
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 
مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غام جوان دلوئی )عضو اصلی( 
بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 
مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 
)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 
علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 
ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 
)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 
)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 
اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 
محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 
- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 
1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 
علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 
تعهدآور با امضای آقــای دکتر غام جوان دلوئی )رئیس هیئت 
مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 
همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غام جوان 
دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران به شماره ثبت 1767 
و شناسه ملی 10100161448

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره 
واردات صادرات و خرید و فروش کلیه کااهای مجاز بازرگانی و 
اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ترجیحا با نام های 
معرفی شــده از سوی شــرکت و اخذ وام و تســهیات از کلیه 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و شرکت در انواع مناقصات 
و مزایده ها و انجام ســایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 
و فعالیت اپتیک عینــک آفتابی و طبی، در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط. مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهــران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله دانشــگاه تهران- 
کوچه شــهید رضا نایبی- خیابان فلسطین- پاک 318- طبقه 
دوم- واحد 18 کد پســتی 1416814516 ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم فرسیما سلیم به شماره ملی 
0010812407 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
سینا سلیم به شماره ملی 0014484072 دارنده 125000000 
ریــال سهم الشــرکه خانم منصــوره مفیدنژاد به شــماره ملی 
0045412261 دارنــده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
محمدحســین ســلیم به شــماره ملی 0047098791 دارنده 
125000000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا سلیم به شماره 
ملــی 0064370291 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه 

آقــای وحید ســلیم به شــماره ملــی 0068174527 دارنده 
100000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا سلیم به شماره 
ملی 0068353464 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
خانــم فرزانه ســلیم به شــماره ملــی 0079356982 دارنده 
50000000 ریال سهم الشــرکه آقای امیررضا سلیم به شماره 
ملی 0079471651 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای محمدرضا ســلیم به شــماره ملی 0493073396 دارنده 
200000000 ریال سهم الشرکه  اعضا هیئت مدیره آقای وحید 
سلیم به شــماره ملی 0068174527 و به سمت رئیس هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود آقای علیرضا ســلیم به شــماره ملی 
0068353464 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار  تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی با امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل مشترکا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
و همچنیــن کلیه نامه های اداری با امضــاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سلیم اپتیک آریا بین در تاریخ 1397/7/15 
به شماره ثبت 532324 به شناسه ملی 14007876618

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

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

532795 به شناسه ملی 14007895980 

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

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

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

سال هفتادو هفتم   شماره 22084   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 5 دی 1397   18 ربیع الثانی 1440    26 دسامبر 2018

بنیاد دفاع از دموکراسی: 
پیش بینی رهبر ایران 
درست بود

آمریکا از منطقه 
خارج شد

۱۲

پیام تسلیت رهبر انقاب در پی حادثه مصیبت بار 
درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

نماینده حامی دولت:
ایحه بودجه 98 پسرفت است

صفحه2

خبر ویژه

گفت وگو 
در خلیج  فارس!

یادداشت میهمان

صفحه2

پیام تسلیت رهبر انقاب

آیت اه هاشمی  شاهرودی استاد بزرگ حوزه 
و کارگزار باوفای نظام بود

* سیاست خام فروشی سبب افزایش وابستگی 

به نفت شد.

* رئیــس اتحادیه بنکــداران مــواد غذایی: 

کمبودی در اقام شب عید نداریم.

* امسال شکایت مردم از خودروسازان 3 برابر شده است.

* 100 واحد تولیدی کاغذ تعطیل شده است.

* معاون وزیر راه و شهرسازی: تخلفات شهری 

نباید با دریافت جریمه قانونی شود.     صفحه۴

صدور مجوز واردات
برای کاهش قیمت گوشت

امروز رهبر معظم انقاب در مصای تهران بر پیکر مطهر رئیس مجمع تشخیص نماز می گزارند

ایحه بودجه 98 تقدیم مجلس شد

روحانی: نام دولت را
در لیست گرانفروشان بگذارید!

رئیس جمهور به مردم وعده ارزانی داده بود نه گرانی!

* نخســت وزیر عراق: برای ورود به ســوریه و 
مبارزه با داعش از آمریکا اجازه نمی گیریم.

* ترامپ بعد از جریمــه 500 میلیون داری 
کره شمالی: پیشرفت کرده ایم، به دنبال دیدار 

با »اون« هستم!

* 10 ساعت نبرد مسلحانه با تروریست ها در کابل؛ 
43 نفر جان باختند.

* مبادات نظامی روســیه نیز از سال جدید با 
»روبل« انجام می شود نه »دار«.

صفحه آخر

بمباران الحدیده پس از ورود
نماینده سازمان ملل هم قطع نشد

* رهبر معظم انقاب اسامی در پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی: 
این ضایعه  اسفبار...مایه  تألّم همه  کسانی است که به مقام علمی و خدمات باارزش ایشان به نظام 

اسامی و نیز به مجموعه های فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمّیه آشنا می باشند.
* ایشان استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری باوفا در مهم ترین تشکیات نظام جمهوری 
اسامی، عضو مؤثری در شورای نگهبان و رئیس  موّفقی در مجمع تشخیص مصلحت بودند و آثار 

و برکات علمی بسیاری از خود بر جای نهادند.
* ساعت 8 صبح امروز چهارشــنبه مراسم اقامه نماز بر پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی استاد 
بزرگ حوزه و کارگزار وفادار نظام به امامت رهبر معظم انقاب اســامی در محل مصای تهران 

برگزار خواهد شد.

* مراسم تشییع و تدفین در قم، عصر امروز از ساعت 1۴ در محل مسجد امام حسن عسگری)ع( 
به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( برگزار خواهد شد.

* به دنبال ارتحال آیت اه هاشمی شاهرودی روسای قوا، هیئت  رئیسه مجلس خبرگان رهبری، 
دبیر شــورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمانده کل ارتش، نماینده ولی فقیه در 
اســتان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس ، نماینده ولی فقیه در سپاه ، و... در پیام های 

جداگانه ای این ضایعه را تسلیت گفتند.
* پس از انتصاب آیت اه هاشــمی شاهرودی به ریاســت قوه قضائیه در مرداد 1378 به دلیل 
برخورد قاطعانه دستگاه قضا با روزنامه های زنجیره ای هتاک به مقدسات دینی و ملی جوسازی 
مدعیان اصاحات و روزنامه های زنجیره ای علیه ایشان شدت گرفت.                               صفحه3

بسمه تعالی
حادثه  مصیبت بار امروز که به درگذشــت هشت نفر از دانشجویان عزیز و زخمی شدن تعدادی دیگر 
انجامید بســیار دردآور و تأسف بار است. اینجانب ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان و عموم جامعه  
دانشــگاهی، به همه بازماندگان این عزیزان تسلیت عرض می کنم و شفای مجروحان را از خداوند متعال 

مسئلت می نمایم و از خداوند صبر و اجر برای خانواده های داغدار طلب می کنم.
سّید علی خامنه ای- 97/10/0۴

۳ در  دولت  هیئت  اینکه  خبر  آخرین 
پیامی، ضمن تســلیت به مناسبت 
مجمع  فقیــد  رئیس  درگذشــت 
امروز  نظــام  تشــخیص مصلحت 
چهارشنبه پنجم دی ماه را در سراسر 

کشور عزای عمومی اعام کرد.

 امروز
 عزای عمومی
 اعام شد

* دیــروز رئیس جمهور برای تقدیم بودجه 98 به 
مجلس آمد و در صحــن علنی و پیرامون بودجه 
مذکور و برخی مسایل کشور به سخنرانی پرداخت.
* روحانی: خدمات دولت به مردم گران است و اگر 
می خواهید از گران فروشی صحبت کنید نام دولت 

را نیز در این لیست بگذارید.
* ایحــه بودجه ســال 98 در شــرایطی تقدیم 
مجلس محترم می شــود که از اواخر سال گذشته 
کشــور ما با شرایط فشار و تحریم ظالمانه آمریکا 

مواجه بود.

 * دی ماه امسال به امید خدا، ماهی پربرکت برای مردم خواهد بود و همچنین ماه بهمن که چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اسامی است، پیش رو خواهیم داشت.

* برخی از سایت ها و روزنامه ها متأسفانه گاهی تعبیراتی نادرست یا ناپسند داشتند و عنوان کردند که دولت، کشور 
را رها کرده و کشور از کنترل خارج شده و حتی برخی در آن دوران از ابرتورم در اقتصاد سخن گفتند.      صفحه11

ضربه 
وزارت اطاعات 
به شبکه نفوذ
 در سیستم بانکی 
و ارزی کشور

۱۱

ظریف: هدف برجام 
اقتصادی نبود
برنامه هسته ای کشور 
تقویت شد!

۲



اخبار كشور
صفحه 2

  چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره 22۰۸۴

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* دوست و دشمن اعتراف می کنند دیپلماسی بازدارندگی نظام که توسط رهبر 
معظم انقاب مدیریت می شود موفق شده آمریکایی ها را به عقب وادارد. درست 
برعکس دیپلماسی تعامل منفعانه دولت که برجام پر از خسارت را برای کشور 

رقم زد.
0902---3107
* در سال 1357 درست در چنین ایامی امام خمینی راحل )ره( از دهکده ای در 
فرانسه جریان انقاب اسامی را هدایت می کرد، حال در چهلمین سال پیروزی 
شکوهمند انقاب اسامی - که دشمنان وعده سرنگونی آن را از ابتدای انقاب 
سر می دادند - خود فرانسه با الهام گرفتن از انقاب اسامی، علیه همان مظاهر 
سرمایه داری که منفور دو ملت است، بپا خاسته است. صدور انقاب به کشوری 
که زمانی عنوان انقاب کبیر را یدک می کشــید جلوه دیگری دارد! دیری نپاید 
که نور انقاب اسامی - انشاءاه - شرق و غرب جهان را درنوردیده، زمینه های 

آمادگی برای ظهور منجی عالم بشریت را فراهم نماید.
0912---3114
* با توجه به اینکه تظاهرکنندگان فرانسوی اظهار می دارند از انقاب اسامی الهام 
گرفته اند، انتظار این است که قشر فرهیخته فرهنگی، علمی، دانشگاهی و حوزوی 

از این حرکت عدالت خواهانه حمایت بیشتری داشته باشند.
0902---3107
* چند ســال قبل که حمله تروریســتی در فرانســه رخ داد، برخی افراد به یاد 
کشته های فرانسه شمع روشن کردند. نمی دانم حاا که مردم همان کشور فریاد 
عدالتخواهی سر داده و به امر ماکرون کشته و زخمی و بازداشت می شوند چرا از 

آن شمع افروزان خبری نیست؟! خوابند یا خود را به خواب زده اند؟!
0917---4190
* چطور آقای ظریف اظهار می دارد همان دموکراسی که در ایران است در فرانسه 
و غرب هم هست؟! در مجلس شورای اسامی ما چند نماینده از اقلیت های دینی 
که با کمتر از هزار رای راهی مجلس شــده اند حضور دارند. در کدام کشــورهای 
غربی و اروپایی مســلمانان که آمارشان به چند میلیون می رسد یک نماینده از 
طرف خود در مجلس دارند؟! چرا همین فرانسه مدعی مهد آزادی، 2 دختربچه 

5 و 7 ساله را به خاطر داشتن روسری از مدرسه اخراج کرد!
محمدمهدی رحمانی 
* گرامی  باد روز نهم دی روز بصیرت و اقتدار ملت! رهبر معظم انقاب فرمودند: 
»مردم عزیز ما در روز نهم دی آنچنان عظمتی از خود نشــان دادند که دنیا را 
خیره کرد.« حماسه نهم دی نماد عزت، استقال و بصیرت ملت وایتمدار ایران 
اسامی است که برای حفظ اصول اسام و آرمان های انقاب ایستاد و با صدای 
رسا اعام کرد که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد، در برابر تمام دنیای آنها 

خواهد ایستاد.
نوربخش - مشهد مقدس
* آیت اه مومن رازهای زیادی از نامهربانی خواص کم لطف و فتنه گران سال های 
بعد از انقاب در سینه خود دارند که برای حفظ مصالح کشور و نظام مکتوم نگه 
داشــته اند. از ته دل برای ســامتی و شفای کامل این یار باوفا و صادق انقاب و 

رهبری دعا می کنیم.
0912---5364
* بیش از دوسوم بودجه کشور به دولت اختصاص دارد. دولت با این بودجه باا 
مجلس و نمایندگان را خیلی راحت می تواند و توانســته در جهت خواسته های 

خود مدیریت کند.
0915---7215

* در بودجه 98 درحالی شــرکت های دولتی دوســوم بودجه کشور را می بلعند 
که دولت فعالیت های عمرانی و فرهنگی را رها کرده اســت. طوری که مدارس 
بعضا با ساختمان های غیراستاندارد هستند و از وسایل گرمایشی نفتی خطرناک 
استفاده می کنند، و یا جاده ها و خطوط ریلی ما حوادث ناگواری را رقم می زنند.
0912---8853
*  روزنامه دولتی ایران به روزنامه کیهان گیر داده که چرا مشکات جامعه مثل 
گرانی ها و تورم را تیتر می کند. جالب این اســت که همین افراد شعار شفافیت 

هم می دهند.
0911---7758
* نه دیگر چرخ سانتریفیوژ ها می چرخد و نه چرخ معیشت مردم و نه چرخ های 

دیگر... این دولت مثل چوبی شده ای چرخ های مختلف زندگی مردم.
0919---5705
* وزیر سابق مسکن در این دولت از روی لج بازی با دولت قبل برای افراد بی مسکن 
آجر روی آجر نگذاشت و سرانجام به تاریخ پیوست و باید روز قیامت پاسخ بدهد. 
عرض می کنیم اگر این دولت با نام »مســکن مهر« مشــکل دارد با نام جدید پا 
پیش بگذارد و کاری کند که افراد مستأجر صاحب خانه بشوند. دود این لج بازی ها 

به چشم مردم رفته و می رود.
0917---4190
 * آقای میرلوحی عضو شورای شهر تهران اخیرا جمله چندین سال قبل مدیران 
دولت آقای هاشمی رفسنجانی را تکرار کرده که تهران باید فقط برای افراد پولدار 
قابل سکونت باشد! به افراد صاحب چنین تفکر اشرافیگری باید گفت از حوادث 

امروز فرانسه درس عبرت بگیرند و خودشان را جمع کنند.
0912---5364
* برخی صاحبان خودروهای چند صدمیلیون تومانی ســاعت ها در نقاط توقف 
ممنوع مثل ایستگاه های واحد خودرو خود را پارک می کنند چرا که جریمه  مالی 
برای آنها حکم پول خرد ته جیبشان را دارد و بازدارنده نیست. پیشنهاد می کنم 

با تصویب قانون جدیدی جرائم متناسب با نوع خودرو متغیر باشد.
0915---8521
* مســتمری بگیر تأمین اجتماعی هستم و ماهیانه یک میلیون تومان مستمری 
دریافت می کنم بنده در این شــرایط گرانی و تورم باا چگونه زندگی چند ســر 

عائله خود را اداره بکنم.
0903---0266
* پــس از 3 ماه تاخیر در تحویل خودروی ثبت نامــی ام در تاریخ 97/9/27 به 
سازمان امور مشتریان ایران خودرو کیلومتر 14 جاده مخصوص مراجعه کردم که 
در ســردر ورودی نوشته »مقدم مشتریان عزیز را گرامی می داریم« بعد از کلی 
پرس وجو که اجازه ندادند با مدیر فروش صحبت کنم وقتی پس از اصرار فراوان 
مجبور شــدم به رئیس عملیات آنجا، مطالب خود را منتقل کنم وی با صراحت 
اعام کرد، کســی شما را مجبور نکرده خودرو بخرید! پشیمانی؟ پولت را بگیر و 

برو! بعد هم مامور حراست مرا بیرون کرد!
0912---0159
* یکی از مســئولین دانشگاه الزهرا در توجیه عمل گناه رقص خانم ها با حضور 
آقایان در این دانشــگاه گفته خانم هایی که اقدام به رقصیدن کرده اند با حجاب 

بوده اند! مشکل دو تا شد. برای کار غیرشرعی شان فتوا هم می دهند!
0912---5364
* از وزارت راه و شهرســازی درخواست می شود به امور کسانی که به لکه گیری 
جاده ها اقدام می کنند نظارت داشته باشد. لکه گیری هایی که در محور کبودرآهنگ 

به قیدار صورت گرفته، در عرض چند روز به دست انداز تبدیل شده اند!
شعبانی - کبودرآهنگ همدان
* چرا وزارت بهداشــت کارانه پزشکان بیمارســتان فومن و تالش )گیان( را از 

خرداد 96 تا به حال پرداخت نکرده است؟
0930---8373
* از رئیس بانک مرکزی تقاضا دارم به تخلفات برخی از بانک ها در موضوع اعطای 
وام ازدواج به جوانان رسیدگی کنند. سنگ اندازی بانک ها برای پرداخت وام ازدواج 
به زوجین آن قدر سخت گیرانه است که اکثرا جوانان یا به سختی وام را دریافت 

می کنند و یا کًا از دریافت وام انصراف می دهند.
026---5684

پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
در پاسخ به پیام مردمی مندرج در صفحه 2 روزنامه کیهان 97/09/08 در خصوص 
»بهســازی  راه روستایی رازمیان« به اطاع می رساند: اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان قزوین در سال 94 نســبت به مرمت رویه و اجرای آسفالت به طول 10 
کیلومتر اقدام نموده و در سال  جاری نیز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان، عملیات فوق را به طول 2 کیلومتر ادامه داده اســت که اعتباری بالغ بر 
35000 میلیون ریال در این خصوص هزینه گردیده اســت. همچنین مرمت و 
روکش آسفالت 2 کیلومتر از مسیر و نیز تثبیت رانش موجود در محور، براساس 
اعتبارات استانی در برنامه کاری ادارات کل مرتبط قرار دارد. ضمن اینکه عملیات 
راهداری شامل چاله پرکنی، تکمیل عایم، خط  کشی، شانه سازی، پاکسازی قنوها 
و.... به طور پیوسته در حال انجام است. پرداخت مطالبات پیمانکاران و نیز تکمیل 
روکش آســفالت این محور در نقاط بحرانی به طول حدود 10 کیلومتر اعتباری 
بالــغ بر 65000 میلیون ریال نیاز دارد که درصورت تامین و تخصیص، عملیات 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.«

نماینده حامی دولت:
ایحه بودجه 98 پسرفت است

یک نماینده حامی دولت گفت ایحه بودجه پیشنهادی سال 98 موجب پسرفت 
کشور می شود.

غامعلــی جعفرزاده ایمن آبادی به تابناک گفت: چند موضوع به عنوان ســند 
باادســتی باید در بودجه سنواتی لحاظ شود که متاسفانه نشده است؛ اولین مورد 
که باید بیش از همه به آن اهمیت داده می شد، میزان وابستگی به نفت بود که در 

بودجه دیده نشده است.
این نماینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید میزان وابستگی به نفت 
در بودجه 25/9 باشــد که 41/5 درصد در نظر گرفته شده است، میزان برداشت از 
درآمد برای هزینه به غیر  از تملک دارایی و بودجه عمرانی  از 87 درصد باا زده که 

تقریبا 60 درصد بااتر از نرم برنامه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه معافیت های مالیاتی نیز بیش 
از 70 درصــد از درآمد را از آن خود کرده و اگر تجدیدنظری در معاف های مالیاتی 

می شد، می توانستیم رشد درآمدی خوبی داشته باشیم.
وی گفت: باید بودجه کشور را به جلو برد، ولی بودجه ما باعث پسرفت می شود. 
این اتفاق باید در بودجه دیده می شد و 9 شاخص مهم بودجه نیز باید اتفاق می افتاد 
که نیفتاده است. در واقع روند افزایش کاهش تورم و کاهش بیکاری  و افزایش حجم 

نقدینگی، موردی نیست که بشود  در بودجه نادیده گرفت.
هم اکنون 1700 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و روزانه 1000 میلیارد تومان 
به حجم نقدینگی ما اضافه می شود. اگر ما پروژه ها را دسته بندی کنیم، بدترین پروژه، 
پروژه راکد است که البته هم اکنون بیش از 15 درصد پروژه ها راکد مانده اند که در 

مجموع 40000 میلیارد تومان سرمایه را شامل می شود.
این نماینده حامی دولت در خصوص افزایش میزان حقوق کارکنان و کارگران 
نیز یادآور شــد: نگرانی هایی در مورد افزایش حقوق و دســتمزد وجود دارد؛ از یک 
طرف افزایش به میزان نرخ تورم در اسناد باادستی وجود دارد و از سوی دیگر، این 
میزان افزایش باعث باا رفتن نقدینگی و افزایش تورم می شود؛ بنابراین، باید در این 
موضوع  قدری محتاط عمل کرد، چون هنوز بودجه به مجلس نیامده، ولی مهم تر از 
این مسائل عدالت در پرداخت، همسان سازی حقوق و اجرای همسان سازی حقوق 
در قانون خدمات کشور است. کسی که حداقل حقوق کارگری را در جایگاه کارمندی 

دریافت می کند، بهتر است همسان سازی شود.
مطالبات ما باید به ســمت همسان ســازی حقوق ها و عدالت پیش برود و به 
جای شعارهای افزایش حقوق، حرکتی آغاز شود که دولت را مجاب به رعایت این 

قوانین کند.
سناتور آمریکایی: خروج از سوریه
هدیه بزرگ به ایران و روسیه است

خروج ناگهانی از سوریه، هدیه بزرگی به ایران و روسیه می دهد.
کریس کونز معاون کمیته اخاق ســنای آمریکا در گفت وگو با شبکه خبری 
ســی بی اس گفت؛ ترامپ با خروج ناگهانی از ســوریه یک هدیه بزرگ کریسمس 

به آیت اه خامنه ای رهبر ایران و وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می دهد.
کونــز ادامه داد جمهوریخواهان و دمکرات های ســنای آمریکا از دونالد ترامپ 
می خواهند که در موضوع خروج از ســوریه بازنگری کرده و به نظرات مشــاورانش 

اهمیت دهد.
وی همچنین گفت خروج از سوریه در این مقطع زمانی و تنها گذاشتن متحدان 
کرد واشنگتن راه را برای کنترل سوریه توسط روسیه، ایران و ترکیه هموار می کند.
کونــز تاکیــد کرد: تثبیت موقعیــت ایران در ســوریه و در مرز با اســرائیل 
نگرانی هایی درباره امنیت رژیم اســرائیل ایجاد می کند. من درباره پیامی که خروج 
 از ســوریه به متحدانمان درباره میزان قابل اتکا بودن ایاات متحده ارسال می کند 

نگران هستم.
سؤال شویی ناشیانه

هم کاسه های پولشویان بزرگ
یک روزنامه اجاره ای نوشــت: »قرار گرفتن تیتر یک روزگذشته روزنامه کیهان 
باای عکسی از رزمایش پیامبراعظم)ص( 12 و پرواز چتربازان سپاه پاسداران منجر 

به سوءبرداشت برخی مخاطبان این روزنامه اصولگرا شد. 
اعتماد می افزاید: ماجرا از این قرار بود که کیهان در گزارش اصلی خود که با تیتر 
»چتر کدام جریان سیاسی روی سرمفسدان اقتصادی است؟« و تحت عنوان »گزارش 
خبری-تحلیلی« منتشر شد، شبیه به موارد متعددی که در گذشته سراغ داریم، سعی 
کرد با استفاده از چند خبر تازه و چند خبر کهنه، تحلیل مورد عاقه اش در راستای 
حملــه به جریان اصاحات و اعتدال را تبیین کند. کیهان که در این گزارش خبر 
اعدام باقری درمنی را به عنوان ورودی اصلی گزارش خود در نظر گرفته بود، در جای 
جای گزارش خود به چهره های اصاح طلب و کلیت این جریان سیاسی حمله کرد 
و آنها را به حمایت از مفسدان اقتصادی در طول سالیان متهم کرد. اما آنچه گزارش 
اخیر کیهان را با موارد متعدد گذشــته متفاوت ساخت، اشتباهی بود که مسئوان 

این روزنامه در زمان چینش اخبار و تصاویر در نیم صفحه نخست مرتکب شدند.

