
دانشــگاه محقق اردبیلی در نظــر دارد بیمه 
درمــان تکمیلی گروهی حدود 1900 نفر از کارکنان 

و بازنشســتگان و افراد تحت تکفل آنــان را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به شــرکت بیمه ای واجد شــرایط واگذار نماید. عاقمندان به 
شــرکت در مناقصه می توانند برای کســب اطاعات بیشتر و دریافت 
اســناد مناقصه و شرکت در مناقصه حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ 
انتشار آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نمایند.
)ازم به ذکر است هزینه های آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.(

 WWW.uma.ac.ir اطاعات بیشتر در سایت دانشگاه به آدرس
قابل ماحظه می باشــد. شماره تلفن های تماس برای کسب اطاعات: 

04531505050-04531505008

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه محقق اردبیلی

نوبت 
دوم

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 
و صــادرات کلیه کااهای بازرگانــی، ترخیص کاا از گمرکات 
داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 
مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 
غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 
بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 
پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 
شهیددکتر چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 
10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 
امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 
به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صفری به شماره ملی 
0530697831 بــا پرداخت مبلــغ 2400000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید صفری به شماره 
ملی 0533237904 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد صفری به شماره 
ملی 0534206379 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 46/400/000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید. لیســت شرکاء بعد از 
افزایش ســرمایه به قرار ذیل می باشد خانم عقیق عراقی به شماره 
ملی 0534715664 دارای 2000/000 ریال سهم الشــرکه خانم 
ژاله جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4/800/000 
ریال سهم الشرکه خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 
دارای 4/400/000 ریال ســهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به 
شــماره ملی 0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملــی 0530398273 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم عامله 
حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 
ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 
دارای 5000000 ریال سهم الشــرکه خانم سارا هادیان به شماره 
ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملی 0530697831 دارای 2400000 ریال ســهم الشرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع 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 ساخت 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 
مخصــوص انســان و دام- واردات و صــادرات، خرید و فروش و 
تولیــد انواع محصوات مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های 
داروئی و رژیمی، آرایشــی و بهداشــتی، کلیه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشــکی، محصوات دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن 
محصوات و صادرات محصوات و ســایر فعالیت های بازرگانی- 
اخذ نمایندگی شــرکت های خارج از کشور و ایجاد نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و 
اخذ اعتبار از مؤسسات و بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات 
و تولید محصوات کشــاورزی ارائه خدمــات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی- مشــاوره و زمینه سازی 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 

پــس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 
12 فروردین- بن بســت فتوره چی- پــاک 2- طبقه اول- کد 
پســتی 1316955938 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه 
سیاه 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 
شــماره ملی 2122718307 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم راضیه دیندارلو به شــماره ملی 2432825535 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی 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 باشــد. 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 1396/4/12 به شماره ثبت 511792 به شناسه ملی 14006880075

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/6/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نجفی اصل به شماره 
ملی 0042485266 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
قاســم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود ثقفی به 
شماره ملی 2753400946 )خارج از اعضا( به سمت 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و 
عقود اسامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای 
شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره 
یا نایــب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت و اوراق عادی و اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

آگهی تغییرات شرکت سیمون پارس جنوب 
سهامی خاص به شماره ثبت 347508

 و شناسه ملی 10103911326 

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

دادگســتری کل اســتان چهارمحال و بختیاری در نظــر دارد طبق 
موافقتنامه ملی به شــماره 1201012008 و در قالب قرارداد سرجمع )موضوع 
بخش نامه 96/1299188 مورخ 96/5/4( و واگذاری اوراق خزانه اسامی جهت 
پروژه احداث دادســرای عمومی و انقاب شهرستان لردگان نسبت به شناسایی 
پیمانــکاران واجد صاحیت )حداقل 4 ابنیه و 5 تاسیســات( از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط و مشخصات ذیل اقدام نماید.
1- نام و نشانی دســتگاه مناقصه گذار: دادگســتری کل  استان 

چهارمحال و بختیاری
2- موضوع مناقصه: احداث دادسرای عمومی و انقاب شهرستان لردگان 
با زیربنای 1780 مترمربع در سه طبقه با اسکلت فلزی، ساختمان های جانبی، 

دیوارکشی و کفسازی محوطه
3- منبع تامین مالی: اعتبار پروژه صرفا به صورت واگذاری اســناد خزانه 

اسامی می باشد.
4- برآورد اولیه: 70/630/135/954 ریال براســاس فهرست بهای پایه 

سال 1397
5- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به 

مبلغ 2/913/000/000 ریال )دو میلیارد و نهصد و سیزده میلیون ریال(
6- نحوه دریافت و تحویل اســناد: متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار 
آگهــی )نوبت دوم( مورخ 97/10/4 تا ســاعت 24 مــورخ 97/10/10 جهت 

دریافــت اســناد مناقصه به ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
مراجعه   WWW.setadiran.ir
نمایند و اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی 

را به صورت فایــل pdf دریافت نمایند و پس از تکمیل به انضمام مدارک و 
مستندات خواسته شده حداکثر تا ســاعت 13:30 مورخ 97/10/24 در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ارســال و بارگذاری نمایند و الزامی اســت نسخه 
فیزیکی مدارک )نســخه چاپ و تکمیل شــده به انضمام مدارک و مستندات 
خواسته شده( را مطابق موارد درج شده در شرایط اسناد مناقصه به همراه پاکت 
تضمین تا ساعت 13:30 مورخ 97/10/24 تحویل دفتر معاونت مالی، پشتیبانی 
و عمرانی دادگســتری استان چهارمحال و بختیاری به آدرس: شهرکرد- بلوار 
آیت اله طالقانی- جنب ســازمان قضایی نیروهای مســلح- ساختمان معاونت 

مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری نمایند و رسید دریافت نمایند. 
7- ازم به ذکر اســت به پیشنهاداتی که در ســامانه تدارکات الکترونیکی 

بارگذاری نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
8- جلسه گشایش پیشنهادها در مورخ 97/10/25 ساعت 10 صبح در محل 

دفتر معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان برگزار خواهد شد.
شماره مناقصه 200970382800002 

تلفن: 038-32263899

 نوبت اولآگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

دادگستری جمهوری اسامی ایران
دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

سال هفتادو هفتم   شماره 22082   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 3 دی 1397   16 ربیع الثانی 1440    24 دسامبر 2018
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 * بــرادر ناتنی پادشــاه عربســتان از اعتصاب غذا
 ُمرد.

* اختاف سنا با کاخ سفید حل نشد. دولت ترامپ 
تا بعد از کریسمس تعطیل است.

 * وزیــر دفاع انگلیس در ســودای برکناری »می«
و تکیه بر کرسی نخست وزیری.

* نخست وزیر مجارســتان خبر داد؛ رد پای جرج 
سوروس در ناآرامی های مجارستان.      صفحهآخر

تحلیلعبدالباریعطوانازعلتشورشهادرسودان

عمرالبشیر تقاص جدایی از ایران 
و اعتماد به آل سعود را پس می دهد

*خبرگزاریفرانســه:عقبنشــینینیروهایآمریکاییازســوریه،باعثمیشودکهایران
بتواندکریدورزمینیمدنظرخودراازاینکشــورتاســواحلخاورمیانهومرزهایاســرائیل

ایجادکند.
*اینتصمیمترامپبهایراناجازهخواهددادهدفراهبردیخودرادرمنطقهمحققکند.

*»جولیانترون«،استاددانشگاهوپژوهشگرامورسوریه:واضحاستکهایناتفاق،یکپیروزی
راهبردیبرایتهراناست.

*تحلیلگرانصهیونیســت:تصمیمرئیسجمهورآمریکا،ضربهدردناکیرابهنخســتوزیر
اسرائیلواردکردهاست،چراکهویرویحمایتهایواشنگتنحسابویژهایبازکردهبود.

*والاســتریتژورنال:تصمیمیکجانبهترامپ،سببنگرانیکلاروپاشدهودیپلماتهای
اروپاییحسمیکنندکهبهآنها»خیانت«شدهاست.

*بهگفتهمقاماتاروپایی،واشــنگتنآنهارادربرابرتهدیداتتروریستها،موشکهاوهجوم
مهاجرانرهاکردهاست.

*»جوزپبورل«وزیرخارجهاسپانیا:ایناقدامآمریکاکهپیامدهایراهبردیدارد،سؤالبرانگیز
استوتردیدهایجدیایجادمیکند.

*واکنشمحافلسیاسیورســانهایغرببرخافروزهایگذشته،آشکاراازشکستبزرگ
آمریکادرسوریهومنطقهخبرمیدهد.صفحهآخر

 * پرداخت سود روزشــمار سپرده های کوتاه مدت
 از ماه بعد متوقف می شود.

 * وزیــر راه و شهرســازی: روند توزیع اســتیک 
تا پنج ماه دیگر عادی می شود.

* ساانه 2/4 میلیارد دار پوشاک قاچاق وارد کشور می شود.

 * کااهــای خوراکی نســبت به ســال گذشــته
52 درصد گران شده است.

* وزیر صنعت: قیمت هــای جدید خودرو تا هفته 
آینده اعام می شود.

صفحه۴

وزارتجهادکشاورزی

ایران چهارمین تولیدکننده سیب
در جهان است

رهبرانقابدردیدارفرماندهانناجا:

عملکردنیرویانتظامیبایدبرایمردم
صفحه۳کامااطمینانبخشواعتمادآفرینباشد

* بررسی بودجه ریزی دولت طی پنج سال گذشته، 
تفاوت معنی داری را میان شعارهای دولت و عملکرد 

آن نشان می دهد. 
* محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلــس: ایحه بودجه ســال 97 بــدون توجه به 
مشکات اقتصادی کنونی و به گونه ای تنظیم شده 

که گویی در شرایط کاما عادی به سر می بریم.
* هزینه های جاری دولت در ســال 1392 معادل 
119 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ســال 

جاری به 294 هزار میلیارد تومان رسیده است!
* بودجــه نهــاد ریاســت جمهوری در ابتــدای 
روی کار آمدن دولت کنونــی کمتر از 248 میلیارد 
تومان بوده که در سال جاری به 524 میلیارد تومان 

یعنی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. 

* نگاهی به عملکرد دولت در بخش بودجه عمرانی هم نشــان می دهد نسبت هزینه های جاری به عمرانی 
)با وجود رشد بودجه عمرانی( بیش از چهار برابر شده که متاسفانه در بسیاری موارد با پدیده ای به نام عدم 

تحقق رو به رو بوده ایم. 
* دولت نباید برای جبران بودجه های جاری خود به عناوین مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت کند. 

* پایه پولی کشور که ابتدای دولت 114 هزار میلیارد تومان بود، بدون اجرای طرح هایی مانند  مسکن و... به 
326 هزار میلیارد در مهر امسال رسیده است! 

* غامرضا شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر جدید اقتصاد گفته بود: از مجموع مکاتبات 
بخش خصوصی با دولت، حتی یک پاسخ هم دریافت نکرده ایم!                                              صفحه۴

* گزارش های اولیه حکایت از آن دارد که فوران آتشفشان »کراکاتوا« احتماا به وقوع زمین لرزه در بستر 
دریا و هجوم ناگهانی امواج سهمگین به مناطق مسکونی در تاریکی شب منجر شده است.

* امواج سونامی تمام خطوط ساحلی دو طرف تنگه »سوندا« و سواحل دو جزیره سوماترا و جاوا را درهم 
کوبیده است. این تنگه دو جزیره سوماترا و جاوا را از همدیگر جدا می کند.

*  بنا بر آماری که منتشر شده، 430 خانه، 9 هتل و 10 کشتی تخریب شده اند.                    صفحه10
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اخبار كشور
صفحه 2

 دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
۱۶ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۸2

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* اگر قوه قضائیه در محاکمه مفســدین اقتصادی به محاکمه سرشــاخه ها به طور 
جدی بپردازد، حساب کار دست مفسدین خواهد آمد که خط قرمزی در برخورد با 
مفسدین دانه درشت یا ژن خوب و... از سوی قوه قضائیه وجود ندارد و قوه قضائیه 

نقش بازدارنده پیدا خواهد کرد.
0918---9891

* در فتنه های سیاســی ســال های 78 و 88 و همچنین فتنه سیاسی- اقتصادی 
سال 97 فقط با مهره های میانی برخورد شده و می شود در حالی که برای ریشه کن 
شدن اساس فتنه باید ابتدا و قبل از هر چیز با مهره های اصلی برخورد صورت گیرد.
0912---0594

* جا دارد روسای چند بانک که رشوه های یک مفسد اقتصادی مثل درمنی را قبول 
و دریافت کرده اند نیز به شــدت مجازات بشوند. تا این زمینه های فساد وجود دارد 

مفسدین کار خودشان را می کنند.
0935---0220

* چرا به جای برخورد با نماینده خاطی به دنبل برخورد با ارباب رجوع وظیفه شناس 
یا مامور و کارمند وظیفه شناس هستند؟ واقعا باید به حال چنین نمایندگان محصول 

»تکرار« تاسف خورد!
0938---3991

* مگــر مســئوان وزارت آموزش و پــرورش خبر ندارند که چــه تعداد مدارس 
غیراستاندارد و با وسائل گرمایشی غیراستاندارد در کشور وجود دارد که قبل از وقوع 
حادثه تدبیری نمایند؟! حتما باید جان چند خردســال و نوجوان معصوم از دست 
برود که برای رفع مشــکل اقدام شود؟! هم دولت و هم وزارت آموزش و پرورش در 
چنین حوادثی مقصرند. مشکل نظارت در کشور چه در بخش فرهنگی چه در بخش 
اقتصادی از مشکات جدی کشور است که امیدواریم ان شاءا... به زودی حل شود...
3949---0912 و 4648---0913

* چرا دولت به فکر سیستم گرمایشی مطمئن و ایمن برای دانش آموزان مناطقی 
مثل سیستان و بلوچستان نیست؟ حتما باید حادثه دلخراشی رخ دهد و چند کودک 

معصوم جان بسپارند تا دولت برجام زده پایش به مدارس مناطق محروم باز شود؟
0990---7211

* وقتی مطلب »مک کریستال« ژنرال آمریکایی در مورد کاریزماتیک ترین رهبران 
نظامی جهان، را خواندم سریع برای سردار سلیمانی صدقه ای کنار گذاشتم تا از شر 

حسودان درامان باشند. ان شاءا...
حسین بهبودی

* جای تعجب اســت آقای روحانی که به اهداف پشــت پرده توافق پاریس)البته با 
تاخیر چند ســاله( پی برده اند و اذعان می کنند که چنین پیمان هایی وحی منزل 
نیســتند و مفاد آن توسط خود تصویب کنندگان نقض شده است چرا خودشان بر 

برجام بدفرجام، FATF ،CFT دشمن پسند و سند 2030 پافشاری می کنند؟!
دکتر طوسی زاده

* کسانی که هم سوگند خوردند و هم قانون اساسی را نقض کردند یا دور زدند و از 
خطوط قرمز ترسیمی رهبری و شورای امنیت ملی و مجلس در بحث برجام عبور 
کردند حق ندارند برجام را پروژه نظام و رهبری معرفی کنند و از زیر بار خسارت های 

وارده شانه خالی کنند.
0916---6043

* هر کس یک مقدار هوش سیاســی داشته باشد می داند که هم مجلسی ها و هم 
دولتی ها در برجام دسته گل به آب داده اند به همین دلیل برخاف جدیتی که در 
دادن تعهدات به خارجی ها داشــتند قدمی در جهت منافع ملی برنمی دارند. قضیه 

برجام هم روزی مانند رشوه توتال خواهد شد.
0912---5364

* مجلــس با نمایندگی مردم معنا می گیرد وقتی نمایندگان در پیگیری مطالبات 
مردم، دغدغه های اجتماعی و... نتوانند رضایت مردم را جلب کنند اما برای تصویب 
لوایح مشکل سازی مثل  CFT  ،FATF یا برجام و... این قدر تاش می کنند مجلس 

از معنای خودش فاصله گرفته است.
021---2811

* وزیر صنعت در دفاع از داماد رئیس جمهور گفته، انتخاب ایشان براساس سوابق و 
لیاقت و شایستگی اش بوده است! پس این همه کارشناس های بالیاقتی که در دولت 
قبل بودند و اتوبوسی خانه نشین شدند و آن خیل جوانان تحصیلکرده و خوش استعداد 
و دانشــمندان هسته ای عزلت نشین فقط به جرم عدم وابستگی با صاحب منصبان 

خانه نشین شده اند و شایسته کسب منصب شناخته نشده اند؟
0918---9770

* از اینکه روزنامه کیهان در کنار افشــاگری و انتقادها ســخنان برحق و اقدامات 
مفید دولتمردان را نیز پوشش می دهد بسیار خوشحال هستم. این اخاق پسندیده 
رسانه ای ثابت می کند انتقادهای این روزنامه مغرضانه نبوده و نیست. به همه شما 

کیهانی ها خسته نباشید و خدا قوت می گویم.
0911---0049

* خدا از برخی دولتمردان فعلی نگذرد که به عمد یا به سهو این نابسامانی اقتصادی 
را در کشــور ایجاد کردند و موجب شدند هزینه سفر زیارتی کربا بیش از دو برابر 
گذشــته بشود و عما خیلی از هم وطنان به دلیل این گرانی و ناتوانی مالی شان از 

سفر به عتبات عالیات محروم بشوند.
0902---9961

* بودجه سال 98 را طوری تنظیم کرده اند که به رغم افزایش اندک حقوق ها شاهد 
رشد مجدد قیمت ها خواهیم بود. آیا رشد جهشی قیمت ها در سال 97 برای جبران 
کسری بودجه دولت کافی نبوده که درصدد افزایش قیمت ها در بودجه سال آینده 

هم برآمده اند؟
021---0129

* بنده بلورفروش هستم، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در اثر گران شدن چند 
برابری اجناس، مغازه داران چگونه می توانند مالیات پرداخت کنند؟ کاش مجلس و 
دولت قبل از اینکه مالیات ها را افزایش دهند فکری به حال اقتصاد بیمار می کردند.
بابایی- تهران

* علی رغم اباغ مصوبه مجلس به ادارات دولتی مبنی بر واگذاری انشعابات موقت 
به مالکین خارج از بافت های شهری، متأسفانه متقاضیان انشعاب گاز در بومهن در 
طول سال گذشته، بین شرکت گاز، شهرداری، فرمانداری و دهیاری سرگردان بوده اند. 

لطفا مسئوان ذی ربط مشکل مردم را حل کنند.
عبداللهی

* برخی بندهای فرم ارزشیابی پایان سال فرهنگیان، آخر خاقیت است! یعنی یک 
همکار فرهنگی که کتابی را مطالعه کرده، به وسیله اینترنت برای چندین نفر فرم 
را تکمیل می کند و برای دیگران هم عامت می زند بدین ترتیب همه آنها به خوبی 
و خوشــی کار فرهنگی ضمن خدمت کرده اند! واقعا هدف از تکمیل فرم ارزشیابی 

با اینترنت چیست؟!
0915---8521

* ثبت نام کارت سوخت برای موتورسیکلت های باای 10 سال کارکرد امکان پذیر 
نیست. چرا؟ صاحبان این وسیله امرار معاش بسیاری از افراد، چه باید بکنند؟! ای 
کاش دولت ابتدا قیمت ها را کاهش می داد و بعد به این قبیل امور می پرداخت؟! یک 
کارگر که وســیله امرار معاشش موتورسیکلت است چگونه قادر است 8-7 میلیون 

بدهد و یک  دستگاه موتور سیکلت نو بخرد؟!
0913---5602

* با سیاستی که دولت تدبیر در پیش گرفته است و با توجه به تورم وگرانی فعلی 
بسیاری از جوانان از تشکیل زندگی هراس دارند و همین امر باعث پیری جمعیت 

خواهد شد. دلسوزان تدبیری بیندیشند...
0910---9184

* چرا شــرکت آب در موقع خرید کنتور آب توســط مصرف کننده، در کنتور آب 
را تحویــل مــردم نمی دهد و مردم خود مجددا باید برای خریــد در کنتور از بازار 
هزینــه کنند. خود من پــس از دریافت کنتور آب مبلغ 90 هزار تومان برای خرید 

در کنتور دادم!
طاهری - اراک

* نانوایی های سنگکی مشیریه سیصد تومان به قیمت نان افزوده اند و نان هزار تومانی 
را 1300 تومان می فروشند وقتی به 124 زنگ زدم گفتند دولت گفته حق ندارید به 

نانوایی ها بازرس بفرستید! یعنی گرانفروشی مورد تایید دولت است؟
اسدی - مشیریه

* تاکســیرانی به جای کارنامه هوشمند و به درد رانندگان افزودن، فکری به حال 
نداشتن معاینه فنی تاکسی های باای 10 سال عمر کند که هر روز جریمه و توقیف 

می شوند یا خاک می خورند؟!
0991---7541

* کارمندان ســازمان میراث فرهنگی کشــور با اینکه حقوق زیر 3 میلیون تومان 
دریافت می کنند مشمول دریافت بسته حمایتی دولت نشده اند. مسئولین امر ااقل 

دلیل آن را اعام کنند.
0935---1758

گفت و شنود

ُگنده...!
گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: خروج آمریکا از سوریه بدجوری حاکمان کشورهای 
دست نشانده منطقه را به وحشت  انداخته است.

گفت: حیوونکی ها باورشــان نمی شــد که آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند و مجبور به فرار از منطقه می شود!

گفتم: مگر ناتوانــی آمریکا را در مقابله با انصاراه یمن 
و حزب اه لبنان و حماس و جهاد اسامی فلسطین ندیده 
بودند؟! باید می دانستند که روی دیوار آمریکا نباید یادگاری 

بنویسند!
گفت: گول رجز خوانی های ترامپ را خوردند و ُدمشان را به دم 

او گره زدند! 
گفتم: شغالی گول هیکل شتری را خورد و برای حفظ امنیت 
خود ُدمش را به ُدم شتر گره زد. از قضا شیری از بیشه بیرون 
آمد و غرش بلندی کرد، شتر از وحشت رم کرد و پا به فرار 
گذاشت و شغال که پاهای کوتاهی داشت، پشت شتر آویزان 
شده و مثل پاندول ساعت این طرف و آن طرف می رفت. شغال 
دیگری از او پرسید؛ این چه حال و روزی است و شغال گفت؛ 

این نتیجه چسبیدن به ُگنده هاست!

محمد ایمانی

1- سعدی می گوید »سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب 
داشت / چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افکند و از راست شد«. این ابیات 
درباره حیلت جنگی است، اما بی ارتباط با رویکرد برخی مدیران نسبت به افکار عمومی 
نیست. دم از عدالت می زنند اما سوپر راست عمل می کنند. شعار شفافیت می دهند اما 
میــل به محرمانه کردن توافقات و قراردادها دارند؛ چنانکه وقتی ایرباس و توتال و پژو، 
قرارداد را به هم زدند، معلوم شد جریمه و خسارتی برای نقض عهد پیش بینی نشده است! 
اطاعات سّری حوزه پارس جنوبی )مخزن مشترک با قطر( هم توسط دزد با چراغ فرانسوی 
به غارت رفت. یا مثا شعار اقتصاد آزاد و کوچک کردن حجم دولت می دهند اما تکالیف 
مهمی را که برعهده شان است، واگذار یا فروگذار می کنند، اما ضمنا هر سال، حجم دولت 
را فربه تر می سازند و بودجه آن را که بیش از 70 درصد کل بودجه شده، افزایش می دهند.

2- قیمت ارز چند هزار تومان پایین آمده، اما انحصار تولید و قیمت گذاری خودرو، 
خود به بهانه تازه تزریق تورم به اقتصاد تبدیل شده است. میل به انحصار دارند بی آنکه 
مسئولیت پذیر و پاسخگوی تکالیفی باشند که طبق قانون بر عهده شان هست. به تکلیف 
تامین مسکن مردم که می رسند، وزیر مستعفی - که به قول آقای روحانی وزیر »برند« 
کابینه بود!- می گوید ما چنین تکلیفی نداریم. دم از پس انداز در صندوق توســعه ملی 
برای تقویت زیرساخت های اقتصادی می زنند اما تکلیف واریز 34 درصد درآمدهای نفتی 
به صندوق را که تکلیف برنامه توســعه است، در خدمت هزینه های جاری، به 10 درصد 
کاهش می دهند. کدام عقبگرد گفتمانی موجب تناقضات خسارت بار اقتصادی می شود؟

3- حزب بادی ها همواره دغدغه امیر مؤمنان)ع( بوده اند. کمیل مي گوید امیر مؤمنان 
دست مرا گرفت و به سوي بیابان بیرون شهر برد. آهي بلند از عمق جان کشید و فرمود 
»مردم سه دسته اند؛ عالم رباني، آموزنده اي که در راه رستگاري کوشاست و فرومایگاني 
رونده به چپ و راست که درهم آمیزند و پي هر بانگي را گیرند و با هر باد به سویي خیزند. 
در سینه من علمي است انباشته اگر فراگیراني مي یافتم. آري یافتم آن را که تیزفهم بود 
اما امین نمي نمود و دین را براي دنیا به کار گرفته بود... و یافتم کسي را که مطیع حامان 
حق بود اما بدون بصیرتي که با آن حقایق علم را بشناسد؛ چون نخستین شبهه در دل 

وي راه یابد، درمانَد.« )حکمت147 نهج الباغه(
4- روزنامه دولتي ایران 19 اردیبهشت 78 زمانی که توسط کارگزاران اداره مي شد، 
به ســتایش از نقش این حزب در به راه انداختن ماجراي خرداد 76 پرداخت و نوشت 
»گسترش برج هاي زیبا و خانه هاي شیک، تأثیرات نمایشي فراواني در طبقات فرودست 
برجاي گذاشــت. وقتي منابع سرریز مي شود، تورم خصلت تازنده به خود مي گیرد. در 
شرایطي که سطح مطالبات مردم افزایش پیدا مي کند ولي سطح عمومي قیمت ها افزوده 
مي شود و یک نارضایتي پنهان شکل مي گیرد و تحول طلبي ابعادي شگرف پیدا مي کند 
و در این شــرایط نیروهایي که زبان نوگرا داشته باشند، در کانون رغبت عمومي قرار 
مي گیرند«! جریان چپ مدعی عدالت خواهی چگونه از خرداد 76 تا به امروز با این حزب 

بانی  اشرافیگری و تبعیض ائتاف کرده است؟
5- محسن آرمین سردبیر نشریه »عصر ما« )ارگان مطبوعاتي سازمان مجاهدین 
انقاب( چند ســال بعد از ماجراي دوم خرداد، در توجیه ائتاف با کارگزاران به ایسنا 
گفت: »یک نیروي سیاسي باید در هر شرایطي متناسب با گفتمان حاکم و نیازهاي جامعه، 
دیدگاه هاي خود را مطرح کند. در شــرایط انقاب گفتمان حاکم، گفتمان عدالت بود و 
اصلي ترین چالش سیاسي حول محور عدالت شکل مي گرفت. آرایش نیروهاي سیاسي 
هم حول این محور بود. در دهه 70 گفتمان حاکم بر جامعه به آزادیخواهي تغییر یافت... 
اگر فضاي کشور مجدداً به گونه اي شود که عدالت گفتمان اصلي شود، نیروهاي انقابي که 
بدنه اصلي جریان اصاحي را تشکیل مي دهند، دیدگاه هاي عدالت خواهانه خود را اعام 
خواهند کرد)!( البته این به معناي آن نیست که تمام نیروهاي جبهه دوم خرداد معتقد 
به عدالتند. جریان اصاح طلبي داراي دیدگاه ها و سایق متفاوت است؛ از راست مدرن و 

تکنوکرات [کارگزاران] حضور دارند تا نیروهایي که سابقه چپ دارند«.
6- به خاطر همین ســقوط فکری بود که پس از توقیف هفته نامه عصر ما، نشریه 
»همشــهري ماه« )ضمیمه روزنامه همشهری ارگان کارگزاران( 10 دي 1380 در تجلیل 
از هفته نامه مذکور نوشــت: »کارنامه 8ساله عصر ما گامي بلند در راه سکواریزاسیون 
سیاست بود. انتشار عصر ما پاسخ به یک بحران ایدئولوژیک در جناح چپ بود. عصر ما 
در تئوري پردازي هاي خود مي کوشید ثابت کند که سکوار نیست و با سکوارها مرزبندي 
دارد اما کارنامه 8ساله آن، اجرم خود گامي بلند در راه عرفي شدن سیاست بود. جناح 
چپ در عصر ما دوران گذر خویش را سپري کرد؛ گذار از چپ سنتي به چپ مدرن. آذر 
1380 حکم لغو امتیاز صادر شد اما عصر ما مدت ها پیش از آن پایان یافته بود. فراموش 

نکنیم که همه ما بر شانه هاي عصر ما ایستاده ایم«!
7- ائتاف چپ مدعی عدالت خواهی با سوپر راست های مدعی اقتصاد آزاد، یک بار 
در دولت مدعی اصاحات و نوبت دوم در دولت مدعی اعتدال شکل گرفت؛ هر چند که 
امروز یکدیگر را مامت می کنند و تقصیرها را گردن هم می اندازند. آنها به ائتاف شومی 
تن دادند که خود، ســال ها قبل درباره آن هشدار می دادند. شاید محسن آرمین از یاد 
برده باشد که اول مهر 1365 در هجمه به جناح راست، در روزنامه کیهان نوشت: »حضرت 
آقا! سرمایه دار براي گسترش منافع خود به هر وسیله اي متشبث خواهد شد. امروز که 
نیاز به قیم دارد، در مقابل شما دو زانو مي نشیند و زیر گوش حضرت عالي از سیاست هاي 
غلط اقتصادي [اقتصاد معطوف به نظارت دولت] مي گوید. پس فردا در انتخابات عوامل 
سرسپرده و مزدوران دست پرورده خود را وارد مجلس مي کند، زیرا مجلسي مي خواهد که 
قوانیني به نفع وي تصویب کنند. در انتخابات رئیس جمهور خود را از صندوق ها در خواهد 
آورد. ممکن است بگویید مي خواهیم سرمایه داري داخلي با هویت مستقل ایجاد کنیم، 
مي گوییم خیال باطل است. اگر فکر مي کنید در جهاني که شبکه سرمایه داري همچون 
اختاپوس همه چیز را در حیطه قدرت خود دارد، مي توان تشکیات مستقل سرمایه داري 
بدون سرسپردگي در مقابل شبکه جهاني به وجود آورد، سخت در اشتباهید. متاسفانه 
پایداري مناسبات اقتصادي رژیم طاغوت خود عامل اصلي بازگشت به ارزش هاي جاهلي 
قبل از انقاب است. در چنین شرایطي سرمایه داري، به اشل آمریکایي نیز قناعت نکرده 
و آزادي به مراتب بیشتر از آنچه در غرب دارد، طلب مي کند؛ پس اغراق نخواهد بود اگر 

نسبت به ساختار سیاسي و فرهنگي جامعه فردا نگران و بیمناک باشیم.«
8- پریروزســومین مفسد اقتصادی اعدام شد. شــنیدن خبر محاکمه و مجازات 
اخالگرانی که خون مردم را در شیشه کرده و موجب آسیب به معیشت عمومی شده اند، 
امیدبخش و انتظار آفرین است. مردم رنج کشیده از خباثت مفسدان را خوشحال می کند 
و ضمنا این انتظار به حق را ایجاد می کند که دستگاه قضایی، سراغ مدیرانی برود که برای 
اخالگران فرصت فراهم کرده اند. بدون این اقدام مکمل، حرکت درست قوه قضائیه ابتر 
خواهد ماند. و البته شبیه همین تکلیف، بر دوش نمایندگان مجلس سنگینی می کند. اما 
چند خبر از سوی مسئوان قضایی با فاصله های زمانی مختلف عنوان شده که وقتی کنار 
هم قرار می گیرد، وجود یک اراده مدیریتی در مقابل پیگرد قضایی مجرمان اقتصادی دانه 

درشت را تداعی می کند؛ مرور کنید:
- معاون اول قوه قضائیه 24 اردیبهشت 96: »کسانی گفتند اگر فان کس را قبل از 
انتخابات احضار کنید، ما اعان جنگ می کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم . برخی که خودشان 

قائل بودند باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف های دیگری را مطرح می کنند«.
- رئیس سازمان بازرسی، 8 تیر 95: »علی صدقی )مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران 
با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی( با اصرار فریدون رئیس بانک رفاه شد. زمانی که 
صدقی رئیس بانک ملی بود، پرونده ســنگین قضایی داشت. همان زمان آقای حسین 
فریدون اصرار کرد ایشان رئیس  بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم که پرونده 

سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و ابی مستقیم ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد«.
- معاون اول قوه قضائیه، 27 آذر 97: »به دلیل دســتگیری احمد عراقچی )معاون 
ارزی بانک مرکزی( و مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی، تحت فشار هستیم. 
مسئول حراســت بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطاعات است، دستگیر کرده ایم و 

فشارهای زیادی تحمل می کنیم«.
9- در حالی که سه اخالگر بزرگ محاکمه و مجازات شده اند ، چرا نمی گذارند حتی 
یــک مدیر مقصر در واگذاری رانت 180 هزار میلیارد تومانی )واگذاری 18 میلیارد دار 
ارز 4200 تومانی( به دادگاه بیاید؟ در موضوع پیگیری حقوق های نامشروع نجومی هم 
می گفتند دست رسانه های افشاگر را می بوسیم اما همزمان به قوه قضائیه برای برخورد با 
مطبوعات روشنگر فشار می آوردند؛ البته به خدا هم پناه می بردند از بستن دهان منتقدان! 
سیاست بازانی، مردم را دنبال نخود سیاه پولشویی- آن هم در مقیاس 30هزار میلیاردی 
به ادعای ظریف!- می فرستند که زمینه قاچاق سوخت )رانت روزانه 100 میلیارد تومانی(، 
اختاس 16هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و رانت های سنگین را پدید آورده اند. رانتی 
بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه و خودرو و سایر بازارها ایجاد کردند که 
می تواند عوارض شدید ناشی از تبعیض اقتصادی و مفاسد سیاسی در پی داشته باشد. 
طبقه نوکیسه ای می سازد که به اخاقیات و فرهنگ و سیاست نیز دست درازی می کنند. 
10- دادگاه فرانســه، شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه 30 میلیون داری در 
قرارداد چند میلیارد داری گاز با ایران در سال 1997 به 500 هزار یورو جریمه محکوم 
کرد. آن زمان، زنگنه وزیر نفت و مهدی هاشمی مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی 
نفت بودند. این پرونده همانند پرونده های رشوه کرسنت و استات اویل، مصداق پولشویی 
است اما مدعیان اصاحات و اعتدال مصّرند با سانسور و سکوت، ماجرا را مشمول مرور 
زمان  کنند. رشوه های مذکور خرج کدام برنامه های سیاسی اشرافیت مرتجع شده است؟ 
چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی، محل هزینه رشوه های دریافتی را 
روشن نمی کنند؟ این همان  اشرافیت آلوده ای است که سال 88 علیه جمهوریت و اسامیت 

آشوب برپا کرد و مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفت.
11- مجاهدت در راه عدالت و در مقابل اشرافیت، شاید از جهاتی دشوارتر از جنگیدن 
با مستکبران عالم باشد. بنابراین کمر همت و مجاهدت و تدبیر را باید محکم تر بست. به 
تعبیر امیر مومنان علیه السام در حکمت 107 نهج الباغه »َا یُِقیُم أَْمَر اه ُسْبَحانَُه إَِاّ َمْن َا 
ِبُع الَْمَطاِمَع. فرمان الهی را بر پا نمی دارد مگر کسی که سازشکاری  یَُصانُِع َو َا یَُضاِرُع َو َا یََتّ

و مماشات نکند و همرنگ جماعت نشود، و دنباله رو مطامع نباشد«.

اقتصاد و سیاست سکندری
یادداشت روز

خبر ویژه
به جای گران کردن بلیت مترو

جلوی افزایش حقوق شهرداران را بگیرید
روزنامه دولتی ایران در یادداشتی تصریح کرد اان زمان افزایش حقوق 

شهرداران نیست.
این روزنامه می نویسد: برخی رفتارها و تصمیمات این روزهای مسئوان 
در حکم نمک پاشــیدن روی زخم مردم اســت و توضیح دادیم که برخی 

انتصاب های حاشیه ســاز و رفتــار یک نماینده مجلس بــا کارمند گمرک، 
نشــانه هایی دال بر درک و فهم مشــکات امروز جامعه نیســت و چه بسا 
آســیب های جدی هم به امید مردم وارد کند؛ مردمی که درگیر مشــکات 
اقتصادی هســتند و برای رفع آنها به تدبیر مســئوان امید بسته اند اما خبر 
دیگری منتشر شــد که درحقیقت تداوم همان مسیر نگران کننده یاد شده 
بود. مدیرکل دفتر شــوراهای وزارت کشور گفته است که »آیین نامه افزایش 
حقوق و مزایای شــهرداران در هیئت دولت تصویب شده و برهمین اساس 

افزایش 100 درصدی در حقوق شهرداران اتفاق می افتد.«
ایران می افزاید: آیا شــرایط فعلی اقتضــای چنین تصمیمی را دارد؟ بر 
این اساس تکلیف خیل عظیم کارگرانی که حقوق کمتر از 2 میلیون تومان 
دارند و این روزها قدرت خرید آنها کاهش هم یافته است چه می شود؟ بماند 
که پدیده حقوق های معوقه را هم باید به این مهم افزود. اگر قرار اســت به 
گفته رئیس جمهوری مدیــران دولتی در صف اول مقابله با جنگ اقتصادی 
باشــند، امروز زمان افزایش حقوق شــهرداران نیست اگر فشار اقتصادی بر 

دوش آنهاســت حتما دو برابر آن را مردم هم متحمل شده اند. 
زمزمه افزایش حقوق شهرداران در حالی است که اخیرا محمد میرلوحی 
عضو شــورای شهر تهران مدعی شد »کســی که در تهران زندگی می کند 
باید هزینه های زندگی در تهران را بپردازد.« همچنین گفته بود: متاســفانه 
قیمــت بلیــت مترو تهران واقعی نیســت. قیمت واقعی بلیــت مترو حدود 

10هزار تومان است.
از بزک مفسدان اقتصادی

FATF تا بزک
ارگان حزب اشــرافی کارگزاران ضمن آســمان و ریسمان کردن درباره 
مفســدان اقتصادی، مدعی شد علت حل نشدن مشــکل در عدم الحاق به 

FATF و CFT است!
این روزنامه با اشاره به اعدام برخی مفسدان اقتصادی و همچنین بابک 
زنجانی، شهرام جزایری و محمود رضا خاوری می نویسد: »چرا نظام اقتصادی 
تا این حد خأهای اساسی برای سوء استفاده دارد که هر دوره ای با تاطمی، 
متهمانی شناسایی می شوند و حتی کار برخی از آنها به مرگ می رسد؟ طنز 
تلخ ماجرا آنجاســت که همزمان با چنین پرونده هایی، اصاحیه های قانونی 
مرتبطی در مجلس در دست بررسی است و البته موانع بسیاری برای تصویب 
دارند؛ حاا که ماجرای اعدام ساطین سکه و قیر داغ است، گروهی در مجلس 
و حتی دیگر نهادهای مؤثر بر تصویب قوانین در ایران با تصویب نهایی لوایح 
مبارزه با پولشویی مبارزه می کنند؛ FATF و CFT با وجود شواهد پررنگی 
که از پولشــویی در پرونده های سلطان قیر و سکه وجود دارد، اما موانع قدر 
قدرتی برای تصویب و اجرا ســر راه خود دارند. بماند که ایران قانون مبارزه 

پولشــویی را از یکی دو دهه پیش دارد و البته در ظاهر ناکام بوده است«.
آنچه در تحلیل غلط انداز حزب کارگزاران به عمد مســکوت مانده، نقش 
همین حزب و احزاب مشابه ائتافی آن در مجال آفرینی و ایجاد حاشیه امنیت 
برای مفسدانی چون جزایری و زنجانی و درمنی و مظلومین و... است. شهرام 
جزایری مفسد اقتصادی بزرگ دوره اصاحات که کارش را با سمبوسه فروشی 
آغــاز کرده بود، با خرید و آلوده کردن برخی مدیران و نمایندگان مجلس و 
دولت مدعی اصاحات، توانست به بیت المال دست درازی کند. و پس از آن 
نیز بارها از سوی روزنامه هایی مانند آفتاب یزد و اعتماد و... مورد حمایت و 
توجیه و تأویل قرار گرفته، چنان از زبان این مفسد اقتصادی، نسخه اصاح 
اقتصادی برای کشــور پیچیده اند. او رفیق گرمابه و گلســتان برخی شــبه 

اصاح طلبان نظیر حضرتی و... است.
امــا درباره بابک زنجانی، اگر از جوایز و لوح اهدا شــده توســط امثال 
هاشــمی و روحانی که بگذریم، رپورتاژ آگهی هفته نامه آسمان )ارگان قبلی 
کارگزاران( برای این مفســد اقتصادی در 30 شهریور 1392 خواندنی است؛ 
زنجانی در این مصاحبه درباره مقدمات رشــد خود می گوید: »زمانی که در 
پادگان ولی عصر تهران ســرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید 
به آنجا آمدند، گفتند تعدادی ســرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی 
و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم 
گفتند شــما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه جا کنید. حدود 5 
ماه از ســربازی ام مانده بود. من در دفتر آقــای نوربخش کار ثبت نامه ها را 
انجــام می دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می کردم. بعد از خدمت... 
آقــای نوربخش 5-4 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دار 

مــی داد تا در بازار پخش کننــد. دار 300 تومان بود و همه می گفتند دار 
می خواهد هزار تومان شــود. مردم می رفتند شــب تا صبح در صف بانک ها 
می خوابیدند تا دار بگیرند و در بازار بفروشــند. آقای نوربخش به من گفت 
شــما هم بیا در این مجموعه هایی که دارنــد دار تزریق می کنند و 4 یا 5 
نفــر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیــون دار ارز در بازار توزیع کردم و 
اولیــن کارمــزد من هم 17 میلیون تومان )2 دهه پیش( بود. با آن پول هم 
یک دفتر در میرداماد )خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست( خریدم، 
هــر روز دار می گرفتم و در بازار می فروختم... )درباره عکس با هاشــمی و 
خاتمی و روحانی( من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حاا ســه 
چهار بار آقای هاشــمی را از نزدیک دیده ام. بعد از انتخابات خدمت ایشــان 
رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشــان دادم. بیشــتر از 8 سال است که 

عکس ایشان در اتاقم هست.«
یادآور می شــود برخی سیاست بازان و نشریات شبه اصاح طلب بارها در 
ســالیان اخیر، از امثال مه آفرید خســروی، بابک زنجانی یا شهرام جزایری 
به عنوان اســتیو جابزهای ایرانی و کارآفرین های تابعه یاد کرده اند و با این 
اوصاف عجیب است که ارکان حزب اشرافی کارگزاران که دبیر کل آن یکی از 
محکومان اقتصادی است، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشک تمساح می ریزد 
و آدرس FATF و CFT را می دهد. البته حق این اســت که اگر عدالت به 
تمام و کمال اجرا می شد، باید احزاب و رسانه های کارچاق کن و تطهیرکننده 

مفســدان اقتصادی هم در کنار این مجرمان، محاکمه و مجازات می شدند.
گفتنی است روزنامه سازندگی توسط تیم اداره کننده مجله آسمان اداره 

می شود؛ اما درست گفته اند که دروغگو کم حافظه است.
کارشناسان: رهبری اجازه دست درازی

به صندوق توسعه ملی را نداد
کارشناســان اقتصادی می گویند رهبری اجازه نداد دولت، برداشــت از 

صندوق توسعه ملی را شدت بخشد.
وحید شــقاقی شــهری در گفت وگو با ایلنا در زمینه ایحه بودجه 98 
گفت: متأسفانه سالیان سال است، شعار بودجه ریزی عملیاتی داده می شود، 
اما هیچ وقت این شــعار محقق نشــده اســت، با اجرای واقعی بودجه ریزی 
عملیاتی مشخص می شود، هزینه های انجام شده، چه عایدی برای کشور دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره لزوم اصاح بودجه ریزی گفت: 
ســالیان سال برخی گروه ها به کسب ردیف اعتباری برای سازمان های خود 
مشــغولند که هر روز نیز این اعتبارات بیشــتر شده است. در ایحه بودجه 
98 هم با 14 درصد افزایش روبرو بودیم که خوشــبختانه رهبر انقاب این 
ایحه را برگرداند، وگرنه دولت بحث اصاحات ساختاری را مطرح نمی کرد.

وی با بیان اینکه دولت ایحه بودجه 98 را به صورت انبساطی بسته بود، 
ادامه داد: رهبر معظم انقاب اجازه ندادند به صندوق توسعه ملی دست درازی 
شود. این ایحه اصًا شرایط ازم برای مقابله با تحریم ها را نداشت. در سال 
آینــده 34 درصد درآمدهای ارزی حاصــل از صادرات نفت باید به صندوق 
توسعه ملی واریز شود، اما دولت این میزان را درایحه بودجه صفر کرده بود 
و قصد داشت هزینه های جاری دولت را از صندوق توسعه ملی پوشش دهد و 
برای واردات کااهای اساسی نیز قصد برداشت از صندوق توسعه ملی داشت. 
رهبــر انقاب این ایحه را برگرداند تا حداقل 20 درصد از درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات نفت به صندوق توســعه ملی برای توسعه بخش خصوصی 

و سرمایه گذاری هزینه شود.
وی افزود: دولت ها در کشــور ما هیچ گاه شعار بودجه ریزی عملیاتی را 
اجرا نکرده اند و حاصل آن شــده که هر ســال ایحه بودجه افزایش داشته 
به طوری که ایحه ســال 98 نیز  13 الی 14 درصد با افزایش همراه شــده 
اســت. از ســوی دیگر کل درآمدهای بودجه به صورت خوشبینانه و نه در 
حالت واقع بینانه تنظیم شــده است. همچنین برای تأمین هزینه های همین 
دســتگاه های مــوازی اقدام به آینده فروشــی منابع و چــاپ اوراق بدهی و 

دست درازی به صندوق توسعه ملی می کنند!
در همیــن حال غامرضا تاج گردون رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس به ایلنا گفت: رهبر انقاب، حداقل واریزی به صندوق توســعه ملی 

در بودجه سال آینده را 20 درصد اعام کردند.
وی گفت: ســهم واریز به صندوق توسعه ملی قاعدتاً باید 34 ٪ باشد اما 
دولت این ســهم را در ایحه تا 10 ٪ کاهش داده بود و قرار اســت این سهم 

تا حدودی بیشتر شده و به 20 ٪ برسد.
تاجگــردون تصریح کرد: اساســاً بحث صندوق توســعه ملی مربوط به 

سیاست های کلی نظام اســت و طبیعتاً برای تصمیم گیری درباره آن حتماً 
باید نظر رهبری اخذ شــود. در این رابطه نیز رهبری نظرشان را ارائه کرده 

و تأکید داشــتند که حداقل واریز به صندوق توسعه ملی باید 20 ٪ باشد.
کرباسچی: دولت کوتاهی کرد

بخش مسکن، سرمایه خارجی نمی خواست
دبیــر کل حزب کارگــزاران تصریح کرد، بخش مســکن و راه نیازمند 
سرمایه گذار خارجی نیســت و از این طریق می توان مشکل رونق اقتصادی 

و اشتغال را برطرف کرد.
در حالــی کــه بخش مهم راه و شهرســازی به مدت پنج ســال در اثر 
بیگانه زدگــی و بی عملی وزیر مســتعفی، در رکــود تورمی عمیق فرو رفت، 
کرباســچی در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: »بودجه امسال دولت 
مانند ســال گذشته با چالش های بســیاری روبه رو است، چالش هایی که در 

وضعیت کنونی بیش از گذشته مناقشه برانگیز باشند.
وضعیت درآمدهای کشور و چگونگی هزینه آن در سال آینده به درستی 
مســئله ای است که هم دولت و مجلس و هم حاکمیت نسبت به آن نگرانند 
و توصیــه و تاش برای بهینه ســازی آن دارند، ابهام در وضعیت درآمدهای 
نفتی و به طور کلی شرایط بازار و امکان صادرات، مشکات ناشی از تحریم ها 
و وضعیت نامشــخص ارتباط مالی با شــرکای تجاری ایران و از جمله اروپا، 
کاهش سرمایه گذاری خارجی و کندی اجرای پروژه های کان ملی و از طرفی 
نیازهای اقتصادی داخل کشــور و ضرورت خروج از رکود اقتصادی و کاهش 
بیکاری و تأمین حداقل های زندگی اقشــار کم درآمد و... عناصری است که 
ساختار بودجه و درآمد و هزنیه سال آتی را برای کشور دچار تنگنا می کند.

به صورت خاص، پیشــنهاد این اســت که ســرمایه گذاری اساسی در 
پروژه های مســکن و راه که هر دو تقریباً بدون نیاز به هزینه های ارزی و در 
عین حال اشتغال زایی فراوان است در شرایط خاص این سال ها معقول ترین 
و پربازده ترین تصمیم اســت. کمبود مســکن برای اقشــار جــوان جامعه 
آزاردهنده ترین عنصر زندگی نیروهای شاداب و جوانی است که باید با روحیه 
سرشار از امید و آرزو مقدرات کشور را از نسل قبلی خود تحویل بگیرند - از 
طرفی حجم عظیم خودرویی که به هر حال )ولو با سیاســت هایی که آنها را 
نپسندیم( در اختیار و استفاده مردم قرار گرفته و سفرهای برون شهری بسیار 
زیادی که خانواده ها دارند و خسارات عظیم جانی و مالی هر ساله که گفته 
می شــود بیش از 300 هزار کشته و زخمی و هزاران میلیارد خسارات مالی 
را در بــر می گیرد ایجاب می کند دولت و مجلس محترم به این بخش توجه 
ویژه کنند، به خصوص که سرمایه گذاری در این بخش مهم اشتغال آفرین ترین 
پروژه ها را شــامل می شود و صدها شــرکت پیمانکاری و مشاوره و هزاران 
نیروی مهندســی و صدها هزار ماشــین آات موجود در کشور و صدها هزار 
اشــتغال ساده را به خوبی به کار می گیرد- این ایده که ما از شرایط بحران 
در ســایر بخش ها بتوانیم به تکمیل اساسی ترین زیرساخت که راه و مسکن 
باشد روی آوریم بارها مطرح شده ولی معلوم نیست به چه دلیل توجه کافی 

به آن نشده و نمی شود...«
یادآور می شــود بخش مســکن با 250 حوزه صنعتی و تولیدی مرتبط 
است و فعال شدن آن می تواند به تولید انبوه اشتغال، در کنار کاهش قیمت 
مســکن )و نرخ تورم( منجر شود. اما لجبازی عباس آخوندی با مسکن مهر 
و اصــرار بــر قفل کردن این حوزه، فرصت بزرگ رونــق اقتصادی و تولید و 

اشتغال را از کشور و مردم دریغ کرد.
شما مسکن مردم را تامین کنید

نام مهر را هم حذف کنید و اعتدال بگذارید
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به مسکن مهر گفت مسکن با پسوند را 

قبول ندارم.
به گزارش روزنامه ایران، محمد اســامی با بیان اینکه مسکن با پسوند 
را قبول ندارم، گفته اگر مردم در ســاخت و تحویل 500 هزار واحد مسکن 
مهر و 400 هزار واحد جدید مشارکت کنند، چرخ تولید مسکن در کشور به 
حرکت درخواهد آمد. در این دوره مسکنی که در هدف داریم و برای اقشار 
کم درآمد و متوســط جامعه در حال ساخت اســت، در برنامه ما دیده شده 
و شــامل تکمیل و تحویل 500 هزار واحد مســکونی مهر و 400 هزار واحد 
جدید در سراسر کشور است که اگر مردم در ساخت و تکمیل آنها مشارکت 

کنند چرخ تولید مســکن در کشور به حرکت درخواهد آمد.
ظاهرا مدیران دولت موسوم به اعتدال عادت کرده اند که نسبت به عنوان 
مسکن مهر  آلرژی و حساسیت نشان دهند. اما خطاب به این مدیران می توان 
گفت شما نام »مهر« را حذف کنید یا به جای آن مسکن اعتدال را بگذارید 
اما برای مســکن مردم تدبیر کنید، نه اینکه به رســم پنج ســال گذشته و 
عملکرد وزیر مســتعفی، چنان رویکردی داشته باشید که تولید مسکن 60 
 درصد کاهش داشــته و موجب تورم 91 درصدی قیمت فقط در یک ســال

اخیر شود.

با  کارگــزاران  حزب  عضو 
اشــاره به اظهارات اخیر رئیس 
بود  گفته  که  رئیس جمهور  دفتر 
روحانــی در انتخابات با گروهی 
ائتاف نکرد، گفت: اصاح طلبان 
 96 ســال  انتخابات  جریان  در 
مرتکب اشتباه بزرگی شدند که 
بدون هیچ قید و شرطی از آقای 

روحانی حمایت کردند.
شورای  عضو  نمازی  علی محمد 
مرکزی حزب کارگزاران، در واکنش 
بــه اظهارات اخیر محمــود واعظی 
که گفته بــود »اینکه ما در ســال 
96 با گروهی نشســته باشــیم و با 
هم چیــزی را به  عنوان ائتاف امضا 
کرده باشــیم خیر، نه در ســال 92 
ایــن کار را کرده ایم و نه در ســال 
96« گفــت: اصاح طلبان در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 
مرتکب  اشــتباه بزرگی شــدند که 
بــدون هیچ قید و شــرطی از آقای 

روحانی حمایت کردند. 
نمــازی تصریح کرد: اگر منظور 
آقــای واعظی کــه گفته اســت با 
هیــچ گــروه و حزب سیاســی در 
انتخابات ائتاف نداشــته اند، ائتاف 
اعتدال و  اصاح طلبان  بــا حــزب 
توســعه بوده که به طور کلی حزب 

متبوع ایشان در میان احزاب شناخته 
شده، جایگاهی ندارد که اصاح طلبان 
بخواهند با آن ائتاف داشته باشند.

