نادیده گرفته و چهره دولت ســوریه و 
نهادهای قانونی آن را خدشه دار می کند. عربستان 
هیچ گونه صاحیت حقوقــی و اخاقی برای ارائه 

چنین پیش نویسی را ندارد.
به  گزارش  ایســنا، بشــار جعفری تأکید کرد: 
عربستان از زمان تأســیس، نه پارلمانی داشته نه 
قانون اساسی و نه انتخاباتی، بلکه تنها به سرکوب 
شــهروندان و ظلــم به زنان و اقلیت هــا پرداخته 
اســت. ریاض اخیرا از یکی از مقرهای دیپلماتیک 
خود برای قتل و قطعه قطعه کردن جســد »جمال 

خاشــقجی«، روزنامه نگار منتقد خاندان آل سعود، 
استفاده کرده است.

وی افــزود: جای تعجب دارد کــه تعدادی از 
کشورهای عضو که خود از اعضای ائتاف بین المللی 
آمریکا در منطقه هســتند، این پیش نویس را ارائه 
می کننــد؛ ائتافی که مرتکــب بدترین جنایت ها 
شــده و حقوق بشر را در سوریه نقض کرده است. 
این ائتاف شــهر رقــه را ویران کــرده و هزاران 
تن از ســاکنان آن را که اجسادشان همچنان در 
زیر آوارها باقی  مانده، به قتل رســانده اســت. این 

کشورها همچنین پل ها، زیر ساخت ها و نیروگاه های 
کشورمان را ویران کرده اند.

جعفری گفت : رای گیری درباره این پیش نویس، 
اقدامی خصمانه علیه دولت سوریه است و دمشق 
هرگز از حقوق مربوط به حاکمیت ملی خود و اقدام 
علیه کســانی که این پیش نویس را ارائه کرده و به 

آن رای می دهند، کوتاه نخواهد آمد.
وی ادامه  داد: من به عربستان و کشورهای عربی 
دیگری که این پیش نویس قطعنامه را تهیه کرده اند، 

پیوستن اسرائیل به آنها را تبریک می گویم!

یک معلم گفتاردرمانی شاغل در مدارس ابتدایی 
ایالــت تگزاس آمریکا به دلیــل امتناع از امضای 
رژیم صهیونیستی  از  در حمایت  ســوگندنامه ای 

اخراج شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک معلم گفتاردرمانی 
شــاغل در مدارس ابتدایی کم توانان ایالت تگزاس آمریکا 
به دلیل امتنــاع از امضای ســوگندنامه حمایت از رژیم 

صهیونیستی اخراج شد. 
»گلن گرینوالــد«، روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر در 
پایگاه افشاگر اینترسپت نوشت: »بهیه عماوی« که شهروند 
آمریکایی با 9 سال سابقه کار در زمینه کار با کودکان مبتا 
به اختاات رشدی، اوتیسم و نقائص گفتاری است، بعد از 
امتناع از امضای سوگندنامه ای که از او می خواست تعهد 
بدهد از جنبش تحریم اســرائیل حمایت نخواهد کرد و یا 
وارد فعالیتی نخواهد شــد که به این رژیم لطمه اقتصادی 
وارد کند، به او گفته شــده که نمی تواند به همکاری  اش با 

مدرسه »فاگرویل« در ایالت تگزاس ادامه دهد.
عماوی که فار غ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته 
آسیب شناسی گفتاری و متخصص ارزیابی کودکان مبتا به 
مشکات گفتاری و زبان شناختی می باشد، در اتریش متولد 
شده اما طی 3۰ سال گذشته در آمریکا زندگی کرده است. 
اینترســپت نوشته وی که از ســال 2۰۰9 به صورت 
قراردادی با مدرسه دولتی شهر »فاگرویل« ایالت تگزاس 

همکاری و به علت تنها متخصص سه زبان انگلیسی، آلمانی 
و عربی، در این مدرسه از تجربه اش برای کمک به فرزندان 
مهاجران عرب زبان شــهر استفاده کرده، قراردادش بعد از 

سال 2۰۰9 هر ساله تمدید شده است.
او آمــاده امضای قرارداد جدیدش بود که متوجه بند 
جدیدی در آن شد؛ این بند از وی می خواست تعهد بدهد 

که »در حال حاضر اســرائیل را بایکوت نکرده و در طول 
مدت قرارداد، اسرائیل را بایکوت نخواهد کرد.« او عاوه بر 
این بایستی تعهد می داد هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که 
هدف آن »جریمه اسرائیل، وارد آوردن صدمه اقتصادی به 

آن یا کاهش روابط با اسرائیل« باشد. 
این در حالی است که طبق نوشته اینترسپت، آماوی 

کامًا آزاد است از تحریم هر ایالت یا شهری در داخل آمریکا 
حمایت کند و یا علیه سیاســت های هر کشوری فعالیت 

کند، اما انجام این کار درباره رژیم اسرائیل مجاز نیست!
عماوی گفته که این سوگندنامه را امضا نکرده، چون 
او در جایــگاه زن خانواده  تصمیم گرفتــه در حمایت از 
جنبــش جهانی تحریم رژیم اســرائیل از خرید کااهای 
تولیدشده توسط شرکت های مستقر در فلسطین اشغالی 

خودداری کند. 
او در پاســخ به این ســؤال که آیا حاضر اســت برای 
بازگشــت به شغلش قرارداد مورد نظر را امضا کند، گفته 
اســت: »مطمئناً خیر؛ از لحاظ اخاقی درســت نیســت 
ایــن کار را انجام بدهم. اگر ایــن کار را بکنم، نه فقط به 
فلسطینی هایی که زیر اشغال غیرمنصفانه زندگی می کنند، 
بلکه به هم وطن های آمریکایی ام نیز خیانت کرده ام و اجازه 
 داده ام حق آنها برای آزادی بیان و اعتراض مســالمت آمیز 
نقض شود«.از آنجا که عماوی تنها آسیب شناس گفتاری در 
آن منطقه است که به زبان عربی تسلط دارد، عدم امضای 
این قرارداد باعث خواهد شد ده ها نفر از فرزندان مهاجران 
مبتا به آسیب های گفتاری، از نیازهای درمانی شان محروم 
بمانند.گفتنی اســت طی ماه گذشته دو استاد دانشگاه و 
خبرنگار نیز در همین رابطه و به دلیل اظهارنظر در حمایت 
از مردم مظلوم فلســطین و علیه رژیم غاصب اسرائیل از 

خبرگزاری سی ان ان اخراج شده اند.
در سازمان ملل اتفاق افتاد

رأی مثبت اسرائیل به قطعنامه ضدسوری عربستان
 بشار جعفری: تبریک می گویم!

 اخراج معلم آمریکایی به جرم انتقاد از اسرائیل