در واقــع قرار گرفتــن تیتر یک کیهان باای تیتری در مــورد رزمایش اخیر 
سپاه پاســداران و مهم تر از آن، عکسی از پرواز چتربازان سپاه در این رزمایش مورد 
سوءبرداشت در فهم منظور و مقصود کیهان شد. آن  چنان که انگار کیهان بنا داشته 
با طرح این پرسش که »چتر« کدام جریان روی سر مفسدان اقتصادی است و قرار 
دادن عکســی از »چتربازان ســپاه« در رزمایش پیامبراعظم)ص( 12، این طور به 
مخاطب القا کند که منظور روزنامه حمله به این نهاد نظامی است. حال آنکه قاعدتا 
این اتفاق ناخواسته و سهوی بوده و طبیعتا کیهان عامدانه دست به طراحی چنین 
ترکیبی نزده است. با این حال نگاهی به موارد مشابه در گذشته نشان می دهد که 
چگونه وقتی دیگر روزنامه ها، به خصوص مطبوعات اصاح طلب سهوا مرتکب چنین 
اشتباهاتی شدند همین روزنامه کیهان و مجموعه رسانه های اصولگرا چگونه آنها را 

هدف حمله و اعتراض قرار داده و شدیدترین اتهامات را علیه شان ردیف کردند«.
درباره این تحلیل باسمه ای روزنامه اعتماد باید گفت بین دو تیتر مذکور 8 سطر 

فاصله است و بنابراین روزنامه اعتماد به جاده خاکی زده است.
ثانیا خوب است آقای حضرتی مدیرمسئول اعتماد یک بار به افکارعمومی توضیح 
بدهند که آیا عکس کله پاچه خوری ایشان با شهرام جزایری مفسد و پولشوی اقتصادی 
معروف، واقعیت دارد یا خیر؟ اگر واقعیت دارد که همین طور هم هست، کدام سنخیت 
باعث این همنشــینی شده است؟ همچنین توضیح بدهند که چرا همکاران فراری 
متعددی از این نشریه، گروهکی درآمده یا در خدمت شبکه دولتی انگلیس و صدای 

آمریکا و رادیو فردا و... درآمده اند؟
و بااخره اینکه، گزارش مورد اشاره  کیهان درباره حمایت اصاح طلبان از مفسدان 
اقتصادی، حاوی مستندات غیرقابل انکار است. خوب است روزنامه اعتماد دیگر مدعیان 
اصاح طلبی، اندکی درباره این حمایت ســازمان یافته از مفسدان توضیح بدهند یا 
روشن کنند که چرا خبر محکومیت شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به برخی 
مدیران شرکت نفت در دولت اصاحات )مدیریت زنگنه و مهدی هاشمی( را بالکل 
سانسور کردند؟! یا اینکه چرا باید فان خانم اصاح طلب مرتبط با خاتمی، به همراه 
عضو مرکزیت کارگزاران باید وثیقه ملکی 500 هزار متری برای باقری درمنی )مفسد 
و اخالگر اقتصادی اعدام شده( تدارک کنند؟! و چرا در رشوه ها و مفاسد زنجیره ای 

توتال و کرسنت و استات اویل رد پای مدعیان اصاحات دیده می شود؟!
رفتار دوگانه مدعیان اصاحات

با آیت اه شاهرودی 
افراطیون مدعی اصاح طلبی رویکردی متناقض و دوگانه نسبت به مرحوم آیت اه 

هاشمی شاهرودی)ره( داشته اند.
برخی از افراطیون این طیف دیروز پس از انتشار اخبار مربوط به وخامت حال 
آیت اه شاهرودی، هماهنگ با محافل ضد انقاب، اقدام به عقده گشایی های مبتذل 
کردند. اما طیفی دیگر کوشیدند وجاهت آن مرحوم را مصادره به مطلوب کنند و در 
اظهارات و تیترهای خود، از عناوینی مانند »فقدان فقیه نوگرا«، »مصلح عدالت خواه«، 

»روحانی اهل علم و اعتدال« و »درگذشت فقیه میانه رو« استفاده کردند.
قطعاً آن مرحوم، اهل میانه روی و اعتدال و نوگرایی و عدالت خواهی بودند و عمری 
را پای خدمت به انقاب گذراندند. اما اگر این عناوین درست - که درست است- آن 
وقت آیا جز این است که طرف مواجهه های آیت اه هاشمی شاهرودی را باید افراطی، 
مرتجع و ضد عدالت خواهی قلمداد کرد؟! به یاد داریم که دوره تصدی قوه قضائیه 
توسط آن مرحوم، اوج تحرکات ضد انقاب و نفاق جدید )در پوسته اصاح طلبی( بود 
و به همین دلیل آن دستگاه با هدایت آیت اه شاهرودی، با برخی گردن کلفت های 

این طیف و مفاسد سیاسی و اقتصادی شان برخورد کرد.
به خاطر همین هم بود که افراطیون مدعی اصاح طلبی بیشترین حمات و ترور 
شخصیت ها را علیه آن مرحوم مرتکب شدند و همزمان با ضد انقاب و رسانه های 

بیگانه مدعی نقض حقوق بشر شدند.
همچنین هنگامی که قوه قضائیه وقت وارد برخورد با پرونده عظیم فساد و ارتشاء 
و پولشویی شهرام جزایری شد - که برخی مدیران دولت اصاحات و نمایندگان شبه 
اصاح طلب را خریده و وامدار کرده بود- طیف مذکور به جای همراهی و حمایت، 
علیه تابعیت ایرانی آیت اه شاهرودی جنجال و شانتاژ کردند تا بدین ترتیب گروکشی 

کنند اما با ایستادگی و شجاعت قوه قضائیه ناکام ماندند.
توضیح سازمان برنامه و بودجه

و پاسخ کیهان درباره یک خبر ویژه
روابط عمومی ســازمان برنامه و بودجه با ارسال یک توضیح، به خبر ویژه روز 
یکشنبه 2 دی با عنوان »فرار دولت از پاسخگویی درباره دو سوم بودجه کشور واکنش 
نشان داد در این توضیح طوانی و بعضا بی ارتباط به خبر کیهان آمده است: بودجه 

شرکت های دولتی ابهام ندارد.
بودجه شــرکت های دولتی به استناد ماده )1( قانون محاسبات عمومی کشور 

و به عنوان جزء )2( بودجه عمومی دولت تهیه و تنظیم می شــود و به استناد جزء 
قانونی یاد شده باید مشتمل بر پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار باشد.

از مجموع 385 شرکت دولتی مندرج در ایحه بودجه سال 1398 کل کشور 
)که از نظر تعداد نسبت به سال قبل 2٪ با رعایت قوانین مربوط اضافه شده است(، 
320 شرکت به صورت درآمد – هزینه اداره می شود و 65 شرکت نیز کمک زیانگیر 

هستند و انجام هزینه های تکلیفی آن ها بیشتر از درآمد آنهاست.
مقایسه حجم اعتبارات بودجه ای شرکت های دولتی با بودجه عمومی کشور، اساساً 
مقایسه معناداری نیست چرا که در صورت انجام مقایسه یاد شده )که در متن خبر 
نیز چنین درج شده است: دو سوم بودجه مصوب سال 97 به حساب مجموعه های 
شرکت های دولتی واریز می شود(، این گونه تصور خواهد شد که از مجموع بودجه 
عمومی دو سوم به شرکت های دولتی پرداخت می شود. درحالی که بودجه شرکت های 
دولتی براساس درآمدـ  هزینه و در چارچوب عملیات و فعالیت های تولید کاا و خدمت 
پیش بینی می شود و نتیجه آن اعم از سود و مالیات به منابع درآمدی دولت اضافه 
می شود. در واقع بودجه کل کشور حاصل جمع، منابع و مصارف بودجه شرکت های 
دولتی و منابع و مصارف بودجه عمومی است. بودجه عمومی نیز براساس پیش بینی 
دریافت ها و منابع تأمین اعتبار دولت و پیش پرداخت هایی که باید از منابع درآمد های 

عمومی یا اختصاصی برآورد می شود.
 لذا به جز شــرکت های دولتی کمک زیان بگیر )که اکثر مباشر انجام تکالیف 
دولتی هستند( سایر شرکت ها از بودجه عمومی استفاده نمی کنند و از محل وصولی 
درآمد های خود هزینه های خود را تأمین می کنند و مالیات و سود سهام دولت نیز 

پرداخت می کنند.
برخاف آنچه در خبر مربوط ذکر شده است، از زمانی که نام شرکتی در پیوست 
قوانین بودجه سنواتی درج می شود و به عنوان شرکت دولتی فعالیت می کند، تحت 
نظارت دســتگاه های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل 
کشور و همچنین تحت رصد و نظارت مجامع عمومی صاحبان آن ها قرار می گیرد. 
ازم به ذکر اســت که سازمان حسابرسی نیز به عنوان بازرس و حسابرس مستقل 
ساانه گزارش های مالی شرکت ها را مورد بررسی و اظهار نظر قرار می دهند و نتیجه 

آن در مجامع عمومی شرکت ها مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد.
به لحاظ ضرورت رعایت اصل حکمرانی شرکتی و اصاح ساختار نظارتی باید 

اقدامات اصاحی صورت پذیرد، و در این خصوص تردیدی وجود ندارد.
به همین علت قانون گذار در ماده )6( قانون برنامه ششــم توسعه، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی را موظف به تهیه نظام جامع بنگاهداری نموده است که مقدمات 
آن با هماهنگی سازمان در آن وزارتخانه انجام شده است و برای سال 1398 اجرایی 

خواهد شد.
همه ساله بودجه شرکت های دولتی در مجلدی جداگانه تقدیم مجلس محترم 
شــورای اسامی می َشود و در زمان بررسی ایحه بودجه، از سوی نمایندگان ملت 
ـ در قالب  ـ اعم از ایحهـ  مورد بررسی قرار می گیرد. ضمنا اقام بودجه ای شرکت هاـ 

مجلد یاد شده در سامانه سازمان در دسترس عموم قرار دارد.«
کیهان: با تشکر از سازمان برنامه و بودجه گفتنی است که؛ 

1- سازمان برنامه و بودجه توضیح نداده که شرکت های دولتی زیان ده چه قدر 
بودجه می گیرند و فقط به دو رقم 60 شرکت و 320 شرکت -بدون ارائه هزینه و 

درآمد هر دسته از آنها - اشاره کرده است. 
2- موضوع حسابرسی و تراز مالی و تفریغ بودجه، یک بحث است و میزان و 

حجم بودجه اختصاصی )دوسوم بودجه( بحثی دیگر. 
3- تاکید خبر کیهان بر این مطلب بود که در جنجال های رسانه ای طیف همسو 
با دولت، عمدا بودجه دستگاه های فرهنگی غیردولتی که کا 3 درصد کل بودجه 
است - بزرگ نمایی می شود اما این واقعیت که عمده بودجه در خود دستگاه دولتی 
هزینه )جاری( می شــود، مسکوت می ماند. در آن خبر تصریح شده بود مجموع 
بودجه جدول 17 )کمک به موسسات فرهنگی و اشخاص حقوقی غیردولتی( کمتر 
از 300 میلیارد تومان است اما بودجه دستگاه ها و شرکت های دولتی، چندصد هزار 

میلیارد تومان را شامل می شود.
4- برای مردم و کارشناسان مهم است که بدانند اگر هزینه های جاری دولت 
از 119 هزار میلیارد در ســال 92 به 294 هزار میلیارد تومان رسیده)2/4 برابر(، 
عایدی آن چه بوده و چه حجم از آن، خرج فربه تر شــدن دولت شده است؟ چرا 

نسبت بودجه جاری به عمرانی، بیش از 4 برابر شده است.
5- و بااخره اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 95 از سوی دیوان محاسبات 
نشــان می دهد دولت فقط 20 درصد احکام بودجه را اجرا کرده و از اجرای 
80  درصد بقیه سرپیچی کرده است. وزارت نفت، 16 هزار میلیارد تومان از 
درآمدهای سال 95 را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از 7 درصد درآمد 44 
هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها به تولید اختصاص یافته و 75 درصد 
بودجه شرکت ها و بانک های دولتی صرف هزینه های جاری شده و سهم بخش 
سرمایه گذاری 25 درصد بوده است.« با این اوصاف چگونه سازمان برنامه و 
بودجه رویش می شــود که بگوید »بودجه شرکت های دولتی ابهام ندارد«؟ 
آیا منطق درســتی است که 75 درصد هزینه این شرکت ها و بانک ها، صرف 

هزینه های جاری شان شود؟!

گفت و شنود

خواب! 
گفت: روزنامه آمریکایی واشنگتن پســت خطاب به مردم آمریکا 
نوشــته اســت؛ از خواب غفلت بیدار شــوید، ارتــش آمریکا دیگر 

شکست نا پذیر نیست.
گفتم: مردم آمریکا که این روزها دارند کم کم و به تدریج 
از خواب بیدار می شــوند، باید به دولتمــردان آمریکایی از 
جمهوریخواه و دموکرات که سر و ته یک کرباسند نهیب بزند 

و بگوید از خواب بیدار شوند و اینهمه رجز الکی نخوانند!
گفت: این جماعت اگر اهل بیدار شــدن بودند تا حاا با مشاهده 
شکســت ها و ناکامی های فراوان آمریکا و متحدانش در منطقه بیدار 

شده بودند!
گفتم: ایول! یارو توی ســینما به رفیقش گفت؛ ببین! این 
بغل دستی تو وسط فیلم خوابش برده. رفیقش با عصبانیت 

گفت؛ به َدَرک که خوابش برده، چرا منو بیدار کردی؟!

دكتر محمدحسین محترم

1- با ورود ناو آمریکایی به خلیج  فارس، رزمایش سپاه با این قدرت و حجم 
از تجهیزات بومی تهاجمی و به این گستردگی در حقیقت رو شدن یک برگ 
بازدارندگی از قدرت جمهوری اسامی بود که آمریکایی ها را به نوعی آچمز 
کرد و آنها را با موقعیت جدیدی روبه رو ساخت که مجبور شدند اعام حضور 
این ناو در خلیج  فارس را محدود به دو ماه کنند. لذا این قدرت نمایی تهاجمی 
نیروهای سپاه در پهنه آب های خلیج  فارس پیامی آشکار و غیرمنتظره به 
آمریکایی ها داد که نه تنها فضاسازی های رسانه ای با هدف ایجاد هراس در 
ایران ، در باره ورود ناو یو اس اس جان استینس جواب نداد، بلکه آمریکایی ها 
دریافتند که سیاست راهبردی جمهوری اسامی از حالت دفاعی به وضعیت 
دفاعی- هجومی ارتقا یافته و ایران این آمادگی را دارد برای مقابله با هرگونه 
تهدید احتمالی از »قدرت پیش دستانه« خود استفاده کند، چراکه بهترین 

وسیله براي دفاع، حمله است. 
2- آنچه علني در فضای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا گفته نمي شود، 
در قلب آب هاي خلیج فارس گفته شــد، آن هم با زباني که نیروهای سپاه 
به خوبي به کار بردند و آمریکایی ها هم به خوبی آن را فهمیدند. امروز دیگر 
آب هاي خلیج فارس همان آب هایي نیست که این ناو هواپیمابر در سال 2001 
در آن حضور داشت. ناو هواپیمابر   یو اس اس جان استینس در مقابل دیدگان 
گشتي هاي سپاه و در تیررس موشک هاي سپاه، وارد آب هاي خلیج فارس 
شد. در حالی که پنتاگون هدف از اعزام ناو هواپیمابرش به خلیج فارس را 
نشان دادن توان خود اعام کرده بود اما به اذعان خبرگزاري آسوشیتدپرس 
»این ایران بود که توان خود را به رخ آمریکا کشید و شکستی دیگر برای 
ابهت کشوری بود که ادعای ابرقدرتی داشته است.« شبکه تلویزیوني الجزیره 
عربي هم تاکید می کند »ایران در عمق سواحل خلیج فارس یکي از قوي ترین 
رزمایش هاي زمیني و دریایي خود را به اجرا در آورد و هنگامي که نیروهای 
ایرانی از خاک دشمن سخن مي گویند، منظورشان هر جایي است که ممکن 
اســت امنیت ملي ایران را هدف قرار دهد«. و این سخن یعنی اینکه ایران 
به هر جایي که به عنوان سکوي تجاوز به ایران محسوب شود، توان حمله 

پیشگیرانه خواهد داشت.
3- فضاســازی های آمریکا در باره ورود ناو خود به خلیج  فارس را باید 
صرفا یک جنگ روانی و پوششی برای شکست های این کشور در منطقه 
و بــرای اینکه فقط بگویند ما در منطقه حاضریم، ارزیابی کرد، چراکه این 
اولین بار نیست ناوهاي آمریکایي وارد خلیج فارس مي شوند و آمریکا چند 
پایگاه نظامي در منطقه دارد و بدون اعزام این ناو نیز مي توانست از شعارها 

و ادعاهای خود در منطقه القای حمایت کند.
4- از سوي دیگر، قبا ترامپ در واکنش به تحقیر سربازان آمریکایی و 
ردیابی ناوهای این کشور از سوی نیروهای ایرانی ادعا کرده بود »من دیگر 
اجازه این کار را نمی دهم و ما اخطار نمی دهیم و به کسی اعام نمی کنیم...!«، 
اما قدرت نمایي مجدد نیروهای ســپاه با آزمایش موشک هاي میان برد در 
نزدیکی این ناو هواپیمابر هسته ای و پرواز پهپادهاي شناسایي و عکسبرداری 
بر فراز آن نشــان داد ترامپ دیوانه هم علی رغم رجزخوانی هایش جرات 
عملی کردن ادعای توخالی خود را ندارد و به خوبی سابقه دستگیری ملوانان 
متجاوز آمریکایی در آب های جمهوری اسامی ایران را در حافظه خود حفظ 
کرده است. لذا رئیس جمهور آمریکا هرچند که دیوانه می نمایاند اما براساس 
اطاعات کارشناسان و تحلیلگران نظامی و امنیتی خود به خوبی درک کرده 
است که دیروز فرود »موشک های کوتاه برد« ایران بغل گوش آمریکایی ها 
 در عراق و امروز فرود »موشــک های میان بــرد« ایران بغل گوش آنها در 
خلیج  فارس، نوید دهنده این اســت که فردا در صورت لزوم »موشک های 

بلندبرد« ایران در سواحل آمریکا ممکن است فرود آید. 
5- رزمایش سپاه نشان داد تهدید ایران به بستن تنگه هرمز، یک بلوف 
نظامی نیست و حضور ناو آمریکایی هم نمی تواند بر قدرت و گستره دفاعی 
و سیاست جمهوری اسامی در منطقه  ایران تاثیری بگذارد و قدرت ابتکار 
عمل نظامی در خلیج  فارس علی رغم ادعای آمریکایی ها در داشتن تجهیزات 
پیشرفته، همچنان در دست ایران است. خبرگزاری الجزیره با پخش همزمان 
رزمایش سپاه اذعان می کند »این رزمایش نمایشی از عملیات هجومي، نفوذ 
و تســلط بر اهدافي راهبردي در خاک دشمن بود که پنتاگون پیام آن را 
بیشتر متوجه شده است و ایران این پیام را ارسال کرد که مي تواند به تهدید 
خود براي بســتن تنگه هرمز جامه عمل بپوشاند و اگر به نفت ایران اجازه 
 صادر شدن داده نشود هیچ کشوري نخواهد توانست نفت خود را از منطقه 

خلیج فارس صادر کند.«
6- رسانه های غربی در تناقضی خودساخته از یک  طرف ادعا می کنند 
قدرت ایران در مقابل تجهیزات آمریکا ناچیز است اما از سوی دیگر قدرت 
دفاعي و نظامي ما را تهدیدی جدی برای خود تلقی و با این توجیه حضور 
خود را القا می کنند. لذا اقداماتی همچون اعزام ناو به خلیج  فارس آن گونه که 
راندي پک فرمانده ناو هواپیمابر استینس گفته و تلویزیون بي بي سي فارسي 

نیز بر آن تاکید کرده برای روحیه دادن به متحدان خود است. 
7- اما درخصوص فضاسازی های رسانه ای غیرمعمول در باره اعزام ناو 
استینس به خلیج  فارس باید در نظر داشت که این اقدام در حقیقت بخشی 
از اقدامات آمریکایی ها برای تحت الشعاع قرار دادن اعام خروج تاکتیکی از 
سوریه و شکست در این کشور می باشد. به نظر می رسد اعام خروج آمریکا از 
سوریه طرحی فریبکارانه برای القای ضرورت دخالت آمریکا با فضاسازی های 
سیاسی – رسانه ای و با برانگیختن اعام مواضع برخی ها در داخل و خارج 
آمریکاســت. با توجه به شکست داعش آن هم به دست نیروهای مقاومت، 
اکنون هیچ گونه عذری برای ادامه حضور آمریکایی ها در سوریه وجود ندارد 
و آمریکا به شدت تحت فشار افکار عمومی برای خروج از سوریه قرار دارد 
اما برای اینکه این فضا شکســته شود و آمریکا از زیر فشار افکار عمومی 
رهایی یابد اقدام به اعام تاکتیکی خروج از سوریه کرده است. آمریکایی ها 
به خوبی دریافته اند که قافیه را در سوریه باخته اند و اهداف آنها از طریق حضور 
مستقیم نظامی در سوریه تامین نخواهد شد لذا به دنبال اجرای سیاست های 
محور مقاومت، مجبور شدند خروج خود را از سوریه اعام کنند، هرچند قبا 
ادعا کرده بودند تا زمانی که ایران در سوریه حضور داشته باشد، ما هم حضور 
داریم! اما این خروج به معنی رها کردن سوریه از سوی آمریکایی ها نیست 
و آنها همچنان در حال سناریو سازی های امنیتی – اقتصادی و سیاسی در 
آینده هستند، چراکه اوا هرچند ترامپ خروج نیروهای آمریکا از سوریه 
را اعام کرده  اما وی متعاقبا اعام کرد »خارج شدن نیروهاي آمریکایي از 
سوریه طي چند مرحله صورت می گیرد.« مقامات آمریکایي هم در تفسیر 
این سخن ترامپ ادعا کردند »این خروج در یک جدول زماني واقع بینانه تر 
چهار تا شش ماه خواهد بود و طي این دوره زماني، سوریه شاهد تحوات 
زیادي خواهد بود و ممکن اســت واشنگتن در برنامه هاي خود تجدیدنظر 
کند«! ثانیا با توجه به اینکه خبرهایی از ایجاد یک پایگاه جدید در مرز عراق 
و سوریه از سوی آمریکا وجود دارد، به نظر می رسد آمریکا شماري از نیروها 
خود را در این پایگاه نظامي در منطقه حریر در شهر شقاوه استان اربیل 
حفظ خواهد کرد. ثالثا اگر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه حقیقت داشته 
باشد، تعداد آنها حدود دو هزار نفر است در حالی که نیروهای نظامی حاضر 
در ناو هسته ای و هواپیمابر وارد شده به خلیج  فارس بیش از شش هزار نفر 
است! یک هفته قبل مقامات آمریکایی گزارش هایی به ترامپ داده بودند که 
چگونه ادامه حضور نامعلوم نیروهاي آمریکایي در سوریه خطرات بیشتري را 
متوجه این نیروها خواهد کرد. لذا سیاست خارج کردن نیروهای آمریکایی از 
تیررس مستقیم محور مقاومت در سوریه براساس این سخن سم گیبون عضو 
جمهوري خواه مجلس نمایندگان آمریکا در دهه 1980 صورت گرفته که »اگر 
ما براي جنگیدن به آنجا رفته ایم، تعداد ما بسیار اندک است و اگر براي مردن 
به آنجا رفته ایم، تعداد ما بسیار زیاد است«! باید توجه داشت هرچند اعام 
خروج آمریکا از سوریه یک پیروزی بزرگ برای منطقه و مقاومت است، اما 

ممکن است یک جابه جایی نیروها با هدف فریب باشد.
8- حقیقت این است که به اذعان خود آمریکایی ها قدرت و اهرم آمریکا 
نه تنها در منطقه غرب آسیا بلکه در جهان به سبب آنکه توازن قدرت در حال 
تغییر است، از بین رفته است. اعترافات نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه 
در کنفرانس شورای ناتو در واقع علت العلل شکست ها و عقب نشینی های 
آمریکا در منطقه است. جیمز جفری اذعان می کند »زمانی که آمریکا قدرت 
برتر دنیا بود، به پایان رسیده است و آمریکا باید دنیا را همان گونه که براساس 
موازنه های قدرت شکل گرفته، بپذیرد.« یکی از این موازنه های نامحسوس 
قدرت، »ساح لیزری جامد« است که سایت کریستین ساینس و روزنامه 
واشنگتن اگزایماینر وابسته به سازمان اطاعات مرکزی آمریکا اخیرا اعتراف 
کرده اند »یک ماهواره جاسوسی پیشرفته آمریکا که بر فراز ایران جاسوسی 
می کرده در ارتفاع 15 کیلومتری از جو زمین هدف ساح لیزری هوافضای 
ایران قرار گرفته و از بین رفته است و این تکنولوژی قادر است هر موشک 
بالستیک با هر سرعتی را قبل از ورود به فضای ایران، در خارج از جو زمین 
منهدم کند.« لذا حضور آمریکا در منطقه، از این به بعد یک حضور تاکتیکي 
است که هر روز کم رنگ تر می شود و نمی تواند یک حضور استراتژیک باشد، 

چون »می دانند ما چه قدرتی داریم«!