حزب  مرکــزی  شــورای  عضو 
کارگزاران خاطرنشان کرد:  این آقای 
واعظی بود که در ماه  های نزدیک به 
انتخابات ســال 96، تکاپوی زیادی 
بــرای جلب رضایــت اصاح طلبان 
برای حمایت از آقای روحانی داشت. 
وی ادامــه داد: اظهارات رئیس 
دفتر رئیس جمهور در شــرایطی که 
آقای روحانی تحت فشار قرار گرفته 
و دولــت تحت هدایت او نتوانســته 
عملکرد قابل دفاعی داشته باشد، به 

نوعی گل به خودی بود.
این فعال سیاســی اصاح طلب 
در گفت و گو با تســنیم با بیان اینکه 
اعتبــار اصاح طلبان بــا حمایت از 
دولت روحانی زیر سوال رفته است، 
گفت: متاسفانه آقای واعظی به جای 
آنکه در شــرایط کنونی اتحاد دولت 
و حامیان او را مســتحکم تر کند، به 
ایراد سخنان تفرقه افکنانه می پردازد 
که ایــن موضوع نشــانه بی خردی 

ایشان است.
ماجــرای بااگرفتــن دعــوای 
اصاح طلبــان بــا دولــت از آنجــا 
شــروع شد که ســعید حجاریان، از 

تئوریســین های جریــان اصاحات 
چندی پیش بــا بیان اینکه روحانی 
نتوانســته به بســیاری از وعده های 
انتخاباتی اش خواســته یا ناخواسته 
عمل کند، گفته بود: »اصاح طلبان 
هیچ گاه بــا روحانی عقدی به معنای 
ائتاف نبسته بودند و حاا که  آقای 
روحانی از خودش عبور کرده، طبیعی 
اســت که برخــی اصاح طلبان با او 

زاویه پیدا کنند«.
ایــن اظهارات حجاریــان اما از 
جانــب چهره های دولتی بی پاســخ 
نمانــد. محمود واعظــی رئیس دفتر 
روحانــی در پاســخ بــه حجاریان 
تصریــح کرد: آقــای روحانی همان 
رئیس جمهور ســال 92 و 96 است 
و تغییری در رویکرد او ایجاد نشــده 

است.
واعظی ادامه می دهد: »اینکه ما 
در سال 96 با گروهی نشسته باشیم و 
با هم چیزی را به عنوان ائتاف امضا 
کرده باشیم خیر، نه در سال 92 این 
کار را کرده ایم و نه در سال 96.« این 
اظهارات واعظی کافی بود تا بسیاری 
از  فعــاان سیاســی اصاح طلــب 
علیــه رئیــس دفتــر رئیس جمهور 
موضع بگیرند و موجی از انتقادها و 

اعتراض ها را حواله  وی کنند. 

عضو کارگزاران در واکنش به واعظی:

اشتباه بزرگ اصاح طلبان 
حمایت از روحانی بود

تشــخیص  مجمع  عضو 
مصلحت نظام گفت: در همین 
می خواهند  از شــما  برجام 
انصراف  خــود  حق  صد  از 
دقیقا  آن  23تای  که  بدهید 
در موضوع تحقیق و توسعه 

است.
دکتر سعید جلیلی عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام هفته 
گذشته در ســفر دو روزه خود به 
بوشهر با حضور در پردیس عامه 
طباطبایی دانشگاه فرهنگیان این 
شــهر در جلسه پرســش و پاسخ 
 دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان، 
خلیج فارس و علوم پزشکی شرکت 
کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت.

یاد  گرامیداشــت  با  جلیلی 
شهید رئیســعلی دلواری عنوان 
کرد: بصیرت رئیســعلی در آن 
بود که میدانست شکسته شدن 
مرزهای اســتقال، جّری شدن 
دشــمن را در پی دارد؛ چرا که 
اگر دشــمن جّری شود و از یک 
مرز عبور کند، به سایر مرز ها هم 
طمع خواهد کرد. آن موقع دیگر 
نمی توان آزادی و مفاهیم دیگر 
را تحقق بخشید. او فهمید برای 
رسیدن به آزادی باید از تمامیت 
ارضی خــود دفاع کنــد؛ دفاع 
از بوشهر نبود،  رئیســعلی تنها 
بلکه از تمامیت ارضی یک کشور 
بود. همچنان که ما این تجربه را 
داشــتیم؛ اگر ما در خرمشهر در 
برابر دشــمن ایستادیم، فقط از 

خرمشــهر دفاع نکردیم، بلکه از 
همه  ایران دفاع می کردیم.

در  کــرد:  تصریــح  وی 
نهضت ملی شدن نفت عده ای 
می خواستند با اعتماد به آمریکا 
مثا مقابل انگلیس بایســتند؛ 
این حرف همانقدر غلط اســت 
که حــاا کســانی بخواهند با 
اعتماد به انگلیس جلوی آمریکا 
بایســتند. اینها روندی اســت 
که اگر درســت تشخیص داده 
خواهد  پیش  مســائلی  نشود، 
آمد کــه دیگر جبــران پذیر 
نیست. کســانیکه در مشروطه 
می گفتند از فرق سر تا نوک پا 
باید غربی بشــویم، آخر کار به 
رضا قلدر رسیدند که الگویش 

آتاتورک بود.
در  رهبرانقــاب  نماینــده 
شــورایعالی امنیت ملی با توجه 
بــه بدعهدی های اســتکبار در 
عمل بــه قرارداد های هســته 
ای خــود پس از وقوع انقاب را 
نمونه ضدیــت آنها با اراده ملت 
ها دانست و گفت: چرا مدعیان 
دموکراسی پس از روی کار آمدن 
یک دولــت مردمی با ما اینطور 
رفتــار کردند و به تعهدات خود 
در قبال نیروگاه های اتمی بوشهر 
عمــل نکردند؟ در همین برجام 
از شــما می خواهند از صد حق 
انصراف بدهید که 23تای  خود 
آن دقیقــا در موضوع تحقیق و 

توسعه است.

جلیلی در خاتمه سخنانش 
شهدای  اینکه  داشــت:  اذعان 
هسته ای مورد احترام و تکریم 
ملت هســتند از آن روست که 
هماننــد رئیســعلی دلواری ها 
اجازه ندادند دشمن جری شود 
و بــه حقوق ملی مــا متعرض 
گــردد. آنها می دانســتند اگر 
دشمن از خاکریز هسته ای عبور 
کند، وارد خاکریز های دیگر نیز 

خواهند شد.
همچنین جلیلی پس از ایراد 
ســخنان خود به پرســش های 

دانشجویی نیز پاسخ داد.
به گــزارش پایــگاه اطاع 
رســانی دکتــر جلیلــی، عضو 
شــورای راهبــردی سیاســت 
خارجی کشــور در پاســخ به 
انتقادی  عملکرد  درباره  سوالی 
اش نسبت به برجام گفت: امروز 
یک آقایی گفته اســت جلیلی 
از ابتدا با برجــام مخالف بوده؛ 
بله، مخالــف بودیم. بنده طبق 
وظیفــه ام حتی قبــل از اینکه 
در مجلــس و شــورایعالی این 
مخالفت را مطرح کنم، به آقای 
رئیس جمهور نامه نوشــتم؛ آن 
را رســانه ای هم نکردم. گفتم 
به نظر ما میرســد کــه به این 
توافق ایرادات جدی وارد است؛ 
نه آنکــه بگذاریم بعدا که خطا 
ها رو شــد بیاییــم و بگوییم. 
همان زمان برخی از دوســتان 
می گفتند حاا که مردم از برجام 

خوششــان می آید مــا چیزی 
نگوییم. چرا نگوییم؟ شما نسبت 
به آینده کشــور وظیفه دارید. 
وقتی می گوییم امر به معروف و 
نهی از منکر اصل هشتم قانون 
اساســی اســت، همین است. 
یعنی من در وسع خودم وقتی 
می بینم یک کار خطاست، آن را 
تصحیح کنم، اگر ناقص است آن 
را تکمیل کنم و اگر خوب است، 

به تقویت آن کمک کنم. 
اگر می گوییم از یک حقیقتی 
دفاع می کنیم باید اوا برای خود 
ما اثبات شود و بعد از آن بتوانیم 
جامعه را نسبت به آن اقناع کنیم 

که راه آن گفت وگوست.

سعید جلیلی:

در برجام ایران باید از 100 حق خود انصراف بدهد
كه 23 مورد آن در موضوع تحقیق و توسعه است



اخبار كشور

پیش بینی کیهان درست از آب درآمد
مدیرکل دوتابعیتی ارشاد فرار کرد!

مدیرکل ســابق اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان تهران که 
دارای دو تابعیت بود، از کشور گریخت!

روزنامه ی کیهان اردیبهشت امسال در قالب خبری از دو تابعیتی 
بودن »ب.م« خبر داده بود که با تکذیبیه ارشاد روبرو شد. اما اخیرا 
این مدیر ســابق که تیر ماه اســتعفا داده بود به رغم ادعای عدم 

دوتابعیتی بودن، حاا در کشور کانادا اقامت کرده است.
به نظر می رسد منابع نظارتی و حراستی باید درباره انتصاب یک 
مدیر دوتابعیتی که حاا با اطاعاتی از وضعیت فرهنگی در آغوش 
سرویس های اطاعاتی بیگانه قرار دارد، توضیح ازم را ارائه دهند!

»ب.م« دارای ارتباط با برخی از افراد اصاح طلب بود!
مجری برنامه »پیک بامدادی« رادیو 

برکنار شد
مجری برنامه رادیویی »پیک بامدادی« پس از خواندن پیام انتقادی 

یک جانباز،عاوه بر توبیخ از اجرای برنامه نیز کنار گذاشته شد.
به گزارش فارس، »سیدحسین حسینی« که به مدت ۱۰ سال 
اجرای برنامه »پیک بامدادی« را بر عهده داشــت، ضمن توبیخ از 
اجرای این برنامه انتقادی که مخاطبان بســیاری هم داشت، کنار 

گذاشته شده است.
بنا بــر این گزارش، آخرین برنامه »پیــک بامدادی« با اجرای 
حسینی متعلق به روز ۱۱ آذر امسال است که در این برنامه پیامکی 
از طــرف یک جانباز خوانــد که گفته آموزش و پرورش پس از ۴۰ 
روز از انقضای بیمه تکمیلی، هنوز ما را بیمه نکرده است و مجری 
اعام می کند که بیمه را همان دستگاهی باید انجام دهد که جانباز 

آنجا خدمت می کند.
وی در پایان گفته هایش کنایه ای هم به موضوع بازنشســتگان 
می زند که گویا دلیل توبیخ او همین بخش است. حسینی در حال 
حاضــر ضمن توبیخ و برکناری از اجرای این برنامه در اختیار امور 
اداری قــرار گرفته تا در یکی دیگر از بخش های معاونت سیاســی 

سازمان صداوسیما به فعالیت خود ادامه دهد.
برنامه صبحگاهی »پیک بامدادی« ضمیمه تحلیلی اخبار هشت 
صبح رادیو ایران اســت و هر روز به جز روزهای تعطیل از ۸ و ۱۳ 
دقیقه تا ۸ و ۳۵ دقیقه از رادیو ایران )موج اف ام ردیف ۹۰ مگاهرتز( 
و همزمان از رادیو معارف )موج اف ام ردیف ۹۶ مگاهرتز( و همچنین 

رادیوهای استانی پخش می شود.
یک فیلم عاشورایی 

با نذور فرهنگی ساخته می شود
فیلم ســینمایی »نامیرا« با نذور فرهنگی هیئت های سوگواری 

امام حسین)ع( و سرمایه گذاری بخش خصوصی کلید می خورد.
بــه گزارش فارس، این فیلم بــه کارگردانی »صادق کرمیار« و 
براساس رمان نامیرا ساخته می شود که در حال حاضر نگارش فیلم 
سینمایی به پایان رسیده و به زودی پیش تولید فیلم آغاز می شود.

این پروژه بدون کمک های دولتی و وام بانکی ســاخته می شود 
و دســت اندرکاران ایــن پروژه تصمیم گرفتنــد از امکانات دولتی 
و تســهیات معمول فیلمسازی اســتفاده نکنند و صرفا از طریق 
کمک های عاشقان امام حســین)ع( و نذورات فرهنگی عاشورایی 

این پروژه را به سرانجام برسانند.
فراخوان برنامه »ثریا« 

برای ثبت خاطرات ازدواج آسان
برنامه »ثریا« با شعار دیده بانی برای پیشرفت، در جهت ترویج 
و تشــویق جوانان و خانواده ها به برگزاری ازدواج آســان، فراخوان 

داده است.
با توجه به مشــکات عدیده اقتصادی مردم و جوانان و افزایش 
شدید هزینه های ازدواج، برنامه »ثریا« مستندی با موضوع »تسهیل 
ازدواج آسان برای جوانان« در دست تولید دارد. این مستند تاش 
دارد در کنار مطالبه از مســئوان برای حمایت از تامین اشتغال و 
مســکن جوانان و ضرورت افزایش وام ازدواج، به برخی چالش های 

فرهنگی سخت شدن ازدواج جوانان نیز بپردازد.
این مســتند برای ترویج ازدواج ساده، قصد دارد زوج هایی که 
در پنج ســال اخیر زندگی خود را به دور از تجمات آغاز کرده اند، 
معرفی کند. از این رو زوج های موفقی که تمایل به تهیه گزارش از 
زندگی خود دارند، می توانند با ارسال پیام به ادمین کانال »ثریا«در 

پیام رسان ها، با این برنامه تماس بگیرند.
»ثریا« به تهیه کنندگی محسن مقصودی کاری از گروه اجتماعی 
شبکه یک سیما است که چهارشنبه ها بطور زنده روی آنتن می رود.

نمایشگاه خوش نویسی و تذهیب 
براساس نوشته های شهید آوینی

نمایشگاه »قافله قلم« شامل آثار خوش نویسی و تذهیب گروهی 
از هنرمندان حوزه هنری مازندران با موضوع »هنر از نگاه شــهید 

مرتضی آوینی« افتتاح خواهد شد.
گالری ابوالفضل عالی در اولین نمایشگاه زمستانی خود میزبان 
نمایشگاهی از هنرمندان خوش نویس حوزه هنری استان مازندران 
خواهد شد. این نمایشگاه که »قافله قلم« نام دارد با موضوع »هنر 
از نگاه شهید مرتضی آوینی« از امروز دوشنبه سوم دی  کار خود را 

با حضور جمعی از هنرمندان آغاز خواهد کرد.
متن تمامی آثار این نمایشــگاه از ســخنان سید شهیدان اهل 
قلم »سید مرتضی آوینی« است که با قلم خوشنویسان مازندرانی 

نگاشته شده است.
داوری 100 کتاب کودک و نوجوان

با موضوع دفاع مقدس
داور بخــش کودک و نوجوان هجدهمین دوره انتخاب بهترین 
کتاب دفاع مقدس از داوری بیش از ۱۰۰ اثر در این بخش خبر داد.
هادی خورشاهیان نویسنده کودک و نوجوان در گفت وگو با دفاع 
پرس، گفت: یک سری از آثار که توسط ناشران دولتی کار شده بود 
از نظر کتاب آرایی وضعیت خوبی داشتند. نوع کاغذ و جلد آثار نیز 
کیفیت مناســبی داشت اما نکته مورد توجه ما داستانی بودن آثار 

بود که متاسفانه داستان صرف کم داشتیم.
خورشاهیان خاطرنشان کرد: همیشه در طول تاریخ آمار کمی 
برای مســئولین مهم بوده است؛ صرف توجه به کمیت خیلی هم 
خوب نیســت. اینکه یک ناشر توانسته باشد در حوزه دفاع مقدس 
یک ســاله 2۰ کتاب به چاپ برساند مشخص می کند دقت ازم را 

در کارها اعمال نکرده است.
این نویســنده کودک و نوجوان تاکید کرد: جمعیت نویسنده 
کودک و نوجوان بــه اندازه کافی وجود دارد اما امکانات ازم برای 
این افراد مهیا نشــده است. این امکانات حتماً مسائل سخت افزاری 
نیست بلکه ذهنیت و نوآوری ازم وجود ندارد. برخی مدتی درباره 
دفاع مقدس نوشــته اند و انگار بعد از مدتی حرف  تازه ای ندارند و 

نمی توانند به خوبی به این موضوع بپردازند.

صفحه 3
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اهدای انگشتر متبرک رهبر انقاب 
به برگزارکنندگان اجاسیه نماز

در آیین تقدیر از عوامل برگزاری اجاسیه نماز در سمنان 
که در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان برگزار شد 
انگشتری متبرک رهبر انقاب، لوح تقدیر و یک مجلد تفسیر 
قرآن اثر حجت ااسام محسن قرائتی به دست اندرکاران این 

اجاسیه بزرگ اهدا شد.
آیت اه سیدمحمد شــاهچراغی، نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه سمنان، سعید ناجی معاون سیاسی امنیتی استانداری 
سمنان  رئیس ستاد برگزاری اجاسیه، حجت ااسام شمس الدین 
مسئول ستاد نماز استان از جمله دست اندرکاران این اجاسیه بودند 
که لوح تقدیر و انگشــتری متبرک و اهدایی رهبری معظم انقاب 

را دریافت کردند.
همچنین در این آیین با اهداء لوح و کتاب تفسیر قرآن از شماری 
از برگزارکنندگان اجاسیه و از جمله مدیرکل امور اجتماعی استان، 
مدیرکل آموزش و پرورش استان، رئیس  دانشگاه سمنان، مدیرکل 
حراست اســتانداری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، شهردار 
سمنان، دبیر مجمع علمای سمنان، رئیس دانشگاه آزاد واحد سمنان 
و... تجلیل شــد. همچنین در این مراسم دستگاه های اجرایی برتر 
استان در ترویج و اقامه نماز معرفی و از 2۱ دستگاه برتر تجلیل شد.

به گفته شمس الدین رئیس ستاد اقامه نماز استان، این 2۱ دستگاه 
از بین 7۶ دستگاه اجرایی استان و بعد از ارزیابی همه مستندات ارائه 
شــده به عنوان دستگاه های برتر استان انتخاب و معرفی شدند که 
آموزش و پرورش استان، اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی استان، 
توزیع برق استان، آبفای شهری ، کمیته امداد استان و...از جمله آنها 
بود. همچنین 2۶ دستگاه اجرایی دیگر شایسته تقدیر شناخته شده 

و از مدیران کل و رابطین نماز آنها تجلیل شد.
در آیینی با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان، معاون سیاسی 
امنیتی استاندار و مدیرکل خیرین مسجدساز ستاد اقامه نماز کشور 
از مسئوان و دســت اندرکاران برگزاری بیست وهفتمین اجاسیه 

سراسری نماز تجلیل شد.
به جهت صرفه جویی در وزارت دفاع؛

روحانی از وزیر دفاع تقدیر کرد
رئیس دفتــر رئیس جمهور در نامــه ای مراتب تقدیر 
رئیس جمهور را به جهت صرفه جویی های به عمل آمده در 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی ماه های اخیر 

به وزیر دفاع اباغ کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در 
نامه ای مراتب تقدیر و تشکر رئیس جمهور را به جهت صرفه جویی های 
به عمل آمده در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی ماه های 

اخیر به وزیر دفاع اباغ کرد.
در پی تأکیدات رئیس جمهور در دومین نشســت هم اندیشــی 
مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در رابطه با لزوم صرفه جویی توسط 
دستگاه های اجرائی، گزارش اقدامات وزارت دفاع به استحضار او رسید 
که برابر فعالیت های صورت گرفته، ریاست محترم جمهوری مراتب 

تقدیر و تشکر خود را به وزیر دفاع اباغ کرد.
بررسی آسیب های اجتماعی در نشست مجمع نمایندگان 

و فرمانده سپاه تهران
آسیب های اجتماعی تهران و همچنین مجموعه اقدامات 
سپاه در نشست مشترک با سردار یزدی و نمایندگان تهران 

بررسی شد.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، 
جلسه مشترک نمایندگان تهران به ریاست محمدرضا عارف رئیس 
فراکسیون امید با سردار محمدرضا یزدی فرمانده کل سپاه استان 

تهران صبح دیروز برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از آسیب های اجتماعی تهران و همچنین 
مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که سپاه پاسداران انقاب اسامی در 

این حوزه انجام داده است، توسط سردار یزدی ارائه شد.
در ادامه نیز نمایندگان تهران پس از اســتماع گزارش مزبور به 
بیان دیدگاه ها ونقطه نظرات خود پرداخته و انتظارات و خواسته های 

خود را مطرح کردند.
روابط عمومی ارتش : 

سرلشکر موسوی هیچ فعالیت و صفحه ای 
در شبکه های اجتماعی ندارد

روابــط عمومی ارتش با صــدور اطاعیه ای اعام کرد: 
سرلشکر ســید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسامی ایران هیچ گونه فعالیت و صفحه شخصی 

در شبکه های اجتماعی ندارد.
روابط عمومی ارتش با صــدور اطاعیه ای اعام کرد: به اطاع 
عموم مردم خصوصاً کاربران فضا های سایبری و شبکه های اجتماعی 
می رساند، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســامی ایران هیچ گونه فعالیتی در فضای مجازی ندارد 
و هرگونه کانال، صفحه و گروه مرتبط با نام ایشــان در شبکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، توییتر و ... نامعتبر و 

غیررسمی است.
در ایــن اطاعیه همچنین آمده اســت : هرگونه مطلب، متن، 
ســخنرانی، اظهارنظر، مصاحبه و عکس مرتبط با ایشــان از طریق 
 پایگاه اطاع رســانی ارتش جمهوری اســامی ایران به نشــانی 
www.aja.ir و یا آجانیوز در بستر پیام رسان های بومی سروش و 

ایتا رسمیت داشته و مورد تایید است.
ساخت جلیقه ایربک دار در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار 
در کشور، پژوهشگران فرماندهی انتظامی اصفهان جلیقه 

ایربک دار طراحی کرده و ساختند. 
 به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، سرتیپ مهدی معصوم 
بیگی، گفت: این طرح باهمکاری مهندســان وظیفه این فرماندهی 

به منظور کاهش تلفات جانی موتورسواران اجرا شده است.
وی افزود: این جلیقه به صورتی اســت که تا باای گردن و زیر 
فک موتورسوار را پوشش می دهد و به محض اینکه موتورسیکلت در 
حالت سقوط و برخورد با زمین قرار بگیرد بطور اتوماتیک بند باز و 
گاز مخصوصی ساطع و کیسه هوا داخل جلیقه عمل می کند و مانع 

از ایجاد خسارت جانی به راکب موتورسیکلت می شود.
وی اضافــه کرد: این طرح در حال حاضر به پژوهشــگاه علوم 
انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ارائه و از ســوی کارشناسان این 
پژوهشگاه نیز مورد تایید قرار گرفته و به زودی با همکاری یکی از 

شرکت های دانش بنیان به تولید انبوه خواهد رسید.

اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

لزوم شکر نعمت با توکل و تقوای الهی
»ای کسانی که ایمان آورده اید! نعمتی را که خدا به شما 

بخشید، به یاد آورید. آن زمانی که جمعی )از دشمنان( قصد 

داشــتند، دست به سوی شما دراز کنند )و شما را از میان 

بردارند( اما خدا دســت آنها را از شــما باز داشت. از خدا 

بپرهیزید، و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.«
مائده- 11

رهبر انقاب در دیدار فرماندهان ناجا:

عملکرد نیروی انتظامی باید برای مردم 
کاما اطمینان بخش و اعتمادآفرین باشد

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی ظهر 
دیروز )یکشنبه( در دیدار فرماندهان و مسئوان نیروی انتظامی، با تشکر 
از تاش هــای حافظان نظم و امنیت، این نیرو را در معرض نگاه و قضاوت 
عمومی دانستند و تأکید کردند: باید به نحوی عمل کنید که برداشت مردم 

از نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.
فرمانده کل قوا، ازمه  رســیدن نیروی انتظامی به جایگاهی در طراز انقاب و 
نظام اسامی را »پیشرفت بدون توقف« خواندند و افزودند: بخش های مختلف نیروی 
انتظامی از جمله کانتری ها، پاسگاه ها و گشت های انتظامی در پیش چشم مردم 
قرار دارد، و قضاوت درباره  عملکرد نیروی انتظامی به مجموعه  نیروهای مســلح و 

نظام اسامی تعمیم پیدا می کند.
ایشــان با اشاره به پیشرفت های خوب نیروی انتظامی از جمله بهبود رفتار با 
مردم و مراجعان در مراکز انتظامی نسبت به گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت ها 
تأکید کردند و افزودند: عملکرد نیروی انتظامی باید عاقانه، مدبرانه و برای مردم 

کامًا اطمینان بخش و اعتمادآفرین باشد.
پیش از ســخنان رهبر انقاب اسامی، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی 
گفت: سربازان جان  برکف ملت ایران در نیروی انتظامی با روحیه  انقابی، مدیریت 
جهادی، تفکر بســیجی و با عزم و اراده  راســخ برای حفظ امنیت و آرامش کشور 
و پاســداری از ارزش ها تاش کرده و حافظان جان و مال و ناموس مردم و اقتدار 

نظام جمهوری اسامی هستند.
در این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقاب اسامی اقامه شد.

در  حماس  فراکسیون  اعضای  رئیس و 
مجلس فلســطین، روز گذشته با مقامات 

ایرانی در تهران دیدار کردند.
»محمــود الزهار« وزیر خارجه پیشــین و 
رئیس فعلی فراکســیون حمــاس در مجلس 
فلسطین، روز گذشته)یکشنبه( در سفر به تهران 

با مقامات ایرانی دیدار کردند.
علی اکبر وایتی مشاور مقام معظم رهبری 
در امور بین الملــل در دیدار با محمود الزهار و 
هیئت فلسطینی با اشاره به ضرورت ایستادگی 
و حمایت از آرمان های فلسطین و قدس شریف 
و تبریــک پیروزی های به دســت آمده گفت: 
در نتیجه مقاومت و ایســتادگی ملت فلسطین 
پیروزی های ارزشمندی در برابر صهیونیست ها و 
حامیان آنان به وجود آمده که باید درس بزرگی 

برای آنان باشد تا هوس تجاوز نکنند.
وایتی در ادامه افزود: تنها راه نجات در برابر 
زیاده خواهی ها و توطئه های صهیونیســت ها و 
دشــمنان ، مقاومت و ایستادگی است و آنچه 
روشــن اســت اینکه محور مقاومــت هر روز 

گسترده تر و قویتر می شود.
در ادامه محمود الزهار وزیر خارجه پیشین 
فلســطین و رئیس فراکسیون پارلمانی حماس 
نیز ضمن تشکر از همراهی ها و حمایت ها گفت: 
آنچه روشــن است اینکه بیداری اسامی رو به 
افزایش است و بدون شک ما پیروز خواهیم شد 
و انشــاءاه به زودی همگی در مسجدااقصی 

نماز خواهیم خواند.
نابودی رژیم کودک کش

هیئت فلسطینی همچنین با علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون 

آخرین تحوات فلسطین گفت وگو کردند.
شــمخانی در این دیدار گفــت: مهم ترین 
اولویت جهان اسام حمایت از آرمان فلسطین 
و آزادی قدس شــریف است و هرگونه اقدامی 
کــه موجب ایجاد انحراف در مســیر مبارزه با 
رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین تهدید 
جهان اســام شود، خیانت به مسلمانان جهان 

تلقی می شود.

وی افــزود: آنچــه موجب نابــودی رژیم 
صهیونیســتی خواهد شــد، فســاد درونی و 
گسترده سران آن، بیداری ملت ها و هوشیاری 
نســبت به توطئه ها و ظلم هایی اســت که این 
 رژیــم کــودک کش در حق بشــریت مرتکب 

شده است.
محمــود الزهار نیز در این دیدار با قدردانی 
از حمایت های رهبری، دولت و مردم جمهوری 
اسامی ایران از مقاومت فلسطین افزود: ما رژیم 
صهیونیســتی را غاصب، فاقد مشروعیت و در 
سراشیبی افول می دانیم و هر اقدامی که منجر 
به تایید این رژیم و چشم پوشی از باز پس  گیری 

سرزمین های فلسطین شود را مردود می دانیم.
وحدت حول محور حمایت از فلسطین

محمود الزهار و هیئت فلسطینی همچنین 
با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و 
درخصوص آخرین تحوات فلسطین گفت وگو 

کردند.
ظریف در این دیدار با بیان اینکه جهان  اسام 
باید به رغم برخی اختافات حول محور حمایت 
از فلسطین گردهم آیند تا جلوی سوءاستفاده ها 
گرفته شود، افزود: متاســفانه امروز برخورد با 
مقاومت از درون جهان اسام صورت می گیرد 
و این فشارها بر همه کشورها و جریانات اسامی 

هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: حمایت از فلسطین یکی از 
سیاست های مبنایی جمهوری اسامی است و 
امیدواریم برخی دولت های اسامی که به حمایت 
صهیونیســتها و آمریکا  دل بسته اند به جهان 
اسام بازگردند و بدانند صهیونیست ها دوست 

و شریک مطمئنی برای هیچکس نیستند. 
به گزارش مهر، رئیس فراکسیون مقاومت در 
مجلس فلسطین با اشاره به اعام انحال مجلس 
فلسطین توسط محمود عباس، خاطر نشان کرد: 
مجلس فلسطین بطور قانونی انتخاب شده و باید 
دوره خود را تمام کند. بر اساس قانون اساسی 
فلســطین مجلس تحت هیچ شــرایطی حتی 
وضعیت اضطراری هم نمی تواند منحل شود و 

باید به کار خود پایان دهد.

دیروز در تهران

رئیس و اعضای فراكسیون حماس در مجلس فلسطین
با مقامات ایرانی دیدار كردند

عضو هیئت  رئیسه جبهه مردمی نیروهای 
انقاب، گفت: دنبال وحدت راهبردی نیروهای 
انقابی هستیم. ســعی ما تامین این وحدت 
است و گام هایی هم برداشته شده و این وحدت 

دور از دسترس نیست.
به گزارش مهر، غامعلی حدادعادل عصر شنبه 
در نشســت ماهیانه جامعه اســامی مهندسین با  
اشــاره به جریان طرفدار غرب در کشــور تصریح 
کرد: زمانی این جریان می گفت ریشه حل مشکات 
اقتصادی در مذاکره با غرب است. امروز هم دوباره 
تبلیغ می کند که قدرت موشــکی را کنار بگذاریم 
و از تحوات منطقه کنار بکشــیم و سپس دوباره 
مذاکره کنیم اما مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده 
نمی شود، زیرا در برجام هم تجربه مذاکره داشتیم و 
آخر آن را مشاهده کردیم پس اگر موشک هایمان را 
کنار بگذاریم آنها حقوق بشر را بهانه می کنند. یکی 
از راه های مقابله با تحریم اقتصاد مقاومتی اســت. 
اقتصــاد مقاومتی با اصاح الگــوی مصرف محقق 
می شــود و اصاح الگوی مصرف هرگز با حرف به 

نتیجه نمی رسد، بلکه باید دولت کاری کند تا جامعه 
در واقعیت به آن عمل کند.

حدادعادل با  اشاره به جامعه اسامی مهندسین، 
گفت: امروز شــما به عنوان مهندسینی که مومن و 
انقابی هم هستید، چه کاری انجام داده اید؟ چقدر 
مسائل انقاب را تبیین کرده اید؟ اگر بینش سیاسی 
در کشور تقویت نشود، هیچ کاری جواب نمی دهد. 
باید از ریشــه کار کــرد. نباید تنها بــه انتخابات 
توجه داشــت. در مورد انتخابــات هم ما راهی جز 
اتحاد نداریــم. دنبال وحدت راهبــردی نیروهای 
انقابی هستیم. ســعی ما تامین این وحدت است 
و گام هایی هم برداشــته شده و این وحدت دور از 

دسترس نیست.
عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای 
انقاب با  اشــاره بــه برنامه های ایــن جبهه برای 
انتخابات خاطرنشان کرد: تمام تاشمان را می کنیم 
تا با وحدت عملکرد مثبتی در انتخابات داشته باشیم 
و قطعاً تاش می کنیم تا در جمنا شــکافی صورت 

نگیرد و یک لیست واحد از جمنا صادر شود.

حداد عادل در نشست جامعه اسامی مهندسین:
دنبال وحدت راهبردی نیروهای انقابی 

هستیم
تحقیقات  و  آموزش  کمیســیون  عضو 
مجلس با مقایسه دانشگاه ها در ایران قبل 
و بعد از انقاب، تصریح کرد: یکی از کارهای 
مهمی که بعد از انقاب انجام شده این است 
که عدالت آموزشی در سراسر ایران برقرار 

شد.
به گــزارش فارس، محمدمهدی زاهدی عضو 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اســامی در همایش »چله انقاب« که به همت 
اعضای اتحادیه سازمان اسامی دانشجویان ایران 
در ســازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی برگزار 
شد، بحث چله انقاب را بحث بسیار مهمی دانست 
و پیروزی های به دســت آمده و اتفاقاتی که در 

منطقه افتاده را بسیار قابل تامل دانست.
وی در ادامه به خروج آمریکا از سوریه اشــاره 
کرد و افزود: خروج آمریکا از ســوریه دستاوردی 
بــزرگ برای جبهه مقاومت اســت و این نتیجه 

مقاومت در مقابل آمریکاست.
زاهدی در بخش دیگری از ســخنان خود به 

بحث در حوزه علم و فناوری پرداخت و با مقایسه 
دانشگاه ها در ایران در قبل و بعد از انقاب، تصریح 
کرد: یکی از کارهای مهمی که بعد از انقاب انجام 
شده این است که عدالت آموزشی در سراسر ایران 

برقرار شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در حال حاضر 
ما در برخی شاخه های علمی در دنیا جزو صاحب 
نظرها هســتیم. در هوا فضا، انرژی هســته ای، 
ســلول های بنیادی، نانو و نظریه سیســتم های 
فازی موقعیت های بزرگ است که کشور به دست 

آورده است.
زاهــدی در بحــث دفاعی ایــران را یکی از 
مقتدرترین کشورهایی خواند که بر اساس دانش 

فنی و صنعتی خود، کار می کند.
وی در پایان سخنان خود گفت: ما باید قدردان 
نظام و انقاب باشــیم و این پیشرفت ها در حوزه 
علم و فناوری اســت که باعث شده ما امروز یکی 
از امن ترین و مقتدر ترین کشــورها در منطقه و 

دنیا باشیم.

زاهدی در همایش » چله انقاب«:

با پیروزی انقاب اسامی
دستاورد مهم عدالت آموزشی حاصل شد 

آیت اه عامه ایازی)ره(: اخاق، رفتاری اســت که زیبایی 
آن، شــخصیت و برازندگی می آورد و زشتی آن، انسان را به 

زوال می نشاند.

مفســر قرآن کریم گفت: هر تاش و 
کوششــی که بیگانه می کند آن صولت و 
جال و شکوه این ایرانی مسلمان شیعه 
آنهــا را پس می زند. این خاصیت کرامت 
از تحریم  اســت. یک ملت کریم هرگز 

نمی هراسد.
آیت اه جوادی آملی در جلسه درس اخاق 
خــود که در نمازخانه بنیــاد بین المللی علوم 
وحیانی اسراء برگزار شد، به ادامه شرح کلمات 
قصار حضرت امیرعلیه الســام در نهج الباغه 
پرداخت و بیان داشــت: در چهل و هشتمین 
َفُر  کلمه از کلمات حکیمانه، حضرت فرمود: »الَظّ
أْی بَِتْحِصیِن  أْی َو الَرّ بِالَْحْزِم َو الَْحْزُم بِإَِجالَِة الَرّ
اْلَْسَراِر«؛ فرمود: اگر کسی بخواهد پیروز بشود 
ناچار اســت اهل حزم باشــد. حزم و حزام به 
این بَند و کمربندی که نمی گذارد بیگانه وارد 
حریم انسان شود و آشنا از حریم انسان خارج 

شود، می گویند.
به گزارش رســا، این مرجــع تقلید ادامه 
داد: انســانی که برای خود مرز نداشــته باشد 
و بــاز فکــر کند،چنین انســانی نــه از ورود 
بیگانــه جلوگیری می کند نه از خروج آشــنا؛ 

در واقع وقتی انســان متفکرانه می اندیشــد 
که مرزبندی کند. حازم کســی است که مرز 
فکری او مشــخص اســت؛ همان طوری که 
ایــن نحو را اخــذ کردند برای اینکه انســان 
مواظب زبانش باشــد و هر جــور حرف نزند، 
 منطق را هم اختراع کردند که انسان هر جور

نیاندیشد.
استاد برجسته درس خارج حوزه خاطرنشان 
کرد: در اینجا حضرت فرمود؛ شــما باید یک 
کمربند و مبنای فکری داشته باشید که بدانید 
کدام اندیشــه وارد ذهن شما می شود و کدام 
فکر از ذهن شــما خارج می شود. این معادل 
واژه زیرکــی در زبان فارســی اســت. فرمود؛ 
اگر می خواهید پیروز باشــید چه در مســائل 
خانوادگی، چه در مســائل اجتماعی و چه در 
مسائل سیاسی، یک کمربند فکری باید داشته 

باشید.
وی گفــت: شــیطان کجا پیدا می شــود؟ 
شــیطنت از راه مال حرام، نــگاه حرام و اینها 
پیدا می شود که فرمود: )َو شاِرْکُهْم فِی اْلَْمواِل 
َو اْلَْواِد(، در همیــن نهج الباغه خطبه هفتم 
بود که شیطان یک حرامی و حرامزاده است که 

جامه احرام می پوشد و قصد ورود در دل دارد. 
کارش این است، این می خواهد وسوسه کند، 
وسوسه که در اعضای بدن نیست، وسوسه در 
مرکز اندیشه است. اینکه )یَوْسِوُس فی  ُصُدوِر 
الَنّاِس(، چگونه وسوســه می کند؟ این حرامی 
لباس احرام می پوشد، وارد دل می شود، منتظر 
می ماند که دِر کعبه دل چه وقت باز می شــود 
تا وارد کعبه دل بشــود، آنجا تخمگذاری کند 
و ذهن و دل انسان را مشوش و آشفته سازد.

آیت اه جوادی آملی اظهار داشــت: برای 
اینکه انسان از خطر این چنینی نجات پیدا کند، 
حضرت فرمود؛ به اینکه شما باید کمربند داشته 
باشــید، رازتان را حفظ بکنید، سری به دلتان 
بزنید ببینید که این دلتان ســر جایش هست 
یا نه؟ کســی آمد یا نه؟ در را باز کرد یا نه؟ ما 
اا و ابد هر شــب مســئولیم که سری به دل 
بزنیم ببینیم چه کسی آمده و چه کسی رفته؟ 
چون با او کار داریم. فرمود؛ این دل را همانند 
یک قلعه و دژ کنید، کلید هم دســت خودتان 
باشد. صاحبدل یعنی کسی که مواظب قلبش 
است، مگر آدم هر چیزی را به دل خودش راه 
می دهد؟ چون سلطان ما همان دل ماست، هر 

چه او تصمیم بگیرد ما عمل می کنیم.
ایــن مرجع تقلید در ادامه به شــرح کلمه 
چهل و نهم از کلمات قصار نهج الباغه پرداخت 
و ابراز داشــت: حضرت در کلمــه ۴۹ فرمود: 
»اْحَذُروا َصْولَــَة الَْکِریِم إَِذا َجــاَع َو اللَِّئیِم إَِذا 
َشِبعَ «؛ فرمود: اگر مردان بزرگ خدای ناکرده 
دستشــان تهی بشود مثل افراد پست نیستند 
که با چاپلوسی شکمشان را سیر کنند؛ حضرت 
فرمــود؛ اگر ملت کریم گرســنه شــد زیر بار 
ظلم نمی رود. لئیم اگــر وضع مالی اش خوب 
شــد، آن لئامتش را حفظ می کند. وی افزود: 
فرمود بپرهیزید از یک ملت کریمی که تحریم 
اقتصادی بشــود، فقر بر او تحمیل بشــود، او 
هرگز چنین شــرایطی را تحمل نمی کند. این 
طور نیســت که اگر خدای ناکرده فقر و گرانی 
را بر یک ملت کریمی تحمیل کردید او تحمل 
کند، این جور نیســت. »اْحَذُروا َصْولََة الَْکِریِم 
إَِذا َجــاَع«؛ هر تاش و کوششــی که بیگانه 
می کند آن صولت و جال و شکوه این ایرانی 
مسلمان شیعه آنها را پس می زند. این خاصیت 
کرامت اســت. یک ملت کریم هرگز از تحریم 

نمی هراسد.

آیت اه جوادی آملی:

یک ملت کریم هرگز از تحریم نمی هراسد و زیر بار ظلم نمی رود



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
دو شنبه           ۳ دی ۱۳۹۷

۱۶ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۸۲

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/435/000سکه تمام طرح جدید
3/250/000سکه تمام طرح قدیم

1/715/000نیم سکه
1/020/000ربع سکه

615/000گرمی
307/200هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/256دار
11/768یورو
12/913پوند

1/999لیر ترکیه
2/763درهم امارات

عملکرد طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
 اعتبار سنوات 84 لغایت 95 

تعداد عقدقراردادسهمیه تخصیصیسال
1/564/8921/632/236جمع کل دولت نهم و دهم

400/000137/947جمع کل دولت یازدهم

سرویس اقتصادی- 
با بررســی بودجه ریزی دولت طی پنج ســال 
گذشته، تفاوت معنی داری میان شعارهای دولت و 

عملکرد آن مشاهده می شود. 
در شرایطی که در آستانه ارائه ایحه بودجه به مجلس 
شــورای اســامی قرار داریم و فردا قرار است این ایحه 
پس از انجام اصاحاتی توســط رئیس جمهور به مجلس 
تقدیم شــود، برآن شدیم تا برخی شعار های دولت مانند 
چابک سازی، حمایت از بخش خصوصی، عمران و آبادانی 

و... را بررسی کنیم. 
از ابتــدای روی کار آمدن دولت حســن روحانی در 
ســال 1392، مســعود نیلی به عنوان مشــاور اقتصادی 
رئیس جمهور شــروع به فعالیت نمود. البته نیلی پیش از 
این هم در دولت های اصاحات و ســازندگی با حضور در 
سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه های توسعه اثرگذار 
بــود و از همان دوران به عنوان یکی از اقتصاددانان حامی 

بازارآزاد شناخته می شد. 
به عبارت دیگر، با حضور مسعود نیلی در دولت تدبیر و 
امید این تصور به وجود آمد که رویکرد دولت، مبتنی بر بازار 
آزاد خواهد بود، البته حضور افرادی مانند عباس آخوندی 
)وزیر سابق راه و شهرسازی( و محمد شریعتمداری )وزیر 
سابق صنعت معدن و تجارت( در کابینه حسن روحانی نیز 

به نوعی حرکت در همین مسیر تلقی می شد. 
چنان کــه عباس آخونــدی در ســال 94 گفته بود: 
»لیبرالیسم یعنی همه برای کسب حقوق خود آگاه باشند 
و کســی به حق آنها تعدی نکند، لیبرالیسم برای توسعه 
به میدان آمده اســت.« و محمد شریعتمداری نیز چندی 
پیش با همین گرایش گفته بود: »دولت با سرکوب قیمت ها 

مخالف است اما بازار کااهای آزاد، رها نشده است.« 
با توجه به رویکرد دولتمــردان که در نمونه های باا 
مشخص شد که آنچه در ذهن این مسئوان بوده، حرکت 
در جهت اقتصاد آزاد محسوب می شود با این حال، نگاهی 
به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد نشــان می دهد کارنامه 
دولت های یازدهم و دوازدهم همان افزایش حجم دولت، 
نادیده گرفتن بخش خصوصی، گســترش انحصارات و... 

می باشد! 
وقتی حجم دولت بزرگ می شود

آمارهای بانک مرکزی از بخش مالی و بودجه کشــور 
نشان می دهد هزینه های جاری دولت که بار سنگینی بر 
دوش آن گذاشته در سال 1392 معادل 119 هزار و 764 

میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه ســال جاری به 
294 هزار میلیارد تومان رســیده اســت! به عبارت دیگر 
هزینه های دولت در این دوره، به  صورت پر شتاب افزایش 

داشت و 2/4 برابر شد. 
از سوی دیگر نسبت درآمدهای نفتی، گاز و... )که تحت 
عنوان واگذاری درآمدهای سرمایه ای نام گذاری شده( در 
ســال 92 معادل 51/1 درصد بوده که در سال جاری به 
36/5 درصد کاهش یافته اســت، به سخن دیگر، در اوایل 
دولت حسن روحانی می توانستیم با این درآمدها، بیش از 
نصف هزینه های جاری را پوشــش دهیم اما در این مدت 
آنقــدر هزینه های جاری باا رفته که اگر تمام درآمدهای 
ســرمایه ای را برای هزینه های جاری کشور صرف کنیم، 

حدود 36 درصد آن را تامین کرده ایم!
اگر دولت واقعا داعیه دار اقتصاد آزاد اســت، چگونه به 
خود اجازه داده که حجم خود را بیش از دو برابر کرده و با 
فربه کردن حجم خود، فشــار هزینه ای را به بودجه کشور 

تحمیل کند؟
از سوی دیگر بودجه نهاد ریاست جمهوری در ابتدای 
روی کار آمدن دولت کنونی کمتر از 248 میلیارد تومان 
بوده که در ســال جاری به بیــش از 524 میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرده اســت؛ یعنی در طول پنج سال اخیر، 
نه تنها هزینه های جاری کشــور رشــد افسارگسیخته ای 
داشــته، بلکه هزینه خود نهاد ریاست جمهوری هم بیش 

از دو برابر شده است!! 
از ســوی دیگر، نگاهی به عملکــرد دولت در بخش 
بودجه عمرانی هم نشان می دهد نسبت هزینه های جاری 
به عمرانی )با وجود رشد بودجه عمرانی( بیش از چهار برابر 
شده که متاسفانه در بسیاری موارد با پدیده ای به نام عدم 

تحقق روبه رو بوده ایم. 
بدتر شدن وضعیت کسری بودجه 

نکته مهم دیگری که در این آمارها مستتر است، دامن 
زدن این هزینه ها به کسری بودجه کشور می باشد، افزایش 
هزینه های جاری )با وجود رشــد درآمدهای نفتی( روند 
افزایش کســری بودجه را بیش از پیش دامن زده است؛ 
چه این که کسری بودجه کشور )که با نام تراز عملیاتی و 
ســرمایه ای در آمارهای بانک مرکزی ذکر شده( از هشت 
هزار و 835 میلیارد تومان در سال 92 به 32 هزار و 250 
میلیارد تومان در سال جاری رسیده و چهار برابر شده است! 
ضمن اینکه نسبت کسری بودجه کشور )تراز عملیاتی 
و ســرمایه ای( در سال 92 در مقایسه با سال 97، از 7/3 

درصد به 10/9 درصد افزایش یافته که حاکی از بدتر شدن 
وضع کسری در بودجه های ارائه شده توسط دولت حسن 

روحانی می باشد. 
ایــن در حالی اســت که یکی از مهم تریــن الزامات 
اقتصادهای آزاد رعایت انضباط پولی و مالی می باشــد، اما 
همانطور که اشاره شــد، نگاهی به آمارهای رسمی نشان 
می دهــد عملکرد دولت در زمینه انضبــاط مالی نه تنها 
بهتر از گذشــته نبوده، بلکه شرایط بودجه ای کشور را هم 

وخیم تر کرده است! 
اضافه شدن بی انضباطی پولی به عملکرد دولت

در پــی همین عملکرد مالی نامنضبط، عملکرد پولی 
دولت هم تحت الشعاع قرار گرفته و کارنامه بدی را به جای 
گذاشته، چراکه با گسترش کسری بودجه چشم طمع دولت 
به منابع بانک مرکزی نیز بازتر شــده و در نتیجه اتفاقات 
شومی در حوزه پولی )اعم از چاپ پول، استقراض یا بدهی 

به بانک مرکزی( رخ می دهد. 
توضیح اینکه مسعود نیلی در یک برنامه تلویزیونی در 
شــروع کار دولت یازدهم در سال 92 مهم ترین علت بروز 
تورم در اقتصاد ایران را پایه پولی دانســت و گفت: »برای 
تورم مسئله این است که رشد حجم نقدینگی کنترل شود. 
رشد حجم نقدینگی هم آن بخشی که بانک مرکزی پول 
ایجاد می کند، مهم است. مسکن مهر 43 هزار میلیارد تومان 
بار روی پایه پولی گذاشته و هفت هزار میلیارد تومان دیگه 

باقی مانده ]است[.« 
با این حال، عملکرد دولت در زمینه پایه پولی یا پول 
پرقدرت نیز نشان می دهد پایه پولی کشور در شرایطی که 
ابتدای دولت از 114 هزار میلیارد تومان بود، بدون اجرای 
طرح هایی مانند و مسکن و... به 326 هزار میلیارد در مهر 
امسال رسیده اســت! به عبارت دیگر در شرایطی مشاور 
سابق رئیس جمهور از افزایش پایه پولی انتقاد کرده و آن 
را عامل تورم دانســته که در این دولت نیز شاهد افزایشی 

تقریبا سه برابری در پایه پولی کشور هستیم! 
به گزارش فــارس، نیلی در حوزه نظام بانکی و پولی 
هم آزاد ســازی نرخ سود بانکی و سپردن تعیین نرخ سود 
ســپرده به بازار آزاد و سالم سازی رشد نقدینگی را مطرح 
کرد. این سیاست موجب افزایش شدید نرخ سود سپرده و 
رســیدن آن به سطح 25 تا 28 درصد و کاهش رشد پایه 

پولی به حدود 14/9 درصد در سال 93 شد. 
اما بی ضابطه شدن نرخ باای سود سپرده و تسهیات 
که از ســال 92 آغاز شده بود در کنار توقف خط پرداخت 

خط اعتباری مسکن مهر، با هدف کنترل نرخ تورم موجب 
جهش یک باره بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی 
شد. چنانکه بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی از 
دو هــزار و 116 میلیارد تومان در پایان ســال 92 به 23 
هزار و 988 میلیارد تومان در پایان سال 93 رسید. یعنی 

1033 درصد رشد در یک سال. 
اما این تمــام آنچه که تفاوت حــرف تا عمل دولت 
محسوب می شود نیست؛ دولتمردان بارها و بارها بر حضور 
بخــش خصوصــی در اقتصاد و نقش آفرینــی آنها تاکید 
کرده اند، اما فعاان بخش خصوصی اعتقاد دارند تصمیمات 
دولتمردان همواره به ضرر آنها تمام شده است؛ ضمن این که 
چندی پیش غامرضا شافعی، رئیس  اتاق بازرگانی ایران 
نیز در نشســت خبری خود خطاب به وزیر جدید اقتصاد 
گفت: »از مجموع مکاتبات بخش خصوصی با دولت، حتی 

یک پاسخ هم دریافت نکرده ایم!« 
ضرورت های بودجه 98

در شرایطی که آمار دقیقی از بودجه 98 منتشر نشده، 
اما برخی مســئوان اعام کردند بودجه ســال آینده نیاز 
به بازنگری دارد؛ و باید براســاس شرایط تحریمی کشور 

نوشته شود. 
در همین زمینه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس گفته بود: »این ایحه مانند بودجه سال 
97 تدوین شــد، در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل 
نیست و نمی توان یک سند معتبر مالی که باید نقش ویژه  
در شرایط بحرانی ایفا کند، به گونه ای تنظیم شود که پیام 

درخور توجهی نداشته باشد.«
همچنین، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی 
نیز با بیان اینکه متأسفانه دولت اصا شرایط غیر عادی و 
خــاص دوران تحریم را درک نکرده، بیان کرد بود: »رفتار 
دولت همچنان رفتاری عادی اســت و این گونه که به نظر 
می رسد قرار نیست هیچ تصمیم سختی را بگیرد و حاضر 
بــه چالش و گفت وگو با نهادهایی کــه بودجه را  اصاح 

می کنند نیست.« 
از ســوی دیگر، با توجه به احتمال کاهش درآمدهای 
دولت در ســال آینــده، به جهت تحریم هــای رخ داده، 
پیش بینی می شــود در بخش های جاری و عمرانی با افت 
محسوسی مواجه شود که البته در این زمینه باید یادآور شد 
دولت برای جبران بودجه های جاری خود نباید پرداخت های 
عمرانی را کاهش دهد یا اینکه به عناوین مختلف از صندوق 

توسعه ملی برداشت های گوناگونی داشته باشد.

بر اساس مصوبه شــورای پول و اعتبار و طبق بخشنامه 
بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار سپرده های کوتاه مدت 

از بهمن ماه  متوقف می شود.
به گزارش صداوسیما، در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه 
شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد 
»معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از 
روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب 

در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد.«
براین اساس همچنین مقرر شده است که »یک ماه پس از تاریخ 
اباغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های ازم در شبکه بانکی 
کشــور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری 

غیر بانکی به اجرا درآید.
 لذا، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطاع رسانی 

ازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.«
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها و موسساعت اعتباری درباره 
مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته 
و تاکید بر اینکه ازم اســت، از ابتدای بهمن امسال، محاسبه سهم 
ســود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در 
فوق انجام پذیــرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی 
شورای پول و اعتبار اباغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه 
شماره 96/173793 تاریخ پنجم شهریور1396، »حداکثر نرخ سود 
علی الحســاب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد ساانه 
اســت«، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با 
لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ شانزدهم مرداد سال 
1396، به تمامی واحد های آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی اباغ 
شده، تمهیدات ازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و 
با اطاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای 

آن نظارت دقیق به عمل آید.
در بخشــنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک 
عاوه بر رصد عملکرد شــبکه بانکــی در این خصوص، نحوه عمل 
شرکت های پشتیبانی فناوری اطاعات بانک ها و موسسات اعتباری 
را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه 
مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن 
رویداد های مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد 
 شــرایط و صاحیت ازم برای همکاری با شــبکه بانکی کشور قرار 

خواهند گرفت.

بانک مرکزی:
پرداخت سود روزشمار سپرده های کوتاه مدت 

از ماه بعد متوقف می شود

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و 
ارز گفت: با توجه به میزان مصرف و تولید پوشاک 
برآورد می شود حجم پوشاک قاچاق و نساجی به 2/4 

میلیارد دار در سال برسد. 
حمید رضا دهقانی نیا در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
دربــاره مهم ترین اقام قاچاق و حجم آن اظهار داشــت: 
مهم ترین اقام قاچاق خروجی، ســوخت به میزان 11/5 
میلیــون لیتر در روز و مهم تریــن کاای قاچاق ورودی، 
پوشاک به میزان 2/4 میلیارد دار است. سومین کاای مهم 
قاچاق، لوازم خانگی حجیم مانند یخچال فریزر، تلویزیون 

و لوازم خانگی است.
وی با بیان اینکه حجم قاچاق وارداتی به کشور ساانه 

12/5 میلیارد دار اســت، گفت: کل پوشاک مصرفی در 
کشور ساانه هشت میلیارد دار است که 5/6 میلیارد آن 
در داخل تولید و حدود 2/4 میلیارد دار به صورت قاچاق 
وارد کشور می شود. به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچــاق کاا و ارز، در برخی مناطق آزاد تجاری، فاصله 
فیزیکی و مشخصی بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد وجود 
ندارد، به عنوان مثال در مناطق آزاد ارس و انزلی هیچ گونه 
مرز مشخصی بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی وجود ندارد 
و به سختی می توان تشخیص داد که یک کاا برای مصرف 
شخصی خریداری شده یا قاچاق است. بنابراین طرح های 
مقابله با قاچاق کاا از مناطق آزاد با توجه به اقتضای هر 
منطقه متفاوت است.دهقانی در یک برنامه خبری تلویزیونی 

با اشاره به آغاز برخورد با عرضه نشان های پوشاک قاچاق در 
واحدهای تجاری از اول دی ماه 97 افزود: با این برخوردها، 
خطرپذیری عرضه پوشاک قاچاق باارفته و به نوعی از تولید 
داخل حمایت می شود. از روز شنبه مراجعه به واحد های 
تجاری برای آگاه ســازی فروشندگان آغاز شده و از هفته 
بعد اقدام مقابله ای صورت می گیرد و تیم های عملیاتی برای 

برخورد به واحدها مراجعه می کنند.
وی ادامــه داد: در گام اول 40 مجتمــع تجــاری 
توزیع کننده قاچاق پوشــاک در تهران با دست کم 150 
فروشگاه بزرگ شناسایی شده است. این تعداد صد در صد 
شناسه کاا ندارد و از فرصت داده شده استفاده نکرده اند. 
مدیران 40 مجتمع تجاری فراخوانی شده و درباره توزیع 

پوشــاک قاچاق به آنها تذکراتی داده شده است. چنانچه 
برندهای خارجی بخواهند در کشور فعالیت داشته باشند، 
باید در سامانه ثبت شده و مجوز داشته باشند.سخنگوی 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز با بیان اینکه طبق 
اســتعام انجام شده از اتاق اصناف 50 شرکت با 67 برند 
فعالیت خــود را ثبت کرده اند، تصریــح کرد: باید فضای 
عرضه پوشــاک قاچاق را به تولید داخل تبدیل کنیم. در 
این صورت  اشــتغال بیشتر می شود. بخش تولید ظرفیت 
خود را باا می برد و مشکل  اشتغال کشور را حل می کند. 
به ازای هر مغازه عرضه برند خارجی که جمع شــود، یک 
مغازه تولید داخل در کشور باز خواهد شد که به تولید ملی 

و  اشتغال کمک می کند.

ستاد مبارزه با قاچاق کاا:

ساانه2/4میلیارددارپوشاکقاچاقواردکشورمیشود وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با قیمت گذاری ستاد 
تنظیم بازار قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده 

اعام خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، رضا رحمانی در یک برنامه 
تلویزیونی اظهار داشت: خودروسازان موظفند خودروهایی که با قیمت 
قطعی فروخته اند، بــا همان قیمت واگذار کنند. ضمن اینکه مصوبه 
فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار بوده و هدف اصلی از این مصوبه 
پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است.  شرط این گونه فروش خودرو 
هم افزایش تولید و عرضه آنهاســت. دو خودروساز اصلی کشور تنها 
مجوز پیش فروش 30 درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کرده اند. 

وی با بیان اینکه دو علت اصلی بدقولی خودروسازان در عمل به 
تعهداتشان مشکات ورود قطعات از خارج و کاهش تولید خودرو بود، 
افزود: چند ماه پیش تولید خودرو در کشــور به شدت کاهش یافته 
بود و در وضعیت خطرناکی بودیم، اما اکنون روند نزولی تولید خودرو 

کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم. 
وزیر صنعت با  اشــاره به بازار 70 هزار میلیارد تومانی خودرو در 
کشور گفت: 500 هزار نفر در دو هزار واحد صنعتی قطعه ساز در 15 

استان کشور در این صنعت مشغول به کار هستند. 
رحمانی به وجود 13 هزار خودروی وارداتی در گمرک اشاره کرد و 
افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه قضایی این خودروها 
به زودی ترخیص می شــود و به دست خریداران و مصرف کنندگان 

خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تأثیر کاهش نرخ ارز در آینده خودش را نشــان 
خواهد داد، افزود: هیچ دلیلی برای افزایش قیمت کااهای اساســی 
که با نرخ 4200 تومانی دار به کشور وارد می شوند، وجود ندارد.  در 
تأمین کااهای اساســی مشکلی نداریم اما مشکل اساسی در شبکه 
توزیع اســت که این کااها به دست مردم نمی رسد و رضایت مندی 

عمومی در این زمینه وجود ندارد.
وزیر صنعت با  اشاره به تشدید کنترل ها و نظارت ها در بازار افزود: 
در هشــت ماهه اول امســال بیش از دو میلیون بازرسی در سراسر 
کشور صورت گرفته اســت. نظام جدید توزیع اقام اساسی یارانه ای 
به زودی اعام و اجرایی خواهد شد. روند افزایش قیمت ها در برخی 
 کااها متوقف شــده و در برخی کااها نیز شــاهد کاهش قیمت ها

 هستیم.
رحمانی با  اشاره به نوسانات اخیر در بازار مرغ افزود: برای تنظیم 
این بازار وزارت جهاد کشاورزی اقدام به عرضه ذخایر موجود در انبارها 
کرد و از صادرات مرغ جلوگیری شــد. اعضای ستاد تنظیم بازار پس 
از شنیدن توجیهات تولیدکنندگان شیر با افزایش قیمت شیر خام به 

شرط تأمین شیر واحدهای تولیدی موافقت کردند.
وی دربــاره اهمیت صادرات، تصریح کرد: به ازای هر یک میلیارد 
دار افزایش صادرات 50 هزار فرصت شــغلی جدید در کشور ایجاد 

خواهد شد.
گفتنی اســت، وزیر صنعت، معــدن و تجارت چندی پیش گفته 
بود: رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته و سازمان 
حمایت در حال انجام کار کارشناســی است. این در حالی است که 
قیمت خودرو در چند ماه اخیر، افزایش سرســام آوری داشته اما ولع 

خودروسازان برای گران کردن این کاا، سیری ناپذیر است.

وزیر صنعت:
قیمت های جدید خودرو

 تا هفته آینده اعام می شود

در شرایطی که برخی رســانه ها با جوسازی 
رسانه ای در تاش بودند عملکرد دولت را در زمینه 
نوسازی مســکن روستایی، مناسب جلوه دهند، 
آمارها نشان می دهد دولت کنونی کمتر از نصف 

تعهدات خود را انجام داده است! 
نوزدهم آذرماه نشســت تخصصي مدیران ارشــد 
وزارت راه و شهرســازي با رئیس جمهور برگزار شــد. 
در این دیدار، علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقاب 
اسامی از فعالیت های انجام گرفته در ساخت و بهسازی 
واحدهای روســتایی، خصوصا مناطق آسیب دیده زلزله 
کرمانشــاه خبر داد و گفت: »با ســاخت و بازسازی دو 
میلیون و 200 هزار واحد مســکونی در روستاها میزان 
مقاوم سازی روستاها از هفت درصد در سال 84 به 41 
درصد در ســال جاری افزایش یافته است.«اما بعضی از 
رسانه ها تیتری را برای این گزارش تابش انتخاب کردند 
که باعث تعجب مخاطبین شد. سایت اصاح طلب عصر 
ایران، با تیتر: »بنیاد مسکن در دولت روحانی 2 میلیون 
خانه در روســتا ها ساخت«، این گزارش را مخابره کرد. 
رســانه ملی نیز در بعضی از بخش های خبری خود این 
جمله را در گزارش هــای خود عنوان کرد: »از آغاز کار 

طی پنج سال اخیر

بیشاز50درصدتعهداتدولتدرنوسازیمسکنروستاییانجامنشدهاست
دولت تدبیر و امید دو میلیون و 200 هزار واحد مسکونی 

ساخته شده و تحویل روستاییان شده است.«
به نظر می رسد در انتشار گزارش رئیس بنیاد مسکن 
انقاب اسامی، یک اشتباه یا یک غرض ورزی رسانه ای رخ 
داده و با عدم انتشار دقیق و کامل جمله تابش، تحریفی 

چنانکه در بعضی از این سال ها مانند سال های 92 و 94 
هیچ سهمیه ای برای ساخت مسکن روستایی توسط دولت 
روحانی اباغ نشــد و مطابق با آمار رسمی بنیاد مسکن، 
در دولت یازدهم در مجموع حتی 200 هزار قرارداد هم 
منقعد نشــده اســت! البته در یکی دو سال اخیر بخاطر 

واحد روستایی بهسازی و نوسازی می شد که در نتیجه 
بایــد گفت دولت تدبیر و امید به نصف تعهدات خود در 

این زمینه هم عمل نکرده است.
از بین رفتن 400 هزار فرصت شغلی

 با کم کاری دولت در نوسازی مسکن روستایی
با توجه به مطالعات انجام شــده، در ساخت مسکن 
به ازای تولید هر 100 مترمربع زیربنای مســکونی یک 
شــغل مستقیم و یک شغل غیرمســتقیم در یک سال 
ایجاد می شود. لذا ساخت ساانه 200 هزار واحد مسکن 
روســتایی در ســال منجر به ایجاد 400 هزار شغل در 
روســتاها و صنایع وابسته به بخش مسکن در یک سال 
می شود. بنابراین با تعطیل شدن ساخت مسکن روستایی 
در بعضی از این سال ها، بیش از 400 هزار فرصت شغلی 

از دست رفته است. 
در پایان باید گفت یکی از علل فرصت سوزی دولت در 
بخش مسکن که رئیس جمهور هم چندین بار به آن اشاره 
کرده است، عدم توجه کافی به تولید و بهسازی مسکن 
روستایی است. فرصتی که می توانست هم موجب افزایش 
امنیت جانی و مالی روستاییان شود و هم افزایش اشتغال 

آنها را به دنبال داشته باشد.

صورت پذیرفته است؛ چراکه این رسانه ها تمام واحدهایی 
که از سال 84 تاکنون توسط دولت های نهم و دهم هم 
ساخته شده است را به حساب دولت روحانی آورده اند! 

ازم به ذکر اســت از سال 84 تا 92 و در دولت های 
نهم و دهم حدود یک میلیون و 630 هزار واحد روستایی 
بازسازی و بهسازی شد و ساانه بیش از 200 هزار قرارداد 
برای ســاخت مسکن روستایی منعقد شد. اما با آغاز به 
کار دولت تدبیر و امید این امر با توقف نسبی همراه بود. 

حوادثی مانند زلزله ســال گذشته کرمانشاه، اندکی این 
آمار بهبود یافته اســت و اگر این حوادث نبود قطعا این 

تعداد، کمتر از این آمار بود.
مطابق با قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، 
بنیاد مســکن انقاب اســامی موظف به بازســازی و 
مقاوم ســازی ســاانه 200 هزار واحد مسکن روستایی 
در کشور است. بنابراین با توجه به گذشت بیش از پنج 
سال از دولت روحانی، باید تاکنون بیش از یک میلیون 

مرکز آمار ایــران در جدیدترین گزارش خود اعام کرده قیمت 
کااهای خوراکی و آشــامیدنی، در آذر ماه نسبت به آذر سال قبل 

)تورم نقطه به نقطه( به طور متوسط 52 درصد گران شده است. 
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، اقتصاد ایران در بدو ورود به ســال 97 با 
چالش های عمده ای مواجه شد که شاید بتوان تحرکات نرخ ارز را مهم ترین 
آنها دانست؛ چراکه طبق گفته کارشناسان، یکی از نتایج هیجانی شدن بازار 
ارز، افزایش قیمت اقام مورد نیاز مردم و البته صعودی شدن نرخ تورم است.

در این میان، گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به آذرماه نشان می دهد، 
نرخ کااها و خدمات مورد نیاز مردم با افزایش محسوسی مواجه بوده است؛ 
به گونه ای که در گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها، شاهد رشد 5/1 درصدی 
نسبت به آبان ماه و رشد 51/9 درصدی نسبت به آذرماه سال قبل هستیم.

در این گروه، قیمت کااها نسبت به آذرماه سال گذشته با رشد چشم گیری 
مواجه بوده اســت؛ به گونه ای که به ترتیب برای خوراکی ها 51/6 درصد، نان 
و غات 29/1 درصد، گوشــت قرمز و ســفید و فرآورده های آنها 60 درصد، 
گوشت قرمز و گوشت ماکیان 57/6 درصد، ماهی ها و صدف داران 78/4 درصد، 
شــیر، پنیر و تخم مرغ 52/6  درصد، روغن ها و چربی ها 47/9 درصد، میوه 
و خشــکبار 79/4 درصد، سبزیجات 43/4 درصد، شکر، مربا، عسل، شکات 
و شیرینی 36/6 درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه 60/2 درصد 

رشد را شاهد بودیم.
از سوی دیگر، دخانیات نیز نسبت به آبان ماه 3/3 درصد کاهش داشت؛ 
اما نسبت به آذرماه سال گذشته، 147/1 درصد رشد داشته است. همچنین 
بخش پوشــاک و کفش نیز با رشــد 3/2 درصدی نســبت به آبان ماه سال 
جاری و رشد 44/6 درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته مواجه بوده است.

گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها به طور کلی رشد 1/2 درصدی 
نسبت به ماه قبل و رشد 21/7 درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته داشته 
است؛ در این گروه، بخش مسکن 1/2 درصد نسبت به آبان ماه و 23/9 درصد 

نسبت به آذرماه سال گذشته با رشد قیمت مواجه شده است.
قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نسبت به آبان ماه سال جاری و آذرماه 
ســال گذشته به ترتیب با رشــد 4/7 درصدی و 68 درصدی رو به رو بوده 
اســت. در عین حال، بخش مربوط به بهداشت و درمان و حمل ونقل نیز به 
ترتیب 1/0 و 1/9 درصد نســبت به آذرماه و 21/5 و 37/3 درصد نسبت به 

آذرماه سال گذشته رشد داشته است.
همچنین گروه تفریح و فرهنگ با رشــد 1/6 درصد نسبت به آبان ماه و 

65/7 درصد نسبت به آذرماه سال گذشته مواجه بوده است.

گزارش مرکز آمار از کوچک شدن سفره مردم
کااهای خوراکی نسبت به سال گذشته 

52 درصد گران شده است

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه انحصار در 
واردات استیک شکســته شد، از سرعت گرفتن 
روند توزیع اســتیک کامیون و اتوبوس خبر داد و 
گفت: پیش بینی می کنیم توزیع استیک و قیمت 

آن تا اردیبهشت 98 به حالت عادی اولیه برگردد.
به گــزارش فارس، محمد اســامی در یــک برنامه 
تلویزیونی اظهار داشــت: آنچه که بــا کامیون  داران برای 

پیگیری مطالبات آنها توافق شد حتماً اجرا می شود.
وی با  اشاره به اینکه مشکل بیمه راننده ها تقریباً تمام 
شده و اغلب تحت پوشــش هستند ، ادامه داد: همچنین 
اعمال کرایه براســاس تن کیلومتر مصوب و اباغ شــد و 
اگر شــرکتی اجرا نمی کند، ســازمان راهداری باید با آن 

مقابله کند.

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از اینکه امروز در ناوگان 
حمل ونقل خود نظــام جامع مدیریــت نداریم، گفت: ما 
شــرکت هایی داریم که فاقد ناوگان هستند، شرکتی که 

کامیون ندارد، چه نوع شغل حمل ونقلی ایجاد می کند؟
وی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد قدرت لجستیکی و 
قابلیت مدیریتی آن را در کشور اصاح کنیم،  افزود: صاحب 
بار باید بداند بار وی چه روز و چه ساعتی به مقصد می رسد 

و این به صورت برخط قابل رصد باشد.
اســامی ادامه داد: در حوزه تأمین استیک ناوگان 
عمومی جــاده ای، تا پیش از نوســانات ارزی مشــکلی 
نداشتیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأمین و 
توزیع استیک بود، متأسفانه واردات استیک در انحصار 
چند واردکننده مشــخص بود که آنها ســال ها این کار را 

انجام می دادند و این انحصار مشکاتی را ایجاد کرده بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما به عنوان مسئوان 
وزارت راه امروز در حوزه کیفیت و همچنین قیمت عرضه 
استیک ها شاکی هســتیم. دولت برای واردات استیک 
ارز 4200 تومانی می دهد، استیکی که باای 100 هزار 
کیلومتر کارکرد دارد حدود 200 دار قیمت دارد، در این 
راستا باید استیک با قیمت های مناسب عرضه شود و حتماً 

این موضوع پیگیری می شود.
اسامی افزود: ساانه 2/5 میلیون حلقه استیک باری 
و مسافری برون شهری ازم داریم که ظرفیت تولید داخل 

کمتر از یک میلیون حلقه در سال است.
وزیر راه و شهرســازی افــزود: تولیدکنندگان داخلی 
اســتیک چون برای مواد اولیه ارز مرجع می گیرند، باید 

تولیدات خود را در شبکه توزیع کنند.
وی افــزود: ما از تشــکل های رانندگان و شــرکت ها 
خواستیم که ظرفیت سازی کرده و شرکت هایی درون خود 
ایجاد کنند، تا تدارکات خود را انجام دهند تا این انحصار 

در واردات استیک شکسته شود و قیمت کاهش یابد.
اسامی با تأکید بر اینکه باید به کیفیت استیک های 
وارداتی نظارت دقیق داشت، گفت: امسال توزیع استیک 
خیلی کمتر از برنامه مشــخص شــده بود، اما با شکست 
انحصار در واردات استیک و تعامل وزارت راه و صنعت قطعاً 
به شرایط عادی می رسیم.وزیر راه و شهرسازی افزود: توزیع 
استیک براساس پیمایش و بار حمل شده برای کامیون ها 
انجام می شــود.وی   پیش بینی کرد تا اردیبهشت 98 کل 

شرایط توزیع استیک به حالت عادی برگردد.

مدیرکل دفتر میوه های سردســیری و خشک 
وزارت جهاد کشاورزی موجودی سیب سردخانه های 
کشور را حدود ۷00 هزار تن اعام کرد و گفت: امسال 
ذخیره کافی از این محصول برای مصرف داخلی و نیاز 
شب عید داریم، اما برای قیمت بازار باید نظارت شود.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی 
شکراله حاجی وند افزود: امسال تولید 3 میلیون و 200 تا 

400 هزار تن سیب در کشور پیش بینی شده است.
وی میزان صادرات سیب درختی در سال 96 را حدود 
605 هزار تن عنوان کرد و اظهار داشــت: این صادرات به 
کشور های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و کمی هم به 

اروپا انجام شده است.
حاجی وند گفت: از ابتدای سال تا کنون نیز حدود 207 

هزار تن صادرات سیب داشته ایم.
وی با بیان اینکه سال گذشته ذخیره سیب شب عید 
20 هزار تن بود، تصریح کرد: برای ذخیره سازی شب عید 

امسال، به اندازه کافی و بیش از نیاز سیب موجود است.
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک معاونت 
امور باغبانی درباره قیمت سیب نیز بیان کرد: قیمت سیب 
متعادل اســت، اما از بارانداز بــه بعد قیمت این محصول 
بســیار متغیر می شود و از این رو دستگاه های نظارتی باید 

کنترل های ازم را انجام دهند.

وی تولید جهانی سیب را 90 میلیون تن عنوان کرد 
و گفت: ایران به لحاظ تولید پس از چین، آمریکا و هلند، 
رتبه چهارم جهان را دارد.شکراه حاجی وند همچنین در 
گفت وگو با ایرنا گفت: ســرمازدگی به شــاخه های جوان 
درخت گردو آســیب وارد می کند و درخت برای دو سال 
پیاپی محصــول نمی دهد.مدیرکل دفتــر امور میوه های 
سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به 
دلیل اهمیت تولید گردو در کشور، تکنیک پیوند و سرشاخه 
کاری ارقام مقاوم به سرما در اولویت فعالیت ها قرار گرفت.

وی بــا بیان اینکه تکمیل زنجیره تولید گردو تا پایان 
امســال نهایی می شود، گفت: امسال ساخت گلخانه نهال 

گردو و سایر زیرساخت ها را در دستور کار داریم.
این مقام مســئول در وزارت جهاد کشــاورزی یادآور 
شد: برای سال های 98 و 99 از این تکنیک در استان های 
خراســان رضوی، آذربایجان شــرقی، فارس، کردستان و 
کرمانشاه و لرستان و سایر مناطق گردو خیز کشور استفاده 
می شــود. پارسال کمتر از یک هزار هکتار سرشاخه کاری 
گردو انجام شــد و امسال نیز همین میزان در دستور کار 
اســت.به گفته مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و 
خشــک وزارت جهاد کشاورزی، سال 1395 از 157 هزار 
هکتــار باغ 252 هزار تن و در ســال 1396 از 166 هزار 

هکتار باغ، 262 هزار تن گردو تولید شد.

وزیر راه و شهرسازی :

روندتوزیعاستیکتاپنجماهدیگرعادیمیشود

وزارت جهاد کشاورزی:

ایرانچهارمینتولیدکنندهسیبدرجهاناست

رئیــس  انجمن صنایع خوراک دام گفــت: 80 درصد نهاده های 
موجود در بندر امام متعلق به شرکتی دولتی است که نقش پررنگی 

در تنظیم بازار ندارد.
مجید موافق قدیری در گفت و گو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: بررسی 
انبارها و موجودی دولت نشــان می دهد که میان آمار اعامی درباره ذخایر 
نهاده های دامی از سوی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت، تفاوت فاحش 
و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، این اجازه را داریم که بگوییم؛ تصویر روشنی 
از وضعیت موجود در حوزه ذخایر استراتژیک نهاده های دامی وجود ندارد. 

وی افزود: به طور مثال نیاز روزانه کشور به ذرت 15 هزار تن اعام شده 
است، اما استعام از سازمان های متولی دولت، جهت اعام موجودی کاا در 
بنادر و انبارها، نتیجه شفافی به دست نمی دهد. حداقل نتیجه این باتکلیفی 
در صنعت طیور، عدم جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ و در نتیجه، افزایش 

قیمت این کاا است.
رئیــس  انجمن صنایع خوراک دام گفت: بیش از 80 درصد از نهاده های 
دامی موجود در بندر امام خمینی)ره( متعلق به یک شرکت دولتی است که 

نقشی پر رنگ در تنظیم بازار ندارد یا اجازه ندارد که داشته باشد.
قدیری ادامه داد: در واقع می توان گفت که امروز بیشترین تخصیص ارز 
و موجودی کاای ترخیص شــده در بنادر متعلق به دولت اســت؛ اما عرضه 
نهاده های دامی توســط دســتگاه مذکور به اندازه ای نیست که بتواند باعث 
کاهش نگرانی مرغداران و دامداران و در نهایت، افزایش انگیزه تولید و بهبود 

فضای کسب و کار شود. 
وی افزود: موضوعی دیگر که نباید فراموش کنیم، این اســت که متولی 
اصلی درخصوص تامین ذخایر استراتژیک که پاسخگوی نیاز بازار مصرف باشد، 
وجود ندارد. از طرفی، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی معرفی می شود؛ 
اما تصمیم گیری نهایی درخصوص تخصیص ارز جهت واردات نهاده های دامی 
بر عهده وزارت صمت و بانک مرکزی است. همچنین محمد یوسفی؛ رئیس 
 انجمن پرورش دهندگان  مرغ گوشتی در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، 
با  اشاره به دایل گرانی مرغ طی روزهای اخیر اظهار کرد: افزایش تقاضا در 
روزهای اخیر دلیل اصلی گرانی مرغ در بازار به شــمار  می رود. ضمن اینکه 
با توجه به نوسان چشمگیر قیمت سایر محصوات پروتئینی از جمله ماهی 
و گوشت قرمز، تقاضای خانوارها به سمت خرید مرغ سوق داده شده است.

وی، فروش هر کیلوگرم مرغ با نرخ 13 هزار تومان را از دیدگاه انجمن غیر 
منطقی دانست و گفت: کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد. تاخیر در بارگیری 
نهاده های دامی، افزایش هزینه های حمل ونقل، هزینه های نگهداری و فروش، 
حامل های انرژی، کاهش جوجه ریزی، نوسان قیمت های جهانی و افزایش دو 

برابری نرخ مکمل ها و خوراک دام از دیگر عوامل گرانی قیمت مرغ است.
رئیس  انجمن پرورش دهندگان  مرغ گوشــتی، نرخ کنونی هر کیلو مرغ 
زنــده درب مرغداری را 8500 تا 9 هزار، مــرغ آماده به طبخ در غرفه های 
میادیــن میوه و تره بار  12 هزار و 500 و خرده فروشــی ها را تا 13 هزار و  

600 تومان اعام کرد.

دایل گرانی مرغ اعام شد

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۱۰/2
قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف

22/492/00037/500/000پراید 1111
22/709/00035/300/000پراید 2131
23/400/00035/200/000پراید3151
74/952/600129/000/000چانگان4
 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
40/595/70071/000/000پژو پارس10
42/481/00080/000/000پژو پارس TU5 کاس 1113
36/286/00060/500/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/500/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10071/500/000پژوv8  206صندوقدار14
15)LX( 33/535/40060/500/000سمند ال ایکس
16EF7 34/338/20061/000/000سمند
36/616/00063/000/000سمند دوگانه سوز کاس 1716
46/989/40081/500/000دنا18
53/265/800116/000/000تندر پاس اتوماتیک19
47/128/30091/000/000پژو 207 دنده ای20
21S5 98/640/000169/000/000هایما
50/000/00092/000/000اچ سی کراس22
48/264/00087/500/000پارس تندر23
54/361/900116/000/000 207 اتوماتیک24

114/994/000239/000/000پژو 252008 
39/590/00063/000/000رانا26

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نگاه دوگانه به بودجه
در شعار و عمل



گزارش روز
صفحه ۵

دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷ 
۱۶ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۸۲

افقی:
1- از رســوم رایــج در اعیاد و روزهــای مبارک- 
ایه ای از البســه چند ایه 2- نوعــی بیماری روانی 
کــه شــخص مبتــا دیگــران را حقیــر و کوچک 
می پندارد 3- شــالوده- نیاز دردمندان- کشــتی گیر 
طا بــرده کشــورمان در المپیک 2000 ســیدنی - 
پهلوان 4- بخشی از ترمز خودروها- مقامی در قانون 
اساسی- عطرمایه گیاهان 5- پرتاب سنگ- نگرنده، 
بیننده- فریاد تشــویق 6- تاش بیهوده- قســمتی از 
ســازه خودروها- نامی برای مردان 7- مشــهدی در 
نزدیکی کاشــان - تســمه چرمی- از انواع زراعت 
8- نفس- جمع نیت- نگارگر- آب عرب 9- اسب 
چاپار- چمنزار- معارفه 10- مقابل تشنه- بوته گل- 
احساســی ناخوشــایند در بدن 11- دشوار- خواهر 
مهین- خصومت 12- همداستان یوسف- درخواست 
و آرزو- اســلوب 13- شهر سوهان- تختال، شمش 
فوادی ســنگین- گیرنده- نشــانه وجود مفعول در 
جمله 14- این شــیوه برخورد کشورمان با استکبار 
را گاه نشــانه ضعف ما پنداشته اند 15- نوعی گروه 

خونی- رهاوردی خوشمزه از محدوده تبریز.

عمودی:
1- دشمن موعود بشریت )عج(- بیماری آزار 
دادن دیگران- ســوگند 2- ادیب نوبل برده 
دانمارکی در ســال 1944 - این پدیده جوی 
بسیاری از حیوانات را در معرض انقراض قرار 
داده اســت 3- مادر ورزشها- رفت و آمد- 
صدر اعظم آلمان- صوت تأســف 4- پسوند 

شماره 11299 جدو    ل

نسبت- توهین آمیز- منسوب به پیامبری از 
بنی اسرائیل 5- از وسایل گرمازا- آمدن- در 
فارسی به معنای بخل و لئامت به کار می رود 
6- سمی در جریان خون- اولین مؤذن اسام- 
صدای افتادن در آب و لجن 7- تبانی- گذرگاه 
باریک- در لغــت به معنای قد و قامت آمده 
است 8- خرس عرب- پول رایج در آفریقای 
نوعی خط کش  صادراتی-  زیرانداز  جنوبی- 
9- شهر بادگیرها- ظاهر شدن- محل اتصال 
رود دز به کارون در خوزستان 10- وزارتخانه 
منحل شده- سهل و شدنی- شتابنده 11- موی 
سر بافته شده- از شاهان اشکانی- گاوچران 
آمریکایــی 12- کانال و ترعــه- فراموش 
شده- تنگ بودن 13- آخرین نت موسیقی- 
واحدی در صنایع فواد- وزنی برای سنجش 
طا- از ضمایر- 14- نام رسمی ورزش پینگ 
پنگ- جوان در کام حکیم طوس 15- نیاز 
اساسی شبکه های راه آهن- آزمون- روحانی 

دربار فرعون.

❖

»شــانزه لیزه« خیابانی در پاریس پایتخت 
فرانسه است که در اصطاح قدیمی معروف به قدم 
زدن است این روزها پذیرای گام های محکمی از 
سوی مردم بوده تا مطالبه شان از دولت را به واسطه 
اعتراض خیابانی مطرح کنند، معترضان فرانسوی 
که به »جلیقه زرد ها« موســوم شده اند، به گران 
شدن قیمت ســوخت و سیاست های اقتصادی 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه دست به 
اعتراض زده و در شهرهای مختلف فرانسه از جمله 

پاریس تظاهرات کردند.
اعتراض ها با شــکایت از افزایش بهای ســوخت 
شروع شد اما به تدریج به خشمی عمومی نسبت به 

هزینه های زندگی تبدیل شد.
اصاحــات تجاری و حامی کســب وکار امانوئل 
ماکرون با این هدف اعام شده بود که اقتصاد فرانسه 
را به صــورت جهانی رقابتی تر ســازد، اما کارگران 
فرانســوی این تغییرات را خصمانــه و آنها را باعث 

تضعیف حقوق شان می بینند.
رئیس جمهور جوان فرانســه تاکنون سه بار در 

مقابل معترضین عقب نشینی کرده است.
او در گام اول افزایــش مالیات بر ســوخت را به 
صــورت موقت تعلیق کرد، ســپس در گام بعدی به 
صورت کامل آن را از بین برد و از ردیف بودجه سال 
آینده فرانســه حذف کرد. در گام سوم نیز ماکرون 
وعده داد مالیات بر درآمد بازنشستگانی که تا ۲ هزار 
یورو در ماه مستمری دارند را حذف کرده و قرار شد 

حداقل حقوق را افزایش دهد.
کارشناسان سیاسی معتقدند بی عدالتی های شدید 
اجتماعی نئولیبرال تحت حمایت دولت، علت اصلی 
تظاهرات جلیقه زردها در فرانســه است که مالیات 
غیرقابل قبول باای ســوخت بخــش نمادین این 
موضوع مهم است. فعاان فرانسوی خواهان آزادی و 
برابری هستند نه یک ژست سیاسی بی معنی که آنها 

آن را رد می کنند.
رهبران اعتراضی قصــد دارند بر دولت ماکرون 
اعمال فشــار کنند، تقاضاها فراتــر از بحث مالیات 
باای سوخت است. خشم عمومی در سراسر فرانسه 
درمورد بی عدالتی اجتماعی است اعتراضات جلیقه 
زرد ها در اواسط ماه نوامبر برای بهبود استانداردهای 
زندگی، پایان دادن به ریاضت اقتصادی، شــفافیت 
دولت و پاسخگویی به مردم عادی، همراه با خواستار 
اســتعفای ماکرون و دولت غیرمردمی او آغاز شــد. 
رضایت عمومــی او از ۶۲ درصد پس از انتخابات به 

۲۳ درصد کاهش یافته است.
سردرگمی اروپا

 پیــروزی ماکرون برای رهبران اروپایی بســیار 
خوشحال کننده بود. مقامات بروکسل در حال حاضر 
با توجه به تضعیف رئیس جمهور فرانسه در یک فضای 
ناتوانی در تصمیم گیری قرار گرفته اند، در ظاهر آنها 
منتظر هستند تا ببینند تحوات به کدامین سو پیش 
می رود ولی در باطن به دنبال حل این منازعه هستند، 
بحران فرانسه اتحادیه اروپا را وارد دوران سردرگمی 
کرده اســت. رجب طیب اردوغــان رئیس جمهوری 
ترکیه در واکنش به تظاهرات گسترده جلیقه زردها 
در سراســر فرانسه اعام کرد:  وقایع روی داده نشان 
می دهد که اروپا در تامین دموکراسی، حقوق بشر و 

آزادی ناموفق بوده است.
ولی اه نانواکناری نماینده مردم بابلســر و عضو 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »اروپا در رابطه 
با کشــورهای دیگر موضع دموکراسی می گیرد اما با 

آنهایــی که منظور دارند و هم موضع نیســتند حتی 
با اینکه اقداماتشــان مردم پسندانســت مانند ایران 

موضعشان مغرضانه است.«
وی ادامه می دهد: »به عنوان مثال اقدام تروریستی 
عربستان در رابطه با خاشقچی آن طور که باید از سوی 

اروپا و آمریکا محکوم نشد.«
نانواکناری تاکید می کند: »اگر این حوادثی که در 
فرانسه رخ داد در کشوری مانند ایران رقم می خورد 
تمام اروپا درکنار هم قرار می گرفتند و خصمانه علیه 
جمهوری اســامی ایران نظر می دادنــد ولی امروز 
مطالبات مردمی فرانســه که چندین کشته هم داده 
است هیچ اعتراضی را صورت نداده اند و در پشت پرده 

از دولت ماکرون حمایت هم می کنند.«
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس می افزاید: »باید افکار عمومی را نســبت به 
اقدامات غیر مسئوانه کشورهای اروپایی روشن کنیم 

تا مورد قضاوت قرار بگیرند.«
جلیقه زرد ها در آن سوی مرزها!

تظاهرات هــای اعتراضی در فرانســه از هفدهم 
نوامبر )۲۶ آبان ماه( آغاز شــد و معترضان نام خود 
را بــه دلیل جلیقه زردی که برای جلوگیری از جلب 
توجه و جلوگیری از تصادف استفاده می شود، »جلیقه 

زرد« گذاشته اند.
نگرانی بزرگ اتحادیه اروپایی این است که جنبش 
جلیقه زردها همانند بهار عربی به شکلی دومینویی به 
دیگر کشورهای قاره سبز سرایت کند. نارضایتی های 
اقتصادی موضوعی است که ناسیونالیست های افراطی 
و چپ های افراطی نهایت بهره را از آن کسب می کنند. 
اتفاق جالب اینجاست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا از این تحوات به شــدت خشــنود اســت تا 
جایی کــه می گوید: معترضان فرانســوی نام من را 

صدا می کنند. 
ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری 
در واکنش به اعتراضات فرانسه نوشت: »توافق پاریس 
خیلی خوب برای پاریس کار نکرد. اعتراضات و آشوب 
سراســر فرانسه را فرا گرفته است. مردم نمی خواهند 
پول هنگفتی به اکثر کشور های جهان سوم بدهند تا 
شــاید از محیط زیست حفاظت شود. شعار می دهند 

»ما ترامپ را می خواهیم!««.
ازم به ذکر است ترامپ سال گذشته میادی از 
توافقنامه آب و هوایی پاریس خارج شــد و آن را به 

ضرر اقتصاد و مردم کشورش دانست.
جنبش اعتراضی مردم فرانسه به سیستم اقتصادی 
این کشور و همچنین نظام سرمایه داری از حدود یک ماه 

کوشــکی تاکید می کند: »رفتار پلیس فرانسه را 
حتی قوانین داخلی این کشور نفی می کند، عملکرد 
آنها به شدت در تناقض با مباحث حقوق بشری است 
که حتی مطبوعات اروپایی و سران احزاب مخالف در 
پارلمان فرانســه به آن اذعان داشتند که این رفتارها 
نقض حقوق اولیه شهروندی است که متاسفانه توسط 

پلیس و دولت فرانسه اعمال شد.«
وی اضافه می کند: »ســؤال اینجاست با توجه به 
اینکه برخی از نشریات آلمانی و غیره این اعتراضات را 
انعکاس می دهند چرا برخی از رسانه های داخلی ایران 
که مدعی جریان آزادی و مخالف سانسور هستند این 
موارد را بازتاب نمی دهند و یا به شــکل خیلی کوتاه 

به آن می پردازند؟«
 این استاد دانشگاه تصریح می کند: »احتماا این 
نشــریات داخلی احساس شرمســاری می کنند! این 
درحالی اســت که اگر در گوشه ای از ایران یک مامور 
پلیس بخواهد یک متخلف را دستگیر کند و مشکلی 
پیش بیاید جنجال به پا می کنند، چند روز تیتر یکشان 
را بــه این موضوع اختصاص می دهند و با نمایندگان 

** نانواکناری عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی: اگر این حوادثی 
که در فرانسه رخ داد در کشوری مانند 

ایران رقم می خورد تمام اروپا درکنار هم 
قرار می گرفتند و خصمانه علیه جمهوری 

اسامی ایران نظر می دادند ولی امروز 
مطالبات مردمی فرانسه که چندین کشته 

هم داده است هیچ اعتراضی را صورت 
نداده اند و در پشت پرده از دولت 

ماکرون حمایت هم می کنند. 

پیش در پاریس شکل گرفت و به چند شهر دیگر اروپا 
از جمله بروکسل پایتخت بلژیک نیز کشیده شده است.
همچنیــن ده ها نفر از مــردم لندن به پیروی از 
اعتراضات مردم فرانسه به پل وست مینیستر در مرکز 

لندن رفتند و تجمع کردند.
از سوی دیگر دامنه اعتراضات در فرانسه به هلند 
نیز رســیده است و ده ها نفر در شهرهای این کشور 
علیه دولت هلند شعار دادند، در این راستا خبرگزاری 
آناتولــی ترکیه گــزارش داد که ایــن اعتراض ها به 
شهرهای هلند نیز کشیده شده و نزدیک به ۲۰۰ نفر 
از معترضان هلندی در خیابان های اهه، ماستریخت، 
نی میخــن، آلکمار، لیوواردن، خرونینگن دســت به 
تظاهرات زده انــد همچنین پلیس هلند چهار تن از 

این معترضان را بازداشت کرده است.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس طی گزارشی نوشت 
معترضان فرانسوی از مرزها عبور کردند و خود را به 

بلژیک و هلند رساندند.
چرا سرکوب؟ چرا سانسور؟ 

سرکوب وحشیانه معترضین در تصاویر و فیلم ها 

هم طیف مصاحبه می کنند و کل نیروی انتظامی را 
زیر سؤال می برند که چرا به یک متخلف اهانت کننده 

به مامور پلیس واکنش نشان داده اند!«
این کارشــناس مسائل سیاســی ادامه می دهد: 
»همیــن رســانه ها در برابــر این جنــگ نابرابر در 
خیابان هــای پاریس که یک طــرف مردم بی دفاع و 
بی ســاح و طرف دیگر نیروهای تانک سوار هستند 
واکنشــی نشــان نمی دهند و باید دید چه ارتباطی 
میان آنها و دولت ســرکوبگر فرانسه وجود دارد؟ آیا 
می خواهند این زشــتی ها را نشان ندهند؟«کوشکی 
تاکید می کند: »در کنار شــماتت دولت ماکرون باید 
رسانه هایی را شماتت کرد که این حقیقت ها را مخفی 
می کنند و البته شاید احســاس بدی پیدا می کنند 
چراکه آن اســطوره ای که از لیبرالیسم ساخته اند در 
هم می ریزد و ابراز تاسف هایی که می کنند از اینکه در 
ایران آزادی نیست و پلیس ایران خشن بوده و فرانسه 
و اروپــا را عالی می پندارند اکنون این اســطوره های 

دروغین درهم شکسته است.«
تزلزل نظام سرمایه داری

البتــه در میانــه اعتراضــات مردم فرانســه به 
سیاست های اقتصادی مکرون، به ویژه افزایش قیمت 
ســوخت، بســتر برای حضور گروه های راستگرا نیز 

فراهم شد. 
لوکاس مایکلیونس خبرنگار خبرگزاری فرانســه 
در توئیتر خود عکسی را منتشر کرد که نشان می داد 
برخی با در دســت داشــتن پاکاردی که روی آن 
نوشــته شده بود »فرگزیت« فرصت را مهیا  دیده اند 
تا خواسته شــان بر سر جدایی فرانســه از اروپا را به 

نمایش بگذارند.
 ماریون فابین تحلیلگر مسائل اروپا نیز در حساب 
فیسبوک خود نوشت: هشــدار! هشدار! معلوم است 
که ســرمایه داری نئولیبرالیســم جز تشدید فشارها 
علیه فقیران هیچ راه  حلی برای کنترل تغییرات آب 
و هوایــی در نظر ندارد؛ اما زمانی که خشــم فقرا به 
خشونت ارتجاعی تبدیل  شود، فرصت برای عرض اندام 
راســتگراهای افراطی مهیا می شود و ما باید مراقب 

این باشیم.
شــایان ذکر اســت که مکرون اعــام کرده بود 
قیمت های ســوخت را به دلیــل کاهش مصرف و به 
دلیل حفاظــت از محیط زیســت افزایش می دهد.

از سوی دیگر، گروه های فمینیستی، ضدفاشیستی، 
ضدسرمایه داری و ضدنژادپرستی نیز از این اعتراضات 

حمایت کرده اند.
عقب نشینی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
از طرح مالیاتی خود و تهدید پلیس به مقابله سخت 
با معترضان، هیچ یک نتوانســته آتــش اعتراضات 
گسترده ای را که از هفته ها پیش در این کشور شعله ور 
شده خاموش کند و معترضان موسوم به جلیقه زرد ها 
در شهر های فرانســه اعتراضات گسترد ه ای را برگزار 
کردند.  اعتراضاتی که از همان ابتدا با خشونت پلیس 

تا بن دندان مسلح مواجه شد.
به طورکلی بحرانی که امروز فرانسه را در بر گرفته 
تنها بخش کوچکی از ناراحتی مردم از سرمایه داری 

است که سبب شده در فرانسه خود را نشان دهد. 
در آمریکا نیز شاهد همین اتفاق بوده ایم و انتخاب 
دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور این کشور ناراحتی 
جامعــه آمریکایی از سیاســت های اقتصادی لیبرال 
و ســرمایه داری بوده است. آنچه در فرانسه شاهدیم 
به طورکلی نمود عینی بحران ســرمایه داری در کل 

جهان است.

به خوبی مشخص است اما آمارها هم خود گویای این 
حقیقت تلخ می باشد.

بر اساس گزارش رسانه های فرانسوی شمار تلفات 
تظاهرات جلیقه زردها از ۱۷ ماه نوامبر تاکنون به ۸ 

نفر رسیده است.
همچنین از آغاز تظاهرات تاکنون ۸ نفر در جریان 
این تظاهرات جان خود را از دســت داده و حدود ۷ 

هزار نفر نیز بازداشت و یا مجروح شده اند.
محمدصادق کوشــکی عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »اعتراضات 
فرانســه از ســال گذشــته مقارن بــا روی کار 
آمــدن ماکرون بوده و ایــن اعتراضات صنفی و 
مسالمت آمیز است که با دخالت و واکنش پلیس 

به خشونت کشیده شد.«
وی ادامــه می دهد: »عموم معترضین کســانی 
هســتند که به خاطر وضعیت معیشتی و در اعتراض 

به ریاضت اقتصادی که توســط ماکرون اعمال شده 
مجبور به اعتراض و اعتصاب شــدند، چه اعتراضات 
سال گذشته از سوی کارکنان قطارهای بین شهری 
و حمل ونقل و چه اعتراضات کنونی که صنفی بود و 
کم کم گسترده شد و جنبه مردمی و عمومی پیدا کرد 

هر دو را پلیس با خشونت سرکوب کرد.«
این استاد دانشگاه می افزاید: »اکنون کار به جایی 
رســیده که شاهد آمار کشته ها و مجروحان به چند 
صد نفر مجروح و چند هزار مورد بازداشــت از جمله 

جوانان دبیرستانی هم بودیم!«
این کارشــناس مسائل سیاســی تاکید می کند: 
»اعتراضاتــی را که سیاســی نیســت بلکــه جنبه 
مطالبــه صنفی داشــته و ضد امنیــت ملی نبوده و 
تنها سیاست های انقباضی اقتصاد دولت را به چالش 
می کشد را آیا پلیس حق دارد افراد معترض را به قتل 
برساند و یا صدها نفر را زخمی کند؟ که حتی دیدیم 

برخی از مردم نابینا شده اند!«

بازتاب اعتراضات فرانسه مشت چه 
کسانی را باز می کند؟ - بخش نخست

ماشه جلیقه زرد 
بر پیشانی حقوق بشر دروغین غرب

هدیه آقاپور

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳9۷/۷/۲۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمود نجفی اصل به 
شماره ملی ۰۰۳۳۸4۳4۶5 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای حسین نجفی اصل به شماره ملی ۰۰4۲4۸5۲۶۶ 
به سمت نایب رئیس و آقای قاسم نجفی اصل به شماره 
ملی ۰۰4۲994۳5۷ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت 
حمیدرضا علیرضایی به شماره ملی ۰۰۶۸۸559۱5 به 
سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران( انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات 
و قراردادها و عقود اســامی با امضــای هر یک اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه اوراق 
عــادی و مکاتبات اداری با امضــاء مدیرعامل یا هر یک 
از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳9۷/۰۷/۳۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی اصل به شماره ملی 
۰۰۳۳۸4۳4۶5 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین 
نجفی اصل به شــماره ملی ۰۰4۲4۸5۲۶۶ به ســمت 
رئیس هیئت مدیره آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 
۰۰4۲994۳5۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید 
جعفر حسینی به شماره ملی ۳99۲۰۶۲۶5۱ به سمت 
مدیرعامل )خارج از سهامداران( امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود 
اسامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مراسات با  امضاء مدیرعامل 
یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳ 

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

به استناد صورتجلسه هیئت 
امنا مــورخ ۱۳95/9/۲4 و 
مجوز ســازمان هواپیمایی 
کشوری به شماره 55۰۳۶ 
مجوز  و   95/۱۱/۳ مــورخ 
ســازمان حــج و زیارت به 
شماره 95/۱۷/۲954 مورخ 
95/9/۳۰ و مجوز اداره کل 
گردشگری استان تهران به 
شــماره 95۲/۱۲۶/94۰9 
مورخ 95/۱۰/۷ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نام موسسه 
به فرهنگی خدمات مسافرت 
هوایی گردشگری و زیارتی 
ثامن اائمــه تغییر یافت و 
اساسنامه اصاح شد.  ماده 
ماده ۲ اساســنامه به شرح 
ذیل اصاح گردید: فعالیت 
در زمینه اخذ روادید، تنظیم 
و انجام مسافرت های گروهی 
داخلــی و خارجی، ذخیره 
هرگونــه خدمات  و  مکان 
گردشگری با رعایت قوانین 
و مقررات ســازمان میراث 
دســتی  صنایع  فرهنگی، 
)هرگونــه  گردشــگری  و 
تغییرات در خصوص سهام 
شرکا، مدیران، مکان فعالیت 
و تاســیس شــعبه باید با 
کل  اداره  موافقت  کســب 
صنایع  فرهنگــی،  میراث 
دستی و گردشگری استان 

تهران صورت پذیرد.(

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوائی و زیارتی 
ثامن اائمه موسسه 
غیرتجاری به شماره 
ثبت ۱۶۵۶۹ و شناسه 
ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ 

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

بدون نقطه کور

م الف 3469
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گزارش شــهربانی شهرســتان قزوین 
حاکی اســت که رانندگان اتومبیل های 
کّرات دچار تخلف  به  ارتش شــوروی، 
شده و با شهروندان ایرانی تصادف کرده، 
منجــر به جرح و فوت آنها می شــوند. 

هویــت و نام و عنــوان راننده متخلف 
که با ســرعت می رانــده و به مقابلش 
توجــه نداشــته، معلوم و مشــخص 
اســت اما با اینکه پــدر طفل مقتول 
دادخواست  اســت،  دادگستری  وکیل 
نیســت. کار  در  دادگاهی  و  و محاکمه 

تردد صدها کامیون متفقین در روستای باسمنج تبریز و مرگ یک روستایی
سند:

امنیه کل کشور شماره 12246/ج2
تاریخ 22/7/28

وزارت کشور
محترما طبق گزارش ناحیه 2 ژاندارمری آذربایجان به استناد گزارش گروهان 

2 تبریز به استحضار می رساند:
خانواده هایــی که به منزل 
آنها سر زدیم و بازدید داشتیم، 
بود  میردامادی  خانواده هــای 
که البته من بــه جهت اینکه 
سه شــنبه  روزهای  خانواده ها 
آنجا برای جلســه قرآن جمع 
بار  شــش  حدود  می شــدند 
مراجعــه کردم. یــک بار هم 
از  موســوی  مهندس  آقــای 
منزل ایشــان دیدار داشــتند 
کــه خانواده های ســلیمانی، 
ابطحی،]جــواد[ امــام، لیاز، 
طباطبایی،  شهاب  زیدآبادی، 
بنی یعقوب، توحیدلو، نیکخواه، 
نوروزی، نورمحمدی، باستانی،  
کردی نــژاد، ســلطانی، حمزه 
غالبی، حســین تاجیک، بهزاد 
خانم  و  نیری، شیرکوند  نبوی، 
داشتند.  نیز حضور  سیاســی 
البته بعضی از آنها آزاد شده ها 
از جمله بهزادیان نژاد، حاضری، 
وقفی، امیر ارجمندی را هم پس 
از آزادی یــا در دفتر مهندس 
دیدم یــا در همین دیدارهای 
دســت جمعی، البته در مورد 
بازداشت  شده ها، روزنامه  کلمه 
هم پیگیــر بود؛ از جمله آقای 
علیرضا بهشتی شیرازی، آقای 
علــوی، آقای بهرام محمدی و 

تقی پور.
در دفتر در اصل من مسئول 
دفتر بودم ولی این مسئولیت از 
انواع هیئتی بود. توی هیئت ها 
مسئول هیئت چه کاره است؟ 
توی دفتــر، من هم همان کار 
مسئول هیئت را می کردم. آقای 
شفیعی مسئول بخش حقوقی 
بود ولی تسلط چندانی بر امور 
نداشت بیشتر ژست بود تا یک 
فرد فعال. ولی آقای طایی فعال 
بود حداقل هــم وظیفه که به 
عهده داشت رسیدگی به ایمیل 
و پاسخ دادن را به درستی انجام 
مــی داد. خانم منصوری هم به 
عنوان منشی به تلفن ها پاسخ 
می گفت و اطاعات را بیشتر به 
خانم شریف رازی و در بعضی 

از مواقع به من منتقل می کرد. 
معموا آنهایی کــه با من کار 
داشتند را به من منتقل می کرد؛ 
ولی در اصل  براســاس همان 
دریافتی  اطاعات  عادی  روال 
را یادداشت می کرد و به خانم 
شــریف رازی یا بخش حقوقی 
منتقل می کرد. افرادی هم که 
مراجعــه می کردند به آنها فرم 
خوداظهــار را می داد و آنها پر 
می کردنــد. بیشــتر مراجعین 
هم چون با بخش حقوقی کار 
داشتند، معموا مشتری خانم 
شفیعی  آقای  و  شــریف رازی 
بودند و اگر دیگران بودند آنها 
هم کمک می کردند، مثل خانم 
آبدیــده و علی میردامادی هم 
فقط حضور فیزیکی داشــت. 
گاهی اوقات به من برای دیدار و 
وقت گرفتن از خانواده  ها کمک 
می کرد. خانــم امامی هم اگر 
گاهی اوقات می آمدند به خانم 
منصوری در دادن پاسخ تلفن ها 
و یادداشــت اطاعــات کمک 

می کردند که حضورشان خیلی 
مختصر بــود. خانم غیرت هم 
برای رفتن به منازل خانواده ها 
به دفتر مراجعه می کرد و آدرس 
بعضی از خانواده ها را می گرفت. 
گویا با جمعی از خانم ها برنامه 
داشــتند برای سرکشی. آقای 
محدث را هــم که گفتم فقط 
هفتــه اول چنــد روزی به ما 
کمک کردند و بعدا اگر گاهی 
بــه دفتر می آمــد، صرفا برای 
دیدن من بود. خانم وســمقی 
هفته ای دوبــار مراجعه کردند 
گاهی خــودش مراجعه کننده 
داشت، گاهی هم برای سرکشی 
می آمد نیم ســاعتی می ماند و 
می رفت. آقای دکترعابد جعفری 
البته اغلب  مرتب می آمدنــد، 

حضورشان بین یکی دو ساعت 
طول نمی کشید ولی می آمدند، 
اگر مورد نیــاز به کمک مالی 
داشت کمک را می دادند به ما 
پرداخت  مستقیم  خودشان  یا 
البته  می رفتند.  و  می کردنــد 
ایشان در دفتر یک بار با خانم 
آقای  محتشــمی پور همســر 
تاج زاده برای کمک رســانی به 
خانواد ه ها جلسه ای داشتند که 
خانم محتشمی پور نپذیرفتند و 
محول کردند به خانم مجردی 
که البته ایشــان هم همکاری 
نکردند. البته آقای الویری فرد 
دیگری را معرفی کردند که او 
هم قضیه همــکاری را جدی 

نگرفت.
دو  آقای محمودیــان هم 
یا ســه بار به دفتــر آمدند که 
یک بــار آن در رابطه با تایپ 
وصیت نامه اش بود که از متن 
آن واقعــا خبر  نــدارم. البته 
علی رغم اینکه از سابقه ایشان 
مــن هیچ اطاعی نداشــتم و 

مدت کوتاهی بود با او آشــنا 
شده بودم ولی رفتار دلچسبی 
داشت و به همین جهت زود با 
ما پســرخاله شد! شاید هم از 
ســادگی و ساده لوحی ما قصد 
خاصــی را داشــت، نمی دانم؛ 
آقای  بهشت زهرای  اقدام  ولی 
از  ]فیلمبــرداری  محمودیان 
بهشــت زهرا و ارسال آن برای

BBC[ و قضیــه چــاپ خبر 
سعیده پورآقایی که البته قسم 
می خورد و می گفت هیچ کدام 
کار من نیســت و تمــام این 
اقدامــات را حنیــف مزروعی 
اول  انجام می دهد؛ من ساده، 
باورم شــده بود فکر می کردم 
ایشان درســت می گوید ولی 
حاا که به نــوع رفتارش فکر 

می کنــم به گمانــم که ریگ 
اصلی به کفش او بوده اســت 
البته بــاز هم خــدا می داند، 
شــاید من دارم گنــاه او را به 
گردن خود ســنگین می کنم. 
ولی یک بار هــم برای بازدید 
از خانواده های زندانی به دنبال 
من آمد چون ماشین نداشتم 
یک بار هــم در باره فردی که 
همسر و عروسش کشته شده 
بودنــد و در خیابان ولی عصر 
مغازه داشــت آمد. گویا رفته 
بود و با او صحبت کرده بود که 
او نیز از آقای موسوی شکایت 
داشــت و آمده بود که من از 
طریق دفتر آقای موسوی برای 
ایشان وقت بگیرم که ایشان به 
نزد آقای موسوی برود و اظهار 
گایه خود را بکند. حتی قرار 
شــد ابتدا با هم به دیدن آن 
فــرد برویم که اســمش را به 
یاد نــدارم. محمودیان توصیه 
می کرد از پرونده ها کپی تهیه 
کنید که اگر به هر دلیلی اصل 

آن رفت حداقل کپی داشــته 
باشید. چون در جریان تهدیدها 
قرار داشت و همیشه می گفت 
این احتمال را بدهید که یک 
روز ریختند اینجا و همه چیز را 
بردند چه کار خواهید کرد. من 
می گفتم ما که کار محرمانه ای 
نمی کنیــم، هر وقــت هر که 
آمــد ما مدارک را دو دســتی 
گرچه  می کنیم.  آنهــا  تقدیم 
ما به خانواده ها اطمینان داده 
بودیم از اطاعات و تلفن های 
آنهــاد محافظت می کنیم ولی 
کار هیئت و عادت به این کار 
متأسفانه ما را چندان متوجه 
ایــن ریزه کاری هــا نکرده بود 
و مســائل را خیلی سرســری 

می گرفتیم

اخباروفیلمهایجعلیچطورسرازBBC درمیآورد؟
   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

 اقدام بهشت زهرای آقای محمودیان ]فیلمبرداری از بهشت زهرا و ارسال آن 
برای BBC[ و قضیه چاپ خبر ســعیده  پورآقایی که البته قسم می خورد و 
می گفت هیچ کدام کار من نیست و تمام این اقدامات را حنیف مزروعی انجام 
می دهد؛ من ساده، اول باورم شده بود فکر می کردم ایشان درست می گوید.