گفت وگو در خلیج  فارس!
یادداشت میهمان

سرویس سیاسی-
وزیر امور خارجه در حالی مدعی 
اســت که »برجام از همان ابتدا به 
دنبال اهداف اقتصــادی نبوده« که 
اصلی  فراموش کرده شــعار  ظاهرا 
رئیس جمهور در انتخابات چرخیدن 
چرخ کارخانه ها و چرخ سانتریفیوژها 
بوده است و روحانی برجام را قراردادی 
معرفی می کرد که با پیروزی آن همه  
مشکات کشور از تحریم بانک ها تا 
آب خوردن مردم و مشکات محیط 

زیست حل می شد.
محمدجواد ظریف این اواخر جمات 
قصار کم نمی گوید. کرده های خودش را 
به پای دیگران می نویســد و دلواپسان را 
توصیه به انقابی بودن و عدم غرب باوری 
می کند! ظریــف در جدیدتریــن ورژن 
جمات قصارش، گفته است هدف برجام 

اقتصادی نبوده است. 
 وی در مصاحبه ای که اخیرا با روزنامه 
خراســان انجام داده جمات جالبی را به 
زبان آورده است. او گفته:»در اینکه غربی ها 
در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند شکی 
نیست، اما این واقعیت به این معنی نیست 
که هدف از برجام اقتصادی بود. اصا این 
طور نیســت. مذاکرات ما درباره برجام تا 
فروردین 94 )یعنی سه ماه قبل از توافق 
نهایی برجام( صرفا هسته ای و امنیتی بود... 
بحث های هسته ای، امنیتی و خارج شدن 
از شورای امنیت بحث های اصلی ما بود و 
اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی 
بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای 
ما ترسیم شده بود، نمی سازد. بنابراین این 
دو موضوع را باید از هم جدا کنیم. اهداف 
برجام استراتژیک بود آن اهداف به دست 
آمده و قابل بازگشــت هم نیست. اجماع 
جهانی علیه ایران شکسته و قطعنامه های 
شورای امنیت هم لغو شده است. درست 
است که قطعنامه ها می توانند برگردند اما 
ما هم می توانیم برنامه هسته ای خود را به 

شکل قوی تری شروع کنیم.«
ظاهرا آقای ظریف فراموش کرده اند که 
شعار اصلی روحانی در انتخابات چرخیدن 
چرخ کارخانه ها و چرخ سانتریفیوژها بوده 
اســت. روحانی برجام را قراردادی معرفی 
می کرد که با پیروزی آن همه  مشــکات 
کشــور از تحریم بانک ها تــا آب خوردن 
مردم و مشکات محیط زیست حل می شد.
گویــا توهین به شــعور مــردم به 
یــک بخش اینفــک در اظهارات برخی 
دولتمردان بدل شده است. ظریف مدعی 
شده اســت که هدف از برجام اقتصادی 
نبود و قرار نبود که برجام به رفع تحریم ها 

منجر شود!

برخاف ادعای ظریف، مذاکره و توافق 
یک توجیه بیشتر نداشت. چه آنها که غیرت 
فناوری ملی در عرصه هسته ای را داشتند و 
چه آنها که به این سرمایه بزرگ ملی بهای 
ازم را نمی دادند، در یک نکته مشــترک 
بودند و آن اینکه در پِس همه امتیاز هایی 
که واگذار می شود، باید تحریم ها لغو شود.
روحانــی-23 تیر 94- گفته بود:»به 
ملت شریف ایران اعام می کنم که طبق 
این توافق )برجــام(، در روز اجرای توافق 
)دی مــاه 94( تمامــی تحریم ها، حتی 
تحریم های تســلیحاتی، موشکی هم به 
صورتــی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد 
شــد. تمام تحریم های اقتصادی شــامل 
مالی، بانکی، بیمه، حمل ونقل، پتروشیمی 
و فلــزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد 

شد و نه تعلیق«.
اســفند  همچنیــن-16  روحانــی 
94- گفتــه بود:»امــروز تحریم ها، حتی 
تحریم هایی که مربوط به موضوع هسته ای 
نبوده، برداشته شده و این مسئله نیز اعام 

شده است«.
رئیس جمهور- 17 خرداد 94 - گفته 
بود: »تحریم های ظالمانه باید از بین برود 
تا ســرمایه بیاید و مشکل محیط زیست،  
اشــتغال، صنعــت و آب خــوردن مردم 
حل شــود، منابع آبی زیاد شده و بانک ها 

احیا شوند«.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
نیز-فروردین 94- در بیانیه ای مشترک با 
فدریکا موگرینی گفته بود: تمام تحریم ها 

لغو خواهد شد.
ظریف همچنین- شــهریور 94 در 
کمیسیون برجام- گفته بود: کل تحریم های 
اقتصــادی، مالی و پولــی اتحادیه اروپا، 
کل تحریم هــای ایاات متحــده که بر 
شخصیت های غیرآمریکایی اعمال می شود 
از روز اجرا لغو خواهد شــد، عاوه  بر آن 
تحریم 35 ساله هواپیمایی نیز لغو می شود.

وزیر امور خارجه عاوه  بر این -26 دی 
94- گفته بود: تحریم ها امروز لغو خواهد 
شد. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور 
- بهمن 94- گفته بود: 100 میلیارد دار 
از دارایی های ایران آزاد شد... این دارایی ها 
به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم 

از آن استفاده کنیم.
متاســفانه دولت روحانی در موضوع 
برجــام به قدری منفعانه و ضعیف عمل 
کرد که رادیو فرانسه در وصف دولت گفت: 
»ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با 
فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود 
را ناگزیر از فــروش حقوق ملی می بیند. 
بــر پایه این جمع بندی اگر خریدار صبور 
باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می کند 

و در همان حال قیمــت فروش را کمتر 
خواهد کرد«!

بنابــر این طرح ایــن بحث که اصا 
ما به دنبــال بهبود وضــع اقتصادی در 
برجام نبودیم یک ســخن غیرقابل باور و 

مضحک است.
تعریف و تمجید 

از جاسوس هسته ای!
وزیر امور خارجه در بخشی از مصاحبه 
خود با روزنامه خراسان گفت: »آقای دری 
اصفهانی که واقعا هم خدمات شایانی به 
برجام کرد در فروردین 94 در لوزان وارد 

مذاکرات شد«.
ظریف پیش از این نیز در اظهارنظری 
عجیب، دری اصفهانی را یک وطن پرست 

معرفی کرده بود!
عبدالرســول دری اصفهانی نماینده 
بانک مرکزی و مســئول امور بانکی تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران با گروه 5+1 
و یکــی از کارکنان ســتاد اجرای برجام 
بوده اســت. وی قبل از انقاب با کمیته 
خزانه داری آمریکا کار می کرد و مسئولیت 
کمیته بخش مربوط به انگلیس را برعهده 
داشــته اســت و پس از انقاب در وزارت 
دفاع استخدام می شود و مسئولیت بخش 
مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده می گیرد. 
پس از مدتــی وزارت دفاع دریافت که با 
وجود مستندات قوی در محاکم بین المللی 
آرای صادره به نفع ایران نیســت. همین 
موضوع موجبات اخراج او را از وزارت دفاع 
فراهم می آورد. وی پس از اخراج به کانادا 
رفت. در دور جدید بازگشت دری اصفهانی 
به ایران که همزمان با روی کار آمدن دولت 
یازدهم بود به عنوان مشاور سیف، رئیس 
 سابق بانک مرکزی مشغول به کار می شود 
و در جریان مذاکرات برجام، زیرمجموعه 
تیم حمید بعیدی نژاد در بخش امور مالی 

برجام فعالیتش را آغاز کرد.
اول مــرداد 1395 رســانه ها خبــر 
دستگیری عبدالرسول دری  اصفهانی به 
اتهام جاسوسی را منتشر کردند. با اینکه 
دولت و شــخص وزیر اطاعات سعی در 
طفــره رفتن از موضوع جاسوســی دری 
 اصفهانی داشــتند، دیوان عالی کشــور، 
ســازمان اطاعات سپاه و مجلس شورای 
اسامی بر جاسوسی وی صحه گذاشتند 
و ســخنگوی قوه قضائیه نیــز به عنوان 
چهارمین نهاد قانونی کشور، جاســوس 
بودن این دوتابعیتی عضو تیم مذاکره کننده 

را تایید کرد.
ازم بــه ذکــر اســت کــه دری 
 اصفهانی، اطاعــات محرمانه مذاکرات را 
به ســرویس های جاسوســی انگلیسی و 
آمریکایی ارائه می کرده اســت و برای این 

خدمات خــود ماهانه 7500 پوند حقوق 
دریافت می کرده است.

دری اصفهانی در مهرماه 96 به 5 سال 
حبس قطعی محکوم شد.

چه کسانی از آمریکا
 اسطوره شکست ناپذیری ساختند؟

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در 
مصاحبه با روزنامه خراسان گفت: »دوستان 
ما در داخل کــه ادعای ضدیت با آمریکا 
دارند به جای اینکه از آمریکا یک اسطوره 
شکست ناپذیر بسازند، شکست های آمریکا 
را که یکــی بعد از دیگری اتفاق می افتد، 

نشان دهند.«
برخاف ادعای آقای ظریف، منتقدان 
سیاست خارجی دولت هیچ گاه از آمریکا 

یک اسطوره شکست ناپذیر نساختند.
اتفاقــا ایــن دولتمــردان بودند که 
از آمریکا یک اســطوره شکســت ناپذیر 
ساختند. ظریف- آذر 92- در اظهارنظری 
تأمل برانگیز گفته بــود: »آیا فکر کردید 
آمریکا که می تواند با یک بمب تمام سیستم 
دفاعی ما را از کار بیندازد از سیستم دفاعی 
ما می ترســد؟ آیا واقعاً بــه خاطر قدرت 
نظامی، آمریکا جلــو نمی آید؟«! روحانی 
نیز در سال 92 در اظهارنظری قابل تأمل 
گفته بود:»آمریکایی ها کدخدا هستند«! 
روحانی همچنین- مرداد 95- گفته بود: 
»نباید مقابل قدرت های بزرگ ایستاد، آن 
هم با شعارهایی که بعضاً توخالی است«! 
و البته اظهــارات تأمل برانگیز دولتمردان 
در بزرگنمایی دشــمن بــه همین موارد 

ختم نمی شود.
اهداف استراتژیک برجام!

ظریف در بخش دیگری از مصاحبه 
گفت:»اهداف برجام اســتراتژیک بود آن 
اهداف به دست آمده و قابل بازگشت هم 
نیست. اجماع جهانی علیه ایران شکسته 
و قطعنامه هــای شــورای امنیت هم لغو 
شده است. درســت است که قطعنامه ها 
می تواننــد برگردند اما مــا هم می توانیم 
برنامه هسته ای خود را به شکل قوی تری 
شروع کنیم. برنامه هسته ای ایران حفظ 
و تقویت شــد. مدت زیادی روی تحقیق 
و توســعه سانتریفیوژها و آب سنگین و... 
بحث کردیم. آمریکایی ها می خواستند روی 
راکتور اراک بولدوزر بیندازند و در  فردو را 
 IR1 گل بگیرند. می خواستند فقط روی
تحقیق و توسعه انجام شود. ما می خواستیم 
همه امکانــات را حفظ کنیم و تحقیق و 
توسعه روی بااترین سانتریفیوژمان انجام 
شــود. این ها اهداف راهبردی ما بود و در 
همه این اهداف به نتیجه رســیدیم. همه 

قطعنامه ها هم لغو شد«.
بقیه در صفحه 11

ظریف: هدف برجام اقتصادی نبود
برنامه هسته ای كشور تقویت شد!

مدیــرکل دفتــر عربی - 
آفریقای سازمان توسعه تجارت 
ماهه  در هشــت  ایران گفت: 
امســال 6/4میلیارد دار کاا 
از ایران به کشــور عراق صادر 
مدت  با  مقایســه  در  که  شد 
مشابه سال گذشته 55 درصد 

رشد دارد. 
به گزارش ایرنــا فرزاد پیلتن، 
سهم خوزستان از این میزان رشد 
صادرات را ناچیز عنوان کرد و گفت: 
با توجه به زیرساخت ها و قابلیت های 
مرزی خوزستان اما سهم این استان 
از رشــد 55 درصد تنها دو درصد 
بوده اســت که باید بــه علت ها و 
مشکات موجود برای صادرات در 

این استان توجه شود. 
وی مشارکت بخش های مختلف 
دولتــی، غیردولتی و مردمی برای 
توسعه این محور اقتصادی را ضروری 
دانست و گفت: توسعه زیرساخت ها 
از ســوی دولت مهم ترین شاخص 

برای توسعه تجارت است. 
پیلتن از انجام کارهای مقدماتی 
دائمی  نمایشــگاه  راه اندازی  برای 
ایران در بغداد خبر داد و گفت: به 
سالنی  نمایشگاه  راه اندازی  منظور 
به مســاحت هزار متر مربع اجاره 
شــده و قرار اســت 25 شرکت در 
این نمایشگاه حضور داشته باشند 

و کاای خود را عرضه کنند. 
ترانزیتی  مسیرهای  ایجاد  وی 
جدید میان ایران و کشورهای عربی 

همســایه را از دیگر اقدامات انجام 
شده در راســتای توسعه تجارت و 
صادرات عنوان کرد و گفت: در این 
راستا اتصال خط ریلی ایران به عراق 
در دست پیگیری است همچنین در 
سطح ملی نیز ایجاد مسیر زمینی 
ترانزیتی بین ایران به عراق و کویت 

در حال پیگیری است. 
مدیرکل دفتر عربی - آفریقای 
ســازمان توســعه تجــارت ایران 
کنوانسیون  راه اندازی  از  همچنین 
و کمیته مشــترک میان دو کشور 
ایران و عراق تا پایان امســال خبر 
داد و گفت: برگزاری کنوانســیون 
اقتصادی ایــران و عراق همچنین 
ایجاد کمیته مشترک تجاری ایران 
و عــراق در دســتور کار قرار دارد 
و این کنوانســیون امســال برگزار 

خواهد شد. 
وی به مشــارکت شرکت های 
ایرانــی در طرح های عمرانی عراق 
به عنــوان دیگر برنامه پیش رو در 
راستای توسعه صادرات اشاره کرد و 
گفت: مشارکت شرکت های ایرانی 
در بازسازی عراق نیز به عنوان یک 
برنامه سودآور برای طرف ایرانی و 

عراقی در حال پیگیری است. 
وی اعــزام رایزن تجاری ایران 
در بصره در پی وقفه یکســاله در 
سال آینده و ایجاد شهرک صنعتی 
ایران و عراق را از دیگر برنامه های 
در نظر گرفته شــده برای توسعه 

تجارت عنوان کرد. 

صادرات ایران به عراق 
افزایش یافت



اخبار كشور

مدیر ارشد یک نهاد فرهنگی 
در جست وجوی تابعیت غربی برای فرزندش است!

مدیر ارشد نهادی که مسئولیت تربیت نسل جدید انقاب را برعهده  
دارد، در پی گرفتن تابعیت غربی برای فرزندش است!

به گزارش خبرنگار کیهان، عاوه بر حضــور مدیران دو تابعیتی، این 
روزها شاهد برخی مدیران هستیم که از جایگاه خود جهت گرفتن تابعیت 
خارجــی برای فرزندان شــان بهره می برند. اما اینکه یــک نفر در جایگاه 
مدیریت نهادی قرار بگیرد که مسئول فرهنگ سازی برای بچه های ایران 
اســت و همزمان، برای اقامت گزیدن فرزندش در یک کشــور غربی در 
تقاست، از عجایب است! فرد مذکور، یکی از مدیران ارشد کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان است و قصد دارد فرزندش را به تابعیت یکی از 

کشورهای غربی دربیاورد!
از مســئوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جای ســؤال 
اســت که چگونه به فردی مســئولیت داده اند که ایران اســامی را برای 
زندگی و پرورش فرزندش مناســب نمی داند؟ و اساســا چنین فردی در 
سیاست گذاری های کانون چگونه می تواند جهت گیری مناسب، همسو با 

تعالی ارزش های ایرانی - اسامی را اعمال کند؟
قصه فرار یک زن ایرانی 

از اسارت آل سعود منتشر شد
ماجرای گریختن یک بانوی ایرانی از اسارت آل سعود در کتاب »راهی 

برای رفتن« منتشر شد.
مریم عرفانیان، نویســنده کتاب »راهــی برای رفتن« در گفت وگو با 
خبرنــگار کیهان گفت: در دهه 80 که به جمع آوری خاطرات شــهیدان 
مشــغول بودم، با بتول خورشاهی، خواهر شهید مرتضی خورشاهی آشنا 
شــدم. وی در حیــن بازگو کردن خاطراتی از بردار شــهیدش، به روایت 
بخش هایــی از زندگی خودش نیز می پرداخت که دیدم موضوع بســیار 
جذاب و تازه ای اســت. به همین دلیل هم با خودش هم مصاحبه کردم و 

تبدیل به این کتاب شد.
وی افزود: داســتان این کتــاب، به قبل از تولد خانم خورشــاهی و 
دورانی که پدرش به عنوان یک روحانی با سلطنت رضاشاه مبارزه می کرد 
برمی گردد. خودش هم در دوران طاغوت وارد فعالیت انقابی شده بود و با 
اینکه برادرش مخالف بود اما با حفظ حجاب اسامی به شغل پرستاری رو 
آورد تا راه حضرت زینب)س( را دنبال کند. درواقع نیمی از این کتاب به 

مبارزات انقابی و زندگی وی در دوران طاغوت اختصاص دارد.
عرفانیان ادامه داد: نکته قابل توجه این است که برادر خانم خورشاهی 
در تمام زندگی وی تأثیر داشــت. طوری که وقتی برادرش به شــهادت 
رســید، بتول خورشــاهی نیز برای ادامه دادن راه او به عنوان امدادگر به 
جبهه رفت. وی در جریان حج خونین ســال 66 به اسارت رژیم آل سعود 
درآمده بود اما طی اتفاقی معجزه آسا از زندان گریخت. این کتاب به نوعی 

به بخشی از تاریخ معاصر کشورمان نیز می پردازد.
نویسنده کتاب »راهی برای رفتن« گفت: البته کار نگارش این کتاب، 
ســال 93 به پایان رسید. به همین دلیل هم با توجه به این فاصله زمانی 
احتماا در چاپ دوم کتاب، بخش های جدیدی به آن افزوده خواهد شد.

گفتنی است، مریم عرفانیان از نویسندگان فعال دفاع مقدس در استان 
خراسان رضوی و از همکاران صفحه فرهنگ مقاومت روزنامه کیهان است 
که نوشــته های وی در بخش »یک شهید، یک خاطره« یکشنبه هر هفته 
در این صفحه منتشــر می شــود. کتاب »راهی برای رفتن« نیز توســط 

انتشارات سوره مهر عرضه شده است.
 جلیقه زردهای فرانسه 

به صداوسیما می آیند
یکی از رهبران معترضان فرانســوی مشهور به جلیقه زردها در برنامه 

»عصر« صداوسیما حاضر می شود.
»ایوان بندتی« یکــی از صحنه گردانان و رهبران معترض جلیقه زرد 
مهمان این هفته برنامه تلویزیونی »عصر« اســت. او در این برنامه درباره 
علت اعتراض ها، واکنش دولت و پلیس و مطالبات مردم صحبت می کند. 
همچنین »گرت کلمن« خبرنگار ایرلندی ااصل و تحلیلگر مسائل سیاسی 
مهمان دیگر نادر طالب زاده در این برنامه اســت، کلمن در پاریس زندگی 

می کند و بیشتر مطالعاتش را بر محور مسائل فرانسه استوار کرده است.
برنامه تلویزیونی عصر با اجرای نادر طالب زاده پنجشنبه ها ساعت ۲۱ 

از شبکه افق و جمعه ها بعد از خبر ۱۴ از شبکه یک پخش می شود.
   پایان تصویربرداری یک فیلم دفاع مقدسی

تصویربرداری فیلم سینمایی »۲3نفر« که یکی از آثار دفاع مقدسی در 
راه سی و هفتمین جشنواره فجر است به پایان رسید.