ذلتدولتمرداندردناکترازرنجاشغال
۳۹    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

۵

در ساعت 11 شــب 22/3/1 چهار نفر مکاری )چاروادار( اهل قریه امناب، 
محال مهران رود در پاسگاه باسمنج آمده، اظهار می دارند که تقریبا در نیم سنگی 
باســمنج، یکی از ماشین های متفقین از سیســتم جدید که از تهران به تبریز 
می آمده و در تاریکی شب، شوفرش شناخته نشده، یک نفر از همراهان ما را که 
موسوم به مظلوم فرزند ابوالقاسم بوده، زیر ماشین گرفت، بدنش مجروح و فوت 

نموده، جنازه اش را همراه آورده در کاروانسرای خلیل باسمنجی گذرانده ایم...
به موجب گزارش اخیر ناحیه، چون قضیه در شــب اتفاق افتاده و موقعی 
جریان قضیه از طرف رفقای متوفی به پاسگاه باسمنج اطاع داده شده که تا آن 
ساعت صدها کامیون متفقین از محل وقوع حادثه رد شده بودند. لذا تشخیص 

و معرفی مرتکب جهت مامورین ژاندارم غیر مقدور می باشد.
معاون ژاندارمری کل کشور 

سرتیپ سطوتی 184
مرگ فرزند وکیل دادگستری 

در اراک براثر تصادف اتومبیل نیروی آمریکا
ســند زیر، حکایتی تکان دهنده از مرگ دلخراش کودکی 8 ساله است که 
توســط یک اتومبیل آمریکایی زیر گرفته شــد چون کودک فرزند یک وکیل 
دادگســتری بوده، باعث می شود تا گزارش را شخص رئیس شهربانی کل کشور 
بنویســد و جزییات ضرب و جرح کودک معصــوم را روایت کند. هویت و نام و 
عنوان راننده متخلف که با سرعت می رانده و به مقابلش توجه نداشته، معلوم و 
مشخص است اما با اینکه پدر طفل مقتول وکیل دادگستری است، دادخواست 
و محاکمــه و دادگاهی در کار نیســت. در آخر گزارش آمده که جنازه طفل به 

فامیلش تحویل داده شد... همین.

صفحه 6
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

۱6 ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰8۲

در خیابان شاهپور کوچه گردو تصادف و... در اثر تصادف سپر اتومبیل به طفل 
نامبرده )وضعیت طفل فوق العاده بد، پارگی از چهارانگشــت باای کشــاله ران 
راســت و ریزش خون زیاد، پارگی پشــت زانوی چپ برای جلوگیری از ریزش 
خون، 15 بخیه فلزی زده شده، چون طفل قادر به تکلم نیست اگر تا صبح فوت 
ننماید، متجاوز از بیســت روز معالجه ازم دارد.( از اشخاصی که در محل واقعه 
حضور داشته بازجویی به عمل آمده، اظهار می نماید، تقریبا ساعت 7 بعد ازظهر 
اتومبیل آمریکایی که با سرعت زیاد از خیابان شاهپور به طرف پایین و از سمت 

راست خود می آمده و هوشنگ طفل متوفی که از طرف راست خیابان به طرف 
چپ خیابان می رفت، اتومبیل به او رســیده ترمز نموده، چون سرعت سیر زیاد 
بوده، موثر واقع نشده، سپر اتومبیل مزبور به طفل تصادف ، او را به زمین پرت 
کرده که در نتیجه مجروح شــده در بیمارستان فوت می نماید... جنازه طفل به 

فامیلش تحویل...
رئیس شهربانی کل کشور 

سرتیپ ضرابی 185
حادثه آفرینی رانندگان روسی در تهران

تصادفات با اتومبیل و کامیون های نظامی متفقین، همه نیروهای  اشغالگر را 
در بر می گرفت. از یک ســوی انگلیس ها و آمریکایی ها و از دیگر سوی، روس ها 
و ارتش سرخ شــوروی که ظاهر آزادی خواهی و حمایت از طبقات فرودست را 
داشــت اما عما به همان ها تعرض کرده و بدترین ظلم و ستم را نسبت به آنها 
روا می داشت. نمونه هایش بسیار بود و همچنان روس ها نیز همانند آمریکایی ها 
و انگلیســی ها پاســخگوی جنایات و فجایع خود نبودند. اسناد زیر نمونه ای از 

همین جنایات است:

سند:
وزارت کشور 
اداره سیاسی 

تاریخ 22/8/11
شماره عمومی 51517

شماره خصوصی 5406/س
وزارت امورخارجه

طبق گزارش شهربانی کل در تاریخ هفتم آبان ماه جاری یکی از اتومبیل های 
نیروی شــوروی که شماره و هویت راننده آن معلوم نشده، در خیابان شاه براثر 
سرعت سیر به اسماعیل و نصرت تابان که در مقابل محکمه دکتر مقاده ایستاده 
و مشغول صحبت بودند، تصادف و هر دو نفر را سخت مجروح کرده و اتومبیل 
بدون توقف رفته است. اسماعیل مزبور بافاصله درگذشته و نصرت به بیمارستان 

اعزام شده است.
وزیر کشور 

رئیس اداره سیاسی186
شکایت فرماندار قزوین 

از حوادث مکرر رانندگی سربازان ارتش سرخ
گزارش شــهربانی شهرستان قزوین حاکی است که رانندگان اتومبیل های 
ارتش شوروی ، به کررات دچار تخلف شده و با شهروندان ایرانی تصادف کرده، 
منجر به جرح و فوت آنها می شوند. شکایت فرماندار قزوین حکایت از آن دارد که 
هیچکدام از درخواست های شهربانی یا فرمانداری و یا استانداری مبنی بر تعقیب 
و محاکمه ضاربین و قاتلین نتیجه نداشته و پاسخ داده نشده است. این هم از آن 
نامه و شکایت هایی است که به آرشیو تاریخ سپرده شد تا امروز پس از گذشت 
70 سال در مقابل دیدگان ناظران نسلی دیگر گشوده شود و آنها دریابند که در 
دورانی نه چندان دور مردم ایران به دلیل سرسپردگی و وابستگی دولتمردان و 
بر رنج  اشغال  حاکمان شان به بیگانه و خارجی، چه خفت و ذلت و خواری را عاوه  
و اســارت تحمل کردند. تا قدر امروز را بدانند و از توســل و تمسک به خارجی 
و بیگانه از هر مدل و با هر عنوان بپرهیزند به خصوص نوع غربی اش و به ویژه 
مدل آمریکایی و انگلیسی که بدسابقه ای از خود در تاریخ برجای گذارده است.

سند:
فرمانداری قزوین

تاریخ 25/2/5
وزارت کشور

بر طبق گزارشــات اداره شهربانی قزوین در اثر تصادف اتومبیل های نیروی 
شوروی و افراد ارتش سرخ مقیم قزوین متناوبا مطابق فهرست ضمیمه خسارات 
جانی و مالی به اشخاص وارد شده که در هر مورد به موقع خود ضمن یادداشت های 
رسمی از ویس کنســولگری تقاضای تعقیب مرتکبین و ترمیم خسارات وارده 
به عمل آمده، اخیرا از ویس کنســولگری پاسخ می دهند که تحقیقات راجع به 
موضوعات باا هیچگونه نتیجه ندارد و مقصرین کشف نگردیدند. با عرض اینکه 

فعا نیروی سرخ، قزوین را تخلیه نکرده، اینگونه موضوعات منتفی شده...
فرماندار شهرستان قزوین187

سند:
اداره کل شهربانی 

اداره سرکانتری
تاریخ 24/8/19

شماره 5685/21/966/ب
وزارت کشور 

گزارش شــماره 4350/1637 شــهربانی اراک ذیا معروض می گردد؛ در 
تاریخ 24/8/7 یکی از اتومبیل های حامل جرثقیل به شماره 10233 به رانندگی 
چارلز ای اســن به هوشــنگ طفل 8 ساله سید محمود نبوی وکیل دادگستری 

تصویر فوق سند شکایت اهالي قوچان از نیروهاي شوروي 
است، در این سند فرماندار قوچان مراتب نارضایتي و شکایت 

مردم منطقه از قواي شوروي را به اطاع استاندار مي رساند

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
ســعادت آباد، بلوار سرلشگر خلبان شــهید هادی جوریکی، خیابان 
ســپیدار، پاک 17، ســاختمان صبا، طبقه ســوم، واحد شرقی کد 
پســتی 1998768439 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کیا درمان سامت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5۲5۱8۳ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷5۲6۴۷۹ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه کثیراانتشار کیهان، جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 96/12/29 مورد تصویب واقع شد. موسسه آرمان آروین پارس 
به شناسه ملی 10103538935 به عنوان بازرس اصلی و ساسان منصوری به شماره ملی 0052847519 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۹6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷5۴556

 آگهی مناقصه عمومی 
»نگهداری فضای سبز«

»نوبت دوم«
شــهرداری دامغان در نظر دارد به اســتناد مجوز 

شــورای محترم اسامی شــهر، نگهداری فضای سبز 

بلوارها و میادین سطح شهر دامغان را از طریق مناقصه 

عمومی به شرکت های واجد شرایط ذیل واگذار نماید:

- فعال در حوزه ایجاد و نگهداری فضای سبز.

- گواهینامه تایید صاحیت از مراجع ذیربط.

- داشتن سوابق مفید و رضایتمندی کارفرمایان پیشین.

لذا از کلیه اشــخاص حقوقی واجد شــرایط درخواست 

می گردد از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه 

به امور قراردادهای شــهرداری مراجعه نموده و حداکثر 

تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 97/10/15 نسبت 

به تحویل پاکت های پیشــنهادی به دبیرخانه شهرداری 

دامغان و دریافت رسید اقدام نمایند.
تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطاعات بیشتر:

۰۲۳-۳5۲56۱۱5
www.damghan.ir

شهرداری دامغان 
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 

به آقای ایرج امامی فرزند نامدار
خواهان آقای مهرداد مظفری پور دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای ایرج امامی به خواســته 1- الزام به تنظیم ســند رسمی ملک 
2- اثبات وقوع بیع و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986166600788 شعبه 3 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/01 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده )ایرج امامی( و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده )ایرج امامی( ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر- آزیتا امیدوندی

استان خوزستان- شهرستان شوشتر- شوشتر نو- نرسیده به دانشگاه آزاد- دادگستری شهرستان شوشتر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )ذمه ای(
پرونده اجرایی کاســه 9500123 باستناد قرار داد بانکی 
شــماره 703385651-49254، تاریخ سند: 1392/12/24 
له بانک کشاورزی شــعبه مرکزی اراک علیه )1( محمود 
خدری نام پدر: علــی تاریخ تولد: 1339/06/12 شــماره 
ملی: 0531616134 شــماره شناســنامه: 201 به نشانی: 
سوســن آباد ک پ 3831111353 )بدهکار( )2( حســن 
کفشــی فیجانی نام پدر: ولی اله تاریخ تولد: 1337/06/05 
شــماره ملی: 0058964592 شماره شناسنامه: 13334 به 
نشــانی: اراک جاده فراه بعد از ســه راهی زندان آهنگری 
)3( حســین سوســن آبادی نام پــدر: محمــد تاریخ تولد: 
1344/01/1 شماره ملی 0534487173 شماره شناسنامه: 
4 به نشانی: سوسن آباد ک پ 3831111353 )4( غامعلی 
سوســن آبادی نام پدر: محمد تاریخ تولــد: 1338/01/01 
شماره ملی 0530412411 شــماره شناسنامه 41363 به 
نشــانی: سوســن آباد ک پ 3831111353 )ضامنین(در 
قبال مبلغ 944440000 ریــال اعم از اصل طلب بانک و 
خسارت دیرکرد و سایر هزینه ها تا روز پنج شنبه 97/10/20 
)روز مزایده( و مبلغ 47/047/000 ریال نیم عشر در اجرای 
ثبت اراک تشــکیل و اجرائیه در مورخــه 95/5/29 اباغ 
و رعایت مــاده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت پس 
از اباغ اجراییه طبق درخواســت بانک کشاورزی بستانکار 
پرونــده طی نامــه وارده 4381- 95/8/3 پاک 3373/68 
بخش 1 اراک ملکی حسن کفشی فیجانی )مدیون( در تاریخ 
95/9/20 بازداشت و به بدهکار اخطار گردید. ملک بازداشتی 
که عبارســت است از ششدانگ قطعه دوم تفکیکی پاک به 
شــماره 68 فرعی از 3373 اصلی مفروز و مجزی شــده از 
شانزده فرعی از اصلی مذکور به مساحت عرصه یکصد و نود 
و دو متر وچهل صدم مترمربع بخش 1 اراک ذیل ثبت 2643 
صفحه 478 دفتر جلد 26 اماک بخش مربوطه به نام حسن 
کفشی فیجانی ســند صادر و تسلیم گردیده است و حدود و 

مشخصات آن به شرح ذیل می باشد.
شــماا به طول 30/95 متر به خط مســتقیم مفروضی به 
قطعه اول شــرقا بطول 9/20 متر به خط مستقیم مفروض 
به قطعه ســوم تفکیکی جنوبا بطــول 20/75 متر دیوار به 
دیوار پاک 3373/3 و شــش تفکیکی غربا بطول 9/30 

متر به خط مستقیم مفروض شارع
ملک شــامل یک دســتگاه ســاختمان دو طبقه بصورت 
مسکونی با زیربنای هر طبقه حدود 140 مترمربع با اسکلت 
فلزی ســقف طاق ضربی- نما سنگ- طبقه همکف یک 
خوابــه و طبقه اول دو خوابه- کــف طبقه همکف پارکت 
و  کــف طبقه اول موزائیک- طبقــه همکف یک خوابه و 
طبقه اول دو خوابه- دیوارها بلکا- آشپزخانه در طبقات اپن 

همراه با کابینت- سیســتم سرمایشی کولر آبی- سیستم 
گرمایشی بخاری گازی- درب و پنجره فلزی- کف حیاط 
موزائیک- دیوارهای حیاط ســیمانی- طبقه همکف دارای 
پارکینگ- پشــت بام ایزوگام- و قدمت بنا حدود 30 سال 

می باشد.
انشــعابات: ملک دارای انشــعابات دو کنتور برق مجزا و 
یک کنتور آب و یک گاز شــهری می باشــد. با عنایت به 
توضیحات فوق، موقعیت و کاربری ملک، کمیت و کیفیت 
مصالح بکار رفته در ســاختمان- تعداد واحدهای ساختمان 
و بالحاظ نمودن سایر عوامل موثر در قضیه ارزش همگی 
و تمامت ملک شــامل عرصه و اعیان بانضمام انشــعابات 
جمعا به مبلغ 7/900/000/000 ریال معادل هفتصد و نود 
میلیون تومان توسط کارشــناس رسمی دادگستری آقای 
مهندس علیرضا حیدری در مورخه 97/5/24 ارزیابی شده 
است که مقدار 13 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پاک 
فوق در قبال طلب بانک کشاورزی شعبه اراک و نیم عشر 
اجرایــی و حق حراج در روز پنجشــنبه مورخه 97/10/20 
از ســاعت 9 صبح الــی 12 ظهر در محــل اجرای ثبت 
اراک از طریــق مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ 
1069791658 ریال )یک میلیارد و شــصت و نه میلیون و 
هفتصد و نود یک هزار و ششصد و پنجاه و هشت ریال( به 
عنوان قیممت پایه شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی از 
طرف خریداران فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده 
برای عموم آزاد اســت و فروش کا نقدی است. خریداران 
می توانند جهت شرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار بانک 
ملی بــه مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلســه مزایده 
شــرکت نمایند و قبل از برگزاری مزایــده از ملک  فوق 
واقــع در اراک خیابان ابوذر خیابان پوریای ولی کدپســتی 
3814179381 ملکی حســن کفشی فیجانی دیدن نمایید 
کلیه هزینه های متعلقه تا روز مزایده به عهده بدهکار است  
و کلیه بدهی ها مربوط به آب- لوله کشی و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و همچنین بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و سایر هزینه  های انتقال به 
عهده خریدار اســت و میزان بدهی های مذکور مشخص 
نیســت و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب 
دارایی و شــهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیلی رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان زمان و مکان مزایده برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار- 97/10/3

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
م الف508 منصوری

پرونده اجرایی به کاســه 9600136 به اســتناد ســند رهنی شماره 
109421-94/11/4 دفتر اســناد رسمی شــماره یک اراک له موسسه 
اعتباری نور شــعبه مرکزی اراک به شــماره ثبت 472532 به آدرس 
اراک خیابان شهید رجایی علیه 1- خانم فاطمه محمدی فرزند حسین 
شماره ملی 0491480997 صادره از شهرری )بدهکار( به نشانی اراک 
خیابان قائم مقام میدان امام حسین شهرک امیرکبیر مجتمع دادگستری 
فاز یک بلوک 3 کد پســتی 3817793365، 2- جعفر صحرایی فرزند 
عشقعلی به شــماره ملی 0531211207 به نشــانی اراک بلوار قدس 
کــوی بهار رازی 13 پاک 15 کدپســتی 3818818734 )راهن( 3- 
امیرحســین محمدی فرزند غامحسین به شماره ملی 0491436556 
)راهن( به نشــانی اراک شــهرک امیرکبیر فاز یک مجتمع دادگستری 
کدپســتی 3817793365 در قبال مبلغ 5/671/940/000 ریال )پنج 
میلیارد و ششــصد و هفتاد و یک میلیــون و نهصد و چهل هزار ریال( 
اعم از اصل طلب شــرکت و ســایر هزینه ها تا مورخ 97/10/26 )روز 
مزایده( و مبلغ 283/200/000 ریال نیم عشر اجرائی تشکیل و اجرائیه 
در مورخــه 96/6/4 اباغ و رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده 
است مورد وثیقه سند رهنی فوق الذکر عبارت است از همگی و تمامت 
ششــدانگ پاک 2064 فرعــی از 14 اصلی واقــع در حومه 2 اراک 
قطعه 361 که به صورت عمارت می باشــد به مساحت 200 متر مربع 
که ســند مالکیت آن ذیل ثبــت 96384 صفحه 331 دفتر 64 اماک 
بخش مربوطه به نام آقای جعفر صحرایی صادر و تسلیم گردیده است 
و حدود و مشــخصات آن بدین شــرح است؛ شــماا: درب و دیوار به 
طول 10 متر به خیابان 10 متری شــرقا: به طول 20 متر اول به قطعه 
697 دوم درب و دیواریســت به پارکینگ جنوبا: درب و دیوار به طول 
10 متــر به کوچه 8 متری غربا: دیواریســت به طول 20 متر به قطعه 
ششصد و نود و پنج تفکیکی ملک مذکور دارای یک برگ سند مالکیت 
شــش دانگ تحت پاک 2064 فرعی از 14 اصلی قطعه 696 مفروز 
و مجزی شــده از 361 بخش حومه دو اراک و شــماره ثبت 96384 
صفحه 331 دفتر 64 به متراژ عرصه 200 متر مربع می باشــد. اعیانی 
کل موجود در ملک به صورت بازســازی شده و دو کله بر به مساحت 
طبقه همکف حدود 120 متر مربع و اتاق جنب خرپشــته حدود 25 متر 
مربع و یک عدد انباری داخل حیاط حدود 4 متر مربع با اسکلت آهن و 
آجر- سقف طاق ضربی- نماسنگ- دو خوابه- کف سرامیک- دیوارها 
رنگ آمیزی- آشپزخانه اپن- کابینت ام دی اف- سیستم سرمایشی کولر 
آبی- سیستم گرمایشی بخاری گازی- نمای سمت حیاط آجرنما- درب 
ورودی فلزی- قدمت بنا بیش از 25 ســال موجود می باشــد. کاربری 
ملک مسکونی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد با عنایت به 
توضیحات فوق، موقعیت و کاربری ملک، کمیت و کیفیت مصالح بکار 
رفته در ســاختمان و با لحاظ نمودن سایر عوامل موثر در قضیه ارزش 
همگی و تمامت ملک شــامل عرصه و اعیان بانضمام انشعابات جمعا 
مبلغ 7/800/000/000 ریال )معادل هفتصد و هشــتاد میلیون تومان(، 
توســط مهندس علیرضا حیــدری در مــورخ 97/6/1 ارزیابی گردید. 
2-همگی و تمامت ششدانگ پاک 6764 فرعی از 40 اصلی مفروز و 
مجزی شده از 1563 فرعی قطعه 40 طبقه یک بلوک 3 سمت جنوب 
شرق واقع در حومه بخش 2 اراک به مساحت 99/2 متر مربع که سند 
مالکیــت آن ذیل ثبت - صفحه 374 دفتر 200 اماک بخش مربوطه 
با لواحق عرفیه آن بدون اســتثناء و تمامی مشاعات و مشترکات طبق 
قانــون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن و به انضمام کلیه حقوق 
ناشــی از حق اامتیاز و اشتراک انرژی های منصوبه در آن اعم از آب و 
برق و گاز به نام آقای امیرحسین محمدی صادر و تسلیم گردیده است 
و حدود و مشــخصات آن بدین شرح است: شماا به طول 10 متر و 5 

صدم متر دیوار اشــتراکی با قطعه 39 شرقا: به طول  25/9متر دیوار به 
دیوار قطعات 21 و 22 جنوبا: در 5 قســمت که دومی غربی و چهارمی 
شرقی است به طول های 35/3 متر و یک متر و 75/3 متر و یک متر و 
40/4 متر کلیه قسمتها پنجره و دیواریست به فضای محوطه اشتراکی 
غربا: در پنج قســمت که دومی و چهارمی شــمال است اول به طول 
55/6 متر مربع دیوار اشتراکی با قطعه 38 دوم به طول  08/1متر سوم 
به طول  30/1متر هر دو قســمت دیوار به محوطه آسان بر چهارم به 
طول  37/0متر دیــوار به راه پله پنجم به طول  40/1متر درب و دیوار 
به راه پله اشــتراکی ملک مذکور دارای یک جلد برگ مالکیت شــش 
دانگ تحت پاک 6764 فرعی از 40 اصلی مفروز و مجزی شــده از 
15620 بخش حومه دو اراک و شماره ثبت 117487 صفحه 374 دفتر 
200 می باشــد. مشخصات اعیانی آپارتمان: آپارتمان مذکور با زیربنای 
99/2 متر مربع با قدروالسهم از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمانها واقع در طبقه یک بلوک 3 با اســکلت فلزی- ســقف 
تیرچه و بلوک- نما آجر سه سانتی- دو خوابه- کف سرامیک- دیوارها 
رنگ آمیزی- آشپزخانه اپن- کابینت ام دی اف- سیستم سرمایشی کولر 
آبی- سیستم گرمایشی بخاری گازی- درب ورودی فلزی- قدمت بنا 
حدود 14 ســال موجود می باشــد. کاربری آپارتمان مسکونی و دارای 
انشــعابات آب و برق و گاز می باشــد. نظریه: بــا عنایت به توضیحات 
فــوق، موقعیت و کاربری ملک، کمیــت و کیفیت مصالح بکار رفته در 
ســاختمان- تعداد واحدهای ســاختمان و با لحاظ نمودن سایر عوامل 
موثر در قضیه ارزش همگی و تمامت آپارتمان شــامل عرصه و اعیان 
بانضمام انشعابات جمعا مبلغ 2/200/000/000 ریال )معادل دویست و 
بیست میلیون تومان( توسط مهندس علیرضا حیدری در مورخ 97/6/1 
ارزیابــی گردید و تمامت ششــدانگ پاک های فــوق در قبال طلب 
شــرکت بستانکار و نیم عشر اجرایی و سایر هزینه ها در روز چهارشنبه 
97/10/26 ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محــل اجرای ثبت اراک 
از طریق مزایده به فروش می رســد و مزایده از مبالغ فوق شــروع و به 
بااترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد. شرکت 
در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کا نقدی است طالبین 
و خریــداران می توانند جهت شــرکت در مزایده بــا ارائه چک رمزدار 
بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلســه  مزایده شرکت 
نماینــد همچنین خریداران می توانند قبــل از برگزاری مزایده از ملک 
فــوق واقع در 1- در اراک بلوار قدس کــوی بهار کوچه رازی 13 کد 
پستی 3818818734 ملکی جعفر صحرایی 2- اراک شهرک امیرکبیر 
خیابان قائم مقام مجتمع مســکونی دادگستری فاز یک بلوک سه طبقه 
دوم واحد 8 کدپستی 3817793365 ملکی امیرحسین محمدی دیدن 
نمایند و کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار 
اســت کلیه بدهی های مربوط به آب لوله کشی و برق و گاز اعم از حق 
انشــعاب و اشتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان 
بدهی های مذکور مشــخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه 
مفاصا حساب دارائی و شــهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رســمی غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ســاعت و مکان مزایده برگزار خواهد شــد. طبق اعام بانک بستانکار 

مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. 
تاریخ انتشار دوشنبه 97/10/3

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

آگهی انحصار وراثت
به حکایت پرونده 970683 شعبه سوم شورای حل اختاف بروجن گل افروز یلمه فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 234 در تاریخ 
1395/11/17 بدرود حیات نموده و وارث حین الفوت متوفی عبارتند از: 1- غامعلی صادقی ش ش 570 صادره از بروجن نســبت 
فرزند 2- ابوالقاســم صادقی علی آبادی ش ش 598صادره از بروجن نســبت فرزند 3- علی اصغر صادقی علی آبادی ش ش 190 
صادره از بروجن نســبت فرزند 4- زینب صادقی علی آبادی ش ش 257 صادره از بروجن نســبت فرزند 5- آمنه صادقی علی آبادی 
ش ش 434 صادره از بروجن نسبت فرزند 6- معصومه صادقی علی آبادی ش ش 679 صادره از بروجن نسبت فرزند و وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور در روزنامه محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه اعام دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی 

که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر می باشد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجن- کیهانی
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کوتاه از شهرستان ها

افتتاح پردیس سینمایی
اصفهان- خبرنگار کیهان:  مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان 

از افتتاح پردیس سینمایی ساحل اصفهان خبر داد.
سید مصطفی حسینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از اتمام کار بازسازی 
سینما ساحل به شکل پردیس سینمایی این سینما با حضور مسئوان کشوری و 

استانی افتتاح شد.
وی با بیان اینکه برای بازسازی این پردیس 11 میلیارد تومان هزینه شده است، 
ابراز داشت: اسامی سالن های این سینما از نام های مربوط به فرهنگ و تاریخ نصف 

جهان و دیگر المان های طبیعی و تاریخی برگرفته شده است.
معاینه فنی خودرو

* رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاای درون شهری شهرداری اصفهان 
گفت: خودروهای باری درون شهری )سبک و سنگین( 30 درصد تعداد خودروهای 
شــهر را تشکیل می دهد اما از نظر حجم آایندگی  در حدود 70 درصد آایندگی 

شهر مربوط به این خودروهاست.
مجید طهماســبی با اشــاره به اینکه هم اکنون خودروهای شهرداری با دستور 
شهردار اصفهان به منظور رعایت حقوق شهروندی و ایجاد هوای سالم برای شهر، 
ملزم به مراجعه به مراکز معاینه فنی شده اند، تصریح کرد: از یک ماه پیش شیفت 
ویژه برای اتوبوس های شــهری در نظر گرفتیم و روزانه 60 خودروی شــهرداری 

معاینه فنی می شود.
وی با بیان اینکه  اتوبوس های با عمر 10 و بیش از 10 سال باید دو بار در سال 
معاینه فنی شود، افزود: در حال حاضر تخصیص سوخت به خودروهای شهرداری 
مشروط به دریافت معاینه فنی است و ازم است این شرط در خصوص خودروهای 

غیرشهرداری نیز انجام شود.
اهدای بخاری به مددجویان

چناران- خبرنگار کیهان: رئیس اداره بهزیستی چناران از توزیع 53 دستگاه 
بخاری گازی در آستانه شب یلدا بین مددجویان این نهاد خبر داد. 

علی بابایی افزود: بیش از 210 میلیون ریال هزینه این بخاری  ها را خیرین پرداخت 
و در قالب طرح »یلدای مهربانی« در اختیار خانواده های نیازمند تحت پوشش قرار 

گرفته است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 130 دستگاه بخاری گازی از سوی خیرین به 

مددجویان این نهاد در شهرستان اهدا شده است.
نشست فرماندهان مرزی

تایباد- خبرنگار کیهان: با هدف ارتقای ســطح آمادگی نیروهای مسلح در 
مرزهای شرقی کشور نشست مشترک فرماندهان مرزبانی نیروی انتظامی و نیروی 

زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران در شهرداری تایباد برگزار شد.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران گفت: با توجه به تحرکات 
و نقشــه های شوم دشمنان در برخی از کشورهای همسایه و منطقه ضرورت دارد 
ســطح تعامات نیروهای مسلح کشور افزایش یابد تا توان موجود به بهترین نحو 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
ســرتیپ قاســم رضایی گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با 
تمــام توان همه موضوعات را رصد و مدیریت کرده و وظیفه خود را به درســتی 

انجام می دهند.
رونمایی از نمادهای چغامیش 

اهواز- خبرنگار کیهان: به مناسبت گرامیداشت روز قرار گرفتن تپه چغامیش 
در فهرست آثار ملی، از تابلوی چغامیش دزفول و لیوان و ظروف سفالی چغامیش 

رونمایی شد.
حجت اله آریایی نیا رئیس اداره میراث فرهنگی  دزفول بیان کرد:  با هدف شناخت 
و معرفی هرچه بیشتر آثار و ارزش های شهر باستانی چغامیش دزفول، با همکاری 
هنرمندان رشته های مختلف، نمادها و نشانه هایی از آثار تپه های باستانی چغامیش 
تهیه شده است که از آن جمله می توان به تابلوی نقاشی رنگ روغن این تپه ها به 
صورت شهر بازسازی شده باستانی چغامیش دزفول اثر رزیتا جمالیان،  لیوان سرامیکی 
با طراحی چغامیش ویژه عرضه به گردشگران، سوغات دزفول توسط انجمن دزپارس 
و نیز سفالینه های بازسازی شده آثار چغامیش توسط هنرمندان سفالگر شهرستان 

دزفول به منظور استفاده عموم عاقه مندان اشاره کرد.
قطع درختان سن باا

تبریز- خبرنگار کیهان: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز، علت 
قطع شدن درختان قدیمی در بلوار 29 بهمن این شهر را سن باای آنها و بی آبی 

عنوان کرد.
علی مدبر خاک نژاد گفت: این درختان خشک شده بودند و دلیل خشکی درختان 

نیز سن باای درختان و بی آبی بود.
وی تعداد درختان خشک این باغ در محدوده های مرکزی شهر در اطراف دانشگاه 
تبریز را 200 درخت اعام کرد و افزود: این درختان بیش از 70 سال سن داشتند 

و عمر مفید خود را از دست داده بودند.
مدبر خاک نژاد تاکید کرد: قطع درختان پس از اخذ مجوز از سوی کمیسیون حفظ 
و گسترش فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز صادر شده است.

توزیع شکر، برنج و حبوبات
* بیش از 1500 تن شکر، برنج و حبوبات احتکاری کشف شده، در بازار توزیع شد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: هزار و 546 تن از این اقام 
که 825 تن حبوبات، 50 تن شکر و نیز 671 تن برنج خارجی احتکاری مکشوفه 

بودند در بازار مصرف توزیع شده است.
حسین نجاتی یادآور شد: 17 میلیارد ریال محصوات بهداشتی نیز توزیع شد.

وی افزود: از 4000 تن برنج خارجی 671 تن توزیع و تعداد لوازم خانگی احتکاری 
توزیع شده نیز 1350 دستگاه است. همچنین 6000 تن میلگرد در پروژه های عمرانی 

مورد استفاده قرار گرفت.
 نجاتی گفت: در اســتان 10 هزار تن میلگرد احتکاری کشــف شده است که

6000 تن آن توزیع شد.

آغاز ساخت شهرک صنعتی جاسک
 با سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان گفت: شهرک صنعتی 
جاسک با سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد تومان درحال ساخت است.

ســیدامیر امیرزاده افــزود: با پیگیری ها و حمایت های صورت گرفته در ســال 
97، شــهرک صنعتی جاسک عملیاتی شد و اولین قرارداد واگذاری زمین در این 
شهرک صنعتی به وسعت یک هزار هکتار با سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد تومان 
امضا شــد و هم اکنون درحال احداث اســت که مقرر شده در بازه زمانی پنج ساله 

به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: در صورت احداث و تکمیل شهرک صنعتی جاسک، زمینه ایجاد 
اشتغال برای دو هزار و 500 نفر در این شهرستان فراهم می شود که تاثیر بسزایی 

در کاهش و رفع معضل بیکاری در جاسک خواهد داشت.
امیرزاده ادامه داد: صنایع جانبی در کنار این صنعت شکل خواهد گرفت و تمرکز 

شرکت شهرک های صنعتی بر روی صنایع انرژی بر و بزرگ خواهد بود.
وی بیان داشت: عاوه بر شهرستان جاسک، بشاگرد نیز فاقد هرگونه زیرساخت 
صنعتی بود و در ســال جاری ناحیه صنعتی بشاگرد کلنگ زنی و عملیات اجرایی 

آن آغاز شده است.

نایب رئیس کانون انجمن های اسامی کااهای کشور 
از بیمه شــدن 970 هزار نفر از رانندگان حمل ونقل 

جاده ای کشور خبر داد.
سعید انگوتی  در مراســم قدردانی از تاشگران عرصه 
حمل ونقل جاده ای بناب با بیان اینکه هم اکنون 970 هزار 
نفر از رانندگان حمل ونقل جاده ای کشــور با 152 میلیارد 
تومان اعتبار بیمه شده اند؛ اظهار داشت: 780 هزار نفر نیز 

برای بیمه شدن ثبت نام کرده اند.
وی با انتقاد از عدم کار کارشناسی صورت گرفته در بیمه 
رانندگان تصریح کرد: این بیمه فقط شامل حال رانندگان 
و همســران آنها بوده که امیدواریم فرزندان رانندگان نیز 
بتوانند از مزایای این بیمه استفاده کرده و بهره مند شوند.

انگوتی سپس از کشته شدن 145 نفر از رانندگان طی 
ســال جاری در اثر تصادف خبر داد و گفت: ضروری است 
مسئوان امر درخصوص بیمه رانندگان و خانواده های آنها 

اهتمام کنند.
رئیــس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای بناب با بیان 
اینکه 95 درصد حمل ونقل کاا در کشــور توسط ناوگان 
زمینی انجام می شــود؛ گفت: در شهرســتان بناب هشت 
شــرکت باربری فعال وجود دارد که ماهانه 10 هزار بارنامه 

توسط این شرکت ها صادر می شود.
علیرضــا ســلیمانی فر افزود: طرح راهداری زمســتانی 
همزمان با استان و کشور در شهرستان بناب نیز آغاز شده 
و 12 دستگاه ماشین آات سنگین با تجهیزات کامل با 25 
نفر پرســنل آماده ارائه خدمات بــه کاربران جاده ای و در 

خدمت مردم هستند.
رئیس انجمن صنفی رانندگان شهرستان بناب نیز در این 
مراسم با بیان اینکه یک هزار و 700 دستگاه خودرو سنگین 
در ناوگان حمل ونقل شهرستان بناب فعال هستند؛ گفت: 
نبود پارکینگ عمومی از مشکات اساسی این انجمن بوده 
و رانندگان مجبور می شوند خودروهای خود را در محات 

مختلف و کمربندی ها رها کنند.
مختار سقزچی، عدم تحویل استیک دولتی را از دیگر 
مشکات این صنف اعام و اظهار کرد: تاکنون توانسته ایم به 
600 نفر استیک تحویل دهیم ولی بقیه رانندگان همچنان 
در انتظار دریافت اســتیک هســتند و به جهت باا بودن 

قیمت استیک امکان خرید توسط رانندگان وجود ندارد.

فرماندار بیرجند گفت: حدود ۱0 ســال است برای 
انتقال صنوف آاینده بیرجند در حال پیگیری هستیم 
اما صدایمان به گوش کسی نمی رسد و دیگر صبر مردم 
از وعده و وعیدها مبنی بر انتقال صنوف آاینده لبریز 

شده است. 
علی ناصری در شــورای اداری شهرستان بیرجند اظهار 
داشت: توفیقات خوبی در اورژانس اجتماعی استان داشته ایم 
و از طرفی خراســان جنوبی در حوزه آسیب های اجتماعی 
کمترین موارد درگیری را دارد اما باز به فراخور وجود دارد و 
در برخی حوزه ها پر رنگ است و باید نسبت به اطاع رسانی 

و پیشگیری آنها تاش شود.
وی افزود: در حوزه ســتاد تسهیل هم اقداماتی انجام شد 
و با حضور استاندار در منطقه ویژه اقتصادی فعالیت ها شروع 

دوباره یافته و شرکت گاز نیز اهتمام ویژه ای برای گازرسانی 
داشته است.

فرماندار بیرجند خاطرنشــان کرد: در آســتانه زمستان 
هستیم و دستگاه ها باید آمادگی ازم برای بارندگی و یخبندان 

را داشته باشند.
ناصری گفت: برای شناســایی رفع مشــکل خانواده های 
نیازمند کمیته امداد و بهزیســتی کار شناسایی را انجام داده 
که 3 هزار نفر سهمیه جدید هستند و جزو مستمری بگیران 

جدید امداد خواهند بود.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی نیازمندیم 
دستگاه های اجرایی در حیطه عملکردی خود رفتار قابل پسند 
داشته و خدمات را توسعه دهند و تا جایی که می توانند مدیران 

به آسیب شناسی دستگاه خود بپردازند.

فرماندار بیرجند با اشــاره به انتقال صنوف آاینده شهر 
بیرجند گفت: سال 95 با همکاری راه و شهرسازی وعده دادیم 
که تاپایان سال 96 اراضی به صنوف واگذار شود و سال گذشته 
3 هکتار از اراضی به صنوف آاینده واگذار شد اما تاکنون که 
یک ســال سپری می شود راه و شهرسازی استان هیچ اقدام 
مثبتی انجام نداده است تا همان سه هکتار را قطعه بندی کنیم.

ناصری افزود: آخرین اخطار به راه و شهرســازی است و 
هیچ دلیلی برای انتقال صنوف آاینده پذیرفتنی نیست تا قبل 

از دهه فجر باید همه هکتارها را واگذاری کنند.
وی بیان کرد: دو سال فرصت داشتند اما امروز و فردا کردند 
در مابقی عرصه ها هم مشکاتی داریم و باید مطالبه مردم را 
رعایت کنند بیش از ده سال طرح انتقال صنوف آاینده مطرح 

است و داد می زنیم اما گوش شنوایی نیست.

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان 
گفت: نهمین اکیپ تیم پزشکی و پرستاری تحت 
عنوان جهادگران سامت از سوی بسیج جامعه 
پزشکی این مدیریت در منطقه محروم شهر به 

۱20 نفر خدمت ارائه کردند. 
دکتــر علی محمدی افزود: این اکیپ با اســتقرار 
در یکی از مناطق محروم شــهر زنجان )بی ســیم( 
شــامل پزشک عمومی، کارشــناس آموزش مامایی، 
روانشناسی و پرستار خدمات رایگان از جمله کنترل 
فشــار و قند خون و کارشناس داروئی را به گروه های 

هدف ارائه کردند.
وی اظهار داشــت: این نهمین اکیپ ارائه خدمات 
درمانی رایگان بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان 
اســتان در سال جاری است که در مجموع 72 تن از 
کادر پزشکی و درمانی زنجان به بیماران و نیازمندان 

خدمات رایگان ارائه دادند.
این مسئول ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که 
مناطق محروم شهر زنجان بیش از گذشته به دریافت 
خدمات مورد نیاز در حوزه سامت نیازمند هستند که 
طبق برنامه ریزی ها این روند در ماه های آینده شتاب 

بیشتری می یابد.

وی اظهار داشت: داروهای عرضه شده به بیماران 
از ســوی یکی از پزشکان خیر سازمان بسیج جامعه 

پزشکی استان تقبل شده است.
محمدی افزود: این خدمات هر ماه یکبار در مسجد 

امــام رضا)ع( منطقه بی ســیم زنجان بــا هماهنگی 
و اطاع رســانی قبلی توســط امام جماعت و پایگاه 
 مقاومت 28 بسیج این مسجد به مردم این منطقه ارائه

می شود.

بسیج جامعه پزشکی در مناطق محروم 
خدمات رایگان ارائه می دهد

نایب رئیس کانون انجمن های اسامی 
کااهای کشور:

970 هزار نفر از رانندگان 
حمل ونقل جاده ای کشور 

بیمه شدند

فرماندار  بیرجند:

کاسه صبر مردم برای انتقال صنوف آاینده از شهر لبریز شد

امام جمعه موقت زاهدان گفت: چرا با وجود اینکه 
می  گویند گاز به این استان آمده اما 90 درصد از مردم 
هنوز بدون گاز هستند و برای زاهدان هنوز هیچ خدمتی 

در این زمینه نشده است. 
حجت ااســام احمد راهداری افزود: در هفته گذشــته 
حادثه ای دلخراش دل مردم این شــهر را داغدار کرد، چرا با 
وجود اینکه می  گویند گاز به این استان آمده اما 90 درصد از 
مردم هنوز بدون گاز هســتند و برای مرکز استان یک کشور 

هنوز هیچ خدمتی نشده است.
راهداری خطاب به اســتاندار گفت: شما که در راس کار 
استان قرار دارید باید پاسخ این مردم نجیب را بدهید، مسئولین 
فریاد می زنند ما نوکر مردم هستیم اما درست نیست که مردم 

برای دو عدد کپسول از تمام زندگی خود بزنند.

90 درصد از مردم سیستان و بلوچستان 
هنوز بدون گاز هستند

معــاون توســعه آزادراه  هــای وزارت راه و 
شهرسازی گفت: ایمن سازی محورهای ارتباطی و 
جاده های کشور در صورت تمایل فعاان اقتصادی 
و موافقت این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار 

می شود. 
سید حسین میرشــفیع در نشست بررسی وضعیت 
آزاد راه حرم تا حرم در بخش گرمسار استان سمنان در 
سالن جلسات فرمانداری این شهرستان، افزود: ماحظات 
اقتصادی و اجتماعی برای ســاخت محور حرم تا حرم 

لحاظ می شود. 
به گزارش ایرنا، عملیات ساخت آزادراه حرم تا حرم 
از شــهریور سال 96 با همکاری وزارت راه و شهرسازی 
و قرارگاه خاتم اانبیاء )ص( آغاز شد، بخش قابل توجهی 
از این آزادراه از اســتان سمنان عبور می کند که بخش 
قم تا گرمسار راه اندازی شده و بخش گرمسار تا سمنان 

در دست ساخت است.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح های عمرانی و 
اقتصادی در کشور هم افزایی تمامی دستگاه های اجرایی 
و مسئوان اجتناب ناپذیر است و نباید رویکرد حساسیت 
برانگیز و تنش زا در اجرای یک طرح به مردم القاء شود. 
معاون وزارت راه و شهرســازی با بیان اینکه اجرای 
طرح های عمرانی در حوزه راه به افزایش رونق اقتصادی 
و اشتغال در کشــور منجر می شود، گفت: اجرای طرح 
آزادراه حرم تا حرم برای گرمسار و دیگر شهرستان ها در 
استان سمنان بستر ازم برای توسعه را فراهم می کند. 
میرشفیع اضافه کرد: با راه اندازی آزاد راه حرم تا حرم 
عاوه بر افزایش تردد در اســتان سمنان زمینه اشتغال 

پایدار و رونق اقتصادی در منطقه فراهم می شود. 
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد: در اجرای 
طرح هــای عمرانی برخی از مــردم به دلیل قرار گیری 
بنگاه هــای اقتصادی در طرح زیــان می بینند که این 
وزارتخانه بــرای جبران این ضرر برنامه هایی را اجرایی 

می کند. 
660 کیلومتر از مسیر حدود 900 کیلومتری تهران- 

مشهد در استان سمنان واقع شده است.

معاون وزارت راه:
ایمن سازی جاده های کشور 

به بخش خصوصی واگذار می شود

استاندار اردبیل گفت: با رایزنی هایی که در دیدار با 
وزیر نفت انجام دادیم، مجوز اعمال تخفیف 30 درصدی 
در محاسبه بهای گاز مورد نیاز پتروشیمی نمین اخذ شد.
اکبــر بهنام جو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از آنجایی 
که تولیدات این مجتمع در چرخه مصرفی استان اردبیل مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت، تاش می شود در اوایل سال آینده 
به بهره برداری برسد. وی ادامه داد: در این نشست، گزارشی از 
آخرین وضعیت و مسائل مرتبط با حوزه نفت و گاز استان نیز 

به وزیر نفت ارایه گردید.
استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنانش، به دیدار اخیر 
خود با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم  اشاره و تصریح کرد: 
در این ماقات، برای اجرایی شدن خط انتقال گاز از اردبیل به 
بخش های صنعتی شهرستان نمین توافقات خوبی انجام شد.
بهنــام جو افــزود: به موجب این توافقــات، مقرر گردید 
هزینه های تملک، تامین مصالح اعم از لوله و ایستگاه های این 
مسیر حدود 16 کیلومتری را وزارت نفت و مابقی هزینه ها را 
کارخانه هایی که در مسیر انتقال قرار دارند و گاز مورد نیاز خود 
را از طریــق این خط انتقال تامین خواهند کرد تقبل نمایند 
تا این پروژه با هزینه حدود 25 میلیارد تومان، ظرف یک ماه 

آینده، گاز مورد نیاز این مراکز را در دسترس آنها قرار دهد.

استاندار اردبیل خبر داد
موافقت وزیر نفت با اعمال تخفیف 30 درصدی 

در تأمین گاز پتروشیمی نمین

نماینده مردم مهاباد در مجلس شــورای اسامی 
گفت: برخی بانک ها در کشور دچار تخلفاتی همچون 
پرداخت بیشترین تسهیات به کارکنان خود از محل 
منابع قرض الحسنه شــده اند در حالی که جوانان در 
دریافت تسهیات قرض الحسنه با مشکاتی از سوی 

بانک ها مواجه هستند.
جال محمودزاده، با  اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته 
در سیستم بانکی کشور اظهار داشت: برخی از بانک های کشور 
با عدول از قوانین و مقررات اباغی بانک مرکزی دچار تخلفاتی 
شده اند که از جمله پرداخت تسهیات نامتعارف به کارکنان 
خود بانک ها از محل قرض الحسنه و همچنین سخت گیری در 

دریافت تضامین تسهیات ازدواج از جوانان است.
وی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که بانک ها در پرداخت 
تســهیات به مردم تخلفاتی را انجام داده اند که یکی از این 
موارد، پرداخت بیشــترین تسهیات به کارکنان و کارمندان 
خود بانک ها از منابع قرض الحسنه مردمی است، این در حالی 
است که بارها بانک مرکزی نسبت به تسهیل در پرداخت وام 

به مردم توصیه هایی داشته است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسامی، ادامه داد: 
بانک مرکزی در اباغیه خود از مدیران بانک ها درخواســت 
تسهیل در پرداخت وام ازدواج را کرده اما متاسفانه بانک ها در 
پرداخت تسهیات ازدواج در بخش ضامن بسیار سختگیری 
می کنند که این موضوع باعث سرخوردگی و سردرگمی جوانان 

در دریافت تسهیات ازدواج شده است.
محمودزاده خاطر نشان کرد: در برنامه ششم توسعه مصوب 
شــده است که به استثناء بانک کشــاورزی، تمامی بانک ها، 
پانزده درصد از تسهیات پرداختی خود را باید صرف بخش 
کشاورزی کنند اگر چه این میزان در برنامه پنجم توسعه 25 

درصد درنظر گرفته شده بود.
وی در این خصوص افزود: اما آنچه که تاکنون مشاهده شده 
است، بی توجهی بانک ها به قانون برنامه ششم توسعه کشور 
و دستور اباغی بانک مرکزی است، به طوریکه با بررسی های 
انجام گرفته مشخص شد، هر آنچه تا کنون با عنوان تسهیات 
کشاورزی صورت گرفته است در واقع به مصارف غیرکشاورزی 
با پرونده سازی های جعلی و به افراد خارج از بدنه کشاورزی  

پرداخت شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسامی:
تسهیات پرداختی بانک ها به کارکنان خود 

خارج از قوانین بانک مرکزی است

نماینده مردم قصرشــیرین، ســرپل ذهاب و 
گیان غرب در مجلس شورای اسامی گفت: مالیات 

بر درآمد شیره جان مردم را کشیده است. 
فرهاد تجری در سی وششمین جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی 
کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: چهار واحد تولیدی در 
شهرستان گیان غرب تعطیل و پروانه آنها ابطال شده است.

وی گفت: مردم اســتان کرمانشاه با آسیب دیدن از 
جنگ تحمیلی و زلزله انتظار دارند مســئوان نگاه ویژه 
به آنها داشــته باشــند، مالیات بر درآمد شــیره از جان 
مردم کشــیده است، ســهم ما از درآمد کشور چیست؟ 

بودجه نمی دهند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیان غرب 
در مجلس شورای اســامی با گله مندی از باطل شدن 

پروانه بخش خصوصی به تشخیص دیوان محاسبات، ادامه 
داد: از استاندار انتظار رسیدگی داریم، تا کی مردم استان 
باید تاوان بی تدبیری ها را بدهند، صادرات نخود یکدفعه 
قطع می شود، نخودکار ضرر می کند، »وزیر وظیفه شما 

چیست؟ رسیدگی کن«.
وی بــا بیان اینکــه صــادرات و واردات در مرزهای 
اســتان قانونی اســت، گفت: با بسته شدن مرزها بخش 
خصوصی انگیزه کار در اســتان را از دست می دهد، این 
نشان از بی کفایتی برخی از مسئوان است که در استان 
یک فضای تنگ نظرانه امکان فعالیت را از مدیران بخش 

خصوصی می گیرد.
تجری افزود: ســازمان صنعت و معدن؛ واردات و... را 
تحت فشــار قرار می دهد که حقوق دولتی تامین شود، 

اما پشتیبانی نیست.

نماینده مردم قصرشیرین در خانه ملت:
مالیات بر درآمد شیره جان مردم را کشیده است

عدم استقبال مسئوان دانشگاه دولتی بجنورد
 از تدفین شهید گمنام در دانشگاه

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
خراســان شــمالی از عدم اســتقبال و همکاری ریاست 
 دانشگاه بجنورد برای تدفین شهید گمنام در این دانشگاه 

خبر داد. 
سرهنگ احیامحمد امیری اظهار داشت: نبود مزار مطهر شهید 
گمنام در دانشــگاه اصلی اســتان انتقادات زیادی را از سوی جامعه 

دانشجویی، ارزشی و وایی استان به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه در راســتای پاسخ به این مطالبه، دانشجویان 
و جامعه ارزشــی اســتان اقداماتی زیادی انجام گرفته است، افزود: 
خاک سپاری شهید گمنام در دانشــگاه بجنورد مستلزم آن است تا 
ریاســت این دانشگاه نامه ای را با مضمون موافقت با این موضوع به 
حفظ آثار استان ارســال کند که متاسفانه بهانه جویی های مختلف 

مانع از این کار می شد.
امیری تصریح کرد: بعد از گذشــت یک روز از موضوع، جشــن 
مختلط انجمن اســامی دانشــگاه بجنورد و استعفای نماینده ولی 
فقیه از هیئت امنای این دانشگاه، سریعا نامه ای به حفظ آثار استان 

ارسال شد که درخواست تدفین شهید گمنام در آن قید شده بود.
مدیرکل حفظ آثار استان با تاکید بر اینکه این نامه صرفا صوری 
و فقط برای پاسخ به افکار عمومی ارسال شده بود، خاطرنشان کرد: 
بعداز ارسال این نامه، بنده به همراه تیم ارزیابی سازمان، به دانشگاه 
بجنورد رفتیم تا جانمایی یادمان شهید را مشخص کنیم که استقبال 

خوبی از ما نشد و این موضوع باتکلیف ماند.
وی درباره اجرای تئاتر توهین آمیز به مقام شــهدا در دانشــگاه 
نیز افزود: متاســفانه این اتفاقات برنامه ریزی شده و با هدف درحال 
پیگیری است تا بعضی عوامل سیاسی با ایجاد جنجال فضا را به نفع 

خود تغییر دهند.
امیری تصریح کرد: متاســفانه بازی های سیاسی، فضای علمی 

دانشگاه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
بیمه سامت هیچ گونه تماس تلفنی 

برای پوشش بیمه ای ندارد
مدیرکل بیمه ســامت کردســتان گفت: بیمه سامت 
هیچگونه تماس تلفنی یا حضور جلوی دِر منازل شهروندان 
برای پوشش بیمه ای ندارد و بیمه شده ها باید مراقب باشند 

در این زمینه فریب افراد سودجو را نخورند. 
انور اسماعیلی اظهار داشت: افرادی هستند که در قالب شرکت یا 
نهادهایی با ادعای ارائه خدمت به شهروندان از عنوان بیمه سامت 
سوءاستفاده می کنند، این افراد فقط بدنبال اخاذی و سوءاستفاده از 

مردم هستند.
وی افزود: برخی از این افراد و یا شرکت ها با برقراری تماس تلفنی 
یا حضور جلوی دِر منزل بیمه شده ها در قبال دریافت وجه نقد قول 
ارائــه برخی خدمات را بــه آنان می دهند اما پس از دریافت وجه به 

هیچ عنوان پاسخگو نیستند.
مدیرکل بیمه ســامت کردســتان با بیان اینکه بیمه سامت 
هیچ گونه تماس تلفنی یا حضوری برای پوشش بیمه ای ندارد، گفت: 
خدمات بیمه سامت استان تنها از طریق 33 دفتر پیشخوان و 10 
اداره بیمه سامت به بیمه شده ها ارائه می شود و هیچ کس دیگری 

اجازه اطاع رسانی در این زمینه را ندارد.
وی از بیمه شده ها خواست فریب این افراد را نخورند و در صورت 
وجود چنین مشکلی و یا داشتن هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگری در 
زمینه بیمه سامت با شماره 1666 تماس گرفته و آن را مطرح کنند.