فیلمبرداری این اثر از روز جمعه ۱3 مهر با حضور سرلشــکر قاســم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در تهران آغاز شده بود و تصویربرداری 
آن نزدیک به سه ماه در تهران و آبادان به طول انجامید. »۲3 نفر« در سی 

و هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد شد. 
بنابراین گزارش، »۲3نفر« به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی 
مجتبی فرآورده، تازه ترین محصول سازمان اوج است که به روایت گروهی 
از رزمندگان نوجوان ایرانی که در جریان جنگ تحمیلی در سال ۱36۱ به 

اسارت نیروهای بعثی درآمدند می پردازد. 
نهمین جشنواره عمار 

با موضوع ویژه »نگاه آینده« برگزار می شود
نشســت خبری نهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار، روز گذشته در 
محل پژوهشگاه رویان و با بزرگداشت مرحوم کاظمی آشتیانی، بنیانگذار 

این پژوهشگاه برگزار شد.
وحید جلیلی، مسئول شورای سیاســتگذاری جشنواره عمار در این 
نشســت گفت: در این دوره از جشنواره بخشی را به عنوان »نگاه آینده« 
به مناسبت بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی پیش بینی 
کردیم. اکنون بخشی از هنر جهان به موضوع نگاه به آینده اختصاص دارد 
اما این بخش در ایران بسیار ضعیف و مغفول مانده است. بخش مهمی از 
اختراعات غربی ها مرهون تخیات هنرمندان آنهاســت که برای سال های 
آینده کشورشــان رویاسازی کرده اند و به پژوهشگران شان این جسارت را 
داده اند تا دست به ابداع و اختراعات بزرگی بزنند اما بخشی از سینماگران 

ما به جای اینکه دنبال رویاسازی باشند در پی کابوس سازی هستند.
نادر طالب زاده، دبیر جشــنواره عمار نیز در این نشســت خبری بیان 
کرد: عمار جشنواره ای است که هر سال قویتر از سال گذشته شده است. 
یکی از اهداف اصلی عمار آموزش اســت. اکنون شاهد حضور مهندسین 
سابق و در قامت فیلمسازان جدید جشنواره فیلم عمار هستیم که هر سال 

ویترین کارشان در جشنواره عمار به نمایش درمی آید.
سید رســول منفرد دبیر اجرایی نهمین جشــنواره عمار نیز در این 
نشست خبری گفت: از شهریورماه که فراخوان این جشنواره منتشر شد تا 
کنون دوهزار و ۱3۲ اثر ارسال شده است که بیشترین آثار یعنی 8۱۲ اثر 
مستند هستند. آثاری در قالب فیلم داستانی، برنامه تلویزیونی، پویانمایی، 

کلیپ و نماهنگ، فیلمنامه، نقد و مقاات و... رسیده است.
وی درباره حضور گسترده شرکت کنندگان در نهمین جشنواره عمار 
هم اظهار کرد: در این دوره آثاری از دانش آموز تا مهندس و نخبگان و زنان 
خانه دار در جشنواره حضور دارند. همچنین عاوه بر کشورهای مختلف، در 

مورد روستاهای ایران هم فیلم هایی ساخته و ارسال شده است.
منفــردزاده درباره بخــش جدید جشــنواره عمــار، یعنی »بخش 
ســفارش های مردمی« هم توضیح داد: در این بخش اســتقبال خوبی از 
طرف مردم و مراکز مردم  نهاد داشــتیم. جوایزی که مردم به برترین آثار 
این  دوره جشنواره اعام کرده اند و به برگزیدگان اهدا خواهند کرد شامل 
جوایز مادی و معنوی اســت. از تندیس تا کتاب و انگشــتر و اثر هنری و 
حتی آموزش در جوایز دیده می شود. 6۱ میلیون و 300 هزار تومان جایزه 
نقدی هم جمع آوری شده است و شرایط به شکلی بوده که به نظر می آید 

در دوره بعدی کل جوایز را مردم اهدا کنند.

صفحه 3
  چهارشنبه ۵ دی ۱3۹۷

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۴

 مسیح 
دیده به راه خورشید

سیدابوالحسن موسوی طباطبایی
»واذکر فی الکتاب مریم« سرگذشت مریم را در این کتاب یاد آر:

  دختر عمران از مردم کناره گرفت و در ناحیه شــرق بیت المقدس 
اعتــکاف نمود. آنگاه جبرئیل امین به چهره انســانی بــر او نمود کرد. 
مریم مقدس بدو گفت:» اگر پرهیزگاری نزدیک من مشــو که من از تو 
به خدای مهربان پناه می برم.« جبرئیل گفت: »من فرســتاده پروردگار 
توام تا به تو پســری پاکیزه ببخشم.« مریم پاک گفت: »چگونه فرزندی 
داشــته باشــم و حال آنکه با هیچ بشری پیوند نداشــته ام.« و جبرئیل 
پاســخ داد پروردگارت فرموده است: »این کار بر من آسان است، باشد 
که مســیح را نشــانه عظمت خود و آیت رحمتی از جانب خویش برای 

مردم قرار دهم.«
  آن گاه جبرئیــل در گریبان مریم دمید و قدیســه ناصری، حمل 

مبارک عیسی مسیح را چون جان گرامی پذیرفت.
 *** 

      »السام علی عیسی روح اه«
  چه با شکوه آمدی و چه بهت افزا پای از این خاکدان کشیدی  ای 
پیامبر صلح و آرامش! شــهادت می دهم که تو را نکشــتند و به صلیبت 

نکشیدند بلکه خدای حکیم تو را به سوی خود برد.
  زندگانیت سراسر اعجاب بود؛ در گاهواره لب به توحید گشودی و 
از نبوت خویش سخن گفتی:» بی تردید من عبد خدایم. او به من کتاب 

عطا فرمود و مرا پیامبر خویش قرار داد.«
  بیماران با نفس های پاک تو شــفا یافتند و نابینایان صاحب دیده 
و مردگان زنده شــدند. هر کجا پا نهادی خجستگی و فرخندگی طلیعه 
حضور تو بود. آری خدای خواست که تو مبارک باشی» َو َجَعلَنی مبارکا 

أیَن ُکنُت.« 
  تو به متاع اندک دنیا دامن نیالودی و بر شهوتش آستین افشاندی. 
شــاهباز نگاهت هر دو عالم را زیــر پا نهاد و خار و خس آرزوها به ذیل 
زهدت نیاویخت. پیوســته با ماِم پاک و َعذرای خــود مهربان و افتاده 
بودی و خلق را به راستی و شایستگی فراخواندی. انجیل تو بشارت بود 
و ِمهین بشارتت، آمدن رســول مهر و خاتم انبیا)ص(. پس سام بر تو 
آن روزی که زاده شــدی و روزی که می میری و آنگاه که زنده مبعوث 

می گردی.
 ***

  ای رسول مهر و راستی!
  قــرآن کریم پیروان راهب تو را می ســتاید. آنان که با اهل ایمان 
مهربان و ترسایانی بی تکبرند و آن گاه که آیات قرآن را از نبی مکرم)ص( 
می شــنوند به سبب معرفتی که از حق دارند، دیدگانشان از  اشک شوق 
لبریز می شــود و می گویند: »ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین؛ پروردگارا! 
به رسول اعظمت ایمان آوردیم. نام ما را در شمار گواهان حق بنویس.«
  اما چه نســبتی با تو دارند حاکمان زشت ســیرتی که جز به جاه 
و ثروت و ســلطه نمی اندیشــند؟ تو فراروی پیــروان خویش، گذرگاه 
بهشت گونه دوستی و ایثار را گشودی و این جماعت جز وادی خوفناک 

زور و تجاوز و خون ریزی را نمی پویند.
  ای مســیحای مهربان! امروز پهنه گیتی، توده ای از خاکستر است 
که ملت های مظلوم و بی پناه در یمن و فلسطین و افغانستان و میانمار و 
دیگر مناطق، آن را فرش و بستر خود قرار داده اند و فریادهای تظلمشان 
در قهقهه های مستکبرانه این سردمداران در آمریکا و اروپا گم می شود.
  اما روزگار ســتم دیری نمی پاید و ســرانجام آن روز بزرگ خواهد 
آمــد... و تو  ای فرزند مریم َعذرا! در ســایه مهــدی فاطمه)عج( ظهور 
می کنی و نماز خود را با اقتدا به او در مســجدالحرام به جا خواهی آورد. 
آن گاه در رکاب آن موعود انبیا و روشــنی چشــم اولیا، بنیان ســتم و 

ستمگران را زیر و رو خواهی کرد. 
  و ما در این ظلمتکده پیوسته به انتظار طلوع خورشیدیم.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: ما تا آخر ایستاده ایم و با آمریکا 
 روابط ایجــاد نخواهیم کرد، مگر اینکه آدم بشــود و از 

ظلم کردن دست بردارد.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

لزوم تحیت احسن
»هرگاه به شما تحیت )سام، درود و شادباش( گویند، 
پاسخ آن را بهتر از آن انجام بدهید، یا )ااقل( به همان گونه 

پاسخ گویید. خداوند حساب همه چیز را دارد.«
نساء-۸6

پیام تسلیت رهبر انقاب

آیت  اه هاشمی شاهرودی استاد بزرگ حوزه
و کارگزار باوفای نظام بود

رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آیت اه هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت اه العظمی خامنه ای به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

انا ه و انا الیه راجعون
با تأسف و اندوه خبر درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت اه آقای حاج 
سیدمحمود هاشمی شاهرودی رضوان اه علیه را دریافت کردم. این ضایعه  اسفبار که پس از حدود یک سال 
بیماری ســخت و دردناک واقع شــده است، مایه  تألم همه  کسانی است که به مقام علمی و خدمات باارزش 
ایشان به نظام اسامی و نیز به مجموعه های فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمیه آشنا می باشند. ایشان 
اســتادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری باوفا در مهمترین تشــکیات نظام جمهوری اسامی، عضو 
مؤثری در شورای نگهبان و رئیس موفقی در مجمع تشخیص مصلحت بودند و آثار و برکات علمی بسیاری از 
خود برجای نهادند. ایشان همچنین برادر سه شهید و از یاران و شاگردان و همراهان شهید نام آور و بزرگوار 
ســیدمحمدباقر صدر بود. اینجانب مصیبت درگذشت این عالم برجسته را به خاندان مکرم، همسر گرامی و 
فرزندان محترم و همه وابســتگان و نیز به حوزه  علمیه قم و شاگردان و همکاران علمی و ارادتمندان ایشان 

تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای

 ۴ دی ۱۳۹۷    

  به مناسبت میاد حضرت عیسی مسیح علیه السام

مراسم  چهارشنبه  امروز  ساعت 8 صبح 
اقامه نماز بر پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی 
به  استاد بزرگ حوزه و کارگزار وفادار نظام 
امامت رهبر معظم انقاب اســامی در محل 

مصای تهران برگزار خواهد شد.
ســتاد برگــزاری مراســم ارتحــال آیت اه 
هاشــمی شــاهرودی بــا صــدور اطاعیــه ای، 
برنامه های وداع، تشــییع و تدفیــن پیکر مطهر 
 رئیــس  فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام را 

اعام کرد.
بر اساس این اطاعیه مراسم تشییع و تدفین 
در قم، عصر روز چهارشنبه )5 دیماه( از ساعت ۱۴ 
در محل مسجد امام حسن عسکری)ع( به سمت 
حرم مطهر حضرت فاطمــه معصومه)س( برگزار 

خواهد شد.
گفتنی اســت ساعت 8 صبح امروز چهارشنبه 
مراسم اقامه نماز بر پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی 
استاد بزرگ حوزه و کارگزار وفادار نظام به امامت 
رهبر معظم انقاب اسامی در محل مصای تهران 

برگزار خواهد شد.
پیام های تسلیت

به دنبال ارتحال آیت اه هاشــمی شاهرودی 
روسای قوا، هیئت  رئیسه مجلس خبرگان رهبری، 
دبیر شــورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، وزیر کشــور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر 
دفاع، فرمانده کل ارتش، رئیس  ســازمان عقیدتی 
سیاســی ارتش، وزیر اطاعات، آیت اه علم الهدی 
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام 
جمعه مشهد مقدس، نماینده ولی فقیه در سپاه، 
رئیس  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، رئیس  
ستاد کل نیروهای مســلح، حزب موتلفه اسامی 
و... در پیام های جداگانه ای این ضایعه را تســلیت 

گفتند.
بافاصله پس از انتشــار خبر ارتحال آیت اه 
سید محمود هاشمی شــاهرودی مردم وایتمدار 
کرگل هند،  با به راه انداختن دســته های عزاداری 
و برپایی مراســم ختم،  درگذشت این عالم و فقیه 
شیعه را تسلیت گفتند و مقام این فقیه اهل بیت 

را گرامی داشتند.
چهارشنبه عزای عمومی اعام شد

آخرین خبر اینکه هیئت دولت در پیامی، ضمن 
تسلیت به مناسبت درگذشت رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه پنجم دی ماه 

را در سراسر کشور عزای عمومی اعام کرد.
 مختصری از زندگینامه 

آیت اه هاشمی شاهرودی
آیت اه  ســید محمود هاشمی شــاهرودی در 
ســال  ۱3۲7 هجری شمســی در شــهر نجف  و 
 در خانــواده  ای مذهبی و از ســادات  منســوب  به  
امام  حسین )ع ( چشم  به  جهان  گشود. پدرش  مرحوم  
آیت  اه  سید علی حسینی شاهرودی، از شاگردان 

برجسته آیت اه خویی )ره( بود که بحث های اصول 
و فقه استاد خود را به رشته تحریر درآورد.

آیت اه  هاشمی شاهرودی تحصیات  ابتدایی 
را در مدرسه  علوی نجف  به  پایان  رسانید و سپس  
به  تحصیــات  حــوزوی روی آورد. او با توجه  به  
موقعیت  علمی خانوادگی و نیز با توجه  به  هوش  و 
اســتعداد سرشار و کوشش  فراوان  خود، در مدتی 
اندک توانست  دروس  دوره  سطح  را به  پایان  رساند.

پس  از آن  به  حلقه  درس  شهید سید محمدباقر 
صدر پیوســت  و ســال ها در خدمت  استاد خود، 
مبانی اجتهاد در اصول  و فقه  را به  خوبی آموخت  
 و در درس  دیگــر مراجــع  آن  روز نجف ، از جمله  
امام  خمینی )ره ( و آیت اه خویی )ره(، شرکت  کرد  

و بهره های فراوان  برد.
رابطه با شهید صدر و امام خمینی

در پــی تظاهرات مردم عــراق پس از پیروزی 
انقاب اســامی به رهبری امــام خمینی)ره( و 
شــورش مردم نجف، رژیم صــدام طبق اظهارات 
رئیــس  اداره امنیــت عمومی، آیت اَه هاشــمی 
شــاهرودی را به عنــوان محّرک و مشــّوق این 
تظاهرات متهم کرد و قرار دســتگیری او از سوی 
اداره امنیت عمومی صادر شــد، مأموران امنیتی 
جست وجوی گســترده ای را برای دستگیری وی 

آغاز کردند.
در این شرایط شهید صدر از او خواست که فوراً 
از عراق خارج شــود. وی ابتدا به کویت رفت و از 
آنجا به ایران بازگشت. آیت اه هاشمی شاهرودی 
پس از ورود به ایران خدمت حضرت امام شرفیاب 
و با موافقت ایشان مسئولیت برقراری ارتباط میان 
نیروهای خارج از کشور به ویژه شهید صدر و حوزه 
علمیه نجف  اشرف با امام خمینی)ره( را به عهده 

گرفت.
در همین زمان بود که با توصیه امام خمینی)ره( 
تدریس دروس خارج فقه و اصول توسط آیت  اه 
شاهرودی در قم آغاز شد و درس ایشان به یکی از 
دروس مهم حوزه علمیه قم تبدیل شد که طاب 

زیادی در این دروس شرکت می کردند.
تشکیل مجلس اعای انقاب اسامی در ایران

مجلس اعای انقاب اســامی عراق در سال 

۱98۲ م در خأ رهبری سیاســی پس از شهادت 
آیت اه سید محمدباقر صدر تشکیل شد. هدف از 
تشکیل این مجلس، جمع آوری نیروهای معارض 
رژیم عراق در دوره حکومت صدام بود. نخســت، 
موضوع ایجاد مجلس اعــا مطرح نبود و »ارتش 
آزادی بخش اسامی در عراق« نام گذاری شد. این 
ارتــش متأثر از انقاب اســامی در ایران تکوین 
یافت. در پی آن، هسته »جماعت علمای مجاهد« 
ایجاد شد. سپس »دفتر انقاب اسامی در عراق« 
ایجاد شــد و سرانجام تأســیس »مجلس اعای 
انقاب اســامی عراق« مورد توافــق قرار گرفت 
و مجلس تازه تأســیس، فعالیت خــود را در ابعاد 
سیاسی، تبلیغی، فرهنگی، نظامی و خدماتی آغاز 

کرد.
مجلس اعا در مراحل اولیه، حاضر به افشــای 
نام اعضــای خود نبود. در این مــدت که 30 ماه 
به طــول انجامید آیــت اه شــاهرودی عهده دار 
ریاست مجلس اعا بود. بعد از آن اعضای مجلس 
 ســید محمد باقــر حکیم را به ریاســت مجلس 

برگزیدند.
آیت اه  هاشمی شاهرودی همچنین در بهمن 
73 طی حکمی از سوی آیت اه العظمی خامنه ای 
به عضویت شورای فقهای نگهبان برگزیده شد که 
تا ۲3 مرداد 78، همزمان با ریاست او بر قوه قضائیه 
در این ســمت باقی ماند، البته پس از تمام شدن 
مدت زمان ریاســت بر قوه قضائیه هم بار دیگر به 
این نهاد رفــت. حضور او در این مقام و همچنین 
تدریس در حوزه علمیه قم و آشــنایی با برخی از 
اعضای جامعه مدرســین باعث شد تا از او جهت 
عضویت در جامعه مدرســین دعوت شود. فعالیت 
ایشان در ۱0 شهریور 7۴ در جامعه مدرسین آغاز 

شد.
آیت اه  هاشمی شــاهرودی پیش از حضور در 
جایگاه قــوه قضائیه، در انتخابات خبرگان رهبری 
در اول آبان 77 از اســتان خراســان بر کرســی 
خبرگان نشســت که این عضویت تا این دوره نیز 
ادامه داشــت. ۲3 مــرداد ۱396 نیز رهبر معظم 
انقاب طی حکمی آیت اه هاشمی شــاهرودی را 
به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب 

کردند.
قولی که سران فتنه به آن عمل نکردند

مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی که در آغاز 
فتنه 88 روزهای پایانی مسئولیت خود در ریاست 
قوه قضائیه را سپری می کردند در گفت و گویی به 
آن روزها  اشــاره و تصریح کردند: در ماه  های آخر 
مســئولیتم بود. در مرداد 88 مسئولیت من تمام 

می شد.
آیت اه هاشمی شــاهرودی در ادامه خاطرات 
خود از آن روزها تاکید کرده بود: یک جلسه آقای 
موسوی و آقای هاشــمی را به قوه قضائیه دعوت 
کردیم. آقای موسوی برای تظاهرات اعامیه داده 
بود. گفتم »آقا! این کار را نکنید و از این کار دست 
بکشــید«. گفتم »اگر به نتایج انتخابات اعتراضی 
داریــد، آقا قبول دارند و هیئتی را برای بررســی 
معین می کنند.«، گفت »شرط لغو بیانیه  این است 
کــه به من اجازه بدهند در صدا و ســیما صحبت 
کنم«. گفتم می شــود این کار را کرد. به دفتر آقا 
زنگ زدم. آقای جلیلی تازه دبیر شــورای امنیت 
شده بود. به ایشــان هم زنگ زدم و گفتم ایشان 
چنیــن شــرطی دارد. گفتند »ما ترتیــب کار را 
می دهیم«. گفتم »باید به صدا و سیما بگویید که 
زمان بگذارند که ایشان صحبت کند«. بعد گفتم 
»آقایان با شــرط شما موافقند، شما هم تظاهرات 

را لغو کنید.«
آنجا پیش ما قــول داد این کار را بکند و آنها 
هم واقعاً حاضر بودند که به ایشــان برای صحبت 
در تلویزیــون وقت بدهند، اما از پیش ما که رفت، 
نمی دانم کدام خّناســان ذهنش را عوض کردند و 

کار خودشان را کردند.
گفتنی اســت پس از آنکه آیت اه هاشــمی 
شاهرودی در مرداد ۱378 به ریاست قوه قضائیه 
منصوب شد روزنامه های زنجیره ای که در هجمه 
به مقدسات اســامی و ارزش های ملی و میهنی 
همــه چارچوب ها را بــه کناری گذاشــته بودند 
علیه رئیس  جدید قوه قضائیه دســت به جوسازی 
زدند، برخورد قانونی دســتگاه قضا با روزنامه های 
زنجیره ای در سال ۱379 به این جوسازی ها شدت 

بیشتری بخشید!

رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
در جوار حرم كریمه اهل بیت)ع( آرام می گیرد

گفت:  ارتش  دریایــی  نیروی  فرمانده 
همکاری های فنی نیروهای دریایی ایران و 
روسیه که از گذشته وجود داشته است، در 

آینده بیشتر خواهد شد.
ژنــرال  اســیپنوف، معاون رئیس ســتادکل 
نیروهای مســلح روسیه که به ایران سفر کرده، 
همراه با ســفیر این کشــور و هیئت همراه، با 
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ایران دیدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش تســنیم، در ایــن دیدار معاون 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گزارشی از 
روند تشکیل کمیسیون مشترک نظامی دو کشور 

و محورهای توافق طرفین ارائه کرد.
ژنرال اسپینوف با اشاره به روابط تاریخی ایران 
و روسیه، زمینه های فراوان موجود برای همکاری 
دو کشور را مورد تأکید قرار داد. سرلشکر باقری 
هم در این دیدار با یادآوری شرایط بسیار حساس 
کنونی منطقه و جهان و ضرورت ایجاد پیوندهای 
همگرایی بین نیروهای مسلح ایران و روسیه علیه 
تروریســم، گفت: موفقیت نیروهای مســلح دو 
کشــور در فرایند مقابله با تروریسم در سوریه و 
شکست تروریست های تکفیری و حامیان آنها در 
منطقه، بیانگر عزم و ظرفیت های ایران و روسیه 

برای مقابله با تهدیدات موجود است.
رئیس  ســتادکل نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایــران تأکیــد کــرد: ظرفیت هــای 

ژئوپولیتیکی و ژئواســتراتژیکی ایران و روسیه 
ایجاب می کند نیروهای مسلح دو کشور با نگاهی 
بلندمدت، حوزه های همکاری فی مابین را تدوین 
کنند و توســعه دهنــد و در چارچوب توافقات 
کمیسیون مشــترک نظامی، آنها را مدیریت و 

برنامه ریزی کنند.
ژنرال اســپینوف همچنین بــا امیر دریادار 
حســین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران دیدار و گفت وگو کرد. به 
گزارش مهر، در حاشیه این دیدار سردار حسین 

خانــزادی در جمع خبرنــگاران درباره مباحث 
مطرح شــده در آن، گفت: محور گفت وگوها و 
مذاکرات امروز، بیشــتر بر پایه تعامات در دریا 
در حوزه های عملیاتی، فنی و آموزشــی، تبادل 
ناوگروه ها و برگزاری رزمایش ها و مقابله با دزدی 

دریایی بود.
وی افزود: همکاری های فنی نیروهای دریایی 
ایران و روسیه که از گذشته وجود داشته است، 

در آینده بیشتر خواهد شد. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره همکاری 

در حوزه تجهیزات زیرســطحی با روسیه، اظهار 
داشــت: قطعا موضوع زیردریایی برای بیشــتر 
کشــورهای دنیا موضوع مهمی اســت و کشور 
روسیه در زمینه ساخت زیردریایی و تسلیحاتی 
از این دســت پیشــگام اســت. البته جمهوری 
اســامی ایران هم به دســتاوردهای زیادی در 
زمینه زیردریایی ها دســت پیدا کرده است و به 
زودی تــا یک ماه دیگر اولین زیردریایی کاس 
متوسط فاتح جمهوری اسامی ایران به ناوگان 

نیروی دریایی ارتش الحاق خواهد شد.
سردار خانزادی اظهار داشت: در این فضا قطعا 
گفت وگوهای مربوط به این موضوع میان ایران 
و روســیه برقرار خواهد بود و ناوگان زیردریایی 
جمهوری اسامی ایران حتما توسعه پیدا می کند.
دومین کمیسیون مشترک نظامی ایران و روسیه

برگزار شد
دومین کمیسیون مشترک نظامی جمهوری 
اسامی ایران و فدراسیون عصر دیروز با حضور 
برخی مقامات نظامی دو کشــور در محل ستاد 
کل نیروهای مســلح برگزار شد. در این اجاس 
که ریاست آن برعهده سردار قدیر نظامی، معاون 
بین الملل ستاد نیروهای مســلح ایران و ژنرال 
اســپینوف، معاون رئیس  ســتاد کل نیروهای 
مسلح روسیه بود، دو طرف در مورد زمینه های 
همکاری نظامی بین نیروهای مســلح دو کشور 

به گفت وگوهای تخصصی پرداختند.