اسماعیلی اظهار داشت: با راه اندازی سامانه 1666 عاوه بر اینکه 
کارشناسان بصورت 24 ساعته پاسخگوی تماس های مردم هستند، 
بیمه شده ها می توانند دوشنبه هر هفته از ساعت 10 تا 11 صبح به 
صورت مستقیم مشکات و درخواست های خود را با مدیرکل بیمه 

سامت استان مطرح کنند.
وی در ادامــه با بیان اینکه هم اکنون 110 هزار نفر از جمعیت 
استان زیرپوشش بیمه سامت قرار دارند، افزود: بیشترین جمعیت 
زیر پوشــش ما مربوط به صندوق بیمه روســتایی با 600 هزار نفر 
است ضمن اینکه تمام فعالیت ها و خدمات برای این افراد به صورت 

رایگان انجام می شود.
مدیرکل بیمه ســامت با بیان اینکه همچنین 370 هزار نفر از 
جمعیت اســتان از بیمه همگانی بهره مند هستند، تاکید کرد: این 
تعداد در گذشته زیر پوشش هیچ بیمه ای نبودند و اکنون به صورت 

رایگان صاحب دفترچه بیمه سامت ایرانیان شده اند.
عمارت های قدیمی بوشهر

 با واگذاری به بخش خصوصی احیاء می شود

سرپرســت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان بوشهر با تاکید بر احیاء عمارت های قدیمی و تاریخی 
این استان با واگذاری به بخش خصوصی گفت: این بناها برای 
اجرای طرح های مختلف اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و هنری 

در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. 
ارغوان مهدی زاده در بررسی و بازدید از بناهای تاریخی در بافت 
تاریخی بوشهر با بیان اینکه این بافت از ظرفیت باایی در عرصه های 
گوناگون برخوردار اســت اظهار داشت: در 38 هکتار بافت تاریخی 
بوشــهر بیش از 800 بنا و عمارت تاریخی وجود دارد که احیا این 

بناها در اولویت قرار دارد.
وی با بیان اینکه طرح احیاء بافت تاریخی بوشــهر تدوین شده 
اســت گفت: بافت تاریخی بوشهر با قدمتی باای دو قرن از ظرفیت 
مهمی در عرصه گردشگری برخوردار است که مشارکت بخش خصی 

در این عرصه مهم است.
سرپرســت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
بوشــهربا تاکید بر احیاء عمارت های قدیمی و تاریخی این استان با 
واگــذاری به بخش خصوصی گفت: این بناها برای اجرای طرح های 
مختلــف اقتصــادی، خدماتی، فرهنگی و هنــری در اختیار بخش 

خصوصی قرار می گیرد.
مهدی زاده بیان کرد: واگذاری بناهای  تاریخی به بخش خصوصی با 
هدف بهره مندی از فرصت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  است.

معاون امور عمرانی اســتاندار بوشــهر نیز ضمــن بازدید از این 
محوطه ها و ابنیه های تاریخی و ابراز خرســندی از ظرفیت موجود، 
طرح واگذاری این بناها به بخش خصوصی را قدمی مثبت برای احیای 

این آثار و رونق صنعت گردشگری دانست.
مهرداد ستوده تاکید کرد: به منظور سرعت بخشیدن به بازسازی 
عمارت های تاریخی تا رســیدن به نتیجه مطلوب و آماده سازی زیر 
ساخت برای بهره برداری، با اعطای تسهیات به سرمایه گذاران و بخش 

خصوصی به این طرح کمک می شود.

رئیس  کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد
بیکاری ۶۰ درصدی فارغ التحصیان کشور

 رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسامی گفت: 
60 درصد از فارغ التحصیان برخی از رشــته های تحصیلی در 

کشور بیکار هستند.
ســلمان خدادادی در ســمینار برنامه ریزی تعاملــی و حکمرانی و 
مدیریت محلی آموزش های مهارتی که به میزبانی استان البرز در سالن 
اجتماعــات مرکز تربیت بدنی و پژوهش های فنــی  و حرفه ای در حال 
برگزاری اســت، اظهار داشت: آنچه به انسان ها قابلیت می بخشد توان و 

میزان کارایی آنهاست.
وی با بیان اینکه مهارت آموزی در بســیاری از کشورهای پیشرفته 
موفقیت آمیز بوده اند، افزود: مراکز فنی حرفه ای می تواند رشد اقتصادی 

کشور را تحقق بخشد.
رئیس  کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی بیان کرد: یکی از 

معضات امروزی کشور عدم وجود مهارت در کشور است.
خــدادادی با بیان اینکه درصد اعتبــارات مراکز فنی و حرفه ای در 
کشور بسیار کم است و کمتر از 10 درصد به امر مهارت آموزی تخصیص 
می یابد، تأکید کرد: یکی از دغدغه های وزارت کار عدم پاســخگویی به 

نیازهای نسل جوان است.
وی با  اشاره به اینکه 60 درصد از فارغ التحصیان کشور بیکار هستند، 
خاطرنشــان کرد: در سایر کشورها امورات داخلی یک جامعه با بیش از 
300 هزار نفر کنترل می شود و ما نیز سعی داریم با استخدام، به مقابله 

با این موضوع بپردازیم.

پروژه های نیمه کاره در شهر همدان از جمله پروژه 
تقاطع شهید همدانی که چند سال است نظم ترافیکی 
یکی از میادین پرترافیک شهر را به هم زده است و یا 
پروژه پارکینگ آقاجانی بیگ با موقعیت حساسی که 
در سطح شهر دارد از چند سال قبل کلید خورده و 
هنوز اندر خم تامین اعتبارات نیمه کاره مانده است و 
یا المان شهدای گمنام بوستان مردم که بعد از گذشت 

3 سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
پروژه ساماندهی بلوار ارم یکی دیگر از این پروژه هاست که 
به نحو دیگر اسیر باتکلیفی در مدیریت شهری شده است 
ضمن اینکه به این پروژه اشــکاات و انتقاداتی هم از سوی 

کارشناسان مدیریت شهری وارد آمده است.
متاسفانه علی رغم آنکه گفته می شود علت معطل ماندن 
بسیاری از پروژه های نیمه کاره شهر همدان کمبود اعتبارات 
و بودجه شهرداری است، عجله مدیران در احداث پروژه های 

جدید عامت سوال بزرگ تری ایجاد کرده است.
مگر نه اینکه در بودجه بندی ســاانه باید شرایط مالی 
همه پروژه های نیمه کاره و جدید دیده شــود؟ پس پروژه 
روی دست پروژه گذاشتن و نیمه کاره گذاشتن آنها به بهانه 
نبود اعتبار چه معنی دارد؟ پیاده راه بلوار ارم که در مهم ترین 
محدوده گردشگری، تفریحی و طبیعی شهر ایجاد می شود با 
هدف کنترل ترافیک و افزایش بهره وری شهروندان از محیط 
و فضای طبیعی منطقه کلید خورد. شاید مهم ترین اشکالی 
که در آغاز روند پروژه به چشم آمد، زمان شروع پروژه بود؛ 
دقیقا در زمان آغاز فصل گردشگری و اوج ورود مسافران به 
شهر بود که دسترسی به مهم ترین نقطه گردشگری شهر 

را سخت کرد.
محمدرضا عراقچیان عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی 
در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار می کند: وقتی می خواهیم به 
منطقه ای رونق دهیم و شرایط پیاده راه شدن آن را در مجاورت 
باغات و فضای سبز طبیعی فراهم آوریم، مراجعات مردمی به 
آن محدوده افزایش می یابد بنابراین باید زیرساخت های ازم 
در بهبود شرایط حضور مردم از جمله پارکینگ  عمومی نیز 

در این فضا دیده شود.
این اســتاد معماری و شهرســازی به برنامه ریزی های 
مدیریت شــهری در افزایش بهره وری تجاری در محدوده 
بلوار ارم اشــاره کرده و می گوید:  توسعه تجاری این منطقه 
هم در تامین پیوست های فرهنگی و زیرساخت های عمرانی 

مزید بر علت است.
عراقچیان می افزاید: بلوار ارم به دلیل موقعیت جغرافیایی و 

همچنین رویکرد پیاده راه شدن آن مستلزم پیوست فرهنگی 
است که متاسفانه تاکنون فکری به حال آن نشده و اساس 
شهرداری در خصوص پیوست فرهنگی هر یک از پروژه های 
عمرانی توجه چندانی ندارد. گویا قرار است شهر به هر قیمتی 

به یک کارگاه عمرانی صرف تبدیل شود.
وی تاکید می کند: اینکه تعداد پروژه های عمرانی شــهر 
حســب نیاز و ضرورت افزایش یابد بد نیست اما قطعا باید 
شرایط اعتبارات مالی پروژه، زیرساخت ها، پیوست فرهنگی 
و دیگر جوانب آن پیش از اجرا به درســتی بررسی شود در 
غیر این صورت خود پروژه به معضلی در بدنه مدیریت شهری 
بدل خواهد شد به ویژه بلوار ارم که هم از شرایط جغرافیایی 
خاص برخوردار اســت و هم پیاده راه شــدن آن مســتلزم 
برنامه ریزی فرهنگی غنی اســت و این در پروژه هایی مانند 

پارکینگ آقاجانی بیگ که بیش از دو ســال از آغاز اجرای 
پروژه می گذرد هم  وجود دارد.

اولویت شورا باید اتمام پروژه های قبل باشد
عضو شــورای اسامی شــهر همدان نیز در این رابطه 
اظهار می کند: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات و نوسانات 
اقتصادی، بسیاری از پروژه های شهر همدان معطل مانده است.
نرگس نوراه زاده تاکید می کند: وقتی اعتبارات محدود 

است و مشکات متعدد، باید در برنامه ریزی بودجه ای شهر 
اولویت بندی صورت گیرد. به هر حال بودجه شــهرداری ها 
بیت المال است و نمی توان بدون حساب و برنامه ریزی در هر 

پروژه ای هزینه کرده و نیمه کاره رها شود.
وی با بیان اینکه شورا در زمان بودجه بندی ساانه در مورد 
پروژه های نیمه کاره و جدید نظر به اولویت بندی داشته است 
می گوید: با این حال برخی از اعضای شورا معتقد بودند بهتر 

است این اولویت بندی از طریق خود شهرداری انجام شود.
وی می افزاید: در پروژه پیاده راه سازی بلوار ارم 2 پارکینگ 

با تعداد باا پیشنهاد شده است.
این عضو شــورای اسامی شــهر همدان با بیان اینکه 
شهرداری در اجرای پروژه در دو این قدری عجوانه اقدام 
کرده اســت عنوان می کند: اجرای پروژه در یک این و رفع 
نواقص و مشکات در اجرای این بعدی موضوعی بود که از 
ابتدا باید مورد توجه قرار می گرفت اما شــهرداری نسبت به 
این موضوع و رفع مشکات موجود با بی توجهی پیش رفت.
وی افزایش قیمت ها و نوسانات اقتصادی موجود را عامل 
معطل ماندن بســیاری از پروژه های شهرداری عنوان کرده 
و بیان می کند: متاســفانه در برخی پروژه ها مثل پارکینگ 
آقاجانی بیگ این نوسانات، پیمانکار پروژه را مستاصل کرده 
تــا جایی که حتی در این مورد بخصوص پیمانکار تقاضای 

خلع ید داده است.
نوراه زاده اتمام روند اجرای پروژه های اولویت دار شهرداری 
را طی امسال یا سال آتی منوط به تصمیمات شورای اسامی 
شــهر همدان در موضوع بودجه می دانــد و می گوید: امید 
است اعضای شورای شهر بتوانند در بودجه بندی سال آتی، 
اولویت اتمام پروژه های موجود را مقدم بر احداث پروژه های 
جدید بدانند تا روند اقدامات عمرانی سطح شهر به سامانی 

منسجم دست یابد.
باید گفت انتظار شهروندان همدان اتخاذ تدبیرهایی است تا 
زمان اجرای پروژه ها به درازا منتهی نشود به ویژه در پروژه های 
مهمی مانند پل شهید همدانی و پارکینگ طبقاتی آقاجانی 

بیگ که گره از مشکات ترافیکی می گشایند.
به همین جهت آغاز پروژه آرام ســازی هر دو این بلوار 
ارم، باید با احتســاب تامین بودجه و زیرساخت های قبلی 
مانند پارکینگ صورت می گرفت تا هم مانعی بر سر اجرای 
پروژه های دیگر نشــود و هم پس از افتتاح، دردسر جدیدی 

برای همشهریان ایجاد نکند.
به نظر می رســد ایجاد منابع درآمدهای کوششــی در 

شهرداری همدان مغفول مانده است.

پروژه های معطل و انتظار شهروندان
زهرا بیگدلو- خبرنگار کیهان در همدان

گزارش از دور و نزدیک

همدان:  شــهر  شورای  عضو 
به دلیل کمبود اعتبارات و نوسانات 
 اقتصادی بسیاری از پروژه های شهر 

معطل مانده است.
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هنگام قسم خوردن، ااقل دم خروس دروغشان را پنهان کنند و در ابای اظهارات خود، گاه از فان خوانندۀ 
فاسد کاباره ای و بهمان رقاصۀ بدنام یا هنرپیشۀ آنچنانی فیلم های فارسی، چنان با آه و حسرت یاد می کنند که 

نه تنها دم خروس پیداست، که بانگ خروس هم بر هواست. 
البته طعنه زنان به صدا و سیما چندین و چند دسته اند که وجه اشتراک همۀ آنان، این است که می گویند 
ما تلویزیون را )اصًا !( تماشــا نمی کنیم و رادیو را هم )ابداً !( گوش نمی دهیم و مفهوم مســتقیم حرفشان این 
است برنامه های صدا و سیما ارزش دیدن ندارند و پیام غیر مستقیم آن هم ترغیب و تشویق دیگران به ندیدن 

و نشنیدن برنامه های این دو رسانه...
    این طعنه زنان و ایراد گیرندگان فی المثل اگر در اخبار صدا و سیما، سی ثانیه از درگیری ها و شورش های 
مردم فرانسه پخش شود، جوش می آورند و با صدای بلند می گویند و می نویسند خب به ما چه ربطی داره ؟!... اما 
اگر در بخش خبرهای علمی، فرضاً از موفقیت یک محقق فرانسوی فیلمی دو دقیقه ای نشان داده شود، آن وقت 
به جای گفتن » به ما چه ربطی داره ؟!...« می گویند آفرین به فرانســوی ها !... و در پی با عبور از پیشــرفت های 

علمی ایرانیان در سال های بعد از انقاب، می گویند حاا کو تا ما به پای اونا برسیم !... 
در مقابل چنانچه صدا و سیما، از یک درگیری و تجمع محدود در ایران بیست دقیقه فیلم پخش کند، می گویند 
چرا تلویزیون خبرها رو سانسور می کنه و به طور کامل نشون نمی ده ؟... و البته در همصدایی و همنوایی با چنین 
نگرش هایی، همیشه چند به اصطاح جامعه شناس هم در این قبیل سایت ها و صفحات مطبوعات حی و حاضر 
هستند که آسمان و ریسمان را به هم ببافند و این گونه اظهارات عامیانه را موجه و منطقی نشان دهند و برایش 
دلیل بتراشند تا در نهایت صدا و سیما را محکوم و حرف های خاله زنکی آن نشریات و سایت ها را توجیه نمایند. 
همزمان با این حمات مستمر، از دو سه سال آخر دولت احمدی نژاد و شش سال و اندی زمامداری روحانی، 
این بدعت نامبارک نیز بر مشکات دیگر اضافه شده است که رؤسای جمهوری و مشاوران و اطرافیان دولت به 
بهانۀ اینکه صدا و سیما باید خدمات دولت را نشان دهد، از صدا و سیما توقع دارند دربست و تمام و کمال در 
بــوق دولــت بدمد و با حذف و انکار انتقادهای مردمی، به طور کامل به تبلیغ دولت بپردازد و چون تن دادن به 
این خواستۀ غیر منطقی عملی نیست، پس بودجه صدا و سیما را محدود و همان بودجۀ محدود و آب رفته را 
هم به شکل قطره چکانی و طوری پرداخت می کنند که صدا و سیما ناگزیر شود از طریق شرکت های تبلیغاتی، 

پشتیبانی مالی و به عبارتی ساپورت شود. 
با ورود اجباری پشــتیبان های مالی که در قبال پرداخت هزینۀ برنامه سازی، متوقع تبلیغات مد نظر برای 
محصوات و منافع مالی خود هستند، اجرم برنامه های صدا و سیما تحت تأثیر قرار می گیرند و خواهی نخواهی 
دچار افت کیفی می شوند که همین پیشامد نیز خود، بهانۀ تازه ای به دست می دهد برای حملۀ بیشتر به رادیو و 
تلویزیون از سوی کسانی که به شهادت اظهارات منفی خود، همواره در نشریات، سایت ها و تریبون های داخلی 
و خارجی، در هر شــرایطی، صدا و ســیما را هدف هجمه و انتقادات، از نوع مغرضانه و کین توزانه اش قرار داده 

و می دهند.
در این نوشــته، اگر چه ســعی شد از صدا و سیما به حق در برابر هجمۀ ناجوانمردانۀ نشریات و سایت های 
داخلی و خارجی و کانال های ماهواره ای، دفاعی هر چند اندک به عمل آید، اما همان طور که در ابتدای مطلب 
نیز اشاره شد عیب و ایراد های رادیو و تلویزیون ما نیز، از دیدگاهی منتقدانه و البته منصفانه و غیر وابسته، پنهان 

نبوده و نیست.
عیب و ایرادهایی که اتفاقا کم هم نیستند اما با حسن تدبیر، امکان اصاح و رفع آن نقیصه ها کاما وجود دارد. 
 ... و خاصۀ مطلب اینکه صدا و ســیمای ما ایراد دارد و فراوان هم دارد، اما با همۀ این ها، بدترین برنامه 
هایش شــرف دارد به بهترین برنامۀ رادیو - تلویزیون هایی که جیره خوار دشــمنند و مظهر اغواهای شیطانی و 

گمراه کنندۀ افکار عمومی و مأمور براندازی... 

رسانۀ ملی؛
آماج هجمۀ دشمنان 

علیرضا چخماقی

محمد پارسا نجفی
نگاهی هر چند سطحی و گذرا به مندرجات تعدادی از سایت های قارچ گونه و مطبوعات خاص، نشان می دهد 
که این رسانه ها، بدون اغراق همیشه و هر روز، و البته هر بار به شکلی تازه، به تکرار موضوعاتی می پردازند که 
یکی از آنها، هجمۀ مستقیم یا غیر مستقیم به صداوسیماست و البته هدف نهایی از این گونه حمات اینقطع 
به نهاد های پاسدار اسام و انقاب و از جمله صدا و سیما، خود نظام است که در جهت خاف منافع ضد مردمی 

و نامشروع آنان حرکت می کند. 
البته نگارندۀ این مطلب که ســابقۀ فعالیتی چهل ســاله )1395 - 1355 ( در این رسانه را دارم، قبل از هر 
کس دیگری به ضعف ها، عیب ها و ایراد های رادیو و تلویزیونی که سال ها در آن کار کرده ام واقفم و در جای خود، 
از سالیان دور تاکنون، انتقادات فراوانی به طرز مدیریت، برنامه ریزی ها و تولیدات صدا و سیما داشته ام و دارم، 
اما با وجود همۀ این ها، نوع انتقادات من و امثال من به صدا و سیما، تفاوت ماهیتی و محتوایی دارد با ایراد های 
بنی اسرائیلی آن گروه هایی که شب و روز، مدام و بی وقفه، از داخل و خارج، صدا و سیما را نه به خاطر ضعف ها 

و معایب واقعی آن، بلکه دقیقا به خاطر نقاط قوت و محاسن آن می کوبند. 
حمله کنندگان دائمی به صدا و ســیما، از موضع دروغ و تکبر، در حالی خود را منتقدی بی تفاوت و قهر با 
رســانۀ ملی نشــان می دهند که نوع حرف ها و نوشته هایشان، گویای دیدن جزییات اخبار، سریال ها، فیلم های 

مستند، سینمایی و حتی میان برنامه ها و پیام های بازرگانی توسط آنهاست.
دقت در اظهارات این افراد که در عین حال بینندۀ شــبکه های ماهواره ای نیز هســتند، نشان می دهد آنان 

بیشتر از هر چیز، با خط مشی صدا و سیما مخالفند .
صدا و سیمایی که )علی رغم همۀ ضعف ها و نارسایی هایش( سنگر مستحکمی است در حفاظت از آرمان ها و 
ارزش های انقاب اسامی و پاسداری از کیان نظام و برنامه های خوب هم البته کم ندارد. منتهی همان طور که 
گفته شد از آنجا که عوامل این قبیل رسانه های سکوار، دشمنی کور با هر آنچه را که پیوندی با اسام و انقاب 
دارد مبنای مخالفت و کین ورزی با صداوســیما قرار داده اند، در رهگذر این مخالفت ها، دیگر یادشــان می رود 

در سینمای ایران بسیاری از اوقات با موضوعات 
تکــراری و بازیگران تکراری روبرو هســتیم که 
دیگر برای مخاطبان واقعی سینما مانند گذشته 
جذاب نیستند؛ شاید بتوان به وسیله تولید فیلم 
در کشورهایی مثل تایلند و ترکیه و... و پوشیدن 
شــلوارک و لباس در کوتاه مــدت فروش خوبی 
داشت یا جلب توجه کرد، اما قابلیت تبدیل شدن 
به یک جریان را ندارد و مانند ظروف پاستیکی 
یک بار مصرف است؛ سینمایی موفق خواهد بود 
که در کنار سرگرمی، فرهنگ متناسب با جامعه 
محلی را نیز به مردم خود و سایر ملل منتقل کند؛ 
همان طور که می توان ضدفرهنگ را نیز این گونه 
به مخاطب منتقل کند؛ فیلم را باید فشرده شده 
چند کتاب و مقاله دانســت؛ فیلم، در ذات خود، 
خواسته یا ناخواسته، فلسفه و اعتقادی را که روح 
حاکم بر فیلم است، ترویج می کند؛ بنابراین فروش 
خوب گیشه به تنهایی دلیلی بر خوب بودن فیلم 

نمی تواند باشد.
بعد از آنکه در قرون گذشــته بعضی از مردم 
اروپــا به قاره آمریکا مهاجرت کرده و ســرزمین 

اجدادی سرخپوســتان را به چنگ آوردند، کشور 
آمریکا را پایه گذاری کردند؛ کشــوری که تاریخ، 
تمدن و فرهنگی کهن ندارد؛ اما چگونه است که 
هم اکنون بر فیلم ســازی دنیا حکومت می کند؟ 
خودشــان تاریخی ندارند اما با ســینما هم برای 
خود تاریخ می سازند و هم مانند فیلم 300 تاریخ 

دیگر کشورها را جعل می کنند!
مگر غیر از این است که تاریخ، تمدن و فرهنگ 
هزاران ساله ایران قابل قیاس با آنها نیست؟ پس 
چرا سینمای ما به بن بست خورده است؟ در حالی 
که شرق آسیا با فیلم های افسانه ای و غرب با هری 
پاتر خیالی و مانند آن، قلوب مردم ما را تســخیر 
می کنند، چــرا برخی از حقایــق و واقعیت های 
ایران عزیز وقتی به پای فیلم ســازی می رســند 

رنگ می بازند؟

وقتی غرب از رمان های تخیلی مانند هری پاتر، 
این همه فیلم می سازد و در سراسر دنیا مخاطب 
جــذب می کند، - حتی از طریق بازدید از برخی 
لوکیشن های این فیلم، پول به دست می آورند - 
چرا رمان های واقعی و غیرواقعی ما در کتابخانه ها 
خاک می خورند یا فقط از آنها رونمایی می شود و 
جایزه ای به آنها تعلق می گیرد و به تاریخ سپرده 
می شوند؛ در زمینه تاریخی، سینما و فیلم سازی 
ما تاکنون موفق نبوده اســت؛ حتی نتوانسته ایم 
تاریخ قاجار و پهلوی و نفوذ کشــور های غربی در 
ایران و تغییر فرهنگ چندهزار ساله ایرانی، که در 
موارد فراوانی قابلیت فیلم سازی دارد را به خوبی 
نمایش دهیم؛ چند فیلم در مورد جنبش تنباکو، 
جنگ های جهانی، قحطی های حاکم بر ایران، علل 
عقب افتادگی ایران در قرون اخیر ساخته ایم؟ کشور 

ترکیه با ساختن سریال »حریم سلطان« و با نشان 
دادن سلطان سلیم و حکومت عثمانی و پخش آن 
در ماهواره توانســت بسیاری از ایرانی ها را تحت 
تأثیر قرار دهد؛ ما چند فیلم توانســتیم از اقتدار 
صفویه و تاریخ درخشان ایران در آن زمان بسازیم؟
 اصًا تاریخ را رها کنیم؛ هشــت ســال دفاع 
مقدس خودش یک معدن فیلم سازی است؛ حتی 
ممکن اســت فیلم هایی از دفــاع مقدس بتوانیم 
بسازیم که خیلی توپ و تانک هم نیاز نداشته باشد؛ 
اینکه می بینیم بعد از نزدیک به 30 سال هنوز هم 
در مورد دفاع مقدس فیلم ساخته می شود و جایزه 
بهترین فیلم را در جشنواره فجر می گیرد، نشان 

از ظرفیت باای این حوزه در فیلم سازی دارد.
امروزه ســینمای سیاسی شاخه ای از سینما 
اســت؛ چگونه آمریکا برای توجیه سیاســت ها و 

جنگ افروزی های خود فیلم می سازد اما کارگردانان 
مــا برای به دســت آوردن جایزه های خارجی از 
ایران تصویر کشــوری عقب افتاده و بدبخت ارائه 

می دهند؟ 
کارگردان های صلح جوی مــا! چند فیلم در 
مورد تحریم آمریکا، چند فیلم در مورد استعمار 
و اســتثمار غرب امروز بر دنیا ســاخته اند؟ چند 
فیلم درباره توحش مدرن ساخته اند؟ چند فیلم 
با موضوع بردگــی حاکم بر فضای مجازی و غل 

و زنجیر های نامرئی ســاخته اند؟ ایجاد داعش و 
انداختن آتش آن بــر جان ملت های دنیا، ارزش 
فیلم سازی دارد یا مسخرگی و هرزگی دو بازیگر 
زن و مرد با چهره های عجیب و غریب؟ بســیاری 
از جوانان به وســیله صحنه های اکشن فیلم های 
خارجی جذب می شوند، در این زمینه چقدر فکر 

یا سرمایه گذاری کرده ایم؟
بحــران فرار مغزها، مشــکات جوانان، زنان 
و دختران، آســیب های خانوادگــی، بحران های 

اجتماعی، زندگی شهرنشــینی، روستانشــینی، 
مهاجرت به خارج یا داخل کشور، سواد رسانه ای، 
کودکان کار، تحصیل دانش آموزان روســتایی و 
ســختی هایی که آنان متحمل می شوند، زندگی 
معلوان و جانبازان، زنان سرپرســت خانوار،غرب 
زدگی جوانــان، نمایش حقیقت موجود در غرب 
برای مردم ایران، مشــکات فرزند نداشتن و تک 
فرزندی، و فرهنگ های نادرست حاکم بر جامعه 
همگی نمونه هایی هستند که به تنهایی می توانند 
موضوع اصلی – نه حاشیه ای – فیلم ها قرار بگیرند؛ 
به طور کلی در برخی از زمینه های گفته شــده، 
تلویزیون بسیار موفق تر از سینما عمل کرده است 
اما هنوز صنعت ســینما و فیلم سازی ایران، دین 
خود را به این ســرزمین ادا نکــرده و از آرمان ها 
بســیار فاصله دارد؛ هرچنــد موفقیت فیلم های 
پــس از انقاب با فیلم های قبــل از انقاب قابل 
مقایسه نیست، اما گاهی اوقات مشاهده می کنیم 
که برخی از فیلم های دم دســتی قبل از انقاب، 
هم اکنون به شیوه ای دیگر در رگ های سینمای 

ایران جریان دارد.

در زمانی که مردم یمن در زیر دشنه و چکمه 
دژخیمان ســعودی و آمریکایی کشته می شوند، 
کشورشان ویران و آثار باستانی و اموالشان به یغما 
می رود چرا رســانه های جهان در سکوت و قطعا 

بی خبری به سر می برند؟
سید ناصر موســوی ارگانی متخصص تاریخ 
اسام است. عاوه  بر اینکه در دوره های هشتم، نهم 
و دهم نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای 
اسامی اســت، عناوینی مانند عضو هیئت رئیسه 
فراکســیون روحانیــت مجلس و نایــب  رئیس  
کمیســیون اقتصادی مجلس را در کارنامه خود 
دارد. وی بــا 78/5 درصد آرای حوزه انتخابیه اش 
در مجلس نهــم دارای بااترین درصد آرا در یک 
حوزه انتخابیه در میــان نمایندگان مجلس بوده 
اســت. گفت وگوی ما با موســوی ارگانی درباره 

رسانه های جهانی را با هم می خوانیم:
* به نظر شــما چگونه می توان به مردم 
یمن که در محاصره و زیر بمباران آل سعود 
قرار دارند از طریق رســانه های برون مرزی 

کمک کرد؟
مردم یمــن به مظلومیت دوچنــدان گرفتار 
شــده اند؛ از یک طــرف زیر بمبــاران و محاصره 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی هستند 
کــه به نمایندگی از آمریکا به یمن حمله کرده اند 
و موجب ویرانی، قحطی و کشــتار مردم آن کشور 
شده اند و از طرف دیگر شاهد هستید که قتل عام 
کــودکان بی دفاع و بی گناه یمنی در رســانه های 
مسلط استکباری با بایکوت خبری مواجه شده است. 
اکنون یک ملت در معرض قتل عام قرار دارند 
و باید تصاویر این فاجعه در قالب انواع محصوات 
رسانه ای مانند تصاویر خبری تا کلیپ های فضای 
مجازی، به شکل موثری به مردم دنیا اطاع رسانی 
شود تا این سکوت خبری شکسته شود. شبکه هایی 
مانند پرس تی وی، الکوثر، العالم، سحر و... می توانند 
نقش مهمی در عمل به این رسالت حرفه ای خود 
داشته باشند. به صورت کلی هرچه برای رسانه های 
سعودی و صهیونیستی جذاب نباشد آن را بایکوت 
می کنند که نمونه دیگر آن هم اطاع رسانی نکردن 
راهپیمایی عظیم 17 میلیون نفری اربعین است. 

به این نکته هم باید توجه داشت که موفقیت 
کامل در شکســتن سکوت رســانه ای در جهان 
نیازمند بودجه کافی اســت. به شــخصه معتقدم 
منابع مالی که به کل صدا و ســیما داده می شود 
حتی به اندازه یکی از شبکه های ضدایرانی نیست 
که با بودجه آمریکا یا سعودی در حال فعالیت علیه 

کشورمان هستند. 

روش های شکست بایکوت مظلومین 
در رسانه های جهانی

در گفت وگوی کیهان با موسوی ارگانی، کارشناس فرهنگی و نماینده مجلس مطرح شد

* با توجه به تخصص شــما درخصوص 
مسائل تاریخی و اسامی چگونه می تواند در 
ابعاد رسانه ای با تبلیغات وهابیت مقابله کرد؟

یکــی از راه هــای مقابلــه با وهابیــت اثبات 
توانایی های ســخت افزاری محور مقاومت است. 
برای مثال به تصویر کشــیدن ذلت و شکســت 
داعش و ســایر گروه های وهابی در برابر نیروهای 
مقاومت اقدام خوبی است. در ابعاد قدرت نرم هم 
باید اسام را دین رحمانی و مهربانی معرفی کرد. 
در ایــن خصوص می توان حقایــق دوران حیات 
پیامبر اســام )ص( را با روش های نوین رسانه ای 

به ملت های منطقه و جهان معرفی کرد. برای نمونه 
داستان های کوتاه از آن زمان مثل رفتار پیامبر با 
مردم مکه بعد از فتح این شــهر و تسلط بر لشگر 
ابوســفیان و امان دادن بــه وی در عین پیروزی 
می تواند راهگشا باشــد. این رفتار انسانی پیامبر 
اسام در حالی بود که همین کفار قریش در مکه 
ایشان و یاران شان را از خانه و زندگی شان مجبور 

به مهاجرت کرده بودند. 
یک واقعیت دیگر این است که بودجه فرهنگی 
از کمترین بودجه هاســت. این درحالی است که 
آل ســعود عاوه  بر ســرمایه گذاری سنگین برای 

تقویت شبکه های تلویزیونی وهابی یا ضدانقابی، 
تمرکــز خود را بر نفوذ در میان مردم شــهرها و 
روستاها خاصه در استان های مرزی کشور معطوف 
کرده و به هر شیوه ای وهابیت و اقدامات ضد انقابی 

را تبلیغ می کند. 
* به شکســتن سکوت رســانه ای در 
جهان  اشاره کردید، به نظر شما شبکه های 
برون مرزی مانند پرس تی وی، العالم، الکوثر 
و سحر چگونه می توانند موفق تر عمل کنند؟

شبکه های برون مرزی رسالتی را که از ابتدای 
انقاب برای صدا وســیما توسط امام خمینی)ره( 

تبیین شده بود و آن حمایت از مظلومین عالم است 
بر عهده گرفته اند و به خوبی در این مسیر به پیش 
می روند. این رسانه ها توانسته اند با برنامه های خوب 
خود، بر افراد بیدار جوامع مختلف تاثیرگذار باشند. 
یکی از مطالباتی که از شبکه های برون مرزی 
مانند پرس تی وی و العالم وجود دارد این اســت 
که موفقیت های کشور مانند ارتقای جایگاه علمی 
ایران را به مردم دیگر کشورها اطاع رسانی کند. 
چرا که رسانه های استعمارگر سعی دارند انقاب 
اسامی مردم ایران را ناکارآمد معرفی کنند سپس 
با توسل به این ترفند، دیگر ملت ها را از ایستادگی 
در برابر خواســته های استکباری شــان مأیوس و 
ناامید سازند و از موفقیت جنبش های آزادی بخش 

جلوگیری کنند.
متاسفانه دولت به بهانه در اختیار گرفتن صدا و 
سیما این سازمان را از طریق کاهش بودجه تحت 
فشار قرار می دهد. این روند نه تنها در دولت حال 
حاضر که حتی در دولت های نهم و دهم استمرار 
داشــته و به جای افزایش توان مالی صدا و سیما 
که در برابر انبوه رسانه های استکباری و رژیم های 
صهیونیستی و سعودی ایستاده است، بودجه آن را 
کاهش هم می دهد. از این رو ما در مجلس سعی 
داریم از ردیف های بودجه ای که امکانپذیر باشــد 

کمک بیشتری به این سازمان داده شود. 
* با توجه به عضویت شما در کمیسیون 
گردشــگران  حضور  آیا  مجلس  اقتصادی 
خارجی می تواند زمینه ای باشد که خود آنان 

با حقایق کشورمان آشنا شوند؟
یکی از پتانسیل های اقتصادی ارزشمندی که 
در ایران وجود دارد و ما کمتر به آن توجه کرده ایم 
همین گردشگری اســت. اجازه دهید خاطره ای 
تعریف کنم. مالزی از کشــورهای مطرح جهان و 

دارای درآمد کان از صنعت گردشگری است. 
زمانی که نخست وزیر وقت مالزی به اصفهان 
آمده بود گفت: »اگر اصفهان در اختیار من باشد 
کل بودجه کشــور را فقط از طریق گردشگری در 

اصفهان می توانم تامین کنم.« 
بنابراین ظرفیت بســیاری برای کسب درآمد 
ارزی و  اشتغال زایی از طریق توجه علمی به صنعت 
گردشــگری در کشــور وجود دارد و شبکه های 
برون مــرزی هم می تواننــد در ایجاد موفقیت در 
این صنعت نقش آفرین باشند. به شرط وجود یک 
کارگروه که همه بخش ها و دســتگاه های دخیل 
در گردشگری در آن عضویت فعال داشته باشند. 
به راستی چرا ما نباید از این نعمت که در اختیار 

داریم استفاده کنیم؟ 

آب 
زیر سرو!

محمدرضا محقق

نقد و تحلیل فیلم »سرو زیر آب« 
به کارگردانی 

محمدعلی باشه آهنگر

آب 
زیر سرو!

فیلم »ســرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی 
باشه آهنگر، اثر مهمی است. به خصوص از آن جهت 
که به تمامی نشــانمان می دهد چگونه می توان یک 
موضوع و مقوله مهم ملی، میهنی و انسانی را تبدیل 

به یک اثر ُکند کشدار بی طعِم منفعل کرد!
فیلمی که گویی تمام تاشــش را ناخواســته 
بــه انجام رســانده تا یک مســئله همچنان مهم و 
»ارزش«ی را تبدیــل به یــک فیلم دمده و کهنه و 

بی کنشمندی کند.
البته باشه آهنگر با ســابقه اش نشان داده مرد 
فیلم های ســخت اســت. از اولین فیلمش تا همین 
آخری، فیلم »سخت« می ســازد؛ یعنی اهل سهل 
گیری و ســاده گرایی نیســت. اما آیا همین کافی 

است و تمام؟!
مسلما نه! این قدم اول است و خیلی هم خوب؛ 
اما هزار نکته باریکتر از مو اینجاست تا یک فیلم بر 

دل نشیند و مقبول طبع اهل نظر گردد.
البته یک خطر بزرگ و اشــتباه اســتراتژیک و 
نتیجه فوق العاده بد درباره فیلم این است که همان 
طور که اشاره شد »سرو زیر آب« به نتیجه ای رسیده 
که قاعدتا خواسته سازنده اش نبوده: جذابیت زدایی 
و مهمل سرایی درباره یک موضوع به شدت جذاب، 
به شدت ملی و به شدت مهم و آرمانی و البته خیلی 

دردناک و خاطره انگیز.
موضوع چیست؟ »سرو زیر آب« داستانی درباره 
شهدای مفقود ااثر و سرگردانی خانواده های آنها در 
پی خبر و نشانی از آنهاست و شاید بتوان گفت همه 

چیز فیلم از همین دیالوگ شروع و خاتمه می یابد:
»ما حق نداریم به مــردم دروغ بگیم حتی اگر 

بخواهیم بهشون آرامش بدیم.«
بله همه قصه فیلم همین است ولی در جهتی که 

به زدایش و کاهش اعتبار فیلم منجر می شود.چرا؟
فیلم گسسته است. لخت است. پیوستگی ندارد. 
ربط مضمونی در توازن و تقارن با ارتباط روایی قرار 
نمی گیــرد و نهایتا هارمونی ای کــه تصویر و روایت 
نیازمند آن است و از اصول اولیه قصه گویی و روایت 
پردازی اســت در آن وجود ندارد و همین فقدان، به 
طرز وحشتناکی به فیلم و ساخت و ساختارش آسیب 

رسانده و به خصوص با ایرادهای فنی دیگری همچون 
دیالوگ های بد، بازی های بدتر، اکت های شعاری، کشدار 
بودن ریتم، و البته موسیقی پرحجم و گوشخراش، همه 

چیز به طرز مهیب و دردناکی از دست می رود.
اما به جهت مضمونی مقوله »راز جهانبخش« به 
نوعی نقطه ثقل تبدیل می شــود. آیا راز جهانبخش 
کرامت فاش می شود؟ این راز، خواب چیستا، ماهرو، 
گودرز، بهرام، جهانگیر و ســرگرد پوشیاس را آشفته 
خواهد کرد. و در ادامه این نکته اســتمرار می یابد که 
چاره چیســت؟ راه کدام است؟و مهم تر از چاره و راه، 
این حقیقت اســت و حق، که معلوم نیست کدام و بر 
چه مصلحت و معیار انســانی و قانونی اســتوار است. 
جهانبخش برای اثبات بی گناهی اش و بازگشت آرامش 
سفر بلندی را آغاز می کند. سفری که پایانش زندگی 
بســیاری از آنها را تغییر می دهد. اما این تغییر اساسا 
مبتنی بر چه هدف و غایت و حقی شکل می گیرد؟ به 
هر حال حق و قانون، چیزی نیست که بتوانیم با درام 

و تخیل و... دستمالی اش کنیم!
اما فیلم نقاط روشن و امیدوار کننده و درخشانی 
هم دارد. »ســتاره اسکندری« در نقش زن »سیاوش 
آبادیــان لــر« و »مهتاب نصیر پــور« در نقش مادر 
»ســیاوش آبادیان زرتشــتی« که دو مورد از بهترین 

بازی های این چند سال اخیر سینمای ایران را در این 
فیلم به نمایش گذاشتند، یکی با سکوت کامل و نگاه، 
و آن یکــی با ایفای صابت خاص و خالصش در فیلم 
و به خصوص در سکانس در کنار هم قرار گرفتن این 
دو کامًا توانسته است تاثیر دراماتیک جای خالی یک 

شهید گمگشته را متجلی کند.
اتفاقا همین درخشــندگی هاست که این حس 
حسرت را در مخاطب بر می انگیزد که ای کاش قصه و 
فیلمنامه و روایتی بهتر و گیراتر را شاهد بودیم. داستان 
اصلی یا زمینه یعنی اینکه جهابخش کرامت )با بازی 
بابک حمیدیان( رزمنده ستاد معراج و غواص است و 
عاوه بر ستاد معراج برای تفحص به منطقه نیز می رود، 
او تحت نظر برادر بزرگترش جهانگیر کرامت )با بازی 
رضا بهبودی( و ســرگرد )با بازی مسعود رایگان( در 
ستاد کار می کند و البته »بر اساس یک دغدغه درونی 
می اندیشد که اگر شــهدای گمنام را به خانواده های 
مفقود ااثرها بدهند می تواند تسکینی باشد بر درد آنها 
اما طبعاً قانون و همچنین درست نبودن این کار او را 
بازمی دارد و همچنین این بحث بین جهابخش)بابک 
حمیدیان( و جهانگیر )رضا بهبــودی( همواره ادامه 
دارد.« خب؛ این خط اصلی روایت بســتری فیلم چه 

داد و ستدی با پیرنگ های دیگر دارد؟:

داســتان خانواده های اقلیت، شخصیت آدم های 
مرتبط با شــهدا، موضوع نامزدی و ازدواج دو کاراکتر 

زن و مرد ابتدا وانتهایی فیلم.
البته شاید بتوان گفت تنها وجه همذات پندارانه 
فیلــم همان بعد درونی در جهانبخش اســت که پل 
میان او و جلب نظر بیننده شــده و تا حدودی خوب 
از کار درآمده اما مشکل اینجاست که این اتفاق روند 
اصلی فیلمنامه را تشکیل نمی دهد و مشخصاً معارض 
داشتن پیکر واگذار شده از این تفکر جهانبخش جدا 
می شود و بالعکس در فیلم می شنویم که او با واگذاری 
پیکر به خانواده گودرز )با بازی شهرام حقیقت دوست( 

مخالف است.
فیلم در پرداخت فیلمنامه و موقعیت سردرگم و 
معلق است. روایت، با خانواده  ای که به دنبال پسر خود 
آمده  اندآغاز می  شود، سپس توجهش روی کارمندان 
اداره یا سازمان معراج شهدا، بعد برادری  شان، سپس 
خانواده دیگری که از راه می  رسند تا گره افکنی فیلمنامه 
آغاز شــود؛ اما چرا هیچ کدام از این اتفاقات با دیگری 
هم افزایی و همپوشانی دراماتیک ندارد؟ همه جزییات 
ریزودرشت فیلم نه در جهت پربار کردن پیرنگ اصلی 
ماجرا کنار هم چیده شــده  اند که بیشــتر کارکردی 
عکاسانه یافته و همه چیز را ازهم گسیخته تر می  کنند 

زیر آب« می بینیم. 
درست است که »سرو زیر آب« درباره شهدای 
گمنام است و خانواده  هایشان و درباره روند فرسایشی 
که بدن یک شهید گمنام بعد از شهادتش طی می  کند 
تا به آغوش پذیرای خانواده  اش برسد و البته آغوشی 
که در بســیاری از موارد حتی تا اآن و تا ابدیت هم 
خالی خواهد ماند و بدن  هایی که در ناکجاآباد دفن یا 
تجزیه خواهند شد و هیچ  گاه به خانه برنخواهند گشت 
و کیســت که نداند حتی نوشتن از آنها بر کاغذ هم 
دست آدم را می  لرزاند و بار سنگین این دورافتادگی و 
گم  گشتگی در میان صفحات تاریخ و قلب  های آکنده 
از درد، آن قدر بزرگ هست که به راحتی نتوان هضم یا 
فراموشش کرد؛ اما چرا این زمینه و موضوع پرخون 
و دردنــاک و خاص بایــد قربانی یک روایت لخت و 
یــک ریتم بد و البته یک فضاســازی کهنه و دمده 

شود؟ واقعا چرا؟!
چرا کارگردانی مانند  باشه آهنگر  که قریب به 
اکثر فیلم  هایش به جنگ در مناطق مرزی کشور، حال 
چه پیش و چه پس از جنگ مربوط می  شود باید به 
تمامی نشانمان دهد چگونه می توان یک موضوع و 
مقوله مهم ملی، میهنی و انسانی را تبدیل به یک اثر 

کند کشدار بی طعم منفعل کرد؟

سینمای قهقرایی و سوژه های تکراری
رضا صفری

تا در گره گشــایی انتهایی اثر، 
روال به سوی فیلم هندی شدن 

منجر شود!
در واقــع فیلــم از همان 
موقعی که یکی از شــخصیت 
هایش- تیــپ هایش- تصمیم 
می  گیرد خود به محل شهادت 
شــهید موردنظر برود و در پی 
حقیقت بگردد عمًا گسســته 
می شود. همین امر تا پایان بندی 
فیلم رخ می نماید و قاعدتا چاره 
برای به هم دوختن این جهان 
ازهم گسیخته و رساندن سر آن 
به هم، راهی از میانه کلیشه های 
زمخت و کشدار و بی جذابیتی 
می شود که نمونه اش را در »سرو 



ورزشی

سرویس ورزشی-
این روزها زمان برگزاری انتخابات فدراســیون 
این رشته ورزشی است  کشتی عامت سؤال بزرگ 
تا جایی که ایق دبیر این فدراســیون در تازه ترین 
صحبت های خود ابراز امیدواری کرده که تا بهمن ماه 
مراحل ثبت نام و برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون 
انجام شــود. رضا ایق در حاشیه برگزاری  کشتی 
مجمع انتخاباتی هیئت کشــتی اردبیل در این باره 
گفت: فدراسیون آماده برگزاری انتخابات است و باید 

زمان آن از سوی وزارت ورزش اعام شود.
دیروز بنی تمیم سرپرســت فدراســیون کشــتی هم  
اشــاره ای به این موضوع داشت و گفت: روسای هیئت های 
کشتی بعنوان اکثریت اعضای مجمع کشتی از وزارت ورزش 
و جوانان درخواســت داشتند هرچه سریعتر تکلیف رئیس 
 فدراســیون با برگزاری مجمع انتخابات مشــخص شود که 
این موضوع به صورت مکتوب به مســئوان ذیربط در این 
وزارتخانه منعکس شده است و ما آماده آغاز فرآیند برگزاری 

مجمع کشتی و ثبت نام از کاندیداها هستیم. 
وی افزود: سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
بزرگساان هم در جلساتی که با آنها داشته ایم این دغدغه را 
دارند که برای انجام برنامه ریزی بلندمدت و حضور موفق در 
رقابت های المپیک توکیو نیاز به روشن شدن هرچه سریعتر 

مدیریت فدراسیون است.
سرپرست فدراسیون کشتی در مورد ایراد وزارت ورزش 
و جوانان به سرپرست هیئت ها و مسئله بازنشستگان گفت: 
انتخابات هیئت کشتی استان اصفهان برگزار شد و ما فقط 
در حال حاضر 4 هیئت داریم که با سرپرست اداره می شوند 
که با توجه به پیگیری های صورت گرفته فکر می کنم تکلیف 
اکثر آنها تا یک ماه آینده مشــخص می شود و ما از این نظر 
مشــکلی نداریم. در بحث بازنشستگان تا این لحظه روسای 
هیئت های کشتی مشکلی برای حضور در انتخابات ندارند. تا 

جایی که بنده اطاع دارم اختاف نظر بین دیوان محاسبات 
و ســازمان بازرســی در مورد فعالیت روســای هیئت های 
ورزشی بازنشســته وجود دارد که امیدوارم این موضوع نیز 
هرچه زودتر تعیین تکلیف شــود البته مــا از این نظر هم 
مشکلی نداریم چون تعداد بسیار محدودی از هیئت های ما 
دارای رئیس  بازنشســته هستند که این تعداد هم مجمع ما 

را از رسمیت نمی اندازد.
وی خاطرنشان کرد: هنوز در مورد حضورم در انتخابات 
فدراسیون کشــتی به جمع بندی نرســیده ام باید تا زمان 
ثبت نام از کاندیداها مسائل و جوانب مختلف را بررسی و بعدا 
تصمیم گیــری کنم و در پایان برای تمامی افرادی که قصد 
کاندیداتوری دارند آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم با ارائه 
برنامه هــای عملیاتی و اجرایی و بــدور از تخریب، کارهای 

مثبت صورت گرفته در گذشته در این مهم موفق باشند. 

بنی تمیم در پایان و در مورد اینکه گفته می شــود وی 
راه فدراســیون قبلی را دنبال می کند و کشتی نیز به تفکر 
و خــون تازه نیاز دارد گفت: وقتــی برای کارهایی همچون 
نحوه چیدمان داوران یا فرآیند انتخاب تیم های ملی سال ها 
زحمت کشــیده شده اســت به چه دلیلی باید همه آنها را 
کنار بگذاریم. روش من این اســت که در مواردی که برای 
بهبود کار نیاز به اصاح وجود داشــته اقــدام کنم و ادامه 
دادن کارهای اصولی گذشــته جزء اصول مدیریت صحیح 
است. فکر می کنم با انتخاب سرمربیان تیم های ملی کشتی 
آزاد و فرنگی بزرگساان و برخی مسائل دیگر نشان داده ام 
که مستقل عمل می کنم اما این کار را صحیح نمی دانم که 

کارها مثبت گذشته را کاما متوقف کنم.
رقابت داغ برای انتخابات کشتی

اگر چه هنوز زمان برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی 

مشــخص نبود و از طرف دیگر آمدن یا نیامدن سرپرســت 
فدراســیون به عرصه انتخابات نهایی نشــده؛ ولی بررسی 
اتفاقات کشتی نشان می دهد رقابت پنهان برای تکیه زدن 
برای صندلی ریاســت پرمدال ترین ورزش ایران در جریان 

است. 
حدود ۵۰ روز از اســتعفای رســول خادم از ریاســت 
فدراسیون کشتی می گذرد که برای دومین بار در طول ۱۰ 
ماه مدیریتش در دوره جدید رخ داد و این بار دیگر کســی 
هــم برای ماندن به او اصرار نکرد چون یک بار اوایل ســال 
جاری کشتی حدود 4۰ روز به خاطر استعفای او باتکلیف 

مانده بود.
وزارت ورزش معموا برای سرپرســتی فدراســیون ها 
از نیروهــای خودش اســتفاده می کند، اما درباره کشــتی 
با درخواســت اعضای مجمع حمید بنی تمیم را به عنوان 
سرپرست معرفی کرد. بنی تمیم که در دوران ریاست رسول 
خادم به عنوان دبیر و ســپس نایب  رئیس  فعالیت می کرد، 
تقریبا سیاست های دوره مدیریت خادم را پیش می برد و در 
طــول همین مدت کوتاه تصمیمات کلیدی هم اتخاذ کرده 

است.
با اینکه بنی تمیم می گویــد هنوز تصمیم قطعی برای 
حضــور در انتخابات نگرفته، برخــی معتقدند با حمایت او 
توسط رسول خادم هیئت های استانی هم به این گزینه در 

انتخابات رای می دهند.
از سوی دیگر برخی از چهره های نامدار کشتی هم برای 
حضور در انتخابات آماده هســتند؛ ایــن روزها نام امیررضا 
خادم، حســن رنگرز، علیرضا دبیر، علیرضا حیدری، عباس 
جدیدیی بســیار شنیده می شود تا جایی که عنوان می شود 
اگر فضای انتخابات مناســب باشد، شــاید این افراد برای 
جانشــینی خادم ثبت نام کنند. باید منتظر روزهای آینده 
ماند و دید چه اتفاقاتی در انتخابات فدراســیون کشتی رخ 

می دهد. 

بنی تمیم: دلیلی ندارد کارهای مثبت خادم متوقف شود

ابهام در زمان معرفی رئیس جدید 
قهرمانان سابق به انتخابات کشتی ورود می کنند؟!