سردار خانزادی پس از دیدار با معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه:

همکاری  فنی نیروهای دریایی ایران و روسیه شتاب می گیرد

کمک 3۰۰ میلیون تومانی یک خّیر 
به کمیته امداد استان تهران

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران 
گفت:  یکی از خّیرین ۳00 میلیون تومان نقدی برای امور مددجویان 

به کمیته امداد استان تهران کمک کرد.
به گزارش فارس، محمد هادی ســیف معاون توســعه مشارکت های 
مردمــی کمیته امداد اســتان تهــران با بیان اینکه خّیریــن با کارهای 
خیرخواهانه و خداپســندانه با خالق خود معامله می کنند، گفت: یکی از 
خیرین نوع دوســت 300 میلیون تومان نقدی برای امور مددجویان به 

کمیته امداد استان تهران مساعدت کرد.
وی با اشاره به اینکه به درخواست فرد خّیر این مبلغ برای برای خرید 
ســبد کاا هزینه می شود، افزود: هزار سبد کاا برای مددجویان نیازمند 

تهیه و بین آنها توزیع می شود.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران ادامه 
داد: سبدهای کاا شامل برنج ایرانی، حبوبات، ماکارونی، سویا، روغن مایع، 
رب گوجه و چای اســت که در کمترین زمان ممکن این سبدها تهیه و 

بین خانوارهای نیازمند مناطق محروم استان توزیع می شود.
سیف با  اشاره به اینکه توزیع سبدهای کاا با دعوت از این فرد خّیر و 
حضور وی انجام می شود، تاکید کرد: خانوارهای ساکن در مناطق محروم 

استان تهران اولویت اول دریافت سبدهای کاا هستند.
وی با دعوت از همه خیرین و نیکوکاران اعام کرد: خیران می توانند 
کمک های نقدی خود را از طریق شماره تلفن گویای 7355 ویژه استان 
تهران و کمک های غیرنقدی شــامل سبدکاا، پوشاک و لوازم خانگی را 

به ادارات کمیته امداد در استان تهران تحویل بدهند.
 مطالبات فرهنگیان

 تا پایان سال جاری پرداخت می شود
معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: بخش عمده ای از مطالبات جاری فرهنگیان که از ســال 
گذشته به امسال انتقال یافت پرداخت شده و بخش کوچکی ازآن 

باقی مانده که تا پایان سال جاری پرداخت می شود. 
به گزارش ایرنا، علی الهیار ترکمن در گردهمایی دو روزه ذیحسابان 
آموزش و پرورش سراســر کشور در بوشهر افزود: این مطالبات مربوط به 
حق الزحمه امتحانات و خرید خدمات آموزشــی اســت که بخشی از آن 
تخصیص گرفته و بزودی از طریق خزانه پرداخت و مابقی تا آخر ســال 

پرداخت می شود. 
وی در ارتباط با مطالبات سال های گذشته اظهار داشت: 

 مجموعه معاونت توســعه، مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با جدیت به دنبال تحقق خواســته های فرهنگیان اســت و اگر 
 جاهایی تاخیری دیده می شــود به دنبال نقدینگی است که باید از خزانه 

تامین شود. 
وی در باره بیمه ها گفت: بیمه های ایثارگران شاغل در وزارت آموزش 
و پرورش به موجب مصوبه دولت از بنیاد شــهید به دستگاه های اجرایی 
منتقل و براساس یک تفاهم نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیمه دی 
همه ایثارگران شاغل وزارت آموزش و پرورش از اول آبان ماه زیرپوشش 

بیمه های تکمیلی هستند و از این بابت نگرانی وجود ندارد. 
معاون توســعه و مدیریت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: 
همه فرهنگیان ایثارگر که زیر پوشــش بیمه تکمیلی قرار دارند باید به 

ادارات تعاون استان ها مراجعه و کار خود را پیگیری کنند.

با اقامه نماز به امامت رهبر انقاب و تشییع در تهران و قم
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کوتاه اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

3/700/000سکه تمام طرح جدید
3/500/000سکه تمام طرح قدیم

1/820/000نیم سکه
1/100/000ربع سکه

650/000گرمی
326/700هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/214دار
11/825یورو
13/067پوند

2/040لیر ترکیه
2/795درهم امارات

* با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی دیگر امکان ثبت نام در سایت 
خدمات دولت همراه، اپلیکیشن مربوطه و کد دستوری #4* وجود ندارد؛ 
اما کماکان دفاتر پلیس 10+ پذیرای متفاضیانی هســتند که به هر دلیل 

زمان ثبت نام کارت سوخت المثنی را از دست داده اند.
* بانک مرکزی اعام کرد برای پاسخگویی به این تقاضا و تامین ارز 
مورد نیاز، از امروز تمام صرافی های مجاز می توانند از طریق بانک های 
عامل نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی برای مشتریان خود اقدام 
کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بازار ارز روند با ثبات 
خود را متناسب با عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهد داد. بنابراین 
مردم عزیز، به تاکتیک های داان و واسطه های نوسان گیر در بازار 
توجه داشته باشــند و در صورت نیاز به اسکناس مورد نیاز، برای 

تقاضای واقعی خود به صرافی ها و بانک های عامل مراجعه کنند.
* عضو هیئت  مدیره خانه معدن ایران در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، با تأکید بر اینکه برای رونق اقتصاد و به تبع آن  اشتغال و رفاه عمومی 
باید به بخش معدن توجه بیشتری شود، اظهار کرد: اقتصاد را از هر زاویه ای 
نگاه کنیم با معدن ارتباط پیدا می کند، یعنی صنعت زمانی می تواند رشد 
کند که معدن رشــد کرده باشــد و بتواند مواد اولیه صنعت را فراهم کند، 
پس معدن به عنوان یک زیربنا در زمینه اقتصادی مطرح است.علی الماسی 
با بیان اینکه معدن موتور محرکه برای توســعه است، تصریح کرد: در کنار 
بحث معدن موضوع اکتشاف مطرح است، یعنی اگر چنانچه بخش اکتشاف 

رونق یابد به تبع آن بخش معدن رونق پیدا خواهد کرد.
* مدیــرکل دفتر حفاظت و امور مشــترکین شــرکت مدیریت منابع آب 
ایران با  اشاره به این که بیش از 80 درصد آبخوان ها ممنوعه شده و یا فاقد 
پتانسیل آب زیرزمینی هســتند، گفت: طی سه سال گذشته، از برداشت 
غیرمجاز 2/3 میلیارد مترمکعب آب از آبخوان های کشــور جلوگیری شده 
است. سیدمحمدعلی مصطفوی، طرح در حال اجرای احیا و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی کشور را تنها راه احیای آبخوان ها دانست و با  اشاره به 
آخرین آماربرداری سراسری در کشور )منتهی به سال 1390( اظهار کرد: 
حدود 800 هزار حلقه چاه با برداشــت 46 میلیارد متر مکعب شناســایی 
شــده است که حدود 60 درصد این چاه ها دارای پروانه بهره برداری معتبر 
بوده و حدود 15 درصد از کل برداشــت گزارش شــده مربوط به چاه های 

غیرمجاز کشور است.

رئیس  ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان تهران اعام کرد: تعداد شکایت های 
خودرویی مردم در سراسر کشور سال ٩٦ دو 
هزار و ٦٧ مورد بود که در ٩ ماه امسال رشد 

سه برابری داشته است.
یداه صادقی در گفت و گو بــا خبرگزاری ایرنا 
گفت: ســال گذشــته باوجود انجام واردات و تولید 
خودرو، با مشــکات کمتری در بازار خودرو همراه 
بودیم این در حالی است که امسال با توجه به موضوع 
منع واردات، عدم ایفای تعهدات کامل واردکنندگان 
و افت تولیــد خودرو، شــکایت خودرویی به طور 

چشمگیری افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد شکایت های خودرویی مردم در 
سراسر کشور ســال 96 دو هزار و 67 مورد بود اما 
در 9 ماه گذشته امســال با رشد سه برابری تا این 

مقطع از سال به 6 هزار و 366 مورد رسیده است.
رئیس  ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران اعام کرد که از مجموع هشــت هزار و 433 
شکایت خودرویی سال های 96 و 97، چهار هزار و 

700 مورد به تشکیل پرونده منجر شده است.
صادقی ادامه داد: تبدیل شــکایت ها به پرونده 
به این معناســت که در فرآیند رســیدگی، تخلف 
شرکت های خودروساز یا عرضه کننده احراز و پرونده 

به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس  سازمان صنعت استان تهران:

امسال شکایت مردم از خودروسازان 3 برابر شده است

به گفتــه وی، یک هزار پرونده شــکایت های 
خودرویی نیز اینک در دست بررسی است که طی 
هفته آینده به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
رئیس  ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهــران اظهار کرد: موضــوع دو هزار و 733 پرونده 
شــکایت، خارج از تعهدات قراردادی بین خریدار و 
فروشــنده تلقی و به دلیل وارد نبودن شکایت، این 

پرونده ها مختومه و کنار گذاشته شده است.

صادقی عنوان عمده تخلف هــای خودرویی را 
ایفا نکردن تعهدات و مطالبه وجه اضافه بر تعهدات 

شرکت های خودرویی برشمرد.
وی با اشاره به مدت زمان پیگیری و رسیدگی به 
شکایت های خودرویی گفت: از زمان ارسال شکایت، 
پیگیری های ازم از سوی مسئوان مربوطه صورت 
می گیرد و طی نامه ای به شــرکت متعهد، 10 روز 
فرصت داده می شــود تا یا رضایت شاکی را جلب یا 

دایل خود را درخصوص روند عملکردی که داشته اند 
گزارش کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: پس از مهلت 10 روز 
اگر شاکی رضایت داد پرونده مختومه اعام می شود 
در غیر اینصورت شکایت موردنظر در کمیته مربوط 
از نظر مباحث حقوقی، فنی و تجاری مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.
صادقی عنوان کرد: در ادامه رسیدگی و به دنبال 
صدور رای در کمیته، پرونده به تعزیرات حکومتی 

ارسال می شود.
وی درباره مدت زمان تشــکیل جلسات کمیته 
رسیدگی به شکایت های خودرویی نیز گفت: زمان 
تشکیل جلســات این کمیته به میزان پرونده های 
ارسال شده بستگی دارد و در شرایط کنونی هفته ای 

یک بار تشکیل جلسه می دهد.
رئیس  ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران با بیان اینکه این ســازمان مرجع دریافت و 
رسیدگی به شــکایت های خودرویی شهروندان در 
کل کشور است افزود: همه افراد شاکی از شرکت ها 
درباره روند فروش و تحویل خودروهای تولید داخلی 
و خارجی می توانند شکایت خود را برای رسیدگی به 
کمیته نظارت بر تخلفات خودرویی در این سازمان 

ارجاع دهند.

رئیس  اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره 
به افزایش چشمگیر قیمت گوشت، از واردات 
دام زنده برای کنترل قیمت گوشت خبر داد. 
علی اصغر ملکی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
از واردات دام زنده برای کنترل قیمت گوشــت در 
بازار خبر داد و گفت:  شــرکت پشتیبانی امور دام 
کشور مجوز واردات در سطح گسترده را از سازمان 
دامپزشــکی کشــور گرفته و با واردات آن قیمت 

گوشت در بازار متعادل می شود. 
وی افزود: حجم واردات دامی که قرار اســت، 
انجام شــود حــدود 250 هزار راس دام ســبک 
پیش بینی شــده و با ورود آن به کشــور می تواند 
جلوی افزایش قیمت یافته چند ماه گذشــته را تا 

حدی بگیرد. 

رئیس  اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه 
استعام قیمت ها از کشور رومانی برای واردات انجام 
شده،  گفت: پیش از این پیشنهاد واردات به عنوان 
راهکاری برای کاهش قیمت در بازار ارائه شده بود 
که به تازگی موافقت شده است. در ماه های گذشته 
توزیع گوشــت منجمد در بازار انجام می شــد، اما 

نتوانست قیمت را در بازار بشکند. 
گفتنی است، ساانه حدود 870 هزار تن گوشت 
قرمز در کشور تولید می شود و نیاز به واردات حدود 
130 هزار تن گوشــت از خارج است تا نیاز کشور 
تامین شود. قیمت گوشت در کشور طی چند ماه 
گذشته تا حدود 50 درصد افزایش یافت و به کیلویی 
80 هزار تومان هم رســید و قیمت به اندازه ای باا 
رفت که از توان خرید قشــر متوســط جامعه هم 

خارج شــد. حال باید از مسئوان پرسید آیا تنها 
راهکار کنترل قیمت گوشــت تنها واردات است؟ 
آیا نمی توان با تولید علوفــه در داخل و بی نیازی 
از واردات 70 درصدی به خارج و حمایت از تولید 
کنندگان قیمت را پایین آورد؟ آیا افزایش بهره وری 
و حمایت از دامــداران نمی تواند منجر به افزایش 
تولید و کاهش قیمت شود؟ در همین زمینه، علیرضا 
عزیزالهی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: براساس 
شنیده ها،  برای شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان 
دســتگاه تنظیم بازار کشور این امکان فراهم شده 

است و عموم چنین امکانی ندارند. 
وی با اشــاره به اینکه با توجه به کمبودی که 
در کشــور داریم باید واردات انجام شود، افزود: در 

کنار این مسئله، ما اعتقاد داریم جلوی صادرات نیز 
نباید گرفته شود که متاسفانه این اتفاق افتاده است. 
مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران درباره 
دایل افزایش قیمت گوشت گوسفندی گفت:  دلیل 
این مســئله قاچاق نیست، بهره برداران عشایری و 
روستایی کشور کاهش یافته و این باعث شده تولید 
در بخش عشایری و روستایی کم شود؛ اما تقاضا که 
قرار بود کاهش یابد کاهش نیافته و افزایش یافته 

است بنابراین با کمبود مواجه شده ایم. 
به گفته عزیزالهی، در سال های گذشته نیز ما 
گوشــت وارد می کردیم که این واردات به صورت 
گوشت منجمد گوســاله برزیلی بود که هم اکنون 
چندان مــورد اســتقبال مصرف کننــدگان قرار 

نمی گیرد.

صدور مجوز وارداترئیس  اتحادیه گوشت گوسفندی خبر داد
 برای کاهش قیمت گوشت

در شــرایطی که بیژن زنگنه، وزیر نفت با 
رویکرد افزایش خام فروشــی به دنبال خنثی 
سازی اثر تحریم ها بود، این سیاست ها در نهایت 
نتیجه معکوس داد و وابســتگی کشور به نفت 

افزایش پیدا کرد! 
پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، 
صادرات نفت کشور روندی نزولی به خود گرفت و با 
توجه به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای 
نفتی، زنگ خطری جدی را برای دولت به صدا درآورد. 
البتــه بررســی مواضع وزارت نفت در دولت نشــان 
می دهد که تنها راهکار این وزارتخانه برای جلوگیری 
از اثرگذاری تحریم ها، افزایش خام فروشی بوده است!
در واقع مسئولین وزارت نفت معتقدند که ایران 
باید به قدری بازار فروش نفت خام خود را گســترش 
دهد که حذف ایران از این بازار برای آمریکا امکان پذیر 
نباشد. در این راهبرد ما باید آن قدر نفت خام بفروشیم 

که کشور دیگری نتواند جای خالی ما را در بازار جهانی 
پر کند بدین صورت کسی جرئت تحریم  ایران را پیدا 

نمی کند. 
بررسی عمکلرد بیژن زنگنه حاکی از این واقعیت 
است که تمامی تاش وزارت نفت در این شش سال 
متمرکــز بر افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام 
بوده است؛ اما متاسفانه این رویکرد نه تنها مانع افزایش 
بهره بری از منابع نفتی کشــور شــده بلکه با افزایش 
وابستگی فروش نفت ایران به بازارجهانی، اثرگذاری 

تحریم های نفتی را نیز افزایش داده است.
در این بین اخبار و آمار منتشر شده نشان می دهد 
که پس از خــروج آمریکا از برجام تــا کنون میزان 
صادرات نفت ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز 
کاهش یافته که این موضوع نتیجه سیاست نادرست 

وزارت نفت در این چند سال بوده است. 
در این راستا رویترز مدعی شده است که صادرات 

نفت خام ایــران در هفته اول اکتبر )مهرماه( تا 1/1 
میلیون بشــکه در روز سقوط کرده است. در این بین 
اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس  ســازمان برنامه و 
بودجه 12 آذر در گرامیداشت معلوان که اندکی پس 
از انتشار به طرز عجیبی از خروجی همه رسانه ها پاک 
شد، قابل توجه بود: »امسال فروش نفت ایران نسبت 
به ســال گذشته از 2/5 میلیون بشکه در روز به یک 

میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.«
با شکســت کامل اســتراتژی زنگنه، حاا وزارت 
نفت در انفعال کامل به ســر می برد و عزم و اراده ای 
کافی برای اجرای هیچ راهکاری را ندارد. در این بین 
حتی تنها راهکار مطرح شده توسط کارشناسان برای 
خنثی سازی تحریم های نفتی)عرضه نفت در بورس( 
نیــز به خاطر عدم پیگیری وزارت نفت به درســتی 

اجرایی نشده است.
عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی 

در صادرات نفت از جمله راهکارهای موثر برای دورزدن 
تحریم های نفتی به شمارمی آید که خود، زمینه توسعه 
صنایع پاایشی را فراهم کرده و قدم به قدم از وابستگی 

کشور به بازار جهانی نفت کم می کند. 
همچنین در صورت حمایت از عرضه نفت در بورس 
و توسعه آن و زمینه سازی برای ورود سایر کشورهای 
منطقه در بورس انرژی، بورس ایران در آینده می تواند 
به مرجع قیمت گذاری نفت تبدیل شــده و ایران به 
عنوان اولین دارنده منابع هیدروکربوی به هاب انرژی 

منطقه تبدیل شود. 
ازم به ذکر است عرضه نفت در بورس و مشارکت 
بخش خصوصی و توســعه صنایع پاایشی از جمله 
سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی هستند که تاکنون 
عزم کافی در وزارت نفت برای اجرای آنها وجود نداشته 
است. باید دید که آیا تکنوکرات های وزارت نفت اقدامی 

اساسی برای اجرا و به ثمررسانی آنها می کنند؟

نتیجه غفلت از سیاست های اقتصاد مقاومتی

سیاست خام فروشی  سبب افزایش وابستگی به نفت شد

یادبود

تسلیت
انا ه و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر پورعلی
معاونت محترم فرهنگی - اجتماعی 

سازمان منطقه آزاد کیش
با نهایت تأســف و تاثر درگذشــت پدرهمسر 
گرامیتان را تســلیت عرض نموده و از درگاه 
خداونــد متعــال برای آن مرحــوم آمرزش و 
برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید.
جزیره کیش: مرتضی ناظری - علی رئیسی

باباجون عزیزم، فریدون پارس نژاد، 
امروز دومین سالگرد پر کشیدنتان را رقم می زند. 
جای خالی شما را سنگینی زمان هم پر نمی کند. 
افسوس ندارم، این دنیا پر از خالیست. هر روز هر 

لحظه به یادتان هستم و خواهم بود.
دوستدار و دلتنگ شما، ونوس

رئیس  اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با پر بودن انبارها و 
گمرکات، در ایام زمستان و شب عید کمبودی در مواد غذایی وجود 

نخواهد داشت.
 محمد آقاطاهر در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با شرایط بازار مواد غذایی 
در ســال جاری اظهارداشت: 9 ماهه ابتدایی امســال به دور از کمبود مواد 
غذایی و در شرایطی گذشت که همواره قیمت محصوات روند رو به رشدی 

را به خود گرفته بود.
وی با تاکید بر اینکه هر ساله قیمت محصوات به طور معقول و نسبی 
افزایش می یابد، افزود: در سال جاری در کنار رشد منطقی قیمت مواد غذایی، 
نوسانات نرخ دار رشد فزاینده ای را برای محصوات غذایی به همراه داشت 
و این موضوع عاملی شد تا پیش بینی های بازار محقق نشود و حتی می توان 

مدعی شد رشد قیمت ها بیش از افزایش نرخ ارز به ویژه دار بوده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: با رشد قیمت دار برخی 
از خانواده ها که توان مالی مناســبی داشــتند طی 15 روز بیش از مایحتاج 

همیشگی خود را از بازار خریداری کردند.
آقاطاهر، کااهای این صنف را به چهار گروه کااهای اساسی با حمایت 
دولتی، کااهای وارداتی، کااهای تولید داخل و کااهای قاچاق دسته بندی 
کرد و گفت: نوسانات نرخ دار همواره بیشترین تاثیر خود را بر کااهای وارداتی 
و قاچاق می گذارد که در این بین کااهای قاچاق عموما در صنف بنکداران 
مواد غذایی، تنقات هستند و در کنار آن پیش بینی می شود با توجه به آنکه 
محصوات وارداتی با نرخ های متفاوت ارز به کشــور وارد شده و وارد خواهد 

شد، روند افزایشی قیمت خود را ادامه دهند.
وی در رابطه با تامین کااهای اساســی یادآور شــد: به واسطه حمایت 
دولت، در تامین کااهای اساســی هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها در چند 
ماه گذشــته در پی افزایش تقاضا برخی از اقام کااهای اساســی با کمبود 
مواجه شد که این مشکل در حال حاضر رفع شده است و پیش بینی می شود 
با توجه به وجود انواع مواد غذایی در گمرکات و انبارها، زمستان و ایام سال 
نو کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
گفت: در شرایط فعلی مهم ترین موضوع، کاهش قدرت خرید مردم است و این 
موضوع عاملی شده تا برخی از مواد غذایی همچون لبنیات، آجیل و خشکبار 
و مرغ از ســبد خانوارها خارج شود که در نهایت با خروج این اقام، سامت 
خانــوار مورد تهدید قرار خواهد گرفت. برای افزایش قدرت خرید خانواده ها 

باید قدرت پول کشور تقویت شود.

رئیس  اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
کمبودی در اقام شب عید نداریم

معاون معماری و شهرســازی وزیر راه گفت: شهرداری ها باید 
از تخلفات شــهری جلوگیری کنند و نباید با جریمه یک تخلف را 

قانونی جلوه دهیم. 
محمد ســعید ایزدی در اولین دوره آموزشی بازآفرینی شهری ایران با 
تأکید بر اینکه جریان بازآفرینی شهری باید تداوم داشته باشد تا این جریان 
و برنامه نهادینه شود، افزود: نمی توان انتظار داشت که مشکات یک محله 
با احداث یک درمانگاه حل شــود؛ هر محله  عاوه بر مراکز درمانی، نیازمند 

مکان های آموزشی، تفریحی و ورزشی است.
وی افزود: اگر بخواهیم 130 هزار هکتار بافت فرســوده را بازســازی و 
احیا کنیم نیازمند یک جریان سازی 10 ساله است. برای این امر 18 اصل 
در سند ملی راهبردی بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده 
وجود دارد که در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده است پس 
تأکید ما این است که برچسب بازآفرینی را بر روی هرچیزی نصب نکنیم.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه با تأکید بر اینکه باید دیدبان شهر 
ایجاد شود که از جنس مردم باشد، گفت: دیدبان شهر که نهادی از جنس 
مردم اســت به زودی ایجاد می شــود تا مردم بتوانند هر واقعه بدی که در 

شهر رخ می دهد را از مسئوان مطالبه کنند.
ایزدی تصریح کرد: امروز شهرهای ما در کشور راه حلی بجز بازآفرینی 
ندارند پس باید تاش کنیم به بازآفرینی شهری توجه شود هرچند معتقدیم 
در کنار این سیاســت باید به توســعه حمل ونقل عمومی، حفاظت و سایر 

سیاست ها نیز توجه ویژه ای شود.
وی با بیان اینکه متأســفانه تخلفات شهری در برخی موارد با گرفتن 
جریمه ها مرتفع می شــوند، ادامه داد: شهرداری ها باید از تخلفات شهری 
جلوگیــری کننــد و نباید با جریمه یــک تخلف را قانونــی جلوه دهیم. 
کمیسیون های ماده 5 و 100 شهرداری به درآمدزایی شهری تبدیل شده اند 

پس باید این جریان اصاح شود و قانون مداری جزء اولویت ها قرار بگیرد.
معــاون معماری و شهرســازی وزیــر راه افزود: در دو دهه گذشــته 
راه حل هایی که برای بازآفرینی شهری صورت گرفته عمدتاً کالبدی بوده و 

به صورت ریشه ای این معضات برطرف نشده است.
ایزدی با اشاره به اینکه با تعریض خیابان ها چیزی از بافت های تاریخی 
باقی نمانده است، گفت: متأسفانه هیچ اثر ماندگاری در عرصه معماری در 
طول 30 ســال گذشــته از خود به جای نگذاشته ایم در حالیکه با گذشت 
ســال ها از احداث نقش جهان هنوز از این پروژه معماری ایرانی اســامی 
به نیکی یاد می شــود. برای نسل های بعدی خود آلودگی هوا و ترافیک به 
یادگار گذاشته ایم و نگاه ما از باا به پایین است. وی با اشاره به اینکه سالها 
درگیر بحث های درمان سکونت گاه های غیر رسمی بوده ایم، افزود: هرچند 
تاش های زیادی برای کند کردن روند رشــد سکونت گاه های غیر رسمی 
شده است اما اگر برای حل سایر مشکات مثل بحران  خشکسالی به نتیجه 
مطلوبی نرسیم در سال های آینده با جابه جایی جمعیت روبرو خواهیم شد. 
پس باید برای پیگیری این رخداد مهم برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:
تخلفات شهری نباید با دریافت جریمه 

قانونی شود

یک کارشناس حوزه آب گفت: شرکت های 
آب و فاضــاب عاقه ای به کاهش مصرف آب 

ندارند!
داریوش مختاری، در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
داشت: بر اساس اعام بانک جهانی، سرانه مصرف آب 
خانگی برای کشورهای بیابانی هم چون ایران باید 70 
لیتر در شبانه روز باشد، اما این در شرایطی است که 
اکنون در ایران حدود 200 لیتر در شبانه روز مصرف 

صورت می گیرد.
وی افــزود: در ســال 1395، قانونــی باعنوان 
بهینه ســازی آب شرب شــهری و روستایی ازسوی 
مجلس شورای اســامی به دستگاه ها اباغ شد که 
قرار بود براســاس آن، تعرفه های بخش آب منطقی 

شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
این کارشناس حوزه آب با تاکید بر این مسئله که 
باید برای اجرای درست اصاح تعرفه آب، سازوکارهای 
متعددی در نظر گرفته شود، تصریح کرد: باید به سمت 
نگاه مشــارکتی در میزان مصرف آب پیش برویم تا 
جایی که میزان مصرف آب در ایران به 100 لیتر در 

شبانه روز کاهش یابد.
مختاری با اشاره به وضعیت کشورهای دیگر در 
میزان مصرف آب گفت: در حال حاضر در کشورهای 
اروپایی علیرغم این که پرباران هستند، میزان سرانه 
مصرف آب تنها 150 لیتر در شــبانه روز اســت که 
این مســئله را نیز تا حد زیــادی مدیریت می کنند. 
عاوه بر این در کشــورهای دیگر هم چون سنگاپور 

و ژاپــن، هدررفت آب تا حد قابــل قبولی مدیریت 
شده، به گونه ای که اکنون میزان هدررفت آب در این 

کشورها تک رقمی است
ایــن کارشــناس، بــا تاکید بر این مســئله که 
شــرکت های آب و فاضاب علیرغم اقداماتی که در 
ظاهر انجام می دهند، عاقه ای به کاهش مصرف آب 
ندارند، ابراز کرد: ممکن اســت به دلیل این که درآمد 
این شــرکت ها از این راه تامین می شــود، نخواهند 
میــزان مصرف آب را کاهــش دهند. به همین دلیل 
به نظر می رســد باید ســازوکاری اندیشیده شود که 
شــرکت های آبفا برای کاهش مصــرف آب اقدامات 

جدی انجام دهند.
درحال حاضر، 334 شهر با جمعیت 34/5 میلیون 

نفر، تحت تاثیر تنش آبی هستند که این مسئله نیز 
چالش های زیادی را به وجود آورده اســت، البته در 
این بین، وزارت نیرو بیکار ننشسته و اقداماتی را انجام 
داده اســت تاجایی که چندی پیش در شورای عالی 
آب، طرحی تدوین و ارائه شد که بر اساس آن تا سال 

1400، شهر تحت تنش نخواهیم داشت.
این طرح در قالب نقشــه راه و برنامه مشخص به 
موضوعــات متنوعی از جمله تامین، ارتقای کیفیت، 
کاهش هدررفت آب و تامین منابع مالی پرداخته است. 
عاوه بر این نیز، بر اساس گفته های رضا اردکانیان - 
وزیر نیرو - در ایحه بودجه سال 1398، چارچوب های 
اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب 

آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود.

یک کارشناس حوزه آب:

شرکت های آب و فاضاب عاقه ای به کاهش مصرف آب ندارند!

در پی سیاست های تنش آفرین رئیس جمهور 
آمریکا، بازارهای جهانی نفت، طا و اوراق بهادار 
با نوسان شــدید به استقبال سال نو میادی 

رفتند.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از رویترز، 
دوشــنبه شب، سقوط بازارهای ســهام با نگرانی از 
بسته شــدن دولت در آمریکا و افت اقتصاد جهان، 
باعث ســقوط سنگین قیمت نفت خام شد تا جایی 
که قیمت ها به پایین ترین سطح خود در بیش از یک 

سال اخیر رسید.
پیش از بسته شــدن زودهنگام بازارها به علت 
تعطیات کریسمس، قیمت نفت آمریکا به پایین ترین 
ســطح خود از 26 جون )تیر( 2017 رسید. قیمت 
نفت برنت نیز به ضعیف ترین قیمت خود از آگوست 

)شهریور( 2017 تاکنون رسیده است.
قیمت های نفت نزدیک به 40 درصد نســبت به 
رکورد ماه اکتبر )آبان( خود پایین آمده و این درحالی 
اتفاق می افتد که ادامه اختافات تجاری بین آمریکا 

و چین به رشــد اقتصادی جهان و تقاضا برای نفت 
آسیب رسانده است.

قیمت هر بشــکه نفت خام برنت دریای شمال، 
به عنوان مرجع بین المللی قیمت نفت، 3/41 دار و 
به میزان 6/30 درصد سقوط کرد و در آستانه کانال 
49 دار، یعنی 50/69 دار رسید. همچنین قیمت 
هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، 
دبلیوتی آی، 2/91 دار معادل 6/38 درصد ســقوط 

کرد و به 42/68 دار رسید.
بازارهای جهانی درحالی تحت فشار قرار گرفته اند 
که تعطیل شدن دولت آمریکا، نگرانی های مربوط به 
رشد اقتصادی را تشدید کرده است. سرمایه گذاران 
از بازار سهام و نفت به سوی سرمایه های امنی نظیر 

طا و اوراق قرضه دولتی پناه می برند.
بدترین سقوط تاریخ وال استریت

همچنیــن روز دوشــنبه، دو شــاخص مهــم 
وال استریت بدترین شــب کریسمس تاریخ خود را 
ثبت کردند؛ داوجونز 500 واحد ریزش کرد و به زیر 

22 هزار واحد ســقوط کرد. اس اندپی هم با سقوط 
20 درصدی نســبت به رکوردهای اخیر، به آستانه 

تحمل فنی خود رسید.
به گزارش سی ان بی سی، بازارها به آشفتگی های 
اخیر واشنگتن واکنش نشان می دهند و این در حالی 
اســت که تعطیلی دولت ممکن است تا سال آینده 

میادی طول بکشد.
گزارش ها حاکی از آن اســت که ترامپ در حال 
مذاکــره در مورد راهی برای اخــراج جرومی پاول، 
رئیس فدرال رزرو اســت. این موضوع عاوه بر سقوط 
اخیر بازارهای مالی، وزیر خزانه داری آمریکا، استیون 
منوچین، را بر آن داشــت تا برای مقابله با ســقوط 
احتمالی سیستم مالی آمریکا، دست به دامن مدیران 

عامل 6 بانک بزرگ آمریکا شود.
به این آشفتگی های سیاسی، استعفای وزیر دفاع 
آمریکا، جیمز متیس را می توان اضافه کرد که گفت 

دیدگاه های او با رئیس جمهور هم خوانی ندارد.
اما سقوط بازارها در روز دوشنبه، دلیل محکم تری 

هم داشــت؛ ترامپ در توییت جدید خود حمله به 
فدرال رزرو را از سر گرفت و گفت: »تنها مشکل اقتصاد 
آمریکا، فدرال رزرو است، آنها درکی از بازار ندارند«.

عاوه بر این با ســقوط سنگین بازارهای سهام و 
نگرانی ســرمایه گذاران در مورد کند شدن اقتصاد 
جهانی که ریســک پذیری را کاهــش داده و تقاضا 
برای ســرمایه های امن را باا برده است، قیمت طا 

به بااترین سطح 6 ماهه خود جهش کرد.
به گزارش رویترز، قیمــت نقدی طا 1 درصد 
جهش کــرد و به بیش از هزار و 268 دار برای هر 
اونس رسید. در طی این جلسه معاماتی قیمت طا 
تا بااترین ســطح آن از اواخر جون افزایش یافت و 
رکورد شش ماهه بیش از هزار و 269 دار برای هر 

اونس را ثبت کرد.
طا به عنوان ســرمایه گذاری امنی در شــرایط 
آشــفتگی های سیاسی و مالی به حساب می آید و از 
اواسط آگوست )شهریور( تا کنون بیش از 9 درصد 

رشد کرده است.

قیمت نفت و سهام سقوط کرد

التهاب بازارهای بین المللی با ماجراجویی های ترامپ

رئیس  اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا گفت: از ٦۰۰ واحد صنفی 
فعال در تولید کاغذ، تعداد ۱۰۰ واحد صنفی تعطیل شدند.

حسین میرباقری مهرآبادی در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
وضعیت کاغذ و مقوا در بازار اظهار کرد: در حال حاضر مشــکات کاغذ حل 

نشده و نمی توان اظهار نظری در مورد آن داشت.
وی با اشاره به اینکه مشکات مربوط در مورد کاغذ بسیار است، تصریح 
کرد: باتوجه به اینکه وزارت ارشاد مسئول تولید کاغذ است، بنابراین پرداخت 
مالیات هم باید از طریق همین وزارتخانه صورت گیرد. چرا که اتحادیه ها در 

زمینه تولید و خرید و فروش آن نقشی ندارند.
رئیس  اتحادیه فروشــندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه 600 واحد صنفی 
تولید کاغذ در تهران مشغول به فعالیت هستند، افزود: از این تعداد 100 واحد 
صنفی تعطیل شدند، بنابراین اگر این روند ادامه دار باشد مابقی واحد های فعال 
در این صنف تعطیل خواهند شد.مهرآبادی تأکید کرد: کارگروه کاغذ در وزارت 
ارشاد تشکیل شده، این درحالی است که اتحادیه کاغذ و مقوا در آن نقشی 
ندارد.به گفته وی، اتحادیه کاغذ و مقوا نزدیک به 50 سال  فعالیت می کند، 
اما هنوز مشــکات مربوط به آن زیاد است و از مسئوان درخواست می شود 
که به مشــکات این صنف توجه ویژه ای داشته باشند. درحال حاضر صنعت 
کاغذ وضعیت چندان مناسبی ندارد و متأسفانه هستند افرادی فرصت طلب 

و رانت جو که وارد بازار شده و عرصه را برای مصرف کننده تنگ تر می کنند.
گفتنی اســت، کارخانه های تولید کاغذ روزنامه و تحریر به علت حمایت 
نشدن از سوی دستگاه  های متولی تعطیل شدند. زیرا تمام نیاز بازار از طریق 
واردات انجام شــد و تولیدات این کارخانه ها دپو یا خمیر شــد. واردات کاغذ 
تحریر و روزنامه به دلیل ارائه تسهیاتی همچون ارز مبادله ای به واردکنندگان 
برای آنها جذابیت دارد، از ســوی دیگر حمایتی از تولیدکنندگان داخلی این 
محصول نمی شــود که تمام این عوامل دست  به  دست هم داد تا کارخانه ها 
به تعطیلی کشانده شــود. برخی فعاان تولید کاغذ گفتند: نهادهایی مانند 
آموزش وپرورش و وزارت ارشاد از خرید کاغذ داخلی استقبال نمی کنند و به 
سمت خرید کاغذ وارداتی می روند. کارخانه های داخلی می توانند 60 درصد نیاز 
داخلی کاغذ روزنامه و 40 درصد نیاز کل کشور به کاغذ تحریر را تامین کنند.

رئیس  اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا:
100 واحد تولیدی کاغذ

 تعطیل شده است

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/500/000پراید 1111
22/709/00035/000/000پراید 2131
23/400/00035/200/000پراید3151
74/952/600128/000/000چانگان4
 27/507/00041/000/000تیبا صندوق دار5
31/143/00046/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60060/000/000پژو 7405
8SLX 35/105/90059/500/000پژو
34/745/20058/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/000/000پژو پارس10
42/481/00080/000/000پژو پارس TU5 کاس 1113
36/286/00060/500/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/000/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10071/500/000پژو V8206 صندوقدار14
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
46/069/90091/000/000تندر پاس دنده ای19
70/000/00091/000/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000279/000/000مزدا 213
61/000/000103/000/000استپ وی22
54/361/900116/000/000 207 اتوماتیک23
114/994/000239/000/000پژو 242008
39/590/00063/000/000رانا25

قیمت خودروهای داخلی  1۳۹۷/10/۴
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افقی:
1- خجسته و همایون- فقیه بزرگ به خاک سپرده 
شــده در شــهرری 2- اصطاح قدیمی  فارسی به 
معنای فراموش کردن 3- زادگاه پیامبر بت شــکن 
- تنها- تنقل پرمصرف در ایران 4- خاک سفالگری- 
جدال و ســتیزه - درس مهم دبستانی ها - ضمیر 
ســه کیلویی 5- برادر- قاضی یــا فرماندار- اورنگ 
شاهی 6- مبدل شیر به ماست و پنیر - شهری در 
کردستان - اتحادیه شرکت های هواپیمایی 7- غارت 
کردن - آراســته- ظرف بافته شــده 8- نیمی  از 
صدای نمدمال- غاف- شــریک زندگی- بانگ ندا 
9- ظرف زمان و مکان- امروزه به معنای تنه و جثه 
به کار می رود- داســتان نویس مشــهور  دانمارکی  
برای کودکان 10- آشامنده- امر به یافتن - قومی 
در شمال کشورمان 11- وزنی بیشتر از یک سیر- 
افســوس- قصد و عزم 12- هزار کیلوگرم- از توابع 
نطنز- خرده فروش، مغازه دار - تپنده ای در ســینه 
13- خوردنی  و خوراکی در گویش کودکان - حزب 
هیتلر- شهری در ترکمنستان 14- عامل ارزان کننده 
قیمت نفت و گاز  در ســطح جهان 15- نویسنده 
کتاب جغرافیایی »معجــم البلدان« در قرن هفتم 

هجری قمری- فهرست.

عمودی:
برکنار شده مصر- دو عدد  1- رئیس جمهور 
دورقمی- پیشــوند سلب کننده 2- به زینت 
نظم آراستن- پاسخ مثبت در شیراز 3- مایع 
خوشــبو- جام قهرمانــی - حلقه محاصره 
کننــده - منطقه حفاظت شــده 4- صوت 

شماره 11301 جدو    ل

تعجب- شهری در مسیر کاشان به یزد- جانور 
بیابانــی تازه متولد شــده 5- پیرو دقت در 
کار- عطیه- کار قابل ســتایش 6- ازدواج- 
جانشــین- زخمی کننده 7- کاری را دزدانه 
انجام دادن- شیوه خوردن و نوشیدن نوزادان 
- مگس پران اسب 8- امر به آمدن- بخشش 
 - دره ای در دامنه کوه دماوند - کشتی جنگی
 9- بوی ماندگی - مکمل پرورش- بیشــتر 
جوانان با آن درگیر هســتند 10- مشهور- 
فیلمی از رسول ماقلی پور- جنگنده  در راه 
دین اسام 11- هویدا شدن- آبزی غول پیکر- 
برای  رام کننده اسب سرکش 12- مدرسه ای 
تعقیب کننده  دستگاه   - پرستار  یاور  تربیت 
منبع امواج - بن زیســتن 13- نوعی حریر 
رادیوئی  امواج  تقویت  گلی خوشبو-  نازک- 
- حکمت ارســطو 14- دست و سلطه - این 
دانشگاه یونانی در مصر آغازگر حرکت علمی 
در عصر عباسیان گردید 15- دو سوم هنر- 

ریشه دار - بخش کشنده فشنگ.

بدون نقطه کور

جمهوری اســامی ایران به لحاظ داشتن 
ویژگی ها و شرایط بســیار مهم ژئوپلتیک و 
ژئواســتراتژیک از جمله وسعت سرزمینی، 
جمعیت فعال و ســرزنده، منابع غنی نفتی و 
گازی و موقعیت جغرافیایی مناسب به قدرتی 
بی نظیر در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. 
همین موقعیت منحصر به فرد و بی نظیر سبب 
شده که کشورهای منطقه و فرامنطقه به انواع 
ابزارها و اقدامات متوسل شوند تا جلوی نفوذ 
ایران در منطقــه را بگیرند به همین دلیل با 
توجه به ناکامی به کارگیری ابزارهای نظامی به 
ابزارهای جنگ نرم متوسل شدند تا به خیال 
خود با نظام جمهوری اسامی ایران مقابله کنند.
در این گزارش به بررســی قدرت نرم، ابزارهای 
آن و راه هــای مقابله بــا آن می پردازیم و از نظرات 

ضرورت بررسی زمینه ها و اهداف  جنگ نرم
 در عصر ارتباطات

نبـرد نـرم 
در میدان نابرابر دفاعی

بخش نخست فریده شریفی

* به اعتقاد تئوری  پردازان غربی جنگ سخت در خصوص 
ایران اسامی کارآیی ندارد و به غیر از یک جنگ فرسایشی 

و شکست نتیجه ای برای غربی ها و دیگر کشورها
 به همراه نخواهد داشت.

* یک استراتژیست آمریکایی: ایران از نظر وسعت سرزمینی، 
کیفیت جمعیت، امکانات نظامی، موقعیت جغرافیایی
 و منابع طبیعی در منطقه به آنچنان قدرتی تبدیل شده
 که بلعیدن و هضم آن آسان نیست.

کارشناسان مختلف بهره می گیریم.
براســاس دیــدگاه بســیاری از متفکریــن و 
تئوری پــردازان غربی، جنگ ســخت در خصوص 
ایران کارایی ندارد و چه بسا آمریکا و دیگر کشورها در 
جنگ سخت با ایران دچار جنگ فرسایشی درازمدت 
شوند که نتیجه ای جز شکست برای آنان به همراه 
نخواهد داشــت به همین دلیــل برای جلوگیری از 
نفوذ معنوی ایران در کشورهای اسامی و منطقه به 
ابزارهای قدرت نرم روی آورده اند و برای این منظور 

میلیاردها دار هزینه کرده اند.
ویژگی های جنگ نرم

جنگ نرم به جنگی گفته می شــود که در این 
جنگ از ابزارها و  ادوات نظامی استفاده نمی شود و 
طرفین جنگ در میدان مبارزه و رودرروی هم قرار 
ندارند، به عبارت دیگــر طرفین جنگ همدیگر را 
نمی شناسند بلکه از طریق اقدامات روانی و تبلیغات 
فرهنگی و رسانه ای افکار عمومی جامعه را هدف قرار 
می دهــد و بدون درگیری نظامی، طرف مقابل را به 

شکست وامی دارند، براندازی، جنگ اینترنتی، ایجاد 
شبکه های رادیو و تلویزیونی و پخش شایعات اشکال 

مهم جنگ نرم هستند.
»سیدمصطفی ایران نژاد« کارشناس ارشد روابط 
بین الملل در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»قدرت نرم شــیوه ای برای رسیدن به نتایج دلخواه 
بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس است. بر این 
اساس حاکمیت یک کشور می تواند به مقاصد خود 
برسد، زیرا کشورهای دیگر ارزش های آن را می پذیرند 
و تحت تاثیر اندیشــه و پیشرفت آن قرار می گیرند 
و در نتیجه خواهان پیروی از آن می شــوند، در این 
مفهوم مهم ترین مسئله، تنظیم دستورالعملی برای 
جذب دیگران اســت. بنابرایــن قدرت نرم از طریق 
جذب کردن به اعمال قدرت می پردازد نه از طریق 

اجبار و یا پاداش.«

وی اضافه می کند: »در ادبیات سیاسی ایران 
نیز واژه قدرت نرم بســیار رایج است و به نوعی 
چالش و درگیری بین کشــورها گفته می شود 
که در حوزه ســخت افزاری و تســلیحات نظامی 
قرار نمی گیرد، بلکه در حوزه محتواها و برنامه ها 
و نرم افزارهایی قرار می گیرد که عمدتا از  جنس 
رسانه ها است، بنابراین هرگونه تقابل بین کشورها 
و گروه هایی که با هم رقابت و دشــمنی دارند و 
در آن از ابزارهای رســانه ای، ابزارهای سایبری و 
نرم افزاری استفاده می شود در دنیا به عنوان جنگ 
نرم تلقی می شــود، در فضای جنگ نرم صحبت 
از موشک، اسلحه و تانک نیست بلکه صحبت از 

ماهواره، اینترنت و رسانه است.«
کشورهای غربی و به ویژه آمریکا سرمایه گذاری های 
کانی برای راه اندازی جنگ مجازی و جنگ نرم علیه 
کشورهایی که با سیاست های آنها مخالف باشند انجام 
می دهند بــه نحوی که آمریکا با 444 میلیارد دار 
سرمایه گذاری در رتبه نخست فناوری اطاعات قرار 

دارد. به عبارت دیگر آمریکا و کشــورهای دیگر هر 
کجا که به بن بســت نظامی رسیده باشند و تمایلی 
برای هزینه گذاری در جنگ سخت نداشته باشند به 
مکانیزم ها و ابزارهای جنگ نرم متوسل می شوند و 
عملیات روانی و تبلیغات وســیعی علیه کشور مورد 

نظر به راه می اندازند.
»مهناز کرباسی« کارشناس ارشد روابط بین الملل 
که در یک مؤسسه آموزشــی مشغول به کار است 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان درباره به کارگیری 
قدرت نرم از ســوی برخی از کشورها می گوید: »تا 
ســال 1945میادی غالب جنگ ها جنگ ســخت 
بود، اما به دلیل وقوع دو جنگ جهانی که میلیون ها 
کشته و زخمی برجا گذاشت غالب کشورها از ورود 
به جنگ نظامی پرهیز کردند و از رویارویی مستقیم 
با یکدیگر به ســمت رویارویی غیرمستقیم و جنگ 

نرم متمایل شدند.«
وی اضافه می کند: »در جنگ ســخت مرز بین 
خودی و دشمن مشخص است و میدان نبرد و نوع 

تجهیزات و استحکامات نیز معلوم و مشخص است 
اما در جنگ نرم همه جا عرصه جنگ نابرابر اســت 
و دشــمن با نفوذ بر افکار عمومی از طریق ابزارهای 
جنــگ نرم مانند رســانه ها، تبلیغات، شــبکه های 
ماهواره ای و تلویزیونی و... ســنگرها را یکی پس از 
دیگری فتح می کند و کسی هم متوجه نمی شود.«