*اردوی تیم ملی سابر مردان از امروز با حضور 8 شمشیرباز در در تهران آغاز و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. سابریست های 
کشورمان خود را برای حضور در مسابقات کاس A در ورشوی لهستان آماده می کنند. این مسابقات از ۱۰ بهمن ماه آغاز خواهد 
شد.گفتنی است، مصدومیت مجتبی عابدینی، کاپیتان سابر کشورمان بر طرف شده و او از مرحله قبل اردوها تمرینات خود را آغاز 

کرده است .وی به دلیل مصدومیت نتوانست در مسابقات الجزایر شرکت کند.
*بیست و هفتمین دوره جام بین المللی فجر، گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی ایران 
از ۱۶ تا ۲۲ بهمن در محل فدراسیون شطرنج برگزار می شود.طی روزهای گذشته فدراسیون شطرنج از ورزشکاران 
۴۰ کشور خارجی برای حضور در این رقابت ها دعوت به عمل آورده که پیش بینی می شود در مجموع ۶۰۰ شطرنج باز 

ایرانی و خارجی به رقابت با یکدیگر بپردازند.مســابقات در سه جدول استادان، بازیکنان آماتور و نوجوانان برگزار 
خواهد شد.آرکادی دورکوویچ رئیس فدراسیون جهانی شطرنج مهمان ویژه این مسابقات است که در زمان برگزاری 
مسابقات به تهران سفر می کند. دورکوویچ روس از نزدیکان وادیمیر پوتین رئیس جمهور و دیمیتری مدودف نخست 

وزیر روسیه است.ازم به یادآوری است که جایزه نقدی در نظر گرفته شده برای این رقابت ها ۲۰ هزار یورو است.
*مرحله اول اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بانوان بزرگسال برای حضور در لیگ جهانی فرانسه از روز جمعه ۷ دی ماه با حضور 
۵ بازیکن آغاز می شود. از سوی ستاره موسوی، سرمربی تیم ملی کاراته بانوان سارا بهمنیار، طراوت خاکسار، رزیتا علیپور، شیما 
آل سعدی و حمیده عباسعلی به اولین مرحله اردوی آماده سازی برای حضور در لیگ جهانی کاراته وان فرانسه فراخوانده شدند.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید »محمد رضا فرجادی کوشا«
نذرهای یک شهید برای اعزام به جبهه  

شهید »محمدرضا فرجادی کوشا« تاریخ 
2۰ خــرداد ۱34۷ پاي به عرصه گیتي نهاد. 
درپي تربیت اســامي در محیط خانواده به 
ســوي مســجد روي آورد و نجواي دلنشین 
قرآن و فریاد پرصابت تکبیرش هنوز در یاد و 
خاطره نمازگزاران مسجد المهدي)عج( محله 

باغ خزانه تهران مانده است.
سرانجام در فروردین سال ۱36۰ در سن 

۱3سالگي به آرزوي خود دست یافت و به عضویت بسیج درآمد و در زمینه 
امور تبلیغات به فعالیت پرداخت و این مسئولیت را تا زمان شهادت بي وقفه 

ادامه داد.
 براي عزیمت به جبهه ها و پیوستن به جمع رزمندگان، بارها از طریق 
مراکــز مختلف اعزام اقــدام کرد و هر بار به دلیل کمي ســن با مخالفت 
مسئولین مواجه مي شد، او نیز مانند بسیاري از هم سن و سالهاي خودش 
با دستکاري شناسنامه خود و افزودن 2 سال به سنش، با گریه و خواهش 
توانســت موافقت مسئولین اعزام را به دست آورد  و در بهمن سال ۱36۱ 
به خیل عظیم رزمندگان  در جبهه های غرب کشور پیوست و در ارتفاعات 
قصر شــیرین  در خطوط پدافندي به عنوان بي ســیم چي به انجام تکلیف 

پرداخت.
شهید »کوشا« به تاریخ 2۷ اردیبهشت ۱362، در منطقه قصرشیرین 
به فیض عظمای شهادت نائل آمد و به جمع یاران شهیدش ملحق گشت.

حدیث دشت عشق

۳ بازیکن لیست مازاد پرسپولیس مشخص شدند
3 بازیکن لیست مازاد برانکو در تیم پرسپولیس مشخص شدند.

برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از آخرین بازی تیمش 
در نیم فصل اول لیگ برتر، لیست بازیکنان مورد نیاز و همچنین لیست بازیکنان 
مازاد را به ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس ارائه کرد. در لیست بازیکنان 
مازاد پرســپولیس نام 3 بازیکن به چشــم می خورد و به نظر می رســد در این 
بین جدایی احسان علوان زاده قطعی خواهد بود. همچنین نام احمد بهاروندی و 
شــاهین عباسیان دو بازیکن جوان تیم پرسپولیس هم در این لیست وجود دارد 
اما جدایی این 2 بازیکن منوط به جذب بازیکنان جدید در پرســپولیس خواهد 
بود.همچنین برانکو ایوانکوویچ در لیســت بازیکنانی که جهت تقویت تیمش در 
نیم فصــل در نظر گرفتــه نام یک دروازه بان را هم به عنوان جانشــین احتمالی 
علیرضا بیرانوند ذکر کرده اســت. محمدرضا اخبار ی گزینه مدنظر برانکو برای 
جانشــینی بیرانوند است، چرا که دروازه بان شــماره یک تیم ملی درصدد است 
بعد از جام ملت ها در صورت داشــتن پیشنهاد خوب اروپایی به آن جواب مثبت 
دهد.اخبار ی به عنوان دروازه بان آزاد مشکلی برای پیوستن به پرسپولیس ندارد.

روایت فغانی
 از رونمایی سیستم کمک داور ویدئویی در ایران

داور بین المللی فوتبال ایران که در مراســم رونمایی از سیســتم کمک داور 
ویدئویی حضور داشــت، گفت: این سیســتم در حد ابتدایی می تواند به لیگ ما 
کمک کند. دیروز سیستم کمک  داور ویدئویی فوتبال )VAR( با حضور مسئوان 
کمیته داوران فدراســیون، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ، علیرضا فغانی 
داور بین المللی فوتبال برای استفاده در لیگ برتر تست شد. قرار است یک شرکت 
داخلی این سیستم را در لیگ ایران اجرایی کند. علیرضا فغانی درباره استفاده از 
تکنولوژی VAR گفت: در این مورد باید آقایان اصفهانیان و رفعتی روسای کمیته 
و دپارتمــان داوری صحبت کنند.وی افزود: من هــم امروز در این جمع حضور 
داشتم. از نظر فنی باید بگویم این سیستم اختاف زیادی با سیستمی که در جام 
جهانی اســتفاده شد، دارد. با این حال در حد ابتدایی هم می تواند به لیگ ایران 
کمک کند.قرار است بعد از ارزیابی های نهایی، درباره استفاده از این تکنولوژی در 

فوتبال ایران تصمیم گیری شود.
لیست بازیکنان آزاد استقال در پایان فصل

هشــت بازیکن تیم فوتبال اســتقال در پایان هجدهمین دوره لیگ برتر 
قراردادشان با آبی پوشان پایتخت به پایان می رسد.

مدیران باشگاه استقال در فصل نقل و انتقاات زمستانی در حالی اقدام به 
جذب بازیکن جدید خواهند کرد که در این میان باید قرارداد برخی از بازیکنان 
فعلی تیم تمدید شــود.وریا غفوری، سیدحســین حسینی، جابر انصاری، پژمان 
منتظری، ســیدمهدی رحمتی، خسرو حیدری، علی کریمی و آرمین سهرابیان 
اســامی 8 بازیکنی است که در آخرین ســال قرارداد خود حضور دارند و با فرا 
رســیدن تابســتان آینده می توانند به عنوان بازیکن آزاد استقال را ترک کنند.

البته به غیر از بازیکنان مطرح شده جابر انصاری و خسرو حیدری شانسی برای 
تمدید قرارداد ندارند و احتمال دارد انصاری در نیم فصل از استقال جدا شود. اما 
منتظری نیز از دیگر بازیکنانی است که شاید در لیست خروجی آخر فصل باشد 
مگر اینکه مدیران استقال در این مورد تجدید نظر کنند، اما غفوری، سهرابیان، 
رحمتی، کریمی و حسینی شانس زیادی برای تمدید قرارداد در نیم فصل دارند.
اعام اسامی ۲۰ بازیکن تیم امید برای دیدار مقابل اردن

تیم فوتبال امید ایران، ظهر دیروز تهران را به مقصد اردن ترک کرد. شاگردان 
کرانچار برای انجام یک دیــدار تدارکاتی مقابل تیم امید اردن، ظهر دیروز با 2۰ 
بازیکن ابتدا تهران را به مقصد دوحه ترک کردند و پس از توقفی دو ســاعته در 
قطر راهی شــهر امان شدند.اســامی بازیکنان انتخاب شده جهت حضور در بازی 
برابر اردن به شــرح زیر اســت: شهاب عادلی، معراج اســماعیلی، امید نورافکن، 
عارف آغاسی، محمد مســلمی پور، علیرضا آرتا، امید دره، حسین ساکی، محمد 
سلطانی مهر، ابوالفضل جالی، محمد مهدی مهدی خانی، ابوالفضل رزاق پور، محمد 
خدابنده لو، امیرحســین حســین زاده، یونس دلفی، حمیدرضا طاهرخانی، وحید 
نامداری، مهدی قائدی، امیر روســتایی و محمدرضا آزادی. دیدار تیم های فوتبال 
امید ایران و اردن، روز سه شنبه ساعت ۱۷ به وقت محلی در امان برگزار می شود.

بنگر از پارس جنوبی جدا شد
مدافع تیم پارس جنوبی جم بعد از توافق با مســووان باشگاه قراردادش را 
فســخ کرد. محسن بنگر بعد از پایان نیم فصل اول لیگ برتر از مسووان پارس 
جنوبی درخواســت جدایی کرد که بعد از جلســه با مدیران باشــگاه و موافقت 
مهدی تارتار قراردادش را فســخ کرد.بنگر دیروز در جلســه ای با مدیران باشگاه 
پارس جنوبی شــرکت کرد و با فســخ قراردادش رسما از جمع شاگردان مهدی 

تارتار جدا شد.

با مثبت شدن تست دوپینگ وزنه بردار اوکراین و در صورت تایید نهایی مدال نقره نواب نصیرشال در 
المپیک لندن طا خواهد شد.

فدراســیون جهانی وزنه برداری اعام کرد، کمیته بین المللی المپیک تست دوپینگ وزنه برداران در المپیک 2۰۱2 را 
دوباره مورد بررسی قرار داد و تست دوپینگ 4 وزنه بردار مرد و یک زن مثبت شده است.مهم ترین اتفاق مثبت شدن تست 

دوپینگ الکسی توروختی از اوکراین است که در دسته ۱۰۵ کیلوگرم مدال طا گرفت.
از این رو اگر مثبت بودن دوپینگ او تایید نهایی شود مدال نواب نصیرشال در المپیک 2۰۱2 از نقره به طا تبدیل 

می شود.
روســان نورالدینوف وزنه بردار مطرح ازبکســتان هم که در المپیک لندن چهارم شد، جزو این نفرات است. والنتین 
هریستوف از آذربایجان دارنده مدال برنز المپیک لندن و نویکائو از باروس که هفتم شد از دیگر نفرات این لیست هستند.

میان دالوژیان از ارمنستان نیز در بخش زنان تستش مثبت شده است.
فدراســیون جهانی وزنه برداری اعام کرد طبق قوانینش این ورزشکار تعلیق می شوند تا تکلیف پرونده شان مشخص 

شود.

طای المپیک لندن در انتظار وزنه بردار ایرانی 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تازه ترین پیام خود تاکید کرد که کادر و بازیکنان تیم ایران باید قوی تر 
و متحدتر باشند.

کارلوس کی روش در حال حاضر با تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آماده سازی قطر به سر می برد. کی روش امروز و در 
حالی که زمان زیادی تا شروع جام ملت های آسیا باقی نمانده است، با انتشار پیامی به بعضی از انتقادات واکنش نشان داد.

در پیام کی روش با عنوان »در برابر دست نیافتنی ها« آمده است: »در چند سال اخیر ما به تمامی سختی ها و مشکات 
عادت کرده ایم. این مشــکات منبع الهام ما بوده اند تا قویتر و  بهتر شــویم. اما اخیرا ما حمات متفاوتی را در مقابل خود 

دیده ایم که قصد دارند اعتبار ما را مختل کرده و زحمات و موفقیت های ما را زیر سؤال ببرند.
این دقیقا علتی است که ما باید از خودمان بیشتر طلب کنیم، شدیدا و سرسختانه پشت عقاید و باورهایمان بایستیم. 

در کنار هم مقاومت کنیم و متحد باشیم )کادر و  بازیکنان(.«

کی روش: بازیکنان تیم ملی باید قوی تر و متحدتر باشند
سیســتم ویدئوچک دیروز با حضور برخی مسئوان امر تست شد و قرار است نقطه نظرات مسئوان در 

این خصوص به زودی اعام شود.
سیســتم ویدئوچک )VAR( دیروز در حالی تست شــد که مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، 
فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران، ســعید فتاحی مسئول برگزاری بازی های لیگ برتر، داود رفعتی رئیس  دپارتمان 
داوری و علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشــورمان حضور داشــتند. همچنین یک شرکت ایرانی که می خواهد این 
سیســتم ویدئویی را نصب کند در این تست حضور داشــت و حاضرین نقطه نظرات خود را درباره استفاده از ویدئوچک 
 VAR مطرح کردند. قرار اســت پس از جمع بندی نقطه نظرات تا یکی دو هفته آینده نظرات نهایی درخصوص استفاده از
اعام شود و مشخص گردد که از این سیستم ویدئویی چگونه استفاده خواهد شد. در صورتی که استفاده از VAR قطعی 

شود داوران آموزش های ازم را برای استفاده از این سیستم ویدئویی خواهند دید.

تست ویدئو چک با حضور نمایندگان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 

سرویس ورزشی-
هفته گذشته یک »نگاه تند و خیره« از »تیری آنری« سرمربی تیم فوتبال 
موناکو فرانســه که ثانیه و لحظه ای بیشــتر دوام نداشت، یکی از جالب ترین 
موضوعاتی بود که مورد توجه بســیاری از رسانه های جهان و کاربران شبکه 
اجتماعــی قرار گرفت... نگاهی که دنیایی حرف و نکتــه در آن بود و گویای 

بسیاری از اصول در حرفه ای ترین سطح فوتبال دنیا. 
شاید برای کســانی که در فوتبال ما از ابتدا معنی »حرفه ای« گری را بد 
فهمیدنــد و یا آنکه خوب فهمیدند، اما برای تــداوم اابالی گری فرهنگی در 
ورزش و گل آلود کردن آب فوتبــال و کماکان بر وفق مراد بودن اوضاع برای 
آنها، آن را »بد«، معنی کردند و حرفه ای گری را با هرهری مسلکی و بی غیرتی 
و بداخاقی و حرمت شکنی و نفرت پراکنی و... مترادف دانستند و در بوق های 
خــود به آن دمیدند... چرا کــه ذکر این اتفاق جالب و ضروری باشــد »نگاه 
آنری«، نشان داد که حرفه ای گری درست برخاف القائات و تبلیغات و تعریف 
این جماعت فرصت طلب و مخرب، به معنی »اصولگرایی« و رعایت ارزش های 

سازنده و مورد تایید همه ملت و فرهنگ های جهانی است. 
امــا ماجرا از چه قرار بود؟ ماجرا از ایــن قرار بود که در کنفرانس خبری 
بــازی موناکو- دورتموند)در لیگ قهرمانان اروپــا(  آقای تیری آنری به عنوان 
مربی و »باویاشــیله« به عنوان بازیکن تیم موناکو شرکت کردند. پس از پایان 
این نشست خبری، این دو از جا برمی خیزند و به سمت درب خروجی، حرکت 

می کنند.
تیــری آنری صندلی خود را به جای اولــش بازگرداند ولی بازیکن جوان 
موناکــو، بدون توجه به این موضوع و بــدون آنکه صندلی اش را به جای خود 

بازگرداند، به سمت در رفت.
 در این موقع آقای تیری آنری، به عنوان یک مربی کاما حرفه ای که فقط 
به دنبال نتیجه و برد و باخت نیســت و برای خود وظیفه اخاقی و تربیتی و 
ارشادی هم قائل است، بازیکن جوان و حرفه ای خود را صدا می زند و با نگاه و 

اشاره دستانش به صندلی اشاره می کند و... 
بازیکــن حرفه ای تیم موناکو بدون آنکه اخم کند، ســینه ســتبر کند، 
بی اعتنایــی کند، فردا بدهد قلم به دســتان جیره خــوار و دال های صاحب 
میکروفون و شــبکه تلویزیونی اش، علیه آقای مربی سمپاشی و تبلیغ منفی 
راه بیاندازند، مانند یک شــاگرد، دستور مربی را اطاعت کرده و صندلی را سر 

جایش برگرداند و همراه او از اتاق خارج می شود...! 
موضوعی ســاده، اتفاقی ظاهرا بی اهمیت کــه دنیایی حرف برای گفتن 
دارد... راستی ما به اسم »حرفه ای«گری به کجا می رویم، یا بهتر است بگوییم، 

»دارند« به کدام سمت می برندمان...؟!

یک اتفاق ساده، با دنیایی حرف

نکته  ورزشی

صفحه 9
دو شنبه ۳ دی ۱۳9۷

۱۶ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۲

سهمیه بلیت ایران برای جام ملت ها 
کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه بلیت تیم های حاضر در مسابقات جام 
ملت های آسیا 2۰۱9 را اعام کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد که 
در مرحله گروهی مســابقات جام ملت های آسیا 2۰۱9 برای هر فدراسیون 
8 درصد سکوهای ورزشگاه ها را اختصاص داده است. بقیه سکوها در اختیار 

اماراتی ها است و می توانند هواداران دیگر کشورها به ورزشگاه بیایند.
امارات در تب و تاب میزبانی 

در فاصله کمتر از دو هفته تا شروع جام ملت های آسیا، ساختمان های 
شهر امارات رنگ و بوی میزبانی این رویداد را گرفته است.

بــه گزارش الوطن، جام ملت های آســیا کمتــر از دو هفته دیگر آغاز 
می شود و نزدیک به یک ماه، کشور امارات میزبانی این رقابت ها را بر عهده 
خواهد داشــت. ساختمان ها و مراکز مهم کشــور امارات به استقبال از این 
رویداد رفتند تا تب فوتبال در امارات را نشــان دهند. ساختمان 4۰ طبقه 
اتاق بازرگانی امارات در ابوظبی و ساختمان هنر از جمله مراکز مهمی بودند 
که تب جام ملت ها را در امارات با نشــان دادن بنرهای خاص این رقابت ها 
نشــان دادند. تصویر لوگوی جام ملت ها از جمله عکس هایی اســت که در 
شــهرهای دبی و ابوظبی دیده می شــود. همچنین خودروهایی که وظیفه 
حمل ونقل هواداران را در طول جام ملت های آســیا دارند، کار خودشان را 
آغاز کردند. مسئوان اماراتی اعام کردند که قصد دارند استقبال گرمی از 
عاقه مندان به فوتبال داشــته باشند که برای دیدن بازی های جام ملت ها 
وارد این کشور شوند. تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا با تیم های 
یمن، عراق و ویتنام هم گروه شده است و در اولین دیدار خود با یمن دیدار 

خواهد کرد.
بدبیاری های استرالیا تمامی ندارد

ســتاره تیم ملی اســترالیا در بــازی هرتابرلین برابر بایــر لورکوزن با 
مصدومیت نسبتا شــدیدی روبرو شد تا بدبیاری دیگر برای کانگوروها رقم 

بخورد.
به گــزارش AFC، تیــم ملی فوتبال اســترالیا بعد از جــام جهانی با 
خداحافظی بازیکنانــی چون تیم کیهیل و مایک یدیناک روبرو شــد. در 
ادامه چند بازیکن این تیم با مصدومیت روبرو شــدند. دانیل ارزانی پدیده 
استرالیایی ها و آرون موس بازیکن لیگ برتری از جمله این بازیکنان بودند 
تا مدافع عنوان قهرمانی حسابی قبل از شروع جام ملت ها با مشکل مواجه 
شــده باشند. این تمام ماجرا نبود و در حالی که کمتر از دو هفته تا شروع 
جام ملت ها زمان باقی است، متئو لکی دیگر ستاره استرالیا که در هرتابرلین 
بازی می کنــد، در بازی برابر بایر لورکوزن از ناحیه همســترینگ مصدوم 
شــد. لکی در فهرســت نهایی اســترالیا برای جام ملت ها حضور دارد و به 
نظر می رســد این مصدومیت باعث شد تا یک مصدوم دیگر نیز به فهرست 
بازیکنان مصدوم گراهام آرنولد اضافه شــود. لکــی در ۵9 دیدار خود برای 
استرالیا توانسته است 9 گل به ثمر برساند و در شش دیدار اخیر هرتابرلین 
نیز دو گل به ثمر رســانده و غیبت او ضربه مهلکی برای اســترالیا در جام 
ملت ها خواهد بود. استرالیا در جام ملت های آسیا با تیم های اردن، سوریه و 

فلسطین هم گروه شده است.
مهاجم مطرح سوریه ای جام ملت ها را از دست داد

شــبکه ورزش سوریه خبر داد که فراس الخطیب، مهاجم تیم ملی این 
کشور به دلیل مصدومیت جام ملت های آسیا 2۰۱9 امارات را از دست داد.

جام ملت های آسیا برای اولین بار با حضور 24 تیم در امارات از روز ۱۵ 
دی ماه ۱39۷ آغاز خواهد شــد و تا روز ۱۱ بهمن ماه نیز به طول خواهد 
انجامید. این رقابت ها قرار اســت در 6 گروه چهار تیمی در 6 شهر مختلف 
امارات برگزار شود.شبکه ورزش سوریه خبر داد که فراس الخطیب، مهاجم 
تیم ملی فوتبال این کشور و عضو باشگاه العربی کویت به دلیل مصدومیت 

مسابقات جام ملت های آسیا 2۰۱9 امارات را از دست داد.
دعوت دیر هنگام بازیکن رقیب استقال 

از سوی زاکرونی
هافبک العین از سوی سرمربی سرشناس ایتالیایی امارات به مسابقات 

جام ملت های آسیا 2۰۱9 دعوت شد.
مســابقات جام ملت های آســیا 2۰۱9 امارات 2 هفته دیگر یعنی ۱۵ 
دی ماه با دیدار امارات با بحرین برگزار می شــود. در این راستا منبعی آگاه 
از شــبکه ورزشی شــارجه خبر داد که آلبرتو زاکرونی،سرمربی سرشناس 
ایتالیایی تیم ملی امارات محمد عبدالرحمن، هافبک العین را به لیست تیم 
ملی اضافه کرده اســت.محمد بردار ستاره سرشناس تیم ملی امارات یعنی 
عمر عبدالرحمن اســت که به خاطر مصدومیت این تورنمنت حساس را از 
دســت داده است.العین یکی از رقبای قدرتمند استقال در مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان آسیا است.
آرزوی رئیس  فدراسیون فوتبال عراق

رئیس  فدراسیون فوتبال عراق ابراز امیدواری کرد تیم ملی کشورش و 
یمن از مرحله گروهی جام ملت های 2۰۱9 آسیا صعود کنند.

عبدالخالق مســعود درباره روند آماده سازی تیم ملی فوتبال عراق برای 
حضور در جام ملت های 2۰۱9 آسیا گفت: آماده سازی تیمی بر اساس برنامه 
پیش رفت که در آن اردو و بازی های تدارکاتی پیش بینی شــده بود. رئیس 
 فدراسیون فوتبال عراق درباره شانس تیم ملی کشورش برای موفقیت در جام 
ملت های 2۰۱9 آسیا اظهار داشت: گروه مان بسیار سخت است و ایران تیمی 
بســیار قدرتمند و با تجربه محسوب می شود. ایران جدی ترین حریف عراق 
در مرحله گروهی است. تیم های ملی یمن و ویتنام نیز همین گونه هستند. 
در راهی نیستیم که بخواهند به ما گل  هدیه دهند و باید به تمامی حریفان 
احترام بگذاریم. با این تفکر می توانیم مسیرمان را به خوبی طی کنیم. آرزوی 
شــخصی من این اســت که تیم های ملی عراق و یمن به عنوان نمایندگان 
عربی از مرحله گروهی صعود کنند.عبدالخالق مســعود ادامه داد: جاه طلبی 
زیادی داریم و قهرمان جام ملت های آسیا در ۱2 سال قبل هستیم. می توانیم 
تا مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کنیم. تیم ملی فوتبال عراق در گروه 

D لیگ قهرمانان آسیا با تیم های ملی ایران، یمن و ویتنام قرار دارد. 
تعلیق عضو فدراسیون فوتبال ازبکستان

کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از مسئوان فدراسیون فوتبال ازبکستان 
را تعلیق کرد.

کمیته انضباطی و اخاق کنفدراســیون فوتبال آســیا امروز در خبری 
اعام کرد که »بخزود میرتیمیروف« یکی از مســئوان فدراسیون فوتبال 

ازبکستان به مدت دو ماه از تمام فعالیت های فوتبالی تعلیق شده است.
 AFC ایــن حکم به خاطر عدم همکاری میرتیمیــروف برای تحقیقات
صورت گرفته است.جزئیاتی از این حکم منتشر نشده است. سایت AFC در 
این خصوص نوشت که در حال جمع آوری اطاعات است و تا نتیجه قطعی 

چیزی اعام نخواهد شد.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

اعضای کمیته فنی مرحله اول رقابت های انتخابی 
تیم ملی کشتی فرنگی معرفی شدند.

مرحله اول رقابت های انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی 
بزرگســاان روزهای ۵ تا ۷ دی ماه در ســالن شهدای هفتم 
تیر تهران برگزار می شود. ناصر نوربخش، ایرج اسفندیاری فر، 
رسول جزینی و بهروز حضرتی پور بعنوان اعضای کمیته فنی 

در این مسابقات حضور خواهند داشت.
پیش از این محمد بنا در مصاحبه خود گفته بود اعضای 
کمیته فنی رقابت های انتخابی تیم ملی همان نفرات انتخاب 

شده برای کادر فنی تیم ملی خواهند بود. با این حساب ناصر نوربخش، ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی و بهروز حضرتی 
پور 4 مربی انتخاب شده محمد بنا برای حضور در تیم ملی هستند. البته شاید برای اردوهای تیم ملی نفرات دیگری هم 

به کادر او اضافه شوند اما حضور نفرات فوق قطعی است.

معرفی دستیاران بنا در تیم ملی کشتی فرنگی

سند مالکیت - برگ ســبز یکدستگاه پراید سواری تیپ 
دی ام  )هاچ بک( سفید روغنی به شماره موتور 2803104 
و شماره شاســی  S1442288201454 مدل 1388 به 
شماره انتظامی          714 د 85 به نام آقای احمد خلیلی 
فرزند عزیزاه به شــماره ملی 0653163053 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گردید.
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460326006001205 مورخــه 1397/9/13 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی حســین امیدی نژاد فرزند علی به شماره 
شناســنامه 11 صادره از مایر در ششــدانگ اعیانی به انضمام نودودو شعیر و پنج هشتم شعیر 
مشــاع از 96 شعیر ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 39/34 مترمربع قسمتی از پاک 
19 اصلی واقع در روســتای نامیله بخش چهار مایر خریداری از مالک رســمی آقای فتح اه 
تاجعلی نامیله محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 رســید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/3   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/18

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان مایر  م الف۷۱۱

آگهی تغییرات موسسه جامعه نابینایان
 و کم بینایان کاشان به شماره ثبت ۳۳۰ 

و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳5۴۲۰۱ 
به استناد نامه شماره 2049/1/6248 مورخ 1397/04/13 فرمانداری ویژه کاشان 
و صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/12/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - خانم نرگــس نیکخواه قمصری به کد ملــی 1260838366، خانم 
خدیجه اکبــری به کد ملــی 1263311441، آقای محمد ســرنجی به کد ملی 
1263589006، خانــم زهره کهکشــانی به کد ملی 1262220963، آقای ســید 
ابوالفضل سادات الحسینی به کد ملی 1262210216 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره، آقای حسین بخشــی به کد ملی 1261935845 و آقای محمد مطلب زاده 
به کد ملی 1250003547 به عنوان اعضــای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
شناسه آگهی: )318741(                                 شناسه نوبت چاپ: 345453

آگهی تغییرات شرکت ساکاراندیشان غرب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶ 

و شناسه ملی ۱۰9۸۰۰۳۶۱5۰ 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند: خانم عاطفه حامدی به شــماره ملی 
3762334072 آقای عطااه محمودپور به شماره ملی 3762035032 آقای 
لقمان عزیزپور به شماره ملی 3750089833  - آقای محمدصدیق قادری 
به شماره ملی 3760780131 به سمت بازرس اصلی و آقای خالد محمودی 
به شــماره ملی 3760207634 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز
شناسه آگهی: )324868(                         شناسه نوبت چاپ: 351924

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت پخش مرزن گاز )سهامی خاص( نوبت اول

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت پخش مرزن گاز )سهامی خاص( به شماره ثبت 652 و 
شناســه ملی 10760109656 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که در ســاعت 10 صبح مورخ 1397/10/15 در محل شــرکت به آدرس مرزن آباد 

خیابان امام خمینی جنب پمپ بنزین مشایخی تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
**دستور جلسه: 1- انتخاب مدیران

هیئت مدیره شرکت پخش مرزن گاز

ســند کارخانه سواری شورلت کاستوم 3000 مدل 
1968 شماره انتظامی 588هـ77 ایران88 به شماره 
شاسی 134283 و شماره موتور FO1124SD به 
مالکیت سعید قدیانی به شماره ملی 0011443391 

مفقود گردیده فاقد اعتبار می باشد.
کارت مشــخصات خودرو وانت شخصی پیکان 
1600i به شــماره پاک 497 د 21 - ایران 14 
به رنگ سفید-روغنی مدل 1385 و شماره موتور 
11485013081 و شــماره شاسی 14113095 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت غرب ستون شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۸۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۸۴۰۴۲

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/7/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: الف: 1- آقای جمشید 
عفیفی 3379805637 به ســمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای امیر حسین عفیفی 3330427507 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای جبار جلیلیان 6410024606 به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. ب: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاهبا مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
شناسه آگهی: )325901(                                                               شناسه نوبت چاپ: 353100

آگهی تغییرات شرکت ساکاراندیشان غرب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶ 

و شناسه ملی ۱۰9۸۰۰۳۶۱5۰
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/9/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - عاطفه حامدی به شــماره ملی 3762334072 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای لقمان عزیزپور به شــماره ملی 3750089833 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- آقای عطااه محمودپور به شــماره 
ملی 3762035032 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسامی با امضاء مشــترک مدیرعامل)عطااه محمودپور( و رئیس 
هیئت مدیره)عاطفه حامدی( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و اوراق 

عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز
شناسه آگهی: 324867                   شناسه نوبت چاپ: 351923

آگهی تغییرات شرکت غرب ستون شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۸۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۸۴۰۴۲ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جمشــید عفیفی 3379805637- آقای امیرحسین عفیفی 3330427507- آقای 
جبار جلیلیان 6410024606 برای مدت دو ســال انتخاب شدند. 2- خانم فاطمه جلیلیان 3341221956 به عنوان بازرس 

اصلی و خانم فرحناز کاوسی 3341221018 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
شناسه آگهی: )325902(                                                                                  شناسه نوبت چاپ: 353101

ملی پوش سابق بسکتبال ایران با اشاره به وضعیت 
این فصل لیگ برتر پیشــنهادهایی برای بهتر شدن 

سطح کیفی لیگ ارائه کرد.
مهدی کامرانی درباره شــرایط شیمیدر در این فصل از 
لیگ برتر بسکتبال، چگونگی باا رفتن سطح کیفی مسابقات 
داخلی و... به اظهارنظر پرداخت که گزیده ای از صحبت های 

وی در ادامه می آید:
* مــا تیمی جوان و بــا انگیزه هســتیم. چند بازیکن 
با تجربه در تیم حضور دارند و باقی نفراتی هستند که آینده 
بسکتبال به حساب می آیند و می توانند سال های سال برای 
تیــم ملی بازی کنند، البته اگر از آنها حمایت شــود. تا این 
مرحله نیز عملکرد خوبی داشــته ایم و اگر نوســانی در تیم 
ایجاد شده طبیعی است و قطعا بازی به بازی بهتر شده ایم 

و بهتر هم می شویم.
* درباره لیــگ می توان از چند نظــر صحبت کرد. به 
اعتقاد من و با توجه به توانایی بازیکنان ایران زمان آن رسیده 
 NBA که بازی های لیگ 48 دقیقه ای شــود. یعنی باید مثل
و لیگ چین هر کوارتر ۱2 دقیقه باشــد. بازیکنان ما توانایی 
بازی کردن در این شــرایط را دارند و این تغییر قانون قطعا 

باعث رشد بسکتبال می شود.
*اضافه شــدن زمان مســابقات برای بازیکنان، تیم ها، 
لیگ، تیم ملی و فدراســیون مناســب است. با بیشتر شدن 
زمان بازی ها دغدغه همیشگی اضافه شدن تعداد بازی ها تا 
حدودی کم می شود، بازیکنان جوان بیشتر زمان بازی دارند، 
مربیان با دســتی باز می توانند از همه نفرات خود اســتفاده 
کنند، بازیکنان ملی با این افزایش زمان برای حضور در تیم 

ملی آماده تر می شــوند، اسپانســرها بیشتر دیده می شوند و 
اتفاق های خوب دیگری که با این تغییر به وجود می آید.

*چین همین تغییرات را در لیگش ایجاد کرده و به سطح 
باایی رسیده است. ما همیشه در لیگمان دغدغه هایی که اشاره 
کردم را داریم که با این تغییر زمان بازی ها خیلی از آنها از بین 
می روند. به نظرم فدراســیون و تیم ملی نیز به اهداف بزرگی 
دســت پیدا می کنند. با این روش همان جوانگرایی هم که از 
آن صحبت می شــود بدســت می آید. البته اگر واقعا بخواهند 
جوانگرایی کنند. این اتفاق برای جوان ها هم بسیار خوب است.

* ســال های ســال برخی تاش کردند که به نفع تیم 
خود بازیکنان ملی را سهمیه کنند. هیچ جای دنیا این اتفاق 
نمی افتاد. دوباره این قانون تغییر کرد و اکنون سهمیه نداریم. 
این به نفع بسکتبال اســت. اگر تغییری برای رشد مناسب 

است باید اعمال شود تا هر سال بهتر بشویم. به نظر من حاا 
که تقویم فیبا مشخص است می توانیم برای بهتر شدن لیگ 

هر هفته دو مسابقه از لیگ داشته باشیم.
* چین سال آینده میزبان جام جهانی است. لیگی با 2۰ 
تیم دارد، هفته ای ســه مسابقه برگزار می کند و هر مسابقه 
48 دقیقه اســت. ما 9 تیم داریم، هفته ای یک مسابقه و هر 
مسابقه 4۰ دقیقه است. حاا شما می خواهید با این شرایط 
ما چین را شکســت بدهیم؟ من به دنبال تخریب نیســتم. 
هدف من ارائه یکســری پیشنهادها اســت که می تواند به 
بســکتبال کمک کند. اگر حرفم منطقی است استفاده شود 
و اگر غیرمنقطی تلقی می شــود که هیچ. باید پیشنهادهای 
مختلف بررسی شود، از تجربه بازیکنان بزرگ استفاده شود و 

باید نظرات شنیده شود تا رشد کنیم.

پیشنهادهای ملی پوش سابق ایران برای بهتر شدن سطح کیفی بسکتبال

لیگ ایران مثل چین ۴۸ دقیقه ای شود



پلمب واحدهای آاینده زیست محیطی
تبریز – خبرنگار کیهان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تبریز 
از پلمب پنج واحد متخلف و آاینده زیست محیطی در چرمشهر این شهرستان 

خبر داد. 
»شهنام  اشــتری« اعام کرد: پس از چندین مرتبه صدور اخطاریه کتبی 
به واحدهای آاینده زیســت محیطی، ایــن واحدهای متخلف با حکم قضایی 

پلمب شدند.
وی گفت: مسئوان شهرک چرمشهر باید نظارت کافی بر واحدهای فعال 
در این شــهرک را داشته باشند تا پساب و پسماندهای این واحدها به درستی 

مدیریت شود.
جاسازی تریاک زیر سنگ آهن

اصفهان – خبرنگار کیهان : سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از 
کشف تریاک که زیر بار سنگ آهن جا سازی شده بود، خبر داد. 

ســرهنگ »غامحســین صفری« گفت: ماموران پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر اصفهان و شهرســتان »شاهین شهر« مطلع شدند فردی در حال انتقال 
محموله ای افیونی از شــرق کشور به مقصد تهران است که بافاصله وارد عمل 

شدند.
وی خاطر نشــان کرد: کامیون کشــنده این ســوداگر مــرگ در یکی از 
عوارضی های استان اصفهان شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی متوقف 

شد.
ســرهنگ صفری ادامه داد: ماموران در بازرســی از این خودرو 487 کیلو 
تریاک که به طور ماهرانه ای زیر بار سنگ آهن جاساز شده بود، کشف کردند.

سرپرســت پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان در پایان از دستگیری یک 
سوداگر مرگ در این رابطه خبر داد. 

قاچاق سوخت 
زاهدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان ســراوان از کشف 

گازوئیل قاچاق قبل از رسیدن به مقصددر این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ احمد آذرکیش، گفت: یکی از تیم های مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور »خاش - سراوان« به 

یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شدند.
وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو در بازرســی از آن ۲۹ هزار 

لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هر گونه مجوز حمل کشف کردند.
کشف پرندگان کمیاب

تایباد – خبرنگار کیهان: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت تایباد گفت: 
نیروهای مرزبانی مســتقر در پاسگاه ایست و بازرسی 17 شهریور حین کنترل 
مســافران خروجی به افغانستان هشــت قطعه پرنده تاکسیدرمی شده کشف 

کردند. 
ســید علی قیصری افزود: این تعداد پرنده تاکسی درمی شده از نوع گونه 
جانوری اکراس ســیاه، صدف خوار، اگرک بزرگ، قرقاول، گاوچرانک، حواصیل 

زرد، اردک اهلی و هد هد می باشد.
وی اظهار داشــت: این گونه ها از نوع پرندگان وحشی عادی ایران است که 
قرار بود توسط یک تبعه افغانستانی از طریق مرز دوغارون به کشور افغانستان 

انتقال داده شود.
مواد مخدردر زانتیا

یزد – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان یزد گفت: 
۲34 کیلوگرم ماده مخدر ، هنگام گشــت زنی و کنترل محورهای مواصاتی از 

یک دستگاه زانتیا کشف شد.
سرهنگ محمد حســین ســتوده نیا افزود: این مقدار ماده مخدر هنگام 
گشت زنی و کنترل محورهای مواصاتی از یک دستگاه زانتیا که از شرق کشور 

بارگیری و قصد انتقال به پایتخت را داشت بدست آمد. 
وی اضافه کرد: در این زمینه دو متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

محکومیت قاچاقچی سوخت
اصفهــان – خبرگزاری صدا و ســیما : مدیرکل تعزیرات حکومت اســتان 
اصفهان گفت: قاچاقچی سوخت در اصفهان به پرداخت بیش از یک میلیارد و 

850 میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.
غامرضا صالحی افزود: پرونده کشــف 33 هزار و 100 لیتر سوخت قاچاق 
از کامیون اسکانیا در جاده فرودگاه اصفهان به تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال 

شد.
وی اضافه کرد: پس از احراز تخلف قاچاق ســوخت، محموله به نفع دولت 

ضبط و متهم به پرداخت جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.
دستگیری زمین خوار

ساری – خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت: یک هزار 
و ۹00 متر زمین از اراضی ملی به ارزش هفت میلیارد و ۶۲0 میلیون ریال در 

شهرستان رامسر کشف شد.
  سرهنگ حسن مفخمی افزود: پلیس متهم را که با محصور کردن 1۹00 
متر از زمین های ملی در شهرســتان رامسر آن را در تصرف خود در آورده بود، 

شناسایی و دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: بــا هماهنگی مرجع قضائی و حضور عوامل یگان حفاظت 
از منابع طبیعی شهرســتان رامسر، در یک عملیات منسجم زمین های تصرف 

شده از ید متهم خارج و حصار ایجاد شده در اطراف آن تخریب شد.
کشف تریاک

قم – فارس: جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان قم از انهدام باند تهیه و 
توزیع مواد مخدر و کشف بیش از 383 کیلوگرم تریاک در استان خبر داد.

صیاد درویشی، گفت: در تحقیقات ماموران مشخص شد فردی قصد داشته 
مقادیر قابــل توجهی موادمخدر از نوع تریاک را به همــراه برادرش از یکی از 
استان های مرکزی با استفاده از سه دستگاه خودروی سواری به منزل خود واقع 

در محل معلوم، منتقل کنند.
وی افزود: با هوشیاری ماموران ســه دستگاه خودروی پژو پارس، زانتیا و 

پراید در این ارتباط شناسایی و توقیف شد.
وی ادامه داد: ماموران در بازرســی از خــودروی زانتیا، 3۲8 کیلو و ۲50 

گرم مواد مخدر از نوع تریاک در قالب 33 بسته 10 کیلوگرمی کشف کردند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان بیان داشت: در بازرسی از منزل متهمان 
نیز 54 کیلو و ۹00 گرم تریاک در قالب ســه بســته 10 کیلوگرمی و آات و 

ادوات استعمال مواد مخدر به همراه ۹ قبضه چاقو کشف شد.
برخورد وانت با ایسوزو

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس راهور استان فارس، گفت: بر اثر برخورد 
یک دستگاه تویوتا وانت با یک دستگاه ایسوزو در »گلستان شمالي« شهرستان 

شیراز، دو نفر کشته و یک نفر مجروح شدند. 
ســرهنگ »مصطفي عباســي« افزود: در این حادثه که به واژگونی تویوتا 
وانت منجر شــده بود، راننده و یکي از سرنشینان بر اثر شدت جراحات وارده، 

جان خود را از دست داد و سرنشین دیگر مجروح و به بیمارستان انتقال شد.
وی اضافه کرد: علت وقوع این حادثه از ســوی کارشناســان، عدم توانایي 
راننده در کنترل وســیله نقلیه ناشي از تخطي از سرعت و نقص معبر ناشي از 

نصب سیستم روشنایي توسط شهرداري اعام شد.
آتش سوزی در قطار

ساری – باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل راه آهن شمال گفت: موتورخانه 
یک قطار باری در ساری دچار آتش سوزی شد. 

گران پاشــا، افزود: این آتش سوزی در موتور خانه دیزل یک دستگاه قطار 
باری در محدوده پل ذغال چال ساری اتفاق افتاد.

وی بــا بیان اینکه موتور خانه های قطار های دیزلی به دلیل آغشــته بودن 
به روغن و ســیم هر از چندگاهی دچار حریق می شــوند افزود: این قطار هیچ 
آتش سوزی، سانحه یا برخورد منجر به آتش سوزی نداشت و آتش سوزی ناشی 

از جرقه هایی بود که در داخل دیزل اتفاق افتاد.
ناکامی سارق بانک

گرگان – خبرگزاری صدا و ســیما : فرمانده انتظامی گلستان گفت: سارق 
سابقه دار حین سرقت از بانک در دام پلیس گرفتار شد.

ســرتیپ علی اکبر جاویدان افزود: این ســارق ســابقه دار که قصد برش 
نرده های یک بانک و سرقت از آن را داشت پس از اعام مردمی به پلیس 110 
و اعزام ماموران به محل اعام شده  دستگیر شد. وی افزود: فرد دستگیر شده 

سابقه سرقت از بانک و خرید و فروش اسلحه نیز دارد.
انهدام باند مواد مخدر

سرویس شهرستانها : فرمانده دریابانی بوشهر از کشف مواد افیونی در این 
بندر خبر داد. 

ســرتیپ »ولي اله رضایي نژاد« گفت: دریابانی کنگان با همکاری مأموران 
انتظامي، موفق به متاشی کردن یک باند قاچاق مواد مخدر شدند.

وي افزود: قاچاقچیان قصد داشتند با دو فروند شناور مقادیر قابل توجهی 
مواد مخدر را به ساحل بندرکنگان منتقل کنند که سرانجام در حلقه عملیاتي و 
اطاعاتي دریابانان گرفتار شدند و در دستیابی به اهداف شوم شان ناکام ماندند.
وی اضافه کرد: دریابانان در این عملیات ضمن توقیف دو فروند شــناور و 
دســتگیری چهار قاچاقچی، موفق به کشف ۶00 کیلوگرم تریاک از سوداگران 

مرگ شدند.

صفحه 10
دو شنبه ۳ دی 1۳۹۷

1۶ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۸۲
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

دانشمندان چینی ســرانجام ترفند تبدیل مس به طا را کشف 
کردند.

قرن هاســت که کیمیاگران تاش دارند تا سنگ جادوی افسانه ای را خلق 
کنند که قادر باشــد فلزات پایه را بــه فلزهای قیمتی به ویژه طا تبدیل کند. 
گویا اکنون دانشــمندان چینی سرانجام به شیوه این تبدیل  شکل فلزات ساده 
به فلزات گرانبها دست یافته اند.گروهی از دانشمندان »مؤسسه فیزیک شیمی 
دالیان« به  تازگی پژوهشی در »ژورنال پیشرفت های علوم« منتشر کرده اند که 
تشریح می  کند چگونه موفق شده اند فلز معمولی مس را به ماده ای تبدیل کنند 
که بســیار شبیه طا و نقره است. فلزی که دانشمندان چینی در آزمایش  های 
مکرر خود به دســت آورده اند را می توان به عنــوان کاتالیزور در واکنش های 
شیمیایی تولید الکل از زغال ســنگ استفاده کرد. تنها فلزات گرانبهایی مانند 

طا چنین خصوصیتی دارند.
اسپوتنیک ضمن تشریح آزمایش این دانشمندان چینی بر روی فلز معمولی 
مــس و تبدیل آن به یک فلز قیمتی با اســتفاده از گاز آرگون می افزاید: مقاله 
پژوهشی دانشمندان چینی تأکید می کند که ماده جدیدی که از مس معمولی 
و ارزان قیمت به دســت آمده را می توان جایگزین فلزهای گرانبهای طا و نقره 
در تولید دســتگاه های الکترونیکی کرد که مقدار قابل  توجهی از این فلزها در 
تولید آنها استفاده می شود.به نوشته اسپوتنیک، بدل کاران و متقلبان نمی توانند 
از این فلز جدید چنیی ها استفاده  چندانی کنند، زیرا چگالی آن همانند فلز مس 
است. بنابراین این فلز )جدید چینی ها( سبک تر از طاست و تولید شمش ها و 

سکه های جعلی طا راهکار هوشمندانه ای نیست.

عاقبت 
مس 

طا شد!

به  آمریکایی  کارشناســان  از  گروهی 
بررســی عوامل اصلی مرگ و میر در میان 

کودکان این کشور پرداختند.
به گــزارش مدیــکال دیلی، کارشناســان 
دانشــگاه میشیگان برای پاســخ به این پرسش 
که چه عواملی بیشــترین تاثیر را در مرگ و میر 

کودکان این کشــور دارد، به ارزیابی اطاعات موجود از ســال ۲01۶ میادی 
پرداختند. بخشــی از اطاعات ارزیابی شده بیش از ۲0 هزار مورد مرگ را در 
گروه سنی 1 تا 1۹ سال دربرداشته  است.کارشناسان آمریکایی در بررسی های 
خود مشاهده کردند که تصادفات رانندگی اولین عامل مرگ و میر در میان این 

گروه سنی است و پس از آن اسلحه در رتبه دوم قرار دارد. 
همچنیــن در ســال ۲01۶، بیش از 3140 کودک و نوجــوان بر اثر انواع 
مختلف جراحت های ناشــی از شــلیک گلوله جان خود را از دســت داده اند. 
همچنین ســرطان در رتبه ســوم عوامل اصلی مرگ و میر کودکان در آمریکا 
قــرار دارد و خفگی چهارمین رتبه را دارد. غرق  شــدگی، اوردوز مواد مخدر و 
نارســایی  های مادرزادی نیز از دیگر عوامل مرگ و میر کودکان در این کشــور 

به حساب می  آیند.
شــماری از کارشناسان، این آمار را »شــرم آور« توصیف کرده و با نگاهی 
منتقدانه این پرسش را مطرح می کنند که چرا کشور پیشرفته ای چون ایاات 
متحده برای حفاظت از کودکان خود، اقدامات بیشــتری انجام نمی دهد؟آنها 
همچنین با اشــاره به مطالعه دیگری که اوائل سال جاری میادی منتشر شد 
یادآور شدند: یکی از یافته های این مطالعات تخمین می زند که یک کودک در 
آمریکا تقریبا 57 درصد بیش از کودکان در ســایر کشورهای ثروتمند احتمال 

دارد تا 1۹ سالگی جان خود را از دست بدهد.

تصادف و اسلحه 
بای جاِن 

کودکان آمریکایی

به دنبال ریزش سنگین بازارهای بورس 
در سراسر جهان، ثروتمندان جهان بیش از 
۵۰۰ میلیارد دار از ثروت خود را از دســت 

داده اند.
به گزارش بلومبرگ، پدیدار شدن نشانه های 
رکود اقتصــادی در اقتصاد آمریــکا و نگرانی از 

منازعات تجاری باعث کاهش چشمگیر ارزش سهام شرکت های بزرگ جهانی 
شده اســت به گونه ای که شاخص »ثروت 500« که بیانگر میزان ثروت 500 
نفر نخست ثروتمند جهان است، با کاهشی 51۲ میلیارد داری در سطح 4/7 

تریلیون دار بسته شد. 
این دومین بار از ســال ۲01۲ است که این شاخص با کاهش به عملکرد 
ســاانه خود خاتمه می دهد.کیتی نیکســون- مدیر ســرمایه گذاری موسسه 
»تراســت ولث منیجمنت« گفت: نگرانی سرمایه گذاران از اوضاع رو به افزایش 

است، اما با این حال انتظار رکود در اقتصاد جهانی را نداریم.
ثــروت جف  بزوس، مدیرعامــل آمازون و ثروتمندترین فــرد جهان با 53 

میلیارد دار کاهش از 1۶8 میلیارد دار به 115 میلیارد دار رسیده است.
 این میزان زیان به تنهایی از ارزش شرکت های مشهوری چون هواپیمایی 

دلتا ایراینز و خودروسازی فورد بیشتر است! 
ثروت مارک زاکربرگ- مدیرعامل فیســبوک نیز ۲3 میلیارد دار کاهش 
یافته اســت.در آســیا، 1۲8 میلیاردر حاضر در این فهرست 144 میلیارد دار 
از ثروت خود را از دســت داده اند که در این میان وانگ جیان لین، مدیرعامل 
شــرکت »وندا گروپ« با از دست دادن 11/1 میلیارد دار ثروت در صدر قرار 
دارد. ثروت ولید بن طال، شاهزاده سعودی نیز با ۶0 درصد کاهش در مقایسه 

با سال ۲014 به 3/4 میلیارد دار کاهش یافته است.
آمانســیو اورتگا، بنیانگذار »زارا«، سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا و 
گئورگ شفلر، مدیرعامل قطعه سازی » آ اِ گ« آلمان بیشترین کاهش ثروت را 

در بین ثروتمندان اروپایی داشته اند.
به گفته بلومبرگ، مجموع ثروت ۲5 ثروتمند میلیاردر روس حاضر در این 
فهرســت نیز با کاهشی ۲55 میلیارد داری همراه بوده است که کاهش بهای 
نفت، تشدید تحریم های آمریکا و غرب علیه روسیه و افزایش تنش ها با اوکراین 

در این کاهش موثر بوده اند.

سقوط آزاد 
ثروتمندان جهان 

در سال ۲01۸

امپراطور  تولد  جشن 
ژاپن با حضور بیش از ۸۲ هزار نفر از مردم این کشور، رکورد بیشترین 

جمعیت در مراسم یک مقام رسمی را ثبت کرد.
به گزارش رویترز، همزمان با جشــن 85 ســالگی »آکی هیتو«، امپراطور 
ژاپن در ۲3 دســامبر، بیــش از 8۲ هزار نفر از مردم این کشــور با حضور در 
خیابان های منطقه چیودای توکیو )اطراف کاخ امپراطوری ژاپن( آخرین مراسم 
تولد او را پیش از ترک ســلطنت جشن گرفتند.روز تولد امپراطور ژاپن در این 
کشــور تعطیل رسمی است و مردم برای شــرکت در مراسم جشن تولد او به 
خیابان های اطراف کاخ امپراطوری می روند. براســاس گزارش رسانه  های ژاپن، 
جمعیتی که امسال در مراسم تولد امپراطور ژاپن شرکت کردند، بی سابقه بوده 
اســت.امپراطور ژاپن در روز تولدش به همراه همسر و فرزند ارشد خود و دیگر 
اعضای خانواده ســلطنتی در بالکن بزرگ کاخ حاضر شــده و از جمعیتی که 
پرچم ژاپن را تکان می  دادند، تشــکر کردند.امپراطور آکی هیتو قرار است سال 
آینده میادی قدرت را ترک کند و این، یکی از دایلی است که جمعیت زیادی 
در مراســم تولد او شرکت کردند.او یک مقام تشریفاتی است و قدرت سیاسی 
ندارد. وی یکبار تحت عمل جراحی قرار گرفته اســت و از سرطان رنج می برد. 
او قرار اســت 30 آوریل ۲01۹ ســلطنت را ترک و آن را به شاهزاده ناروهیتو، 

پسر ارشدش، واگذار کند.

جشن تولد 
امپراطور ژاپن 

رکورد زد

برخی سوسیس و کالباس ها هم 
ترکیبات تراریخته دارند

  ایرنــا- مدیرکل نظــارت بر فرآورده هــای غذایی و 
آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه مواد غذایی 
حتی اگر یک دهم درصد نیز از تراریخته اســتفاده کرده 
باشــند باید برچسب تراریخته داشته باشند، گفت: برخی 
فرآورده های گوشــتی از برخی ترکیبــات تراریخته مانند 
روغن ســویای تراریخته استفاده می کنند که منعی ندارد 
اما باید حتما برچســب تراریختگی را روی محصول خود 

درج کنند.
حبس ۳۰۰ زن ایرانی 

به دلیل بدهی مالی
ســتاد دیه کشور با  اشاره به اینکه آمار زنان زندانی با 
عنوان محکومیت های مالی در زندان های کشور نسبت به 
فروردین امسال با رشد ۲5 درصدی تقریبا به 300 زندانی 
رسیده است، اعام کرد: عدم مدیریت صندوق های خانگی، 
عدم فروش البسه تولیدی در کارگاه های خیاطی و موضوع 
ضمانت از همکاران، بستگان و دوستان از جمله عناوینی 
است که زنان به دنبال آن روانه حبس شده و برخی از آنها 
به علت ســنگین بودن میزان بدهی و عدم پشتوانه مالی 

ماه ها در بند باقی می مانند.
ممنوعیت خرید و فروش مجازی دارو

ایسنا- رئیس  پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه بر 
اســاس قانون خرید و فروش محصوات دارویی در فضای 

مجازی عملی مجرمانه بوده و با آن برخورد خواهد شــد، 
گفت: عاوه بر احتمال کاهبرداری از شــهروندان، ممکن 
اســت داروهایی که به دســت مصرف کننده می رسد نیز 
تاریخ مصرف گذشته یا غیرمجاز و تقلبی باشد و به همین 
دلیل ازم اســت که دارو از مراکز مجاز و زیرنظر پزشک 

تهیه شود.
افزایش ۴۰ درصدی باسوادی در کشور 

پس از پیروزی انقاب
فارس- رئیس  سازمان نهضت سوادآموزی گفت: میزان 
باسوادی از 47/5 درصد در ســال 55 به 87/۶ درصد در 
سال ۹5 رسیده است که رشد بیش از 40 درصد را نشان 

می دهد.
 ۵۵ درصد افراد 

فعالیت بدنی ناکافی دارند
وبدا- مدیرکل دفتر مدیریــت بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشــت گفــت: فعالیت فیزیکــی ناکافی یعنی 
نداشــتن حداقل 150 دقیقه فعالیت بدنی در طول هفته 
کــه متاســفانه 55 درصد افراد جامعه فاقــد این فعالیت 
هســتند و این وضعیت در خانم ها به مراتب شــدیدتر از 
آقایان اســت. یعنی ۶5 درصد از خانم هــا و 45 درصد از 
آقایان فعالیت کافــی بدنی ندارند. ضمن اینکه ۶5 درصد 

افراد جامعه دارای چاقی یا اضافه وزن هستند.