به گفته این کارشناس، دشمنان در جنگ نرم در 
قالب رسانه ها، کتاب های مختلف، بازی های آموزشی، 
مجات، نشــریه ها و... افکار عمومی و به ویژه افکار 
جوانان کشور را نشــانه می گیرند زیرا می دانند که 
جوانان تأثیرپذیرتر هســتند به همین دلیل کنترل 
مســئولین و خانواده ها بر ابزارهای آموزشی باید با 

دقت بیشتری صورت گیرد.«
وی ایمان به خدا، غرق نشدن در ظواهر دنیوی، 
هوشیار بودن و پشتکار داشتن را از عوامل مؤثر مقابله 
با ابزارهای جنگ نرم عنوان می کند و می گوید: »ملت 
قهرمان ایران همان گونه که در طول هشت سال دفاع 
مقدس نشان داد با دشمن تحمیلی مقابله می کند و از 

ارزش ها، انقاب و کشورش دفاع می کند در هر گونه 
جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی هم موفق و 
پیروز می شود و اهداف دشمنان را با شکست مواجه 

خواهد کرد.«
جنگ نرم به جای جنگ نظامی

موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری 
اســامی ایران در منطقه آنچنان اســت که حتی 
کارشناسان غربی نیز معتقدند ایران به قدرتی بی نظیر 
در منطقه غرب آسیا تبدیل شده و دیگر نمی توان با 

حمله نظامی با آن مقابله کرد.
»مارک بالمر« یکی از استراتژیســت های معروف 
آمریکایی که از او به عنوان یکی از نوآوران سیاســت 
خارجــه آمریکا نام می برند در گزارشــی محرمانه از 
قدرت بی نظیر ایران در منطقه چنین می گوید: »ایران 
ازنظر وســعت ســرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت 
نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و 
موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه به آنچنان قدرت 
برتری تبدیل شده که بلعیدن و هضم آن آسان نیست!«

وی اضافــه می کند: »دیگــر نمی توان با یورش 
نظامی و جنگ ســخت ایران را سرنگون کرد بلکه 
تنها راه سرنگون ســازی نظام جمهوری اسامی به 
کارگیری مکانیســم های جنگ نرم و اســتفاده از 
تکنیک های عملیات روانی و تبلیغاتی با استفاده از 
دکترین مهار، نبرد رسانه ای و ساماندهی و پشتیبانی 

از نافرمانی مدنی است.«
»داوود شجاعی« کارشناس ارشد روابط بین الملل 
نیــز در گفت وگو با گزارشــگر کیهــان دراین باره 
می گوید: »قدرت نرم توانایی های یک کشــور در به 
کارگیری ابزاری مانند فرهنگ و ارزش های اخاقی 
جامعه است که به طور غیرمستقیم بر دیگر توانایی ها 
و رفتارهای موجود در کشور تاثیر می گذارد، هدف 
قدرت نرم افکار عمومی است که ابتدا خارج از کشور 
و سپس داخل کشور را نشانه می گیرد و تاش دارد 
ازطریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها واقعیت را 
منحرف کند و به نفع خود از آن بهره برداری نماید.«
به گفته این کارشــناس، خطر دشــمن فکری 
وتهاجم فرهنگی بسیار بیشتر از ابزارها و ادوات نظامی 
و جنگی است، چراکه انسان هرگاه دشمن را رو در 
روی خود ببیند با تمامــی امکانات و ابزارهایی که 
دارد از خود دفاع می کند و دشمن خارجی را بیرون 
می راند اما جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و فکری در 
دوران صلح هم می تواند وجود داشــته باشد و افکار 
عمومی را هدف قرار دهــد. در چنین حالتی افکار 
عمومی در جهتی ســوق داده می شود که دشمنان 
می خواهند افکار و عقاید را به سوی اهدافی متمایل 
می سازند که منافع و مطامع خود را درنظر بگیرند.«

وی همچنین اضافه می کند: »پدیده جنگ نرم 
که علیه جمهوری اسامی ایران به راه افتاده است به 
شکل های مختلف مانند تحریم های اقتصادی، ایجاد 
نارضایتی های عمومی در جامعه، جنگ روانی، جنگ 

رسانه ای، ضعیف جلوه دادن دولت و ... عمل می کند 
و تاش دارد از این ابزارها برای پیشبرد اهداف خود 

استفاده نماید.«
هدف دشمن در جنگ نرم

رهبر معظم انقاب، حضرت آیت اه خامنه ای در 
دو دهه اخیر، مهم ترین راهبرد دشمن علیه جمهوری 
اسامی را جنگ نرم معرفی کرده اند. ایشان در این 
مورد با هدف شــناخت بیشــتر جامعه و نخبگان، 
با ادبیات مختلف جنگ نــرم را معرفی و به خوبی 

تبیین فرموده اند.
از دیدگاه مقام معظم رهبری جنگ نرم امروزه 
موثرتریــن، کارآمدتریــن، کم هزینه ترین و درعین 
حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه 
ارزش ها و امنیت ملی یک کشور است، چون می توان 
با کمترین هزینه، با حذف لشکرکشی و ازبین بردن 
مقاومت های  فیزیکی به هدف ها رسید، این جنگ 
نبردی خاموش است و از آن رو که افراد مورد تهاجم 
بی دفاع و غافلگیر دچار غفلت می شوند خطرناک تر 
اســت زیرا با باورها، ارزش ها و احساسات یک ملت 

در بلند مدت ارتباط دارد.
رهبر معظم انقاب در دیدار با رئیس  و نمایندگان 
مجلس خبرگان رهبری نیز فرمودند: »مخالفان نظام 
در جنگ نرم با استفاده از ابزارهای فراوان تبلیغاتی و 
ارتباطی، ایمان ها، معرفت ها، عزم ها و پایه ها و ارکان 
یک نظام و کشــور را مورد تهاجم قرار می دهند که 
مقابله با آنها نیازمند حضور هوشــیارانه، آگاهانه و 
همراه با تدبیر در وسط میدان است که البته چنین 

حضوری، کمک الهی را نیز درپی خواهد داشت.«
رهبر انقاب اسامی، تاش برای ایجاد تفرقه در 
سطوح مختلف را یکی دیگر از خطوط اصلی دشمن 
در جنگ نرم برشمردند و فرمودند: »امروز نشانه های 
وحدت عمومی و همدلی مردم قابل مشاهده است که 
نمونه های بی نظیر آن حضور مردم در نماز های جمعه 
ماه مبارک رمضان، حضور گسترده در راهپیمایی روز 
قدس و حضور با عظمت در نماز عید فطر در سراسر 
کشور است، همه باید در مقابل این وحدت سر تعظیم 

فرود آورند و درجهت تحکیم آن تاش کنند.«
به گفته کارشناسان سیاسی کلید خوردن جنگ 
نرم علیه ایران اسامی در مقطع فعلی را باید ناشی 
از گسترش حس تنفر از آمریکا درجهان دانست که 
به نظر ســران کاخ سفید، ایران مرکز اصلی تنفر و 
گسترش آن است در آمریکا برای مقابله با این موج 
نیروی واکنش سریع تشکیل شده تا به خنثی سازی 
نفوذ معنوی ایران در کشــورهای اسامی و منطقه 
غرب آســیا بپردازد و با القای خطرناک بودن ایران 
برای امنیت همسایگان، اذهان عمومی را از نقشه خود 

برای مقابله با نفوذ ایران منحرف سازد.
امروزه در آمریکا موسســات زیادی در ارتباط با 
ایران تاسیس کرده اند که هدفشان بررسی شیوه های 
نرم برای رسیدن به اهداف خود در ایران می باشند و 
سرمایه گذاری های کانی برای تحقیق بر توانایی ها و 
امکانات مادی و معنوی ایرانیان نموده اند ولی اکثر این 
موسسات در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند 
که جمهوری اسامی ایران کشوری ممتاز و منحصر 
به فرد در منطقه غرب آسیاست که مقابله با چنین 

کشوری کار هرکسی نیست.
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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

م الف 3469

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان ســال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 

اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. شــیبا کلیددارزاده به کد ملی 0039398994 

و تیــکا اوشــاکانوال بــه کــد ملــی 2200506279 و 

محمدحســن کیاهچائــی به کد ملــی 0042026921 

روزنامه کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید. ایرج خســرو پناه به کــد ملی 0038659281 به 

عنــوان بازرس اصلی و جمیله کاظم آبادی فراهانی به کد 

ملی 0032311249 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت زربرگ تجارت 
خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷6۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۱۴۰ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/28 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک 

و ســفته و بروات و قراردادها و عقود اسامی و سایر اوراق عادی و 

اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت زرین جاودانه 
خوانسار سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۳۵۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵6۳۷6۱۷ 

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

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

آگهی تغییرات 
شرکت نرم افزار 

و سخت افزار 
ایران سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 6۴۲ 

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۱6۹۷۲۳

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 



صفحه ۶ کیهان چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۴

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760309068001446 مــورخ 1397/9/17 پرونــده کاســه های 
1396114409068000151 و 1396114409068000152 و 1396114409068000153 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو قزوین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای حمید آشوری بشــماره شناسنامه 2443 صادره از تاکســتان و محمود آشوری بشماره 
ملی 4311316232 صادره قزوین و احمد آشــوری بشــماره ملــی 4310178048 فرزندان 
حسین)بالســویه هر یک به میزان دو دانگ مشاع( از ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
30/22 مترمربع قطعه سوم افرازی پاک 5 اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از مالک 
رسمی آقای حسنعلی حاج قربانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/5                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/19
علی شهسواری ـ رئیس ثبت اسناد و اماک ناحیه ۲ قزوین

آگهی تغییرات شرکت رحمان گستران 
)با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۲۳۴۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۲۴۰
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/7/15 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان 
غامعلی سعیدنژاد به شــماره ملی 0043720722 )از شرکا( 
و محمدهادی جانه به شــماره ملی 0078230853 )خارج از 
شــرکا( به آدرس اتوبان قزوین کرج جنب پمپ بنزین وحدت 
کد پســتی 3414163120 و خانم رقیه بخشی پور به شماره 
ملی 3874833836 )از شرکا( به عنوان اعضای هیئت مدیره 

برای نامحدود انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قزوین - البرز شناسه آگهی: 315103

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و 
تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره 

ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/02/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 مورد تصویب قرار 
گرفت. - موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی 
10100200524 به عنوان حســابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناســه ملی 10100617632 به عنوان 
علی البدل برای ســال منتهی بــه 1397/12/29 انتخاب گردید. - روزنامه 
کیهان به عنوان روزنامه کثیراانتشــار برای درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 233612                          شناسه نوبت چاپ: 256341

آگهی تغییرات شرکت آگرین پی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳۹ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۶۸۲۵
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/06/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد مهرنیا به کدملی 0310305659 به سمت عضو هیئت مدیره-  
آقای ســروش خاکی به کد ملی 0060858249 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای محمد 
خاکی به کدملی0381170780 به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا احمدی به کد ملی 
0320439267 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. - حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری بدون 
تعهد با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد- 
خانم زهرا توجه با کد ملی 0042517222 به ســمت بازرس اصلی و خانم زرین دخت نادری 
با کد ملی 2830647432 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
اداره ثبت شرکت   ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 267002                                   شناسه نوبت چاپ: 291230

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات اسکلت فلزی سامان سوله 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۱۶۶۷
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای خسرو گودرزی به شــماره ملی 4073130013 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای کامران گودرزی به شــماره ملی 0016097386 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقای کیوان گودرزی به شــماره ملی 0020947811 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شماره ثبت 2432 
و شناســه ملی 14003916463 به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد طاهرقلی ســیادهن به 
شــماره ملی 0039833941 به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردید. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقود 
اســامی و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا نایب رئیــس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 
مهر شــرکت به مدت دو سال دارای اعتبار می باشــد. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت نشر 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرزآگهی های شرکت انتخاب شد.
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 211983                            شناسه نوبت چاپ: 233766

بانو نجیمه ساداتی نام پدر عبدالهادی به شناسنامه 240 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که کیامرث شــوهرم مرحوم کیامرث شــهرت 
ـــــ  وزیرکوه به شناســنامه 1817746091 صادره آبادان در تاریخ 97/1/1 در شیراز اقامتگاهـ 

فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
 1- نجیمه ساداتی فرزند عبدالهادی ش.ش                      صادره بهبهان همسر متوفی

2- فاطمه وزیرکوه فرزند کیامرث ش.ش                            صادره بهبهان دختر مرحوم

3- محسن وزیرکوه فرزند کیامرث ش.ش                           پسر متوفی

4- احسان وزیرکوه فرزند کیامرث ش.ش                           پسر متوفی و اغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
مجتمع شماره یک شورای حل اختاف بهبهان

کاسه پرونده: 970416آگهی حصر وراثت

240
38/4/1

1861377622
63/6/25

1850177139
70/6/26

1861654324
65/5/7

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

و   139760309068001207 و   139760309068001205 شــماره  رأی  برابــر 
139760309068001209 مــورخ 97/8/14 پرونده کاســه های 1396114409068000154  و 
1396114409068000150 و 1396114409068000149 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو 
قزوین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد آشوری به شماره کد 4380178048 صادره 
از تاکستان و محمود آشوری به شماره ملی 4311316232 صادره قزوین و حمید آشوری به شماره 
ملی 4391238446 به شناســنامه 2443 صادره تاکستان فرزندان حسین )بالسویه هر یک به میزان 
دو دانگ مشــاع( از ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 20/88 مترمربع قطعه سوم افرازی پاک 
5 اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از مالک رســمی آقای حسنعلی حاج قربانی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/5                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/19
علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و اماک  ناحیه ۲ قزوین

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی شــهرت شــجاعی نام پدر محمد به شناسنامه   صادره از بهبهان 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که 
مادربزرگم مرحوم بی بی گل شــهرت جلوزاد به شناسنامه 49 صادره بهبهان در 
تاریخ 97/1/5 در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی 
1- رضا شجاعی به شناســنامه شماره 61 متولد 1354 صادره از بهبهان )پسر 
متوفی( 2- شیرین گل شجاعی به شناسنامه شماره 2561 متولد 1334 صادره 
از بهبهان )دختر متوفی( 3- فاطمه شــجاعی به شناســنامه شماره 31 متولد 
1347 صادره از بهبهان )دختر متوفی( 4- زری شجاعی به شناسنامه شماره 13 
متولد 1349 صادره از بهبهان )دختر متوفی( و اغیر. اینک با انجام تشــریفات 
قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بهبهان شعبه ۴

ب4کاسه پرونده:  ــ 970500

آگهی تغییرات شرکت رحمان گستران 
)با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 

۲۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۲۴۰
به اســتناد صورتجلســه  هیئت مدیره مورخ 1397/7/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1. آقای غامعلی ســعیدنژاد به شماره ملی 0043720722 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره )از شــرکا( و خانم رقیه بخشی پور به شماره 
ملی 3874833836 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره )از شرکا( و آقای 
محمدهادی جانه به شماره ملی 0078230853 به سمت مدیرعامل وعضو 
هیئت مدیره )خارج از شــرکا( انتخاب گردیدند. 2. کلیه اسناد و مدارک و 
اوراق بهــادار و تعهدآور با امضاء مشــترک دو عضو هیئت مدیره و اوراق 

عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز

شناسه آگهی: 315105

آگهی تغییرات شرکت رامشین ترد سهامی خاص 
به شماره ثبت۱۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۶۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 97/8/8 به هیئت مدیره در خصوص افزایش 
سرمایه ضمن رعایت تشــریفات قانونی سرمایه شرکت مبلغ 
600/000/000 ریــال بــه مبلــغ 25/600/000/000 ریال 
منقسم به 12/800 ســهم با نام 2/000/000 ریالی از محل 
مطالبات حال شده ســهامداران و تجدید ارزیابی دارائي و از 
طریق صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه 

بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
شناسه آگهی: 298019                                    شناسه نوبت چاپ: 323843

آگهی تغییرات شرکت رامشین ترد 
سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۶۵۱

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1397/8/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1 - آقایان وحید خمسه به شماره ملی 0062259237 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره، ابوالفضل خمسه به شماره ملی 0039380361 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شروین خمسه به شماره ملی 0018992668 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسامی 
و نامه های عادی و اداری شــرکت بــا امضاء مدیرعامل و یــا امضاء رئیس هیئت 
مدیره منفرداً و بامهر شــرکت معتبر می باشــد. 2- آقای یوســف حسینی به شماره 
ملی 0370563867 به ســمت بازرس اصلی و خانم مهتاب خورشــیدی به شماره 
ملی 0370563867 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 

3- صورت های مالی سال 96 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
شناسه آگهی: 296296                                      شناسه نوبت چاپ: 322007

آگهی تغییرات شرکت طاق گستر 
افق )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۱۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۴۲۹۹

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/5/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آدرس مرکز اصلی 
شرکت از قزوین )نشانی سابق( به آدرس جدید استان قزوین 
- شهرســتان قزوین - بخش مرکزی - شهر قزوین - محله  
توحید - خیابان 16 متری توحید - بلوار شهید بهشتی - پاک 
70 - طبقه همکف - واحد جنوبی کدپســتی 3415639669 

انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح مذکور اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی: 315106

آگهی تغییرات شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۵۲۱
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال 
مالی منتهی به 95/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت فهیم مدبر)حســابداران رسمی( به شماره ثبت 26693 
و شناســه ملی 10320432820 به ســمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم 
زنگی قاســم آبادی با کد ملی 2691408353 به سمت بازرس علی البدل 
برای دوره مالی منتهی به 96/12/29 انتخاب شدند. -روزنامه کثیراانتشار 

کیهان جهت درج آگهی  شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 258512                           شناسه نوبت چاپ: 282348

آگهی تغییرات شرکت بهین پویان صنعت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/3/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه پایان سال 1396 و حساب ســود و زیان برای سال مالی 
منتهــی به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. آقایــان جعفر راثی زاده غنی با کد 
ملــی 0031785549، ایرج قصابیان با کد ملی 3370059411 و ســعید صنعتی با 
کــد ملی 0060002433، به مدت 2 ســال به عنوان اعضــاء هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. مؤسســه حسابرسی نوین نگر مانا به شــماره ثبت 22071 و شناسه ملی 
10103520913 به نمایندگی آقای مهدی شــلیله به شــماره ملی 3873255987 
به عنوان بازرس اصلی و مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آزموده کاران به 
شــماره ثبت 12005 و شناســه ملی 10100468600 به نمایندگی آقای علی اصغر 
فرخ به شــماره ملــی 0048650013 به عنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی 
1396 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرزتعیین شد.
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 250140                            شناسه نوبت چاپ: 273558

آگهی تغییرات شرکت مهستان نقش جهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۳۷۰
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/1/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای 
دکتر احمدرضا عاملی رنانی به عنوان مدیرعامل کد ملی: 2،1285507452-آقای مهندس 
سیدحســین عایی به عنوان رئیس هیئــت مدیره کد ملــی ، 0321231406، 3- آقای 
مهندس امین جمشــیدی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی: 4431803841، 4- 
خانم مریم محمدی به عنوان عضو هیئت مدیره کد ملی: 0451593804، 5-خانم مهندس 
زهرا صالحی بروجردی به عنوان عضو هیئت مدیره کد ملی 0043177131 برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادهای متبادله با 
اشــخاص حقوقی و حقیقی که دارای بار مالی می باشد، با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و ممهور به مهر شرکت صورت پذیرد. بدیهی است سایر مکاتبات و نامه های اداری 

کماکان با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
 شناسه آگهی: 202784                                          شناسه نوبت چاپ: 224932

تاسیس موسسه غیرتجاری فهیم هور 
البرز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ به شماره 

ثبت ۳۲۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۱۴۵۶ 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. 
- موضوع موسسه: - مرکز آموزشی علمی آزاد تقویتی و کنکور به شماره مجوز 72/19501- مدت 
موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود- مرکز اصلی موسسه: کرج ماهدشت بلوار امام خمینی جنب 
خیابان قائم پاک 901 طبقه اول کدپســتی 3189918631- ســرمایه موسسه: مبلغ 10000000 
ریال می باشــد. - اولین مدیران  موسسه: خانم مریم اسامی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو 
هیئت مدیره به شــماره ملی 0323144373- آقای ابوالقاســم حبیبی به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره به شماره ملی0321092120  برای مدت نامحدود انتخاب شدند.- دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته، بروات قراردادها عقود اسامی با 
امضای آقای ابوالقاسم حبیبی به سمت مدیرعامل و خانم مریم اسامی به سمت رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
اداره ثبت شرکت   ها و موسسات غیرتجاری کرج

شناسه آگهی: 258514                                     شناسه نوبت چاپ: 282350 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/3/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
ســید سعید هاشــمی دارای کد ملی 0043429718 به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
آقــای داود کریمی دارای کد ملی 0081256930 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای مصطفی رهبر رســتگار دارای کد ملی 2593803088 به عنوان منشی هیئت 
مدیره و آقای احمدرضا شــفیعی دارای کد ملی 0040077713 به عنوان عضو هیئت 
مدیره و مدیر عامل و آقای محمدحســین رضائی دارای کد ملی 0078573173 به 
عنــوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 3 ســال انتخاب گردید. - هیئت 
مدیره اختیارات مندرج در بندهای 1 و 2 و 5 و 7 ماده 26 اساســنامه شــرکت را به 
مدیرعامل تفویض نمود- کلیه اســناد تجاری و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک 
سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل )آقای احمدرضا شفیعی( و امضاء احدی از 4 
نفر اعضای هیئت مدیره )غیر از آقای احمدرضا شفیعی( و مهر شرکت معتبر و قانونی 
خواهد بود و همچنین کلیه مکاتبات عادی تعاونی با امضاء آقای احمدرضا شــفیعی 

مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

شناسه آگهی: 244605                                                  شناسه نوبت چاپ: 267791

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اشتهارد

آگهی تغییرات شرکت آذین پاست فناوران آسیا 
شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۵۸ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵

آگهی تغییرات شرکت مهستان نقش جهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/01/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای دکتر 
احمدرضا عاملی رنانی با کد ملی 1285507452  2- آقای مهندس امین جمشیدی با کد ملی 4431803841  3- آقای 
مهندس سیدحسین عایی با کد ملی 0321231406  4- خانم مریم محمدی با کد ملی 0451593804   5- خانم 

زهرا صالحی بروجردی با کد ملی 0043177131 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 202783                                                                                 شناسه نوبت چاپ: 224931

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1396/10/16 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: . اشــخاص حقوقــی زیر به 
عنــوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مــدت قانونی تا تاریخ 1398/2/31 
انتخــاب گردیدند: . شــرکت مدیریت طرح و توســعه آینده پویا )ســهامی 
خاص( به شــماره ثبت 48557 و شناســه ملی 10100937493 . شــرکت 
ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی )سهامی عام( به شــماره ثبت 89584 و 
شناســه ملی 10101339590 . شــرکت گروه صنعتی با )سهامی عام( به 
شــماره ثبت 56688 و شناســه ملی 10101015205 . شرکت ملی مسکن 
و صنایع ســاختمانی )سهامی خاص( به شــماره ثبت 56425 و شناسه ملی 
10101015205 . شرکت مدیریت ســرمایه مدار )سهامی خاص( به شماره 

ثبت 9729 و شناسه ملی 10100401610

شناسه آگهی: 281244                                                  شناسه نوبت چاپ: 306368

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کرج

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و 
تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره 

ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی اصغر بیگ زاده فرزند حســینعلی دارای شناسنامه شماره 632 به شرح دادخواست به 
کاســه 970826ج 127 از این شعبه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان متوفی حســینعلی بیگ زاده فرزند بختیار به شناسنامه شماره 217 در تاریخ 
1397/8/12 در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر 