جذب 7۰ درصدی فارغ التحصیان 
هنرستان ها در بازار کار

آموزش و پرورش- مدیــرکل دفتر آموزش های فنی 
و حرفــه ای با بیان اینکه اکنــون ۹00 هزار دانش آموز در 
7 هزار هنرســتان سطح کشــور در ۲00 رشته مشغول 
به تحصیل هســتند گفــت: 70درصــد فارغ التحصیان 

هنرستان ها جذب بازار کار می شوند.
کاهش چشمگیر جرائم خشن 

در پایتخت
فارس- سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
در دیدار با اســتاندار جدید تهران گفــت: با افتخار اعام 
می کنیم که جرایم خشــن طی دو ســال اخیر در تهران 
کاهش چشــمگیر داشته و همچنین جرایم سازمان یافته 

در تهران نداریم.
۴۹۰۰ خدمت درمانی 

تحت پوشش بیمه سامت
فــارس- مدیرعامل بیمه ســامت با بیــان اینکه در 
حــال حاضر حدود چهار هــزار و ۹00 خدمت، دو هزار و 
400 قلم دارو و چهار هــزار و   700 مورد لوازم مصرفی و 
تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه سامت است، گفت: 
حدود 8 هزار میلیارد تومان بدهی در این ســازمان وجود 
دارد که ســازمان برنامه و بودجه دستور داد که مبلغ دو 
 هزار و ۶40 میلیارد تومان به حساب سازمان بیمه سامت 

واریز شود. 

اخبار کوتاه

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
گفت: 11 نفر از کارکنان آموزش و پرورش این استان 
در پی حادثه آتش ســوزی مرکز پیش دبســتانی و 
ابتدایی غیردولتی اســوه حسنه ناحیه دو زاهدان به 

تخلفات اداری معرفی شدند. 
علیرضا نخعی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: با توجه 
به اهمیــت موضوع به زودی برای ایــن متخلفان رای صادر 
می شــود.وی گفت: یک واحد آموزشــی پیش دبســتانی و 
دبستان غیر انتفاعی در خیابان مصطفی خمینی ۲3 زاهدان 
روز ۲7 آذرمــاه جاری طعمه حریق شــد کــه در آن چهار 
دانش آموز این مدرسه دخترانه به نام های مونا خسروپرست، 
صبا عربی، مریم نوکندی و یکتا میرشکار دچار آتش سوزی 

شدند.
پیش از این دادســتان عمومــی و انقاب زاهدان گفته 
بود: مدیر و مربی مدرســه حادثه دیده در بازداشــت بســر 

می برند.دادســتان عمومی و انقاب مرکز اســتان سیستان 
و بلوچســتان از دســتگیری یا احضار چهار نفر در ارتباط با 
پرونده آتش سوزی در مدرسه دخترانه »اسوه حسنه« زاهدان 

خبر داد. 
حجت ااســام علــی موحــدی راد اظهار داشــت: در 
پی بررســی های به عمــل آمده در ارتباط بــا پرونده وقوع 
آتش سوزی در مدرســه دخترانه »اسوه حسنه« زاهدان که 
در پی آن چهار دانش آموز جان باختند؛ تاکنون چهار نفر در 

ارتباط با این پرونده دستگیر یا احضار شده اند.
وی ادامه داد: عاوه  بر مدیر و معلم این مدرســه که روز 
پس از حادثه دســتگیر شدند؛ تاکنون دو کارشناس آموزش 
و پرورش که در ماه های اخیر از این مدرســه بازدید کرده اند 
نیز احضار شده اند.دادســتان عمومی و انقاب مرکز استان 
سیستان و بلوچستان خاطرنشــان کرد: تحقیقات حاکی از 
آن اســت که این مدرسه تابستان امســال در زمان ثبت نام 

دانش آموزان در مکان دیگری مســتقر بــوده و متولیان آن 
بدون اطاع به مســئوان آموزش و پرورش استان نسبت به 

جا به جایی مکان اقدام کرده اند.
حجت ااســام موحدی راد تاکید کرد: دستگاه قضائی 
استان از ساعات اولیه وقوع این حادثه تلخ در صحنه حضور 
داشــته و در تاش اســت تا عوامل این حادثه به ســرعت 

شناسایی شوند تا برخورد قانونی ازم با آنها به عمل آید.
وی همچنین اضافه کرد: برای جلوگیری از تکرار حوادث 
ناگوار مدرسه اسوه حسنه این شهر به سازمان های بهزیستی 
و آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اباغ شده مدارسی 

که استاندارد نیست، پلمب شود.
موحدی راد اظهار داشت: در حادثه اخیر مدرسه دخترانه 
اسوه حسنه دستور بازداشت عوامل سهل انگار در این حادثه 
و مســببان آتش ســوزی صادر و پرونده بــه قید فوریت در 

دستور رسیدگی قرار گرفت.

معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران گفت: 
در صحن علنی شورای شهر تهران مصوب شد ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خطوط ۶ و 7 مترو 

و ۵۰۰ میلیارد تومان به اتوبوس رانی اختصاص یابد.
به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی د ر حاشیه یکصد 
و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران د ر جمع خبرنگاران 
د رباره انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت افزود:  بر 
اساس مصوبه شورای شهر تهران مقرر شد  پس ا ز بررسی های 
ازم 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش برسد که 
پیشنهاد ما ا ین  بو د که هزار میلیارد تومان آ ن بر ا ی اتوبوس و 
دو هزار میلیارد تومان آ ن د ر بخش مترو هزینه شو د که ا ین 

پیشنهاد به تصویب نرسید.
و ی گفت: بنابراین اعضای شورای شهر تهران به تصویب 
رساندند که ۲500 میلیارد تومان بر ا ی مترو و 500 میلیارد 

تومان بر ا ی اتوبوسرانی هزینه شو د.

معاون حمل ونقل ترافیک شــهرداری تهران د ر پا سخ به 
پرسشی مبنی بر این  که چه تضمینی بر ا ی اجرای ا ین اوراق 
مشــارکت وجود د ارد، تصریح کرد: تضمینی وجود ندارد که 
بتوانیم ا ین 3 هزار میلیارد تومان را دریافت کنیم، ولی نهایت 
تاش ما ا ین ا ســت که ا ز مجوزهای قانونی حداکثر استفاده 
ر ا  ا نجام دهیم.پورسیدآقایی گفت: ا گر ا ین اوراق منتشر شو د 
۲500 میلیــارد تومان بر ا ی خطــوط ۶ و 7 مترو اختصاص 
خوا هــد یافــت و با  500 میلیــارد تومان دیگــر می توانیم 
300 اتوبوس خریداری کنیــم. وی ادامه داد: ا گر ا ین اوراق 
مشارکت امسال به فروش برسد، سال آ ینده می توانیم ا ز آ ن 

استفاده کنیم.
معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران د ر باره حذف 
طــرح زوج و فرد د ر تهران اضافه کــر د: مطالعات ما د ر ا ین 
خصوص تکمیل شده ا ست و بیانگر آ ن ا ست که طرح زوج و 
فرد موجب افزایش آلودگی بوده و پیشنهاد خود ر ا به شورای 

ترافیک مبنی بــر حذف  زوج و فرد ارائــه دادیم که د ر آ ن 
بررسی خوا هد شد  و تصمیم نهایی اعام می شو د.

و ی د ر پا سخ به پرسشی مبنی بر این  که پلیس با  حذف 
طرح زوج و فرد مخالفت کرده ا ســت، گفت: پلیس مخالفت 
نکرده، ما هم اعام نکرده ایم که ا ین طرح به تصویب رسیده 
ا ســت، بلکه باید زوج و فرد د ر شورای ترافیک تهران مورد 
بررســی  قرار بگیرد.پورسیدآقایی د ر پا سخ به پرسشی مبنی 
بر این  که چر ا پیــش ا ز تصمیم نهایی ا ین موضوع ر ا مطرح 
کردید، گفت: نظر کارشناســی و مطالعات ازم ا نجام شده 
ا ست و تصمیم با  بنده ا ست که ا ین موضوع ر ا به افکار عمومی 
ارائه دهم تا مورد بررســی قرار بگیرد و د ر شــورای ترافیک 
نیز بررسی های ازم د ر ا ین خصوص ا نجام شو د. تاکنون نیز 
خیلی ا ز رســانه ها موافق و مخالف حــذف طرح زوج و فرد 
بو دند و د ر هفته آ ینده نیز ا ین موضوع د ر جلســه شــورای 

ترافیک مورد بررسی قرار خوا هد گرفت.   

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناسی با  اشاره به بارش پراکنده در نوار شمالی 
کشور گفت: طی امروز در اغلب مناطق کشور جوی 

پایدار حاکم خواهد بود.
احد وظیفه به ایســنا گفت: از بعدازظهر امروز تا ظهر 
فردا در نوار شمالی کشور ابتدا برای استان های شمال غرب 
و به تدریج ارتفاعات البرز، ســواحل جنوبی دریای خزر و 
شمال شرق کشــور بارش پراکنده پیش بینی می شود که 

در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود.
وظیفــه ادامــه داد: امــروز مناطق مرکزی و شــرق 

خلیج فارس و شرق تنگه هرمز مواج پیش بینی می شود.
وی دربــاره وضعیت جــوی تهران طی امــروز و فردا 
اظهار داشــت: آسمان تهران امروز کمی ابری همراه با غبار 
محلی، اوایل شــب نیمه ابری بــا احتمال بارش پراکنده و 
حداقــل دمای یک و حداکثر دمای ۹ درجه ســانتیگراد و 
روز سه شــنبه کمی ابری تا نیمه ابــری همراه با وزش باد 

و حداقــل دمــا ۲ و حداکثر دمای 10 درجه ســانتیگراد 
پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی هم با صدور اطاعیه ای اغام کرد: به 
سبب وزش باد شدید، در روزهای دوشنبه و سه شنبه مناطق 
مرکزی و شــرق خلیج فارس و تنگــه هرمز مواج پیش بینی 
می شــود که ارتفاع موج به حدود یک و نیم تا دو مترخواهد 
رســید. از این رو توصیه می شود طی این مدت احتیاط ازم 

در تردد شناورهای سبک و تفریحی به عمل آید.

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: هموطنان 
باید نکات ایمنی را در اســتفاده از وسایل گرمایشی 
رعایت کنند و زمانی که اولین عائم مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن را احساس کردند با اورژانس تماس 

بگیرند.
به گزارش ایسنا، پیرحسین کولیوند با بیان اینکه عائم 
مســمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل ســردرد، تهوع، 
سرگیجه، سرفه، عدم تعادل و کاهش سطح هوشیاری است، 
افــزود: از ابتدای مهر تا 30 آذر، ۲4۶8 نفر در کشــور دچار 
مسمومیت با گاز مونوکســیدکربن )CO( شدند و 108 نفر 
بر اثر مســمومیت با این گاز، جان خود را از دست دادند که 
تعداد بیشترین آمار در تهران با ۲3کشته و 511 مصدوم در 

دو ماه گذشته بوده است.
مرگ ۶۸ نفر بر اثر گازگرفتگی در استان تهران 

طی ۸ ماه نخست امسال
روابط عمومی پزشــکی قانونی اســتان تهران هم اعام 

کرد: در هشــت ماهه نخست امســال۶8 مورد فوت ناشی 
از مســمومیت با گاز منواکســید کربن به مراکز پزشــکی 
قانونی استان تهران ارجاع شــده اند که این رقم در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال گذشــته که تعداد فوت ناشی از گاز 
مونوکســیدکربن ۶۲ نفر اعام شــده بود ۹ درصد افزایش 

یافته است. 
از تعداد فوتی های هشــت ماهه سالجاری4۹نفر مرد و 

1۹نفر زن بوده اند.
گاز CO گازیســت ســمی که از احتــراق ناقص کربن 
بــه وجود می آید که رنگ و بوی خاصــی ندارد و به همین 
دلیل آنــرا قاتل خاموش می نامند.وقتی CO وارد سیســتم 
تنفسی شخصی شــود بافاصله با گلبول های قرمز شخص 
وارد واکنش شــده و باعث می شــود تا اکسیژن کمتری به 
اعضای بدن برســد که اولین عوارض این مســئله در ابتدا 
سوزش چشــم ها و پس از سپری شــدن زمانی بین 1 الی 
۲ ســاعت بســته به غلظت گاز کربن مونوکسید موجود در 

 مکان فرد احساس خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط 
می کند.

در این حالت اعضای بدن ِگزِگز کرده و اگر بدن شخص 
حساس باشد دچار خونریزی بینی می شود. 

اگر شــخص ســعی کند سرپا بایســتد دچار سرگیجه 
به همراه حالت تهوع شــده و چشــم ها در این حالت اغلب 
 سیاهی می رود. در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی 

شود.
افرادی که در یک فضای سربســته در معرض استنشاق 
این گاز قرار می گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی 
می کنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترک نکنند 
و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی 

می شوند.
کودکان، سالمندان، افراد با ســابقه بیماریهای قلبی – 
ریوی و افراد مبتا به بیماری های خونی بیشــتر از سایرین 

دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز CO می شوند.

در پی آتش سوزی دبستان غیردولتی زاهدان؛

11 نفر از کارکنان آموزش و پرورش 
به تخلفات اداری معرفی شدند

معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران اعام کرد

 اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت برای خطوط ۶ و 7 مترو

پیش بینی بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور

قاتل خاموش جان ۱۰۸ نفر را در پائیز گرفت

فرمانده نیــروی انتظامی گفــت: درآمد حاصل 
ازجرایم راهنمایی و رانندگــی به خزانه دولت واریز 
می شود و هیچ مبلغی از این موضوع به حساب نیروی 

انتظامی واریز نمی شود.
 به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین اشتری 
در حاشــیه گردهمایی سراسری فرماندهان، روسا و معاونان 
ناجا، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص اخبار 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر جبران کسری بودجه 
ناجا با افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: 
براســاس مصوبه مجلس شورای اســامی، هیئت وزیران و 
مطابق تورم، هر سه ســال یکبار موضوع تعیین نرخ جرایم 

راهنمایی و رانندگی بررسی و اباغ می شود.
اشــتری افزود: هر زمانی که هیئت وزیران نرخ مصوب 
را اعام کنند، موضوع اجرایی می شــود، اما با این تفاســیر 
و توضیحــات باید بگویم در آمد حاصل ازجرایم راهنمایی و 
رانندگی به خزانه دولت واریز می شــود و هیچ مبلغی از این 

موضوع به حساب نیروی انتظامی واریز نمی شود.
وی یادآور شد: بودجه و نیازمندی های نیروی انتظامی از 
طریق پیگیری دولت محقق می شود که باید بگویم موضوع 
کسری بودجه، بحث درستی است اما ارتباطی با افزایش نرخ 

جرایم رانندگی ندارد.
فرمانده ناجا تأکید کرد: خواســت و انتظار ما این است 
که اساسا تخلفی صورت نگیرد که جریمه ای را در پی داشته 
باشــد یا از سوی همکاران ما اعمال قانون صورت پذیرد، ان 
شــاء اه با همکاری مردم و توجه رانندگان عزیز به مقررات 

راهنمایی و رانندگی شاهد کمترین تخلفات باشیم.

اعضای شورای شهر تهران پس از استماع گزارش 
تحقیق و تفحص از موسسه همشهری نظرات خود را 

بیان کردند.
به گزارش ایســنا، اعضای شورای شــهر تهران پس از 
قرائت گزارش تحقیق و تفحص از موسســه همشــهری به 
بیان دیدگاه های خود پرداختند و محمود میرلوحی با بیان 
اینکه ما در جلسات متعدد شنیده بودیم که ساختمان های 
همشــهری یا حتی میز و صندلی آن را در زمان انتخابات به 
دیگــران داده بودند، گفت: چرا در این گزارش اشــاره ای به 

فعالیت های همشهری در زمان انتخابات نشده است؟
در ادامــه الهام فخــاری نیز با بیان این کــه این اولین 
تحقیق و تفحص در شوراهای شهر کشور است، تصریح کرد: 
این گزارش مفصل است که چکیده ای از آن در صحن شورا 
قرائت شد و ازم است که پیگیری های بعدی نیز انجام شود 

و خارج از نوبت مورد پیگیری قضایی قرار گیرد.
در ادامــه نژادبهرام نیز با بیان اینکــه کمبود کاغذ در 
موسسه همشــهری تبدیل به یک بحران شده است، گفت: 
موسســه همشهری که قبا سودده بوده حاا تبدیل به یک 
موسسه زیانده شده و باید این مسئله بررسی شود و کارکنان 
نگرانی هــا و دغدغه های جدی دارند که باید به آنها پاســخ 

داده شود.
وی با بیان اینکه نبود همکاری و شفافیت دو مشکل در 
زمان تحقیق و تفحص از موسسه همشهری بود، گفت: چرا 
مســئوان شهرداری اظهارنظری در مورد همشهری نکردند 
و برای من جای تأســف است که مسئوان فعلی صحبت یا 

دفاعی نمی کنند.
بنا به این گزارش، در این حین محســن هاشمی گفت: 

این ها می ترسند که از مدیران قبلی حرف بزنند.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه گزارش 
تحقیق و تفحص از موسســه همشــهری تا امروز محرمانه 
بوده و از امروز مهر محرمانه آن برداشــته می شــود و مورد 
انتشار همگانی قرار می گیرد، گفت: باید کلیات این تحقیق 
و تفحص به رأی گذاشته شــود تا بتوانیم در مورد اقدامات 
بعدی آن که یا تذکر به شــهردار یا پیگیری قضایی اســت، 

اقدام کنیم. 
گفتنی اســت، در ادامه کلیات متن تحقیق و تفحص از 
موسسه همشهری مورد رأی گیری قرارگرفت و همه اعضای 
شــورا بدون هیچ رأی مخالفی بــه کلیات تحقیق و تفحص 

رأی مثبت دادند.

سردار  اشتری:
هیچ مبلغی از جرایم رانندگی 

به حساب نیروی انتظامی 
واریز نمی شود

رأی مثبت شورای شهر 
به تحقیق و تفحص از همشهری

باند پنج نفره سارقان گوشی های تلفن همراه که 
به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند دستگیر 

شدند.
به گــزارش فارس، در پی وقوع ســرقت های مشــابه 
موبایل قاپی در مناطق مختلف شهر تهران با ظاهری مشابه 
و یکســان، شناسایی و دســتگیری این گروه از سارقان، در 
دســتور کار اداره هجدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار 

گرفت.
با انجام اقدامات ویژه پلیسی و بررسی اظهارات تعدادی 
از مالباختگان و انجام چهره نگاری، کارآگاهان اداره هجدهم 
پلیــس آگاهی اطمینان پیدا کردند که گروهی از ســارقان 
جوان با میانگین ســنی ۲0 الی ۲5 ساله با استفاده از انواع 
موتورسیکلت در رنگ های مختلف در مراکز و مناطق پر تردد 
و شلوغ شــهر تهران از جمله بازار، شوش و مولوی اقدام به 

سرقت می کنند.
همچنین در چهــره نگاری صورت گرفتــه و اظهارات 
مالباختگان درخصوص گویش و لهجه ســارقین، بررســی 
فرضیه انجام سرقت ها توسط گروهی از سارقان غیرایرانی در 
دستور کار قرار گرفت و نهایتا کارآگاهان موفق به شناسایی 
گروهی پنج نفره از ســارقان با تابعیت یکی از کشــورهای 

همسایه در شرق کشور شدند.
سرانجام با شناسایی مخفیگاه سارقین در حوالی منطقه 
دروازه غــار تهران، کارآگاهــان اداره هجدهم با اطمینان از 
حضور تمامی اعضای گروه در مخفیگاهشان، آنها را دستگیر 

و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
با دستگیری متهمان و در همان تحقیقات اولیه مشخص 
شد که این پنج متهم به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و 
طی مدت فعالیت مجرمانه خود از ابتدای سال جاری تاکنون 
در قالب گروه های یک یا دو موتوره در ســطح شــهر تهران 

اقدام به انجام دهها فقره سرقت کردند.
سرهنگ کارآگاه احمد نجفی معاون مبارزه با سرقت های 
خــاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعــام این خبر گفت: 
اعضــای این گروه از ســارقین که به ســرقت بیش از 150 
دســتگاه گوشــی تلفن همراه اعتراف کرده اند، گوشی های 
مســروقه را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی آنها به 
فروش رســانده و ده ها دستگاه از گوشی های سرقتی توسط 

اعضای آن به خارج از کشور انتقال داده شده است.

گوشی قاپ های »خارجی« 
دستگیر شدند

انفجار مین در شهرستان دهلران از توابع استان 
ایام یک مجروح برجا گذاشت.

به گزارش مهر، دیروز یک دستگاه لودر مربوط به مرکز 
مین زدایی کشــور با مین ضد تانــک m 1۹برخورد کرد و 

انفجاری روی داد.
بر اثر این انفجار لودر به شدت آسیب دیده و راننده آن 

از ناحیه صورت زخمی و دچار موج گرفتگی شد.
پس از انفجار، فرد زخمی جهت درمان به بیمارســتان  

گنجویان دزفول اعزام شد.

انفجار مین در دهلران 

وقوع سونامی در اندونزی تاکنون جان 17۰ نفر 
را گرفته و صدها زخمی و مصدوم برجای گذاشته 

است.
مقامــات دولتی این کشــور اعام کردنــد که وقوع 
سونامی در نزدیکی »تنگه سوندا« دست کم 170 قربانی 

گرفته و شمار زخمی ها به 750 نفر رسیده است.
آژانس مدیریــت بایای طبیعی در این کشــور نیز 
اعام کرده که صدها ســاختمان نیز بر اثر این ســونامی 
خســارت دیده  یا تخریب شــده اند.بنابر گزارش روزنامه 

تلگراف، در پی این حادثه 30 نفر ناپدید شده اند.
گزارش هــای اولیــه حکایــت از آن دارد که فوران 
آتشفشان »کراکاتوا« احتماا به وقوع زمین لرزه در بستر 
دریا و هجوم ناگهانی امواج سهمگین به مناطق مسکونی 

در تاریکی شب منجر شده است.
امواج ســونامی تمام خطوط ساحلی دو طرف تنگه 
»سوندا« و ســواحل دو جزیره ســوماترا و جاوا را درهم 
کوبیده اســت. این تنگه دو جزیره ســوماترا و جاوا را از 
همدیگر جدا می کند.همچنین به گفته مقام های سازمان 
مقابله با بایای طبیعی در اندونزی، آتشفشان و زمین لرزه 
شنبه حوالی ســاعت ۲1 به وقت محلی در تاریکی شب 
رخ داده و ۲4 دقیقه بعد امواج ســونامی ساکنان سواحل 

سوماترا و جاوا را در تاریکی شب غافلگیر کرده است.
سخنگوی ســازمان مقابله با بایای طبیعی اندونزی 
گفته که وضعیت زمانی بدتر شــد که همزمان با سونامی 
در منطقه، سیل نیز به راه افتاده است. بسیاری از ساکنان 

سونامی مرگبار در اندونزی با 17۰ کشته و 7۵۰ زخمی

ســواحل دو طرف تنگه ســوندا به دلیل وقوع سونامی در 
تاریکی شب ناپدید شــده اند.فاجعه سونامی در حالی رخ 
داده که اندونزی در آستانه تعطیات سال نو میادی قرار 
دارد و هزاران گردشگر خارجی در این روزها برای گذراندن 
تعطیات کریســمس در جزایر مختلف این کشور به  سر 
می برند. بنا بر آماری که تا این لحظه منتشــر شده، 430 

خانه، ۹ هتل و 10 کشتی تخریب شده اند.
 مقامــات اندونزی معتقدند که این ســونامی در پی 
فوران آتشفشــان رخ داده و وقوع آتشفشــان، باعث شده 

تا ابری از خاکســتر منطقــه را فراگیرد از ایــن رو اداره 
هواشناسی استرالیا برای هواپیماهایی که در منطقه پرواز 

می کردند هشدار صادر کرده است.
اندونــزی که بر روی خط آتشفشــان و کمربند زلزله 
جنوب شــرق آسیا قرار دارد همواره کانون حوادث متعدد 
زیســت محیطی است. ســپتامبر گذشــته نیز به دنبال 
زمین لــرزه و ســونامی در جزیره »سواوســی« در غرب 
»برونو«، دســت کم 83۲ نفر کشته شــدند. برخی آمارها 

تعداد جانباختگان را تا ۲ هزار نفر هم اعام کردند.



اخبار كشور

درمکتب امام

از شرافت مسیح)ع( دفاع کنید
اى ملت مسيح و پروان عيى روح الله! به پاخيزيد و از رافت عيى مسيح 

و ملت عيســوى دفاع كنيد، و اجازه ندهيد دشــمنان تعليات آساى و مخالفان 

دستورات الهى، ملت مسيح و روحانيت عيى را به خلق هاى مستضعف جهان بد 

معرى كنند. حضور ابرقدرت ها در معابد و دســت به آسان بلند كردن آنان براى 

دعا به جاسوســان و خائنان به مذاهب مسيح عليه مظلومان و مستضعفان، شا 

را اغفال نكند كه اينان جز براى رسيدن به قدرت بيشر و نيل به رياست دنيا- كه 

خاف دستور آساى است- به چيز ديگرى فكر مى كنند.
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1۶ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
آمریکا اهل تعامل است

متاسفانه ایران اهل باج دادن نیست!
سرویس سیاسی-

روزنامه اعتماد دیروز گفت وگویی را با محسن میردامادی از مدعیان اصاحات منتشر کرد. وی با اشاره به ماجرای مک 
فارلین می گوید: »آمریکا با این اقدام در همان دهه 60 عما اعام کرد، وقایع گذشته را به تاریخ سپرده است، و مایل است 
مشکات با ایران را حل و فصل کند اما این ایران بود که برای چنین کاری تمایل نداشت. پس از ریگان نوبت به کلینتون 
رسید. در دوره ریاست جمهوری وی خانم آلبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا بابت کودتای 28 مرداد 1332 از مردم ایران 
عذرخواهی کرد، خود کلینتون هم به سیاست های  اشتباه گذشته آمریکا در قبال ایران اذعان کرد و زمانی که آقای خاتمی 
به عنوان رئیس جمهور ایران در نشست ساانه سازمان ملل شرکت کرد، تاش خود را کرد تا با آقای خاتمی دیدار کند اما باز 
هم این ما بودیم که حاضر به تعامل نشدیم. در دوران اوباما نیز این اتفاقات افتاد اما باز هم ایران حاضر به بهبود روابط نشد.«

مدعیان اصاحات از بزک آمریکا به بزک اروپا و روباه پیر رسیدند، این مدعی اصاح طلبی هنوز در هوای بزک آمریکا 
سر می کند! البته چون خوب می داند که اروپا هم همدست و شریک آمریکاست. اینطور نیست که اینها دست چدنی که 
روی آن روکش مخملی کشیده شده را نبینند، این جماعت مأموریت دارند و پیاده نظام آمریکا یعنی همین. منظورش از 
اوباما همان بدعهدی است که فردای اجرای توافق هسته ای، با تحریم ایران، برجام را نقض کرد یا جنگ طلبی که از گزینه 
روی میز حرف می زد یا همان آقای تحریم که در تحریم ایران رکورددار است؟ از نظر این جریان آمریکا اهل تعامل است 

اما متاسفانه ایران اهل باج دادن نیست!
تصمیمات اقتصادی دولت باری به هر جهت است

در بخش دیگری از این مصاحبه آمده اســت: »دولت در زمینه اقتصادی تغییر دیدگاه نداده بلکه این نوع تغییرات 
بیشتر حاکی از آن است که تصمیمات اقتصادی در دولت باری به هر جهت است... امروز همگان در ریزش پایگاه رای آقای 
روحانی اتفاق نظر دارند و این مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.«وی می گوید: »اگر ما از امروز تاش خود 
را آغاز نکنیم قطعا در 1400 هیچ دستاوردی نخواهیم داشت یعنی نه برنده انتخابات می شویم نه یک بازنده آبرومند که 

عقبه اجتماعی قوی دارد.«
بزک شکست مفتضحانه آمریکا توسط مدعیان اصاحات!

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان »شیپور در دست دیوانه« نوشت: »ترامپ در اقدام عجیب دیگری، نیروهای نظامی این 
کشور را از افغانستان و سوریه خارج کرد.«این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »از سویی چندی پیش ارتش صهیونیستی 
در جنوب لبنان دســت به شناســایی کانال هایی زد که توسط حزب اه لبنان حفر شده بود تا با استفاده از آنها بتوانند در 
مواقع لزوم، ضرباتی به ارتش اسرائیل بزنند. در این میان نخست وزیر این رژیم، بنیامین نتانیاهو این اواخر بارها عنوان کرده 
بود که حضور نیروهای ایران در سوریه را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد و در صورت لزوم به آنان حمله می کند. نتانیاهو 
همچنین در گفته هایی جنگ افروزانه حمله به عمق خاک ایران را نیز بر زبان آورده بود.«همدلی در ادامه نوشت: »در دنباله 
این رخدادها، ناو هواپیمابر« یو اس اس جان سی استنیس« وارد خلیج فارس شد که پس از خروج دولت ترامپ از توافق نامه 
هسته ای این نخستین لشکرکشی بزرگ آمریکا به کرانه های جنوبی ایران محسوب می شود.«این روزنامه زنجیره ای ادامه 
داد: »پس از پیروزی انقاب اســامی و تیرگی روابط ایران و آمریکا این نخســتین بار نیست که صحبت از حمله نظامی 
ایاات متحده به ایران باا می گیرد.«روزنامه ایران نیز در مطلبی مشابه نوشت: »در هفته های اخیر اسرائیل حرارت درگیری 
احتمالی خود با حزب اه لبنان و ایران را باا برده و گوش همگان را بتدریج با این موضوع آشنا کرده است. آیا امکان دارد 
خروج آمریکا از سوریه و افغانستان مرتبط با تهدید ایران مبنی بر در تیررس بودن نیروهای آمریکایی درصورت بروز خطر 
باشد؟ آیا عدم تعجب و عدم واکنش نتانیاهو نسبت به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه که ظاهراً 48 ساعت قبل از اعام 
رسمی، با نتانیاهو مشورت شده بود، می تواند حاکی از نوعی تبانی بین آمریکا و اسرائیل باشد؟ آیا ورود ناو هواپیمابرآمریکایی 
به خلیج فارس و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان مکمل یکدیگرند؟ اگر احتمال این سناریو ضعیف هم باشد، 
باید در ایران جدی گرفته شود و هر حرکتی را از نظر دور نداشت...در ایران باید چشم ها و گوش ها را کامًا باز کرد، فضای 
بین المللی و تحرکات موجود در آن را به درستی درک کرد و از اقداماتی که اتحاد ترامپ، اسرائیل و عربستان را موفق سازد 
قویاً جلوگیری نمود. از جمله هرگونه تندروی در مسائل داخلی و خارجی«.شکست کامل و مفتضحانه آمریکا در سوریه 
که با فرمان ترامپ برای خروج از سوریه و افغانستان علنی و با گسترش بحران داخلی در این کشور همراه شده، موجی از 
وحشت و هراس را در میان متحدان واشنگتن در سراسر جهان بر انگیخته و هرج و مرج و نگرانی را در داخل این کشور به 
اوج خود رسانده است تا شکست بزرگ دیگری به ویترین شکست های آمریکا اضافه شود. رژیم کودک کش صهیونیستی 
نیز این روزها در وضعیت اسفناکی قرار دارد. اما علی رغم این واقعیت انکارناشدنی، مدعیان اصاحات با رویکردی ذلیانه، 

نسخه انفعال پیچیده و دشمن مستاصل را بزک کرده و ضعف او را نقطه قوت جا می زنند!
از ژست مبارزه با پولشویی تا سانسور قبیله گرایانه 

دادگاه فرانسه روز جمعه شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه از قراردادهای گاز با ایران در سال 1997 به پرداخت 
500 هزار یورو محکوم کرد. توتال متهم است برای عقد قرارداد دو میلیارد داری، 30 میلیون دار رشوه به طرف ایرانی 
داده است. در آن زمان، مهدی هاشمی مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت بود. این در حالی است که روزنامه های 
زنجیره ای مدعی اصاحات که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر مهم محکومیت توتال به 
خاطر پرداخت رشــوه که مصداق بارز پولشــویی است را سانسور کردند و به جای آن ترجیح دادند به اتهام زنی زنجیره ای 
علیه سازندگان یک مستند در باره مرحوم هاشمی بپردازند. رسانه های زنجیره ای جریان مدعی اصاحات اتهامات محض 
و خاف واقع خود در سیاه نمایی علیه نظام به بهانه پولشویی را تبدیل به خبر القایی می کنند اما اخبار واقعی درباره فساد 
واقعی طیف متبوع خویش را درز می گیرند. مدعیان اصاحات پاسخ نمی دهند رشوه هنگفت شرکت هایی مانند کرسنت، 
توتال و استات اویل در دولت اصاحات و مدیریت زنگنه که هریک صدها میلیاردتومان را شامل می شود، خرج کدام احزاب 
و محافل سیاســی، ســتادهای انتخاباتی و نشریات شده است؟ و چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی 

سرنوشت رشوه های دریافتی را پیگیری نمی کنند؟ 
این همه رسانه زنجیره ای و تکرار بهانه قدیمی!

»فیض اه عرب سرخی« یکی از فعالین سیاسی اصاح طلب در گفت و گویی با روزنامه آفتاب یزد گفته است: »دولت رسانه 
فراگیر و تیم اطاع رسانی خوبی ندارد.«در بخش دیگری از این مصاحبه آمده است: »دولت تحت فشار از برخی برنامه های 
خود عدول کرد، محافظه کاری روحانی به خاطر آینده سیاسی اش هست، جهانگیری در آینده درخصوص معذوراتش صحبت 
خواهد کرد.«وی همچنین با بیان اینکه قطعا مجلس دهم بهتر از مجلس نهم است گفت: »همچنان نقطه قوت روحانی 
برجام است.«درباره اظهارات عرب سرخی نکاتی است که به اختصار به آنها می پردازیم، نخست آنکه اگر برجام نقطه قوت 
دولت روحانی است مدعیان اصاحات محاسن آن را برای مردم شماره کنند، از جمله اینکه کدام مشکل اقتصادی از پیش 
روی مردم برداشته شده است؟! آیا تحریم هایی که روز اول امضا و اجرایی شدن برجام برداشته می شدند امروز وجود ندارند 
یا شدیدتر از تحریم های برداشته نشده نیز اعمال شده است؟!نکته دوم اینکه مجلس دهم بهتر از مجلس نهم خوانده شده 
است، البته جریان اصاحات پیش از انتخابات مجلس معیار را مجلسی می دانست که نه از وزرا سؤال کند و نه استیضاحی 
انجام دهد با این معیار و با توجه به مشکات فراوان اقتصادی کشور شاید مجلس دهم مجلس مطلوبی برای اصاح طلبان 
باشد ولی برای مردم این گونه نیست.نکته سوم اینکه عرب سرخی گفته است دولت رسانه فراگیر ندارد، سؤال اینجا است 
که با وجود ده ها روزنامه زنجیره ای از جمله جریده ای که عرب سرخی با آن مصاحبه کرده و این واقعیت که صدا و سیما 
تمام وقت در اختیار دولت است چگونه می توان از نبود رسانه فراگیر برای دولت سخن گفت و برای ناکامی ها بهانه تراشید؟!

اصاح طلبان در قدرت حضور دارند ، موضع اپوزیسیون نگیرند
روزنامه ایران ارگان دولت درباره سهم اصاح طلبان در وضعیت فعلی به نقل از محسن هاشمی رئیس  شورای شهر تهران 
نوشت: »به طور معمول دولت ها در دوره دوم خود با چنین مشکاتی مواجه می شوند چرا که جریان های سیاسی برای تداوم 
حضور، معمواً نمی خواهند که مسئولیت وضعیت موجود را بپذیرند و خود را منتقد نشان می دهند در حالی که در ایجاد 
این وضعیت ممکن است سهیم باشند.«این روزنامه به نقل از هاشمی نوشت: »نکته مهم برای اصاح طلبان این است که 
شرایط خود را به عنوان یک جریان شریک در قدرت، درک کنند و بپذیرند، اصاح طلبان در 4 انتخابات اخیر یعنی از سال 
1392 تاکنون پیروز شده اند و سهم قابل توجهی در قدرت دارند، در شرایط حضور در قدرت نمی شود مانند اپوزیسیون 
موضع گرفت و ایده آلیستی برخورد کرد. نتیجه برخورد ایده آل گرایانه و نپذیرفتن مسئولیت خود دو رویکرد می تواند باشد، 
یا اینکه بخواهند مانند اوایل دهه هشتاد شعار خروج از حاکمیت بدهند یا اینکه مردم دیگر به این جریان اعتماد نمی کنند 
و به اصطاح در ماشین اصاح طلبان نمی نشینند. اینکه بسیاری از مدیران اجرایی کشور در حال حاضر گرایش اصاح طلبی 
دارند، فراکسیون بزرگ امید در مجلس و مدیریت شهری بسیاری از کانشهرها در اختیار اصاح طلبان است نشان می دهد 

که آنها در قدرت شریک هستند و برای کسب مجدد اعتماد مردم باید پاسخگو باشند نه ژست اپوزیسیون بگیرند.«
اگر روحانی را شما رئیس جمهور کردید پاسخگو باشید

داریوش قنبری فعال سیاســی اصاح طلب در گفت و گو با روزنامه زنجیره ای آرمان به اظهارات اخیر واعظی که گفته 
است پیروزی روحانی ربطی به اصاح طلبان نداشته است گفت: »این نکته بدیهی را همه می دانند که پایگاه حمایتی آقای 
روحانی کدام طیف سیاسی بوده است.«در بخشی از این گفت و گو آمده است: »این نکته بدیهی را همه می دانند که پایگاه 
حمایتی آقای روحانی کدام طیف سیاسی بوده و او از سوی کدام طیف سیاسی مورد حمایت قرار گرفته و اگر این حمایت 
را نداشتند آیا می توانست به ریاست جمهوری برسد یا خیر؟«در پاسخ به این اظهارنظر باید گفت که اگر پیروزی روحانی 
در انتخابات به حمایت جریان اصاحات بســتگی تام و تمام دارد چرا این جریان از پاســخگویی نسبت به مشکات پیش 
رو ابا می کند و متواری است؟!بی شــک مدعیان اصاحات بایستی به اندازه سهمی که در پیروزی دولت کنونی برای خود 
قائلند که آن را تام و تمام می دانند و می پندارند بایستی به اندازه این سهم پاسخگوی مشکات موجود کشور نیز باشند و 

نمی توانند از این مشکات خود را مبرا بدانند.
چه نقصی دارید که جاسوس آمریکا را باا می برید؟

روزنامه شرق در شماره روز گذشته در یادداشتی با عنوان »اعام برائت امیرانتظام از اتهام 39ساله پس از مرگ« مدعی 
شــده اســت: »سایت تاریخ ایرانی سندی از اسناد ویکی لیکس منتشر کرده که در آن وزیر خارجه آمریکا اعام کرده که 
عباس امیرانتظام قطعا عامل آمریکا نیست.«در ادامه این گزارش آمده: »این سند دیگری است بر اثبات اینکه امیرانتظام 
جاسوس نبوده است. اتهامی که امیرانتظام تا آخر عمر آن را با خود به دوش می کشید.«باید این پرسش را مطرح کرد که به 
کدامیک می توان اطمینان بیشتری داشت: گفته های یک مقام آمریکایی یا اسنادی که پس از  اشغال سفارت آمریکا به دست 
دانشجویان افتاد؟ سند منتشره از اسناد انه جاسوسی در جلد دهم صفحه 68 این مجموعه آمده، مأمور نظارت آمریکا درباره 
ماقات با امیرانتظام در بحبوحه پیروزی انقاب گزارش می دهد: »او )امیرانتظام( گفت: بعد از سال ها دیکتاتوری، مردم آزاد 
شده اند و فکر می کنند حق دارند هر چه می خواهند بگویند و هرکس می خواهد رهبر باشد.  مقدمتا فکر می کردیم بیشتر 
از چندماه به طول نخواهد انجامید تا مسائل مان را با آمریکا حل کنیم ولی مردم دخالت هایشان را ادامه می دهند. امیدواریم 
فرصت داشته باشیم مسائل مان را حل کنیم. در این جهت به کمک های شما نیاز داریم.«ازم به ذکر است که رئیس دولت 
اصاحات، مهرماه سال 60 در کیهان خطاب به مهندس بازرگان نوشته بود: »چه نقصی در کار شماست که فردی چون 

امیرانتظام »جاسوس و مزدور آمریکا« تا سطح معاونت نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت باا می آید؟«
اگر زنجیره ای ها بگذارند!

روزنامه ابتکار که وکیلی مدیر مسئول آن عضو هیئت  رئیسه مجلس است در شماره دیروز در گزارشی نوشت: »مردم تشنه 
قاطعیت هستند و دولت، مجلس و دستگاه های نظارتی باید در قبال مفسدان و گران فروشان و برهم زنندگان امنیت روانی 
جامعه قاطعیت به خرج دهند.« در ادامه این گزارش گفت وگویی با امیرخجسته، یکی از نمایندگان عضو فراکسیون وایی 
انجام شده و نوشته شده است: »رئیس  فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ]خجسته[ در گفت وگو با »ابتکار« به مباحثی 
چون بودجه سال 98 و ضرورت تشدید توجه به معیشت مردم در بودجه سال آینده تاکید کرد.«در این رابطه و با توجه به 
اینکه آقای وکیلی مدیرمسئول این روزنامه خود از اعضای هیئت  رئیسه مجلس است و عضو فراکسیون امید؛ خوب است 
که ایشان به مردم گزارش دهد که خود و طیف همراهانش در فراکسیون امید در باره معیشت مردم چه کرده اند؟همچنین 
با توجه به اینکه مســکن اصلی ترین هزینه در ســبد هزینه های خانوار است و همچنین این موضوع که آقای آخوندی در 
طول قریب به 5 سال تصدی وزارتخانه مسکن نه تنها خانه ای نساخت و بر بازار قیمت های مسکن نظارتی صورت نداد بلکه 
همین اواخر در مصاحبه ای به اینکه خانه ای نساخته افتخار کرد. آقای وکیلی بگوید که آیا نامه تقدیر از عباس آخوندی، 

وزیر سابق راه و شهرسازی را امضا کرده است یا نه؟!

55 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس  قوه قضائیه تاکید کردند

تضییع اموال عمومی در واگذاری شركت ها 
تقاضای رسیدگی ویژه به پرونده رئیس  سازمان خصوصی سازی
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دیروز 55 نماینده مجلس با نامه ای 
به رئیس  قوه قضائیه تخلفات صورت 
گرفته در واگذاری شرکت ها را متذکر 
شــده و از وی خواستند تا با تشکیل 
شــعبه ای ویژه زیر نظر خود به این 
موضوع در اسرع وقت رسیدگی شود، 
همچنین علیرضا بیگی در صحن علنی 
گفت: آقای زنگنه چرا کارت سوخت را 
به هم زدید آیا این کار عما همدستی 

با قاچاقچیان تلقی نمی شود؟
دیــروز صحن علنی مجلس شــورای 
اسامی در حالی آغاز شد که ادامه رسیدگی 
به گزارش کمیســیون اقتصادی در مورد 
بررســی ایحه نحوه استفاده، نگهداری و 
نظارت بر پایانه فروشگاهی نخستین دستور 
کار آن بود. ازم به ذکر اســت که مجلس 
در مصوبه ای سازمان امور مالیاتی را مکلف 
به تشویق فروشگاه های مجهز به صندوق 

مکانیزه فروش کردند.
در جریان بررسی ایحه نحوه استفاده، 
نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی 
)صندوق مکانیــزه فروش( با ماده 18 این 
ایحه بــا اکثریت آرا موافقــت کردند. به 
این ترتیب خریداران تشــویق می شوند تا 
خریدهای خویش را از فروشــگاه هایی که 
پایانه فروشــگاهی متصل به شبکه بانکی 

دارند، انجام دهند.
از هر 10خرید 

یکی مشمول جایزه نقدی
براســاس این ماده؛ به منظور تشویق 
مصرف کنندگان نهائی )اشخاص حقیقی( که 
خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به 
پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت 
بانکی انجام می دهند، سازمان موظف است 
از هر ده صورت حســاب الکترونیکی صادر 
شــده توســط پایانه های فروشگاهی یک 
صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط 
انتخاب نموده، دو برابر مبلغی را که خریدار 
براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات 
بــر ارزش افزوده پرداخت نموده اســت را 
به حســاب بانکی وی مسترد نماید. جوایز 
مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق 
دســتورالعملی که ظرف مدت شش ماه از 
تاریخ ازم ااجراء شدن این قانون به تصویب 
وزیر امــور اقتصادی و دارایی می رســد، 

پرداخت می شود.
همچنین براساس ماده ای دیگر از این 
ایحه که به تصویب نمایندگان رسید؛ هر 
شــخصی که به قصد تقلب یــا اخال در 
نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه 
با اســتفاده از تجهیزات ســخت افزاری و 
نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب 
یا تجهیــزات معیوب کننده نماید، یا پایانه 
فروشــگاهی خود یا دیگــران را تخریب 
نماید، عاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب 
مورد بــه یک یا چند مورد از مجازات های 
تعزیری درجه شــش به غیــر از حبس، 

محکوم می شود.

تدوین بودجه با یک تیم سیاسی
نصراه پژمانفر دیروز در تذکر شفاهی 
خود با انتقاد از قطع بیمه تکمیلی ایثارگران 
عنوان کرد: موضوع بیمه تکمیلی و تأمین 
دارو برای ایثارگران هزینه های بسیاری را 
به دنبال داشته و امروز با قطع بیمه تکمیلی 
این افراد نه مراکز اداری ایثارگران پاسخگو 
هستند و نه بنیاد شهید. متاسفانه نسبت 
به ایثارگران کوتاهی شــده است و ما جز 

خجالت در برابر این افراد چیزی نداریم.
نماینده مردم مشهد و کات در مجلس 
شورای اسامی تأکید کرد: در تنظیم بودجه 
سال آینده گویا ســازمان برنامه و بودجه 
نقشی ندارد و تیمی سیاسی در حال تدوین 

بودجه سال آینده است.
رسیدگی سریع به واگذاری ها؛ 
ادامه فسادستیزی قوه قضائیه

55 نفر از نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی به رئیس  قوه قضائیه نامه ای درباره 
خصوصی سازی تخلفات معتنابه در واگذاری 
شــرکت های دولتی نامه ای نوشــتند. در 
ابتدای این نامه بخشی از نمایندگان مجلس 
که خطاب به رئیس  قوه قضائیه نوشته شده 
آمده اســت: »به عرض می رساند در مدت 
تصدی آقای عبداه پورحسینی به سمت 
ریاست ســازمان خصوصی سازی، تخلفات 
معتنابهی در واگذاری شرکت های دولتی 
انجام شده و پرونده های قضایی علیه ایشان 

در دادگستری تشکیل گردیده است.«
در ایــن نامــه واگذاری شــرکت های 
آلومینیــوم المهــدی و طــرح هرمزال، 
ماشین ســازی تبریز، ریخته گــری تبریز، 
ایران ایر تور، آلومینیوم سازی اراک، کشت و 
صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر 
هفت تپه و سیلوها، بخشی از واگذاری های 
پرابهام معرفی شده که در آنها سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی نقض و اموال عمومی 
تضییع شده است و برخی از تخلفات صورت 
گرفتــه در این واگذاری هــا به این ترتیب 
نام برده شــده است: فروش اموال ملت به 
ثمن بخس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت 
که بعضــی از آنها به دلیل تخلفات متعدد 
و ارتــکاب جرایم در بازداشــت بوده اند و 
نیز چشم پوشی ســازمان خصوصی سازی 
نســبت به عدم انجام تعهدات خریداران و 
عدم پرداخت اقساط آنها و نیز به تعطیلی 

کشــاندن برخی از بنگاه ها و بسترســازی 
برای ایجاد اعتراضات کارگری که با اهداف 
سیاست های کلی اصل 44 و قانون مربوط 

به آنها در تضادی آشکار است.
ایــن نامه در انتها تأکید کرده اســت: 
»اکنــون که وزیر اقتصاد بر پایان مدیریت 
آقای عبداه پوری حســینی در ســازمان 
خصوصی ســازی تأکید داشــته است و از 
طرفی عاوه بر تشــکیل پرونــده اتهامی 
درخصوص اهمــال منجر به تضییع اموال 
عمومی، در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم 
المهدی و طرح هرمــزال، طرح تحقیق و 
تفحص مجلس از واگذاری های ســال های 
اخیر نیز به جریان افتاده اســت و گزارش 
تخلفــات... نیــز آماده قرائــت در صحن 
مجلس می باشــد و از آنجا که بنابر اخبار 
واصله، تاکنون اراده جدی برای تسریع در 
رسیدگی به پرونده ها و تشکیل پرونده های 
جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال 
عمومــی ماده 290 قانون آئین دادرســی 
کیفــری در قوه قضائیه کمتر دیده شــده 
است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور 
و دیوان محاسبات کشور درخصوص برخی 
تخلفات مربوط به خصوصی سازی به نتیجه 
روشنی منجر نشده اســت، لذا مستدعی 
اســت ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تشکیل 
شــعبه ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی، 
کلیه پرونده های مربوط به خصوصی سازی 
مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات 
احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در 
این راســتا تقاضا دارم تدابیر قضایی ازم 
جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان 

رسیدگی به پرونده ها اتخاذ شود.«
عدم واریز درآمد 

چندهزار میلیارد تومانی 
به صندوق توسعه

علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، اسکو 
و آذرشهر در مجلس شــورای اسامی بر 
همین اساس تصریح کرد: بر اساس گزارش 
تفریغ بودجه ســال 95 دیوان محاسبات، 
دولت مبلغ 16 هزار میلیارد تومان به همراه 
یک میلیارد و 777 میلیون دار را از محل 
فروش نفت، گاز و خوراک پتروشیمی ها به 
حساب صندوق توسعه ملی واریز نکرده از 
این رو دولت باید تکلیف این عدم واریز را 
در ایحه بودجه مشخص کند و کمیسیون 

تلفیق آن را بررسی کند.
عضــو فراکســیون وایی افــزود: 65 
هزار میلیارد تومان برای  اشــتغال جوانان 
در اختیــار دولت قــرار گرفته بود و بنا به 
گزارش دیوان محاســبات عملکرد 8 ماهه 
دســتگاه های اجرایی صرفا 5 هزار میلیارد 
تومان بوده که کمتر از 10 درصد اســت؛ 
همچنین مجلس شورای اسامی نیز مجوز 
برداشت 1/5 میلیارد دار از منابع صندوق 
توســعه ملــی جهت  اشــتغال در مناطق 
روستایی و عشــایری را به دولت داده بود 
که این منابع از ســال گذشــته در اختیار 
دولت بوده اســت. آنها انتظار دارند بتوانند 
درآمدی از رهگذر این قوانین به دست آورند 

اما فریادرسی برای آنها نیست.
احترام به حقوق مردم را 

از رهبری بیاموزیم
علیرضا بیگی در ادامه اظهار داشــت: 
خجالت آور نیست جلوی چشم دولت ده ها 
میلیــون لیتر ســوخت از طریق لوله های 
متعدد زیــر دریا قاچاق می شــود؟ آقای 
زنگنــه چرا کارت ســوخت را به هم زدید 
آیا این کار عما همدســتی با قاچاقچیان 
تلقی نمی شود؟ چه اقدامی برای جلوگیری 
از تــاراج ثروت ملت ایــران صورت گرفته 
است؟ آقای روحانی پرونده خصوصی سازی 
در دولت شــما سراسر ابهام است چنانچه 
واگذاری صنعت ماشــین سازی تبریز به 
فردی فاقد اهلیت، با تخلفات بسیار و پرونده 
اخال در نظام ارزی کشور از مصادیق بارز 
یــک افتضاح بزرگ به شــمار می رود که 
از قوه قضائیه خواســتار رسیدگی به این 

موضوع هستیم.
علیرضا بیگی در ادامــه با بیان اینکه 
برخی نمایندگان ورود به خط ویژه را حق 
خود می دانند در حالــی که ورود ممنوع 
اســت، اظهار داشت: باید احترام به حقوق 
مــردم را از مقام معظم رهبری یاد بگیریم 
اما زمانی که وزیر در آســتانه استیضاح در 
کمیســیون مربوطه حضور پیدا نمی کند 
می تواند بــا 196 رأی به وزارت کار و رفاه 
اجتماعی راه پیدا کند و این در حالی است 
که پرونده تخلفات وی بر اساس گزارش های 
کمیســیون صنایع در صحــن مطرح و به 

مرجع قضایی ارسال می شود.
وی افزود: امروز بعد از گذشت 3 سال 
قوه قضائیــه و مجلس هنوز نتیجه پرونده 
ســانحه قطار تبریز- مشهد اعام نکرده و 
مردم به ویــژه بازماندگان حادثه به دنبال 
علت سهل انگاری دو قوه بوده و موضوع را 

از اینجانب پیگیری می کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس شــورای اســامی در پایان از قوه 
قضائیه به خاطــر آرای صادره درخصوص 
مفسدان اقتصادی تشکر و خاطرنشان کرد: 
از سرعت عمل یک شعبه قضایی که پرونده 
تخلف شورای شهر تبریز را رسیدگی کرد 

سپاسگزاری می کنم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه طرفداران برجام 
باید نسبت به ادعای حال مشکل بودن آن پاسخگو باشند، 
گفت: کسانی که ادعا می کنند دیگران چیزی از اسام، روابط 
بین الملل و قانون نمی دانند، امروز باید به میدان آمده و آثار و 

نتایج برجام را برای مردم روشن کنند.
حجت ااسام والمسلمین جواد مجتهد شبستری در گفت وگو با 
رسا، با اشاره به اینکه طیف غربگرا همواره در طول تاریخ انقاب اسامی 
در پی سازش با آمریکا بوده اند، گفت: این جریان، آمریکا را قبله آمال 
خود دانسته و همواره سعی می کنند تا حل مشکات کشور را در گرو 
ایجاد ارتباط با غرب جلــوه دهند.نماینده مردم آذربایجان غربی در 
مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: اگر کسی به رابطه ای که ایران 
در طول تاریخ انقاب اســامی با غرب برقرار کرده است دقت کند، 
می داند که هرگاه با آمریکا مذاکره کرده ایم، نتیجه ای جز ضرر برایمان 
حاصل نشده است؛ به عنوان مثال ما سال ها قبل در قضیه افغانستان با 
آمریکا مذاکره کردیم، اما دیدیم که مسئوان آن دوران آمریکا، ملت 
ایران را با یک ادبیات بی شــرمانه و توهین آمیز، تروریست خواندند و 
همه آن مذاکراتی که با نرمش صورت گرفته بود، بی فایده شد و حتی 
اصاح طلبان آن دوران کــه در مناصب دولتی بودند، تعجب کردند.

وی به تجربه تلخ برجام اشاره کرد و بیان داشت: همه شاهد بودیم که 
آمریکا با بی شرمی به صورت یکطرفه از برجام خارج شد و همه تعهدات 
خود را زیر پا گذاشت و امروز برجام بنابر اذعان خود مذاکره کنندگان 
ثمره ای جز تعطیلی هسته ای نداشته است.حجت ااسام والمسلمین 
مجتهد شبستری خاطرنشان کرد: کسانی که به دنبال مذاکره بوده و 
حل مشــکات را در گرو ایجاد ارتباط با آمریکا می دانند، خوب است 
به گذشته توجه داشته، از تجربه های تلخ عبرت بگیرند و بدانند مردم 
کشور دارای روحیه انقابی، استقال و نفی سلطه بیگانگان هستند و 
با این روحیه اجازه نخواهند داد آمال و آرزوهای غربگرایان و بزدانی 
که گاهی از روی ترس سخن از مذاکره به میان می آورند، محقق شود.

وی گرانی ها، تورم و رکود بی سابقه را ثمره برجام دانست و تأکید 
کرد: نتیجه تلخ برجام باید به تجربه روشنی تبدیل شود که دیگر کسی 
از مذاکره با آمریکا سخن به میان نیاورد؛ در گذشته شاهد بودیم که 
برخی از مسئوان برجام را حال مشکات می دانستند و گاهی حل 
برخی مشکات را که ربطی به برجام نداشت را هم به تصویب برجام 
گره می زدند اما پس از تصویب آن نه تنها مســائل کشور حل نشد، 
بلکه با شرایط بدتری مواجه شدیم. نماینده مردم آذربایجان غربی در 
مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه طرفداران برجام باید نسبت به 
ادعای حال مشــکل بودن آن پاسخگو باشند، گفت: کسانی که ادعا 
می کنند دیگران چیزی از اسام، روابط بین الملل و قانون نمی دانند، 
امروز باید به میدان آمده و آثار و نتایج برجام را برای مردم روشن کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری طرح سازش با آمریکا را فکری 
خام و خائنانه دانست و تأکید کرد که مسئوان به جای چشم 
دوختن به تحفه های غربی بر ظرفیت های داخلی تکیه کنند.

حجت ااســام والمسلمین علی اســامی در گفت وگو با رسا با 
تأکید بر اینکه ما تحت هیچ شرایطی به آمریکا اطمینان نداریم، بیان 
داشت: تجربه های گذشته نشانگر بدعهدی آمریکا است، بنابراین طبق 
آیات قرآن کریم موظف هستیم که کوچکترین میل و گرایشی به آن 
نداشته باشیم؛ آمریکا قابل اعتماد نبوده و همواره در پی آن است که 
مــا را فریب دهد. نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با 
تأکید بر اینکه جمهوری اسامی هیچ نیازی به مذاکره با آمریکا ندارد، 
مطرح کرد: آیا آمریکا به ما امکانات می دهد؟ اگر واقعاً آمریکا راست 
می گوید قطعاتی که مربوط به هواپیماهای مسافربری بوده و ده ها سال 
اســت که آنها را خریداری کرده ایم به ما تحویل دهد؛ آمریکا قطعات 
هواپیماهای مسافربری ما را ظالمانه و غاصبانه توقیف کرده و ادعای 
انبارداری می کند، با این حال چگونه می تواند به کشور منفعت برساند؟

وی اظهار داشت: چگونه می توان با آمریکایی سازش کرد، در حالی 
که همه روزه به دنبال ایجاد ترور و ناامن سازی مرزهای کشور بوده و 
عاوه بر تهدید ملت ایران، دشمنان کشور را تحریک می کند؟ آمریکا 
هیچ منفعتی به ما نخواهد رســاند، بنابراین نباید برخی مسئوان بر 
انجام مذاکره و سازش با آمریکا اصرار داشته باشند، بنده تعجب می کنم 
از کسانی که می پندارند آمریکا به ما منفعت می رساند.حجت ااسام 
والمسلمین اسامی خاطرنشــان کرد: مسئوان باید به جای چشم 
دوختن به مائده غرب و تحفه غربی به ظرفیت های داخلی توجه داشته 
باشند.نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با  اشاره 
به اینکه حادثه تروریستی چابهار از سوی آمریکا پایه ریزی شده بود، 
گفت: امروز دشــمن با مشاهده حضور هند و چین در بندر چابهار و 
مزیت های ویژه ای که در این بندر وجود دارد، به خشم آمده و سعی 
می کنــد آن محدوده را ناامن کند، بنابراین آمریکا به دنبال توســعه 

مملکت نبوده و هیچ منفعتی به کشور نخواهد رساند.
وی با بیان اینکه بزرگترین خدمت انقاب اسامی به ملت این است 
که ماهیت و هویت آمریکا را به تصویر کشیده است، طرح مسئله سازش 
را فکری خام و خائنانه دانست و یادآور شد: خنده دار است که عده ای 
از مهد حکمت و تمدن بخواهند با فردی همچون ترامپ که خودش 
اذعان دارد حرف هایش برای کاسبی است، پای میز مذاکره بنشیند.

حجت ااسام والمسلمین مجتهد شبستری:
گرانی و رکود بی سابقه نتیجه برجام است

حجت ااسام والمسلمین اسامی:
مسئوان به جای چشم دوختن به تحفه های غربی 

بر ظرفیت های داخلی تکیه کنند

رئیس بیمارستان شــهید بهشتی قم گفت: عمل جراحی 
 مغز آیت اه مومن با موفقیت انجام شــد و ایشان در بخش 

آی سی یو بیمارستان بستری هستند.
سید یاسر فروغی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با  اشاره به 
روند درمانی آیت اه مومن، گفت: سی تی اسکن مجدد مغز بعدازظهر 
روز شنبه انجام شد و با توجه به افزایش مختصر خونریزی نسبت به 
صبح، تصمیم به جراحی گرفته شد که عمل جراحی با هدف کاهش 
فشار مغز توسط تیم مجرب با موفقیت صورت گرفت.رئیس بیمارستان 
شــهید بهشتی قم با بیان اینکه پس از جراحی وضعیت ایشان پایدار 
اســت و هوشیاری ایشان تا حدودی بهتر شده، بیان داشت: در حال 
حاضر آیت اه مومن در بخش آی سی یو بیمارستان بستری هستند و 
تیم پزشکی بیمارستان تمام اقدامات ازم را انجام می دهند. آیت اه 
مومن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری و عضو شــورای 

نگهبان به دلیل خونریزی مغزی به بیمارستان منتقل شده بود.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی قم خبر داد
انجام موفقیت آمیز عمل جراحی مغز 

آیت اه مومن

اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
روز یکشنبه به ریاست حجت ااسام 
والمســلمین دکتر حســن روحانی 
رئیس جمهور و با شرکت روسای قوای 

مقننه و قضائیه تشکیل جلسه داد.
رئیس  کل بانک مرکزی در این جلسه 
گزارشــی از اقدامات انجام شده در جهت 
کنترل بازار پول و ارز ارائه داد. در این زمینه، 
پیشــنهادهای بانک مرکزی در راســتای 

انضباط و تقویت مؤسسات اعتباری کشور و 
حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام بانکی و 
نحوه ساماندهی و مدیریت مؤسساتی که در 
گذشته با مشکات منابع روبرو بوده اند مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت و تصمیم های 
ازم اتخاذ شــد. در این جلسه همچنین 
نســبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای 
تأمین نیاز صنعت دارو و بخش بهداشت و 
درمان کشور تصمیم گیری ازم به عمل آمد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی انجام شد
تصمیم گیری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز 

صنعت دارو و بخش بهداشت و درمان

روابط  راهبردی  شــورای  رئیس 
از سوی  مذاکره  قبول  گفت:  خارجی 
عربستان به عنوان رهبر ائتاف متجاوز 
به یمن خود یک پیروزی برای نیروهای 

مقاومت انصاراه به حساب می آید.
ســیدکمال خــرازی رئیس شــورای 
راهبــردی روابط خارجــی پیرامون نتایج 
به دســت آمده از مذاکرات یمن و مواضع 
ایران در قبال آن، اظهار داشت: جمهوری 
اسامی ایران از مذاکرات صورت گرفته در 
استکهلم استقبال کرده است، چرا که این 
موضوع نشان دهنده اقتدار ملت یمن است. 
وی گفت: عربستان سعودی که همواره 
در راســتای مبارزه با مــردم یمن تاش 
می کرد تا با بمباران های متعدد آنها را وادار 
به تسلیم کند، با جنگی نافرجام مواجه شد 
و نهایتا مجبور به نشستن پای میز مذاکره 
شــد. خرازی با بیان اینکــه قبول مذاکره 

از سوی عربســتان به عنوان رهبر ائتاف 
متجــاوز به یمن خود یــک پیروزی برای 
نیروهای مقاومت انصاراه به حساب می آید، 
تصریح کرد: امیدواریم توافقات حاصل شده 
در مذاکرات ســوئد استمرار داشته باشد و 
در نهایت این مردم یمن باشند که بتوانند 
تعیین کننده سرنوشت کشور خود باشند.

وی در گفت وگــو با مهر بیــان کرد: 
جمهوری اسامی ایران از مذاکرات یمنی 
یمنی و به دســت آمدن نتایج مثبت از آن 
در راستای ایجاد صلح ثبات و امنیت در آن 
کشور همواره استقبال کرده و خواهد کرد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی 
کشــور در تاش است در جهت حمایت از 
ملت یمن اقدامات ازم را تداوم بخشــد تا 
مردم یمن بتوانند به خواســته خودشان 

دست یابند.

خرازی:
ایران تاش می کند 

مردم یمن به خواسته خودشان برسند

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از 
منکر سیستان وبلوچستان گفت: اقدام 
گمرک  در  نماینده سراوان  غیراخاقی 

ایران مصداق منکر بود.
محسن اکبری در گفت و گو با مهر، اظهار 
داشت: در هفته گذشته یک بداخاقی از سوی 
نماینده مردم شریف سراوان در مجلس شورای 
اسامی در محل گمرک ایران به وقوع پیوست 
کــه با ادبیات و فرهنگ غنــی مردم مرزدار 

سیستان وبلوچستان کاما منافات داشت.
وی با اشاره به اینکه اقدام این فرد به هیچ 
عنوان نماد مردم استان سیستان و بلوچستان 
نیست، ادامه داد: در موضوع گمرک ایران به 
نظر ما یک منکر آشــکار و بد اخاقی انجام 
شده است زیرا اســتفاده از این ادبیات برای 
هیچ فردی مناســب نیســت.اکبری گفت: 
امیدواریم این نماینده عزیز هم همچون دیگر 
نمایندگان استان معرف شخصیت واقعی مردم 
نجیب و شریف سیستان و بلوچستان باشد.وی 
با تاکید بر لزوم بررســی دقیق اتفاق گمرک 
ایران افــزود: فیلمی که در فضای مجازی از 
این اتفاق منتشــر شد نشان می دهد که نوع 
هماهنگی انجام شــده ضعیف بوده و باید از 
قبل هماهنگی های ازم صورت می گرفت.دبیر 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان 
و بلوچستان ادامه داد: ادبیات و رفتاری که از 
سوی نماینده سراوان ظهور کرد از نظر دید امر 
به معروف و نهی از منکر به هیچ عنوان زیبنده 
یک نماینده مردم در مجلس شورای اسامی 
نیست.اکبری تصریح کرد: هر نماینده ای باید 
مطالبات به حق مردم منطقه خود را پیگیری 
کند اما منحــرف کردن مطالبــات به حق 
مردم از امر به معروف به دور اســت و به یک 
حرکت منکر بیشــتر نزدیک است.وی افزود: 
همانطور که حضرت امام خمینی)ره( فرمودند 
»مجلس عصاره فضائل ملت است« از همین 
رو نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی 
باید الگوی رفتاری برای مردم باشند نه اینکه با 
گفتار و رفتار بهانه به دست بدخواهان انقاب 
بدهند.دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
سیستان وبلوچستان ادامه داد: دشمنان همواره 
وضعیت سیستان و بلوچستان را با دقت رصد 
می کنند و در تاش هستند تا چهره این استان 
را خدشــه دار کنند از همین رو ما با وحدت 
و دقــت در رفتار خــود نباید این اجازه را به 

دشمنان بدهیم.

رئیس  انجمن پســته ایران گفت: 
هشت هزار تن پسته در ماه های مهر 
از گمرکات اســتان ها به  و آبان 97 

کشورهای دیگر صادر شد. 
ســید محمود ابطحی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: تولید پسته امسال بنا 
به عواملی مانند تغییرهای اقلیمی دچار افت 

شد و کاهش محسوسی یافت.
وی ادامه داد: این در حالی بود که سال 
گذشته در همین مدت 48 هزار تن پسته به 
کشورهای گوناگون از جمله عمان، کویت، 
چین، هنگ کنگ، ویتنام و عراق صادر شد. 

او با  اشاره به اینکه امسال تولید پسته در 
کشور معادل یک چهارم سال گذشته بود، 
افزود: پسته یک سال در میان تولید دارد 
به این معنی که یک سال پسته داریم که 
»سال آور پسته« نام دارد و یک سال نداریم 
که »ســال ناآور پسته« گفته می شود که 
امسال غیر از ناآور بودن، تغییرهای اقلیمی 
هم موجب کاهش تولید این محصول شد. 
وی بیان کرد: امســال بین 50 تا 60 
هزار تن محصول پســته از باغ های کشور 

برداشت شد. 
ابطحی افزود: به طور متوسط 80 درصد 
پسته به خارج صادر و 20 درصد باقیمانده 

در داخل کشور مصرف می شود. 
ابطحی با بیان اینکه پسته ارزآور است 
و نمی توان آن را صادر نکرد تاکید کرد: این 
محصول را باید هر ســال صادر کرد زیرا از 
یک سو حجم تولید شده این محصول مازاد 
بر مصرف داخل است و از طرفی هم روند 
صادرات را باید حفظ کرد در غیر این صورت 
در بازار جهانی پسته رقبا جایی برای عرضه 

پسته ایران نخواهند گذاشت. 
او با بیان اینکه سال گذشته 200 هزار 
تن پســته از باغ های کشور برداشت شد، 
گفت: 400 هزار هکتار باغ پسته در کشور 
وجود دارد کــه 100 هزار خانوار در قالب 
500 هزار نفــر، از راه این محصول ارتزاق 
می کنند و در کنار این افراد برای 500 هزار 
نفر دیگر هم  اشتغال فصلی ایجاد شده است. 

علت کاهش برداشــت پســته امسال 
در رفســنجان تغییرهای اقلیمی ماه های 
فروردین امسال و اسفند سال گذشته توسط 
کارشناسان پژوهشکده پسته ایران و جهاد 

کشاورزی اعام شده است. 

اقدام غیراخاقی نماینده سراوان 
مصداق منکر بود

تولید پسته امسال 
یک چهارم سال گذشته بود



مجلس قانونگذاری فلسطین با فرمان محمود عباس 
منحل شد

به  فلسطین  قانونگذاری  مجلس  نمایندگان 
در  رئیس تشکیات خودگردان  ابومازن  تصمیم 
زمینه انحال مجلس قانونگــذاری و برگزاری 
انتخابــات در ۶ ماه آینده به شــدت اعتراض 

کرده اند.
گروه های فلســطینی ضمن محکوم کردن اقدام 
»محمود عباس« اعام کردند این اقدام باعث افزایش 

اختافــات در عرصه فلســطین می شــود.به گزارش 
خبرگزاری قدس، »مصعب البریم« سخنگوی جنبش 
جهــاد اســامی در این باره گفته: محمــود عباس با 
تصمیماتش علیه ملت فلســطین و خواسته های آنها 
همچنین مقاومت فلســطین عمل می کند. وی عرصه 
سیاسی فلسطین را به شکست های بیشتر سوق داده 

و باعث فروپاشی نظام سیاسی فلسطین شده است. 

وزیر دفاع انگلیس در سودای برکناری »می« 
و تکیه بر کرسی نخست وزیری

در حالی که ترزا می  نخســت وزیر انگلیس 
از رای عدم اعتماد پارلمان در اوایل ماه جاری 
نجات یافت ولی به نظر می رســد، وی هنوز با 
چالش های بیشــتری از سوی کابینه اش روبرو 
اســت چرا که ساندی تایمز در گزارشی گاوین 
انگلیس را متهم کرده  ویلیامسون وزیر دفاع 
هدایــت توطئه ای را بــرای برکناری ترزا می 

 برعهده داشته اســت تا جانشین وی در راس 
قدرت شود.

یک منبع نزدیک به ویلیامسون این ادعا را تکذیب 
کرده و گفته ویلیامســون حداقل برای 2 سال آینده 
کوچکترین آرزوی بلندپروازانه ای برای تصاحب پست 
نخست وزیری ندارد و در حال تاش برای اجرای برنامه 

نوسازی و مدرنیزه کردن ارتش انگلیس است.
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چرا ترامپ دستور خروج نیروهای آمریکایی را از سوریه صادر کرد؟ قطعا 
برای رسیدن به جواب این سؤال  نمی توان یک جواب ساده و تک بعدی پیدا 
کرد. شــاید وی برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 سعی دارد با عمل به 
وعده خود مبنی بر خارج کردن نظامیان از سوریه به دنبال حفظ پایگاه اجتماعی 
خود در بین جمهوریخواهان باشد. یا شاید وی به دنبال کاهش فشارها بر خود 
در زمینه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. البته این 
سیاســت را ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز به کار گرفت و با 
خارج کردن نیروهای نظامی آمریکا از هندوچین)جنگ ویتنام( در سال 1973 
سعی داشت رسوایی واترگیت را مدیریت کند اما این مسئله نیز نتوانست وی را 
نجات دهد و در نهایت باعث کناره گیری نیکسون شد. خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از سوریه نیز باعث کاهش فشارها در مورد دخالت احتمالی روسیه در 

انتخابات ریاست جمهوری 2016 نخواهد شد. 
بنابر این به نظر می رسد که پاسخ این سؤال را نمی توان تنها در داخل آمریکا 
یافت و این مسئله به سیاست خارجی آمریکا مرتبط است. ترامپ وعده داده بود 
که سدی در برابر نفوذ منطقه ای ایران ایجاد خواهد کرد اما تصمیم اخیرترامپ 
به کلی این سیاست را نقض می کند و ایران آزادانه تر در منطقه فعالیت خواهد 
کرد. در نگاه اول اقدام اخیر ترامپ اندکی »گیج کننده« است. چرا که عاوه بر 
تقویت رقبای آمریکا مانند ایران، کردهای شــمال ســوریه به عنوان متحدان 
آمریکا را تضعیف خواهد کرد. مهم تر از همه رژیم صهیونیســتی در سوریه در 
برابر جبهه ایران، حزب اه و سوریه تنها خواهد ماند. عاوه بر این برخی ها این 
سیاست ترامپ را تداوم سیاست پاسیفیک گرایی اوباما و تمرکز بر شرق آسیا 
می دانند. لذا پاســخ های زیادی برای تفسیر اقدام ترامپ مطرح شده است. اما 

کدام پاسخ بیش از همه با واقعیت همخوانی دارد؟
آمریکا از سال 1991 نظامیان خود را به صورت جدی وارد غرب آسیا کرد. 
در واقع در 27 سال گذشته نظامیان آمریکایی در راه انداختن چند جنگ نقش 
اصلی را داشتند. شروع جنگ های مستقیم آمریکا نیز از سال 2001 و حمله 
به افغانستان و در ادامه در سال 2003 حمله به عراق بود. این جنگ ها طبق 

گفته ترامپ7 تریلیون دار هزینه بدون دستاورد برای آمریکا داشته است. 
این در شــرایطی است که اقتصاد آمریکا با مشکات زیادی مواجه شده و 
بدهی ملی این کشور 21 تریلیون و 888 میلیارد دار است. در چنین شرایطی 
ترامپ به نظر می رسد که به دنبال نوعی باز مدیریت اقتصاد آمریکا است. وی 
اولین گام در این مورد را با فروش ساح به کشورهای عربی برداشت و تنها در 
یک معامله تسلیحاتی و اقتصادی با عربستان مقدمات تزریق 470 میلیارد دار 
بــه اقتصاد آمریکا را مهیا کرد. یکی دیگر از گام های وی که از زمان انتخابات 
ریاست جمهوری وعده داده است »خارج کردن نظامیان آمریکا از خاورمیانه« 
است. وی بارها اعام کرده بود که آمریکا نباید هزینه عملیات ها در غرب آسیا 
را بدهد. بنابراین به نظر می رسد اولین هدف ترامپ اقتصادی باشد اما این لزوما 

مهم ترین هدف نخواهد بود.
شکست های منطقه ای آمریکا را می توان مهم ترین هدف آمریکا از خروج 
نظامیان از سوریه دانست. واشنگتن چند هدف در منطقه داشته است: تامین 
امنیت رژیم صهیونیســتی، مقابله با تقویت قدرت محور مقاومت، گستراندن 
چتر حمایتی بر سر کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تضمین 
بقای نظم آمریکایی در منطقه. اما آیا آمریکا از سال 2001 که به صورت جدی 
برای محقق کردن اهداف خود 7 تریلیون دار هزینه کرده موفق بوده است؟ 
تامین امنیت رژیم صهیونیســتی به عنوان مهم ترین هدف خاورمیانه ای 
آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه است. بسیاری از مقامات 
امنیتی این رژیم بارها هشدار داده اند که شروع هرگونه جنگ جدید بین اسرائیل 
و محور مقاومت می تواند تهدید وجودی برای اسرائیل باشد. عاوه بر این جنبش 
حماس اخیرا تنها در دو روز موفق به تحمیل آتش بس به صهیونیست ها شد. 
چالش های داخلی رژیم صهیونیستی مانند مهاجرت معکوس و شکاف طبقاتی 
نیز مزید بر علت شده و امنیت این رژیم اکنون در دو جبهه جنوب)نوار غزه( 
و جبهه شــما )حزب اه و سوریه( با تهدیدات زیادی مواجه شده و »تل آویو« 
در نوعی هراس راهبردی به سر می برد. بنابراین این هدف محقق نشده است. 
شــورای همکاری خلیج فارس نیز اکنون عما در مسیر فروپاشی قرار گرفته و 
آمریکا نتوانسته مانع از واگرایی در بین اعضای آن شود. عاوه بر این عربستان 
و امارات به عنوان دو عضو این شورا در حمله به یمن شکست خوردند و حتی 
امنیت این دو کشــور نیز از جانب موشک های انصاراه مورد تهدید راهبردی 
قرار گرفته است و آمریکا نتوانسته از امنیت این دو کشور نیز دفاع کند. بنابراین 
واشنگتن در تثبیت این هدف نیز چندان موفق نبوده است. اما دو موضوع مهم 
یعنــی جبهه مقاومت و نظم منطقه ای بیش از دیگــر حوزه ها به عنوان نماد 

شکست سیاست های آمریکا در منطقه نمود پیدا کرده است. 
پس از فروپاشی شوروی نظم حاکم بر جهان نیز تغییر کرد و نظم آمریکایی 
در غرب آسیا حاکم شد. اما شروع تحوات جهان عرب از سال 2011 این نظم 
را با چالش های زیادی مواجه کرد و اکنون نظم منطقه ای مبتنی بر بازیگران 
منطقه ای در حال شــکل گیری اســت. در این میان ایران به عنوان مهم ترین 
بازیگر منطقه ای که در جریان تحوات 8 ساله جهان عرب پرچمدار مبارزه با 
تروریسم بوده توانسته است تا جایگاه خود را در نظم منطقه ای جدید ثابت کند. 
در این شرایط خروج نظامیان آمریکایی از سوریه مهر تاییدی بر شرایط گذار  
منطقه ای از نظم قدیم به نظم جدید است که ایران به عنوان مهم ترین محور 
می تواند نظم جدید را شکل دهد. در این مورد اندیشکده آمریکایی »کارنگی« 
در تحلیل خروج نیروهای آمریکا از سوریه نوشته است: »نظم جدید در منطقه 
در حال شکل گیری است. بنابراین، این مسئله مهم ترین پیامد خروج نیروهای 

آمریکایی از سوریه خواهد بود.«
اما مسئله مهم دیگر مربوط به شرایط ایران پس از خروج نیروهای آمریکایی 
از ســوریه اســت. برای درک این موضوع نوع واکنش رسانه ها و اندیشکده ای 
آمریکایی به این مسئله را بررسی می کنیم. بنیاد دفاع از دموکراسی در مورد 
تصمیم ترامپ اعام کرده:»این مســئله به معنای بردی برای تهران است چرا 
که تهران و دمشق  مدت هاست خواستار خروج آمریکا از سوریه هستند. »جان 
بولتون« مشــاور امنیت ملی ترامپ در ماه سپتامبر )شهریور( اعام کرده بود 
تا زمانی که نیروهای ایران خارج از مرزها هستند ما از سوریه خارج نخواهیم 
شد. تغییر این سیاست پیامدهای زیادی برای استراتژی منطقه ای آمریکا دارد.« 
این بنیاد تاکید دارد که ایران تاش زیادی کرده تا یک »پل سرزمینی« را که 
از تهران شروع و از طریق عراق و سوریه به مدیترانه می رسد، محقق کند، در 
شرایط کنونی مناطق تحت کنترل آمریکا در شرق سوریه مانع بزرگی بر سر 
راه این هدف به شمار می رود اما با خروج نظامیان آمریکایی این پل سرزمینی 

ایجاد شده و ایران دست برتر را خواهد داشت.
 اندیشــکده آمریکایی »مطالعات راهبــردی و بین المللی« )CSIS( نیز در 
این مورد نوشــت:»خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه شکست این کشور 
را در مقابل ایران به اثبات می رساند. چرا که برندگان اصلی این رویداد ایران، 
روســیه و اسد خواهند بود. و این امر سبب تقویت جمهوری اسامی ایران در 
سوریه و اشراف اطاعاتی آن در سوریه خواهد شد به گونه ای که تبعات جبران 
ناپذیری را برای متحد استراتژیک آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی خواهد داشت. 
و می توان گفت بازنده اصلی این اتفاق رژیم صهیونیستی خواهد بود.«بررسی 
نوع رفتار آمریکا در منطقه نشــان دهنده این است که آن چیزی که ترامپ را 
وادار به صدور فرمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه کرد »جبر محیطی« 
و شکست های منطقه ای بوده است. البته این تصمیم می تواند از زوایای دیگر 
مانند نیاز اقتصاد آمریکا به کاهش هزینه ها و یا تاش ترامپ برای حفظ رای 
در انتخابات 2020 نیز تفســیر شود. اما بدون شــک ناکامی های منطقه ای، 
ترامپ را دچار نوعی سرگشــتگی در حوزه استراتژی ها کرده و همان گونه که 
بنیاد دفاع از دموکراسی تاکید داشته تصمیم ترامپ در مورد سوریه پیامدهای 
زیادی برای استراتژی های منطقه ای وی دارد. وال استریت ژورنال در مورد این 
مســئله تاکید کرده که تصمیم ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از 
ســوریه و افغانستان سبب نگرانی در اروپا و درخواست های تازه برای استقال 
اســتراتژیک از واشنگتن شده است، این همان چیزی است که اندیشکده های 
آمریکایی به ترامپ هشدار داده و خواستار تجدید نظر وی در مورد سیاست های 

منطقه ای شده اند. 

جبر محیطی و سرگشتگی 
استراتژیک ترامپ

محمدرضا مرادی

نگاه

شــاهزاده»طال بن عبدالعزیز« برادر ناتنی 
پادشاه عربستان که گفته شد شنبه شب در سن 
۸۷ سالگی درگذشت، بر اساس خبرهای تکمیلی، 
در اعتراض به دستگیری سه فرزندش در اعتصاب 

غذا به سر می برد!
شاهزاده »طال بن عبدالعزیز« که به دلیل انتقادات 
آشکارش از خاندان حاکم از جمله محمد بن سلمان در 
عرصه بین المللی بسیار شناخته شده بود، شنبه شب در 
سن87 سالگی درگذشت. حاا خبرهای تکمیلی نشان 
می دهد او قبل از مرگ مدتی در اعتراض به دستگیری 
ســه پسرش از سوی بن سلمان، در اعتصاب غذا به سر 

می برده است.
 پایگاه خبری»المنار« در این باره اعام کرده، دلیل 
مرگ برادر ناتنی پادشاه سعودی ضعف ناشی از اعتصاب 
غذا بوده است. براساس گزارش ها طال به دلیل مشکات 

پزشکی ناشی از اعتصاب 
در  بیمارســتانی  در  غذا 
ریاض بســتری بود. او از 
ماه نوامبر)آبان 96( سال 
گذشــته که بن ســلمان 
ســرکوب  جریــان  در 
سلطنتی  خاندان  اعضای 
و بازرگانــان ســه تن از 
پسرانش را دستگیر کرد، 

اعتصاب غذا کرده بود.
سایت »میدل ایست آی« نیز پیشتر فاش کرده بود 
شــاهزاده طال بن عبدالعزیز اعتصاب غذا کرده است. 
اعتصاب غذای این شــاهزاده پیر از ســوی چند منبع 
خبری سعودی نیز تایید شده بود. شاهزاده طال ظرف 
یک ماه ده کیلوگرم کاهش وزن پیدا کرده و پزشــکان 

بیمارستان »ملک فیصل« 
داشــتند  تاش  ریــاض 
از طریق لولــه تغذیه به 
بدهند.طــال  وی غــذا 
هجدهمیــن پســر ملک 
عبدالعزیز موسس آل سعود 
بود که در سال 19۵2 به 
عنوان وزیر ارتباطات وارد 
عرصه سیاســی شد و دو 
ســمت وزیر مالی و ارتباطات را برعهده گرفت. طال 
بن عبدالعزیز پس از آن به عنوان ســفیر کشــورش در 
فرانسه منصوب شد و همچنین نماینده ویژه عربستان 
در سازمان ملل بود. برخی معتقدند شاهزاده طال یک 
مورد اســتثنایی در خاندان حاکم سعودی بود، آن هم 
به دلیــل مواضعی که او را از برادرانش از پســران ملک 

عبدالعزیز آل سعود متمایز می کرد، چون به خاطر دعوتش 
به سلطنت مشروطه و تاسیس جنبش شاهزادگان آزاد 
مشــهور بود. در سال 19۵8 شــاهزاده طال و چهار 
نفر از برادرانش به دنبال تنشــی که بین ملک سعود و 
شاهزاده فیصل بود، جنبش شاهزادگان آزاد را تاسیس 
کرد و خواســتار ایجاد حکومت قانون اساسی و مجلس 
و حــذف خاندان حاکم از امور حکومتی شــد. پس از 
تاسیس این جنبش اموال شاهزاده طال مصادره شد و 
وی عربستان را به مقصد مصر ترک کرد در آنجا جمال 
عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر از وی استقبال کرد 
و پاسپورت دیپلماتیک وی توسط شاه سعودی لغو شد. 
در دوره پادشاهی ملک فیصل به طال اجازه داده شد به 
کشورش بازگردد مشروط به این کشور در امور حکومتی 
دخالتی نکند و از آن زمان به بعد به مســائل توسعه و 

آموزش مشغول بود.

روایت تازه از علت مرگ طال بن عبدالعزیز

برادر ناتنی پادشاه عربستان از اعتصاب غذا ُمرد

در ادامه واکنش ها به تصمیم رئیس جمهوری 
آمریکایی  نظامیان  مورد عقب نشینی  در  آمریکا 
از ســوریه، خبرگزاری فرانســه اعام کرد، این 
عقب نشینی زمینه تقویت نفوذ ایران در منطقه را 
فراهم می کند و این ایران است که از این پس نقشه 

منطقه را ترسیم خواهد کرد.
تصمیم » دونالد ترامپ« مبنی برعقب نشینی نیروهای 
آمریکایی از سوریه، همچنان خبر اول رسانه های خبری 
- تحلیلی کشورهای مختلف است و تحلیلگران معموا 
از منظــر پیامدهای این تصمیم ، آن را مورد توجه قرار 

می دهند.
خبرگزاری فرانســه در همین چارچوب ، نوشت که 
ایــن اقدام ترامپ، زمینه ایجاد کریدور زمینی که ایران 
را به مدیترانه متصل می کند، فراهم خواهد کرد، چیزی 

که تهران همواره به دنبالش بوده و واشنگتن با آن مقابله 
کرده اســت.این خبرگزاری ادامه داد: منتقدان تصمیم 
رئیس جمهور آمریکا گفته انــد که این تصمیم به ایران 
اجازه خواهد داد به هدف اســتراتژیک خود دست یابد. 
»جولیان ترون«، استاد دانشگاه و پژوهشگر امور سوریه، 
به خبرگزاری فرانســه گفت: واضح اســت که این، یک 

پیروزی استراتژیک برای تهران است .
نگرانی تحلیلگران صهیونیست

تحلیلگران صهیونیست نیز اعام کردند، سیطره ایران 
بر پایگاه »التنف« در شرق سوریه، موجب ایجاد یک کانال 
از سوی محور مقاومت از ایران تا سواحل مدیترانه می شود 
و ایران، عراق، سوریه و لبنان را به هم متصل می سازد.

به گزارش خبرگزاری قدس، تحلیلگران صهیونیست 
همچنین معتقدند، تصمیم رئیس جمهور آمریکا ضربه 

دردناکــی را متوجه »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر 
رژیم اسرائیل کرده است، چرا که وی روی حمایت های 

واشنگتن حساب ویژه ای باز کرده بود.
سر در گمی اروپا

»وال استریت ژورنال« گزارش داد، تصمیم یکجانبه 
ترامپ، ســبب نگرانی کل اروپا و درخواســت های تازه 
اروپایی ها برای استقال استراتژیک از واشنگتن، بیشتر 
شده اســت. دیپلمات های اتحادیه اروپا از این تصمیم 

رئیس جمهور آمریکا، ابراز شگفتی می کنند.
دیپلمات های اروپایی با تاکید بر اینکه حس می کنند 
به آنها »خیانت« شده، گفته اند که اروپا در قیاس با آمریکا، 
با تهدیدات بزرگتری از ناحیه تروریست ها، موشک ها و 

هجوم مهاجران مواجه است.
»جــوزپ بورل« وزیر خارجه اســپانیا، طی توئیتی 

نوشــت، این اقدام آمریکا که پیامدهای راهبردی دارد، 
سؤال بر انگیز است و تردید های جدی ایجاد می کند.

ترامپ: مک کورمک را نمی شناسم!
رئیس جمهور آمریکا به استعفای فرستاده ویژه آمریکا 
در ائتاف به اصطاح ضدداعش، واکنش نشان داد و ادعا 

کرد که او را نمی شناسد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ، ترامپ طی توئیتی 
نوشــت: »برت مک  کورمک« که من نمی شناســمش، 
توسط رئیس جمهور اوباما در سال 201۵ منصوب شد. 
قرار بود فوریه پستش را ترک کند، ولی قبل از آن استعفا 
کرد. رسانه های جعلی می خواهند از این کاه کوه بسازند.
مک کورمک روز شنبه در اعتراض به تصمیم ترامپ 
برای خارج کردن نظامیان آمریکا از سوریه، تصمیم گرفت 

از سمتش کناره گیری کند.

ادامه واکنش ها به فرار آمریکا از سوریه

خبرگزاری فرانسه: از این پس
نقشه منطقه را ایران ترسیم خواهد کرد

سرویس خارجی-
جلیقه زردها روز شــنبه نیز در شهرهای 
مختلف فرانسه به خیابان ها ریختند. گزارش ها 
حاکی است در سرزمین های اشغالی و بلژیک نیز 
معترضان به گرانی و فساد مثل  جلیقه زردها به 
امنیتی درگیر  نیروهای  با  تظاهرات پرداخته و 

شده اند.
تظاهرات جلیقه زردها روز شــنبه در شــهرهای 
مختلف فرانسه پیگیری شد. رسانه های فرانسوی روز 
شنبه ساعاتی قبل از آغاز اعتراضات خبر دادند که از 
شــدت این اعتراضات کاسته شده، اما تصاویر منتشر 
شــده از شدت درگیری ها در پاریس و برخی دیگر از 
شهرها مثل نانت حکایت  داشت. با کشته شدن یکی 
دیگر از معترضان در اعتراضات روز جمعه این جنبش 
تاکنون 10 کشته داده و بیش از 7 هزار نفر نیز زخمی 

یا دستگیر شده اند.
وزارت کشــور فرانسه اما دیروز اعام کرد به طور 
کلی 38 هزار و 600 تن در سراســر این کشــور و در 
اعتراضات روز شــنبه شرکت داشــتند که نسبت به 
شــنبه گذشته که تعداد آنها برابر با 66 هزار تن بود، 
شــاهد کاهش چشمگیری هستیم. این وزارتخانه در 
ادامه اعام کرد: به طور کلی در سراســر کشور 220 
تن بازداشت شــدند. پلیس پاریس هم اظهار داشت: 
در جریــان درگیری ها در پایتخت فرانســه 142 تن 
بازداشت شدند که در بین آنها »اریک دروئه« یکی از 
رهبران جلیقه زردها نیز به چشم می خورد. »بنژامین 
گریوو«، سخنگوی دولت فرانسه هم در توییتی نوشت: 

گسترش جنبش جلیقه زردها از پاریس به بروکسل و تل آویو

»پشت این ناآرامی ها و خشونت ها تنها یک فرد بزدل، 
نژادپرست، ضد یهود و کودتاچی قرار دارد.«

معترضانی که کور یا معلول شدند
 از ســوی دیگر  به گزارش یورو نیوز در روزهای 
گذشــته بحث درباره خشونت بی سابقه پلیس فرانسه 
در برخورد با معترضان موضوع بحث جامعه شناســان 
و تحلیلگران سیاســی و حقوق بشری در رسانه های 
فرانسوی بوده اســت. قطع شدن دست یک معترض 
در اثر استفاده پلیس از نارنجک های ویژه و همچنین 
اســتفاده از تفنگ های موســوم به »فلــش بال« که 
گلوله های کائوچویی شــلیک می کنــد و باعث نابینا 

شدن تعدادی از معترضان شده است، استفاده پلیس 
فرانســه از این ساح ها را به پرســش کشیده است.
جدای از تظاهرات جلیقه زردها در روز شــنبه  هنوز 
200 میدان خارج از شــهرها در سراســر فرانسه در 
دست جلیقه زردهایی اســت که روز و شب دست به 
تجمع می زنند. بســیاری از کارشناســان با توجه به 
کاهش اعتراضات روز شنبه نسبت به هفته های قبلی  
معتقدند باید منتظر اتمام تعطیات سال نوی میادی 
شد و آنگاه دقیق تر می توان ارزیابی کرد که این جنبش 
به پایان خود رســیده است یا به اشکال دیگری ادامه 

خواهد یافت.

تظاهرات در سرزمین های اشغالی
همزمان با جلیقه زردها در فرانسه در سرزمین های 
اشغالی فلسطین نیز شهرک نشینان به تقلید از جلیقه 
زردهــا در پاریس به خیابان ها ریختند و نســبت به 
افزایــش هزینه های زندگی علیــه نتانیاهو تظاهرات 
کردنــد. تظاهرکننــدگان مانند معترضان فرانســه 
جلیقه هــای زرد رنــگ به تن داشــتند. این دومین 
هفته ای اســت که معترضان صهیونیستی در تل آویو 
اعتراضــات خود را علیه گرانــی، افزایش قیمت ها و 
مشکات معیشــتی برگزار می کنند. دیوید مزراحی 
یکی از رهبران این اعتراضات گفت: برای ســال های 
متمادی نان خوردیم و ساکت ماندیم و فکر می کنیم 
این وضعیت به زودی به پایان برســد، زندگی هر روز 
در حال ســخت تر شدن است، شــکاف ها خیلی زیاد 
شده طبقه متوسط ضعیف شده است. تظاهرکنندگان 
تابلوهایی در دســت داشــتند که بر روی آنها نوشته 
شده بود »با گرانی مباررزه می کنیم«، »پول ها را برای 

شهرک ها هدر ندهید«.
در بلژیک نیز معترضان جلیقه زرد مثل هفته های 
گذشــته به خیابان ها ریختند. تصاویر منتشر شده از 
درگیری های گسترده بین معترضان و پلیس حکایت 
داشــت. معترضــان در این تظاهرات خواســتار یک 
رفراندوم مدنی درباره مســائل مهم سیاســی شده و 
به عابران پیــاده اعامیه می دادند. این راهپیمایی در 
بحبوحه استعفای دولت بلژیک در نتیجه ترک حزب 
»اتحــاد فلمیش نوین«  از ائتاف حاکم و در اعتراض 

به پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل برگزار شد.  

به نوشــته یــک روزنامه صهیونیســتی،
 بن ســلمان، ولیعهد ســعودی ماموریت بزک 
اسرائیل را به سعود القحطانی، مشاور ویژه خود 
سپرده است. قحطانی همان فردی است که در 
ماجرای قتل »خاشقجی« نیز به شدت فعال بود.

»ســعود القحطانی« مشــاور محمد بن ســلمان 
ولیعهد ســعودی که اخیرا به دلیل مشارکت در قتل 
جمال خاشــقجی روزنامه نگار سعودی به ظاهر از کار 
برکنار شــد، جایگاه ویژه ای نیز در عادی سازی روابط 
رژیم صهیونیستی و عربستان داشته است. تسنیم در 
این باره به نقل از روزنامه »معاریو« نوشته، محمد بن 
سلمان، سعود القحطانی مشــاور خود را مامور بهبود 
چهره اسرائیل کرده بود. این روزنامه رژیم صهیونیستی 
ســپس به چند منبع در رسانه های آمریکا اشاره کرده 
و نوشــته »زیباسازی و بهبود وجهه اسرائیل در میان 
افکارعمومی عربســتان،  ماموریت ویژه ای بود که بن 
ســلمان به القحطانی واگذار کرده بود.«روزنامه »وال 

اســتریت ژورنال« 
آمریکا هم چند روز 
داده  گزارش  پیش 
بــود القحطانی که 
جایــگاه وزیر را به 
عنوان مشاور دربار 
پادشاهی داشت،  به 
رسانه های سعودی 
دستور داده بود در 

راستای تغییر نگاه به چهره اسرائیل در پادشاهی سعودی 
گام بردارند که در گذشته به عنوان دشمِن صهیونیستی 
)العدو الصهیونی( توصیف می شــد. انتشار مقااتی در 
رسانه های سعودی در حمایت از عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی، دستورات القحطانی به رسانه های 
ســعودی را نشــان می دهد، همچنین ســایت های 
اینترنتی نزدیک به حاکمان ریاض، برای اولین بار در 
تاریخ رسانه های ســعودی به گرفتن مصاحبه هایی با 

مقامات صهیونیست 
پرداختند.

حـوکی«  »ژاکی 
ه  یـســـند نــو
نیـــست  صهـیـو
در  مقالــه ای  در 
نوشــته  معاریــو 
خبرنگاران،  تمایل 
و  ن  گا یســند  نو
شخصیت های دانشــگاهی ســعودی مرتبط با نظام 
حاکــم در ریاض برای تمجید از اســرائیل و حمایت 
از مواضع آن در بســیاری از مسائل نشان می دهد که 
این مســئله در چارچوب رویکرد رسمی برای بهبود 
وجهه اسرائیل در میان افکارعمومی عربستان با هدف 
مشروعیت بخشی به توسعه روابط با تل آویو قرار دارد...
با بررسی نوشته ها و اظهارات نخبگان سعودی مرتبط با 
نظام حاکم در ریاض صحت آنچه روزنامه وال استریت 

ژورنال فاش کرده بود، مشخص می شود مبنی بر اینکه 
سعود القحطانی، رهبری تحرکات را برای بهبود وجهه 

اسرائیل در عربستان برعهده دارد.
به اعتقاد این نویســنده صهیونیست، تحت تاثیر 
دستورات القحطانی، نوشته ها و مطالب روزنامه نگاران، 
تحلیلگــران و نخبگان ســعودی مرتبــط با حاکمان 
ریاض به تمجید از اســرائیل و همبستگی با این رژیم 
و دشمنی با فلسطینی ها پرداخته گویی این مطالب از 
سوی دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صادر 
شــده است. »حوکی« به این مسئله هم اشاره می کند 
که تحرکات القحطانی بنا به دستور محمد بن سلمان 
با هدف فراهم کردن فضاها برای ایجاد تحول در ماهیت 
روابط عربســتان با اسرائیل و خارج کردن آن از دایره 
ســری بودن به حالت علنی صورت گرفته اســت. به 
گفته این تحلیلگر صهیونیست، بمب خبری همچون 
کشته شدن جمال خاشقجی اما مانع تحقق این طرح 

بن سلمان شده است.

معاریو فاش کرد

سعود القحطانی از سوی بن سلمان مسئول بزک اسرائیل شده است

به گفته »ویکتور اوربان«، نخست وزیر مجارستان 
جرج سوروس، میلیاردر صهیونیست )معروف به پدر 
کودتاهای رنگی( هزینه تظاهرکنندگان علیه دولت او 
را پرداخت می کند. مجارستان 10 روزی می شود که 
به صحنه اعتراض های ضد دولتی تبدیل شده است.

»ســوروس«، یک میلیاردر آمریکایی مجارستانی تبار 
است که به گفته منابع رسانه ای نزدیک به او »از تاش های 

سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای جلوگیری از تک حزبی 
کردن مجارستان توسط اوربان حمایت مالی می کند.«

انتشار همین اخبار باعث شد، نخست وزیر مجارستان 
با حضور در تلویزیون دولتی این کشــور ضمن پرخاش به 
مخالفان قانون جدیــد کار، آنها را دروغگویانی بخواند که 
قصد نابودی کشــور را دارند.به گزارش ایســنا به نقل از 
دویچه وله، مخالفان قانون جدید کار در 10 روز گذشــته 

شش تظاهرات گسترده در بوداپست برگزار کرده اند. شمار 
آنها در آغاز چند صد تن بود اما اکنون به هزاران نفر رسیده 
است. قانون جدید کار به کارفرمایان اجازه می دهد کارکنان 
خود را به اضافه کاری تا 400 ســاعت در ســال وادارند و 
دستمزد اضافه کاری را در مدت سه سال بپردازند. تا پیش 
از تصویب این قانون، اضافه کاری به 2۵0 ساعت محدود بود. 
دولت ویکتور اوربان می گوید قصد دارد از این طریق کمبود 

نیــروی کار در بخش تولیدی را جبران کند.تظاهرات ضد 
دولتی در مجارستان پس از تصویب قانون جدید کار آغاز 
شد و تا جمعه قبل هم ادامه داشت. در آخرین و ششمین 
راهپیمایی که در ســرمای شــدید برگزار شد، هزاران نفر 
شرکت داشتند.چند حزب مجارستان نیز اعام کرده اند، تا 
زمانی که به آنها امکان حضور در تلویزیون داده نشــود، به 

اعتراضات خود ادامه می دهند.

نخست وزیر مجارستان خبر داد
رد پای جرج سوروس در ناآرامی های مجارستان

بــه گفتــه نویســنده و تحلیلگر مشــهور جهــان عرب، 
»عمرالبشیر«رئیس جمهور سودان، تاوان قطع روابط با ایران و پیوستن 
به ائتاف سعودی، اماراتی در جنگ علیه یمن با هدف گرفتن پول و 

رفع تحریم ها را می دهد.
شــهرهای سودان این روزها شاهد اعتراض مردمی به دولت است و آنچه 
باعث انفجار خشــم مردم شده، نابسامانی شــرایط معیشتی، گرانی، افزایش 
قیمت نان و کااهای اساسی در کنار نوع ائتاف نظامی با دیگر کشورها مثل 
عربســتان اســت. این اعتراضات تاکنون به کشته شدن 8 تن منجر شده اما 

مخالفان می گویند در جریان این اعتراضات تاکنون 22 تن کشته شده اند.
»عبدالباری عطوان« نویسنده و تحلیلگر مشهور جهان عرب در یادداشتی 
در روزنامه »رأی الیوم« به بررســی چرایی آغاز اعتراضات مردمی در شهرهای 
ســودان پرداخته است. وی اظهار داشته، از زمانی که البشیر روابط خود را با 
ایران قطع کرد و به ائتاف سعودی برای جنگ علیه یمن پیوست مرتکب سه 
 اشتباه شد، نخست اینکه البشیر فکرمی کرد محاصره اقتصادی و سیاسی آمریکا 
علیه سودان رفع می شود، در حالی که این محاصره تنها به صورت جزئی رفع 

شد و نام سودان همچنان در فهرست تروریسم باقی ماند.
عطوان افزود، اشتباه دوم البشیر در این بود که گمان می کرد کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس که در جنگ یمن شرکت کرده اند، میلیاردها دار به 
صورت کمک باعوض، کمک مالی و یا وام و سرمایه گذاری به سودان جهت 
نجات این کشور از بحران اقتصادی ارائه خواهند کرد اما این پیش بینی  البشیر 
هم درست از آب درنیامد و کمک های مالی که از عربستان، امارات و قطر دریافت 
کرد در مقایســه با کمک ۵0 میلیارد داری این کشورها به همسایه شمالی 
سودان )مصر( ناچیز بود در حالی که مصر حتی در جنگ یمن نیز شرکت نکرد.

این تحلیلگر مشــهور جهان عرب تصریح کرد، البشــیر همچنین انتظار 
داشت به محض خروج از محور مقاومت و قطع روابط با ایران، دیوان کیفری 
بین المللی دیگر او را تحت تعقیب قرار ندهد در حالی که این مسئله به هیچ 
عنوان واقع نشد و به نظر نمی رسد در آینده نزدیک نیز این امر محقق شود.

عطوان در ادامه به ناامیدی البشــیر از متحدان جدید خود در حاشــیه 
خلیج فارس  اشاره کرد و افزود که همین احساس یأس و ناامیدی البشیر را به 
متوسل شدن به مسکو و آنکارا و احیای روابط خود با محور قدیم واداشته است 
تا شاید راه حلی برای بحران اقتصادی کشورش بیابد اما این رویکرد به خصوص 
روی آوردن به ترکیه و قطر به مذاق خیلی ها از جمله محور اماراتی-سعودی 
خوش نیامده و اگر نیاز مبرم آنها به نظامیان سودانی در یمن وجود نداشت، 

همانند قطر، سودان را نیز از ائتاف علیه یمن طرد می کردند.
وی به مســئله رابطه نزدیک ملت های سوریه و سودان نیز  اشاره می کند 
و می نویســد، اکثریت ملت سودان محبت سوریه و ملت آن را در دل دارند و 
این عاقه باعث شد که البشیر برای جبران بحران به وجود آمده در کشورش 
سفری به سوریه و دیدار با بشار اسد داشته باشد اما این سفر بسیار دیر هنگام 
بود و نتوانســت توجیهی برای سیاست های  اشتباه البشیر باشد. این نویسنده 
مشــهور جهان عرب در یادداشت خود به تماس های محرمانه بین خارطوم و 
تل آویو و احتمال ســفر »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 

خارطوم نیز به عنوان  اشتباه جبران نشدنی البشیر  اشاره کرد.
.

تحلیل عبدالباری عطوان از علت شورش ها درسودان
عمر البشیر تقاص جدایی از ایران

 و اعتماد به آل سعود را پس می دهد

رســانه های آمریکا گزارش دادند جلسه مجلس سنای آمریکا 
بدون حصول توافقی بر ســر پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال به 
پایان رسیده اســت و بدین ترتیب تعطیلی دورت احتماا تا بعد از 

کریسمس ادامه خواهد داشت.
لوایح بودجه دولت آمریکا به صورت زمان بندی شده هستند و در صورتی 
که بودجه بعدی تا موعد مشخصی تصویب نشود، دولت وارد وضعیت تعطیل 
می شود. همین موجب شده تا دولت ها و کنگره از این ضرب ااجل های زمانی 
به عنوان اهرمی برای تایید سیاست ها و طرح های مد نظر خود استفاده کنند. 
ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که اگر کنگره ۵ میلیارد دار برای ساخت 
دیوار در مرز آمریکا و مکزیک منابع مالی تخصیص ندهد، با عدم امضای ایحه 
بودجه، اجازه می دهد که دولت تعطیل شود. او قبًا از امضای ایحه مصوب سنا 
که در آن بودجه ای برای ساخت دیوار در نظر گرفته نشده، خودداری کرد و از 
کنگره خواســت ایحه تازه ای تصویب کند. در پی عدم موفقیت نماینده های 
کنگره آمریکا در رســیدن به توافقی برای اجابت درخواست »دونالد ترامپ«، 
جهــت تأمین بودجه احداث دیوار حائل در مرز مکزیک بخش هایی از دولت 

فدرال از بامداد شنبه به وقت محلی تعطیل شد.
سنای آمریکا روز شنبه نیز بدون دستیابی به هیچ توافقی برای پایان دادن 
به تعطیلی دولــت آمریکا به تعطیات رفت.گفت وگو میان نمایندگان حزب 
دموکرات در سنا و مقامات کاخ سفید درباره بودجه امنیت مرزی به نظر هیچ 
پیشــرفتی نداشت و همین امر سبب شد »میچ مک کانل« رئیس اکثریت در 
سنای آمریکا نمایندگان را به خانه هایشان بفرستد.قرار است سنای آمریکا روز 
پنج شــنبه دوباره تشکیل جلسه دهد لذا بخش هایی از دولت آمریکا عما تا 

روز پنج شنبه تعطیل خواهد بود.

اختاف سنا با کاخ سفید حل نشد
دولت ترامپ تا بعد از کریسمس 

تعطیل است