است به:  2 فرزند پسر و 5 دختر به اسامی ذیل و اغیر.
1- علی اصغر بیگ زاده فرزند حســینعلی ش ش 632 متولد 1352/6/15،  2- محمد بیگ زاده 
فرزند حســینعلی ش ش 225 متولد 1354/3/13،  3- اکرم بیگ زاده فرزند حســینعلی ش ش 
11015 متولــد 1356/12/20،  4- فاطمه بیــگ زاده فرزند حســینعلی ش ش 3114 متولد 
1331/3/4، 5- ســیاره بیگ زاده فرزند حســینعلی ش ش 387 متولد 1325/3/9،  6- زینب 
بیگ زاده فرزند حســینعلی ش ش 579  متولد 1343/3/3، 7- مدینه بیگ زاده فرزند حسینعلی 
ش ش 432 متولد 1338/10/9، ارزش ماترک متوفی حســینعلی بیگ زاده فرزند بختیار بیش 

از سی میلیون ریال می باشد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت 

یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۲۷ شورای حل اختاف همدان

مالف3676

1352/6/15
97/9/8

1307/11/10

آگهی تغییرات شرکت تولید شمش و نورد 
و فواد آماتیس کویر سهند شرکت تعاونی 

به شماره ثبت ۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موسســه حسابرســی کاربرد ارقام به شناسه 
ملی 10100364819 به عنوان حســابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای 
محســن خورسندی آشــتیانی به کد ملی 0519747909 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت 1 سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت انتخــاب گردید. - صورت های مالی 
ســال 1394 به تصویب رســید. - سرمایه شــرکت از مبلغ 151200000 
ریال منقسم به 135 سهم 1120000 ریالی به مبلغ 20151040000 ریال 
منقســم به 17992 سهم 1120000 ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح صورتجلسه اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 258509                                                 شناسه نوبت چاپ: 282345

اجرائیه
مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: شــهربانو شورکی نام پدر:ــ نشــانی: بوشهر  مشخصات 

محکوم علیه/محکوم علیهم: صدیقه علی زاده نام پدر: ــ نشانی: بوشهر
به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره 97/246 حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/465/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواســت یعنی مورخه 96/11/29 لغایت وصول 

محکوم به طبق شاخص بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســاب های 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص 
ثالث ونیز فهرســت نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال 
قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4- خــودداری محکوم علیه از اعام کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیــری درجه هفت را درپی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار  از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
قاضی شورای حل اختاف بوشهر
حیدر حسین پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم کاظمی دارای شــماره شناســنامه 24 به شــرح 
دادخواســت به کاسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا 
کاظمی به شــماره شناســنامه 324 در تاریــخ 93/9/14 در 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- ابراهیم کاظمی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 24 متولد 

1365 پسر متوفی
2- خوشــقدم کاظمی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 612 

متولد 1358 دختر متوفی
3- نجیبه کاظمی فرزند محمدرضا شــماره شناســنامه 531 

متولد 1347 دختر متوفی
4- زهرا کاظمی فرزند محمدرضا شماره ملی 4380072649 

متولد 1369 دختر متوفی
5- فاطمه کاظمی فرزند محمدرضا شــماره شناســنامه 618 

متولد 1360 دختر متوفی
6- خدیجه کاظمی فرزند محمدرضا شــماره شناســنامه 532 

متولد 1350 دختر متوفی
7- معصومه کاظمی فرزند محمدرضا شــماره شناسنامه 571 

متولد 1353 دختر متوفی
8- کلثوم محمدی فرزند شکراله شماره شناسنامه 1994 متولد 

1331 همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد درغیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی - قاضی شورای حل اختاف آوج
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رول کارتن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۶۰۵۲
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:  آقای سیدعلی قاســمی اهری به شماره ملی 0033843422 
بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میاد قاســمی اهری 
به شــماره ملی 0062219022 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
فاطمه جان پرور جاودانی به شــماره ملی 2593605863 به عنوان عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضاء رئیس 
هیئــت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجباغ
شناسه آگهی: 233673                                    شناسه نوبت چاپ:256402

آگهی تغییرات شرکت سپاهان گستر توسعه 
جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

۳۲۱۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۶۹۷
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - آقــای کرامت راکم یار چرمهینی به شــماره ملی 
6209805701 بــه ســمت رئیــس هیئت مدیــره و خانم شــیرین 
کاویانی باغبادرانــی به شــماره ملی 1160024383 به ســمت عضو 
هیئت مدیره و آقای امیر ایزدی بــه ش[ماره ملی 6209711987 به 
ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 
شناسه آگهی: 253147                                     شناسه نوبت چاپ: 276731

آگهی تغییرات شرکت تولیدی رول کارتن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۶۰۵۲
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت برای ســال 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت.- روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت تولیدی رول 
کارتن انتخاب شــد. آقای سید علی قاسمی اهری به شماره ملی 0033843422 و آقای 
میاد قاســمی اهری به شماره ملی 0062219022 و خانم فاطمه جان پرور جاودانی به 
شــماره ملی 2593605863 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب 
گردیدند.- موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شناسه 
ملی 10100327020 و شــماره ثبت 7208 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل 
و آقای تورج شکوراف به شــماره ملی 0039513823 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجباغ
شناسه آگهی: 233718                                    شناسه نوبت چاپ: 256447

آگهی تغییرات شرکت آذین پاست فناوران 
آسیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۵۸ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/3/2 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای سیدسعید هاشــمی دارای کد ملی 0043429718 و 
آقای محمد حسین رضائی دارای کد ملی 0078573173 و آقای احمدرضا 
شــفیعی دارای کد ملی 0040077713 و آقای داود کریمی دارای کد ملی 
0081256930 و آقای مصطفی رهبر رستگار دارای کد ملی 2593803088 
بــه عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم ســعیده رضائی دارای کد ملی 
0060509414 و آقای نادر فــرخ دارای کد ملی 0052319539 به عنوان 

اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 244604                                   شناسه چاپ: 267790

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/4/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای امیر ایزدی به شماره ملی 6209711987 
خانم شیرین کاویانی باغبادرانی به شماره ملی 1160024383 آقای کرامت 
راکمیار چرمهینی به شماره ملی 6209805701 برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقای امیرسلیمیان به شماره ملی 1170690017 به سمت بازرس 
اصلی آقای اصغر رنجبر ریزی به شماره ملی 1170729312 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند.- روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت انتخاب شد.- پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونی ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال های 

1395 و 1396 مورد تصویب قرار گرفت.

شناسه آگهی: 253146                                                  شناسه نوبت چاپ: 276730

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کرج

آگهی تغییرات شرکت سپاهان گستر توسعه 
جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

۳۲۱۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۶۹۷

ـــــــــ  مجوز حمل ساح شکاری 5 تیر دستکش به شمارهـ 
و کالیبــر 12 ســاخت ترکیه به همــراه کارت مهمات به نام 
ســمیره خوش مهر فرزند محمد به شماره سریال 1535940 
 و تاریخ اعتبار 98/1/20 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

1972
9273320

نوبت دوم

آگهی تغییرات شرکت آذین پاست فناوران آسیا 
شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۵۸ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/6/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پیرو آگهی مکانیزه 
به شماره 139730431222000325 بسمت آقای محمدحسین رضایی به عنوان عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل اشــتباه می باشد و سمت درست آقای محمدحســین رضایی عضو هیئت مدیره صحیح 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز می باشد که بدین شرح اصاح می گردد. 
شناسه آگهی: 250148                                                                     شناسه نوبت چاپ: 273566

آگهی تغییرات شرکت تولید شمش و نورد و فواد 
آماتیس کویر سهند شرکت تعاونی 

به شماره ثبت ۸۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/6/20 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: - ماده هفت اساسنامه به شرح صورتجلسه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 258511                                    شناسه نوبت چاپ: 282347

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقای رضا خسروی فر بطرفیت آقایان کرم و اتابک و عنایت خسروی فر و محمد فرزانه و فاطمه همگی مهدوی شاد و خانم 
زینب میردورقی به خواسته تقسیم ترکه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986421100248 شعبه 
5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/29 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 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.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک
ساره محمدی کیا

آگهی تغییرات شرکت آذین پاست فناوران آسیا شرکت تعاونی 
به شماره ثبت ۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/7/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: عملکرد سال مالی منتهی شــامل ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 مورد 
تصویب واقع گردید. - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی 10100364819 به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و آقای محسن خورسندی آشتیانی به کد ملی 0519747909 به عنوان 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 207765                                                                     شناسه نوبت چاپ: 230235

آگهی تغییرات شرکت ویلکو شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۴۸۸۸ و شناسه ملی ۹۱ ۱۰۱۰۰۵۵۳۱ 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه ســود و زیان دوره تصفیه سال منتهی به 1396/12/29 

مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 233604                                    شناسه نوبت چاپ: 256333

آگهی تغییرات شرکت  آذین پاست فناوران آسیا شرکت 
تعاونی به شماره ثبت ۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵ 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - سرمایه شــرکت از محل آورده نقدی اعضاء از مبلغ20/151/040/000 ریال منقسم 
به 17/992 ســهم 1/120/000 ریالی به مبلغ 80/604/160/000 ریال منقسم به 71968 
سهم با نام 1/120/000 ریالی افزایش یابد و ماده 7 اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 258516                                                شناسه نوبت چاپ: 282352

آگهی تغییرات شرکت تولید شمش و نورد و فواد 
آماتیس کویر سهند شرکت تعاونی 

به شماره ثبت ۸۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/6/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
نام شرکت به آذین پاست فناوران آسیا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز - مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 258517                                    شناسه نوبت چاپ: 282353

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/9/4 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - آقای مهندس غامرضا رضایی فر با کد ملــی 0792452968 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. - آقای علی حق نگهدار با کد ملی 

0052338606 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. 

شناسه آگهی: 235666                                                  شناسه نوبت چاپ: 258551
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کرج

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضاب استان البرز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۹۴۴۹ 

آگهی تغییرات شرکت آذین پاست فناوران آسیا شرکت 
تعاونی به شماره ثبت ۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۹۹۳۵ 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/3/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از میان سهامداران 

یا اعضا برای مدت سه سال انتخاب می گردند و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 244603                           شناسه نوبت چاپ: 267789

به موجب نامه شماره 97/10/9752 مورخ 97/6/4 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
97/5/29 محل شرکت به آدرس اســتان البرز- شهرستان نظرآباد- بخش مرکزی- شهر نظرآباد- محله 
شــهرک صنعتی سپهر- خیابان عبدالرحمان خازنی- بلوار شهریور غربی- پاک - 26 طبقه همکف- کد 
پســتی 331497316 تغییر یافت و در اداره ثبت شــرکتها و مؤسسات غیرتجاری استان البرز )کرج( تحت 

شماره 4134 به ثبت رسیده است.

شناسه آگهی: 261802                                                  شناسه نوبت چاپ: 285792

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
 مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ساوجباغ

آگهی انتقالی شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین سهامی 
خاص بشماره ثبت ۲۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۳۹۰۰

آگهی تغییرات شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۵۲۱ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت 
از آدرس کرج، شهرک گلدشــت، خیابان هشتم غربی قطعه اول پاک 41/142 کدپستی 31996 به آدرس 
اســتان البرز- شهرستان کرج- بخش مرکزی- شهرکرج- گلدشت- خیابان گلدشت خیابان)هشتم غربی(-
پاک0 - طبقه همکف- کدپستی 3197959658 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 258518                                                                شناسه نوبت چاپ: 282354

آگهی تغییرات شرکت صنعتی ویل کوی سازه شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۷۲۰۹ 
به اســتناد صورتجلسه  هیئت مدیره مورخ 1397/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس قهرمانی 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم هما تقوی به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
غامحســین کیا به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند - کلیه اوراق و اســناد تعهدآور مالی و 

قراردادها و چک و سفته و اوراق بهادار با امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
شناسه آگهی: 233608                                               شناسه نوبت چاپ: 256337

آگهی تغییرات شرکت سپاهان گستر توسعه جاوید شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۶۹۷

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 1000000 سهم 10000 ریالی از محل واریز 
نقدی ســهامداران طی گواهی شــماره 24492 مورخه 1397/3/23 بانک صادرات شــعبه میدان آزادی 

اصفهان افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح فوق اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 292974                                                                   شناسه نوبت چاپ: 318566

آگهی تغییرات شرکت آگرین پی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۳۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۶۸۲۵ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
ثبتی شــرکت از مبلغ 1/100/000/000 ریال منقســم به 110/000 ســهم با نام 10/000 ریالی به مبلغ 
3/500/000/000 ریال منقســم به 350/000 ســهم با نام 10/000 هزار ریالی از طریق مطالبات حال شده 

سهامداران افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه شرکت به شرح فوق اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 266984                                              شناسه نوبت چاپ: 291212

آگهی تغییرات شرکت رایحه رنگین نوین البرز شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۳۲۱۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۳۴۳۲ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- موضوع فعالیت شــرکت به واردات و صادرات و فروش و پخش لوازم آرایشی و بهداشتی- غذایی تغییر 
داده شــد و ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت اصاح گردید. و ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز پروانه نمی باشد. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی: 244531                                                               شناسه نوبت چاپ: 267717

آگهی تغییرات شرکت پارساکوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۳۹۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت 
از آدرس کرج - شهید بهشتی - بین دهقان ویای اول و دوم - جنب بانک صادرات مجتمع رضا - واحد 6 
کد پستی 3139857641 به آدرس استان البرز - شهرستان نظرآباد - بخش مرکزی - شهر نظرآباد - محله 
شهرک صنعتی سپهر - خیابان عبدالرحمان خازنی - بلوار شهریور  غربی - پاک 26  - طبقه همکف - کد 

پستی 331497316 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجباغ
شناسه آگهی: 261801                                                                  شناسه نوبت چاپ: 285791

تاسیس شرکت با مسئولیت محدودآوین ابتکار هیراد
در تاریــخ 97/7/25 به شــماره ثبت 15367 به شناســه ملــی 14007895688 ثبت و امضا 
ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: انجام هرگونه خدمات نظافت و نگهداری فضای ســبز- ارائه خدمات ســلف 
سرویس به شــرکتها و موسســات- انجام هرگونه خدمات مربوط به نظافت داخلی و خارجی 
ســاختمان و دکوراسیون ســاختمانها- خرده و عمده فروشــی- نصب و راه اندازی سرویس و 
نگهداری آسانســور- فعالیت در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون منازل و ادارات و تعمیرات 
ســاختمانی- انجام خدمات حمل و نقل درون شــهری مســافر و پیک موتوری- پیمانکاری 
خدماتــی فنــی اعم از امور نظافتی و بهداشــتی و باغبانی کلیه مکانهای مســکونی، اداری و 
تجــاری و کارخانجات، دانشــگاهها و اماکن عمومی و نگهداری و موتورخانه ها و تاسیســات 
مکانهای عمومی و خصوصی- انجام امور خدمات شــهری و نظافتی- ســلف سرویس و طبخ 
غذا- اپراتور سیســتم ها و دستگاهها- خدمات فنی کارخانه ها و شرکت ها و کلیه امور تاسیسات 
شرکت ها و کارخانه ها- تامین تجهیزات و نیروی مورد نیاز جهت اجرای موضوع شرکت- خرید 
و فــروش، واردات و صادرات کلیه محصوات کشــاورزی- ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه 
و تولید، ســاخت مونتاژ، تجهیز و راه اندازی و نگهداری خطوط تولید کارخانجات و ماشین آات 
صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشــین آات و تجهیزات تولیدی و 
صنعتی- طراحی و ساخت انواع قالبهای صنعتی، ماشین سازی و دستگاههای مخصوص و تولید 
قطعات صنعتی و خانگی- ســاخت و تولید و نگهداری ماشین آات میکسر- انجام پروژه های 
خدمات شهری- ساماندهی پسماندهای شهری، صنعتی، خانگی، عفونی، پسماندهای خطرناک 
و ویژه- خدمات نظافتی، ارائه خدمات و اجرای پروژه های آب، خاک، پســماند و پساب- خرید 
و فروش، واردات و صادرات کلیه کااهای مجــاز بازرگانی، در زمینه های صنعتی، دامپروری، 
تولیــد، توزیع و خدمات فنی و بازرگانــی در زمینه های صنعتی، دامپروری، کشــت و صنعت 
صنایع تبدیلی، پرورش دام و طیور و شــترمرغ، پخش و بســته بندی کلیه محصوات غذایی، 
غیرغذایــی، علی الخصوص کلیه فرآورده های دام و طیور،  ایجاد انواع مجتمع کشــتارگاهی و 
انواع بسته بندی- تهیه و اجرای نقشه های ساختمانی- عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل 
احداث ســاختمان و راه و یا شبکه های آب رســانی- طراحی پروژه ها و سدسازی، جاده سازی، 
پل سازی و تونل- محاســبه و اجرا و نظارت بر پروژه های راه و ساختمان- تولید انواع قطعات 
پیش ســاخته بتنی، جدول گــذاری- تولید و توزیع کلیه مصالح ســاختمانی- طراحی و اجرای 
کلیه خدمات مربوط به دکوراســیون ســاختمانها و بناها- ارائه خدمات سلف سرویس و طبخ 
غذا به شــرکتها و موسســات- فرآوری و تولید و خرید و فروش و پخش خشکبار- فعالیت در 
زمینه خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه محصوات کشــاورزی- استفاده از تسهیات و 
اعتبــارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و 
غیردولتی- عقد قرارداد با کلیه ارگانهای دولتی و غیردولتی- شــرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتــی و غیردولتی- خرید و فــروش و واردات و صادرات کلیه اقام مرتبط با موضوع فعالیت 
شــرکت- اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی انجام موضوع فعالیت پس 
از اخذ مجوزهای ازم از دستگاه مربوطه. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان قزوین- شهرســتان 
قزوین- بخش مرکزی- شهر قزوین-  محله اســماعیل آباد- خیابان زاگرس- کوچه زاگرس 
ششــم- پاک 39- طبقه سوم- کد پســتی 3471338868 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1/000/000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا زرآبادی پور 
به شــماره ملی 4324499179 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای مجید امامقلی به شماره 
ملــی 5909948830 دارنده 990/000 ریال سهم الشــرکه اعضای هیئــت مدیره خانم زهرا 
زرآبادی پور به شماره ملی 4324499179 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
مجید امامقلی به شماره ملی 5909948830 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. شناسه آگهی: 315104
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین شناسه آگهی: 315104
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کوتاه از شهرستان ها

در مجلس شــورای  آبادان  مردم  نماینده 
اســامی از تخصیص و واریز ســود حاصل از 
فروش سوخت به حساب سرپرستان خانوارهای 

مرزنشین خبر داد.
عامر کعبی اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده در 
دو ســال گذشته حق مردم مرزنشین از سود و عواید 
حاصل از فروش سوخت، توسط وزارت نفت به وزارت 

کشور تخصیص داده شد.
وی افزود: همچنین وزارت کشور نیز باید هرچه 
ســریع تر نســبت به تعیین مبالغ واریزی به ازای هر 

خانوار مرزنشین اقدام کند.

کعبی تصریح کرد: مقرر شــده است اجرای طرح 
سود فروش سوخت تحویلی به مرزنشینان شعاع ۲۰ 
کیلومتری استان خوزســتان از ابتدای مهرماه سال 
جاری برای یک دوره سه ماهه به صورت آزمایشی از 

طریق مرز خراسان رضوی عملیاتی شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اسامی 
با  اشاره به توافق انجام شده در این زمینه خاطرنشان 
کــرد: این طــرح اکنون در حال اجرا اســت و طبق 
دستورالعمل های مربوطه، سود و عواید حاصل از فروش 
به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول طرح از طریق 

کارگروه فروش سوخت استانی واریز خواهد شد.

پای صحبت مردم

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی 
مازندران گفت: مازندران با تولید سه میلیون 
تن محصول باغی، رتبــه اول در تولید پنج 
محصول مرکبات، کیوی، گل و گیاهان زینتی 
آپارتمانی و درخت و درختچه های زینتی در 

کشور را به خود اختصاص داده است.
هادی ایزدی گفت: مازندران با 16۰ هزار هکتار 
اراضی باغی و تولید سه میلیون تن انواع محصوات 
باغبانی  در تولید سه محصول گل های شاخه بریده، 
توت فرنگی و چای دارای رتبه دوم کشوری است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
با بیان اینکه سطح زیرکشت گل و گیاه استان یک 
هزار و 8۰ هکتار شامل 3۰۰ هکتار فضای بسته و 
78۰ هکتار فضای باز است که موجب اشتغالزایی 
1۰ هزار نفر شده افزود: مجموع تولید گل و گیاهان 
زینتی استان 491 میلیون گلدان، اصله، شاخه بریده 
و بوتــه به ارزش اقتصادی 13 هزار و 45۰ میلیارد 
ریال در سال است که تنها در بخش تولید و ارز آوری 
در گلخانه های مدرن، 5۰ تا 1۰۰ هزار دار و گلخانه 
معمولی ۲۰ تا 5۰ هزار دار در سطح یک هکتار در 

سال عاید کشور می شود.
تمامی رو ستاهای کوهستانی 
شرق مازندران گازدار می شود

33 روستای مناطق کوهستانی هزار جریب تا 
دهه فجر سال جاری و 5۲ روستا تا پایان آبان 98 
و روستاهای باقی مانده منطقه هزار جریب بهشهر 
و کلیه روستاهای منطقه هزار جریب گلوگاه تا پایان 

دهه فجر 98 گازدار خواهند شد.
علی محمد شاعری نماینده مردم شر ق مازندران 
در مجلس شــورای اسامی در حاشیه در دیدار با 
مدیرعامل شرکت گاز مازندران اظهار داشت: مقرر 
شــد 33 روستای منطقه هزارجریب نکا از پوروا تا 

بندبن حداکثر تا دهه فجر امسال گازدار شود.
وی افزود: ۲4 روســتای باقیمانده مسیر پجت 
تا ارم حداکثر تا 15 خرداد 98 و هشــت روستای 
ولم، شــیرداری، غریب محله، پرکا، گالش محله، 
سورک باا، ســورک پایین و چالکده هزار جریب 
بهشهر حداکثر تا پایان شهریور 98 و ۲۰ روستای 
جوربند، لمرد، پچت، شیخ محله، شلر، بیشه، بنه، 
کیاسر، گرنام، متکازین، افتلت، سنگدره، پارم، پارچ، 
سمچول، یارسم، آهنگرکا، لوجنده و ولو هزارجریب 
بهشــهر تا پایان آبان 98 به شــبکه سراسری گاز 
متصل می شــود. وی با بیان اینکه همه روستاهای 
منطقه هزارجریب گلوگاه حداکثر تا پایان دهه فجر 
98 گازدار خواهند شد، گفت: باقیمانده روستاهای 
هزارجریب بهشــهر حداکثر تا دهه فجر 98 گازدار 

می شود.

شهرکرد -  خبرنگار کیهان:
مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری از پیشرفت 63 درصدی پروژه های 

حوزه راه استان خبر داد.
داریوش حسینی با اشاره به اینکه چهارمحال و 
بختیاری در مســیر کریدور جنوب به مرکز و غرب 
به مرکز واقع شــده است، گفت: با افزایش تردد در 
محورهای اســتان، اجرای طرح های ملی و استانی 
مانند احداث محورهای چهارخطه، احداث باند دوم، 
حذف و اصاح نقاط حادثه خیز و همچنین بهسازی 
و ارتقای ایــن مناطق، ارتقــای کیفی محورهای 

مواصاتی را درپی دارد.
وی با بیان اینکه پروژه های حوزه راه در استان 
پیشرفت فیزیکی در حدود 63 درصد دارند، افزود: 
احــداث 75 کیلومتر بزرگراه درقالــب 1۰ پروژه، 
احــداث 7۰ کیلومتر راه اصلــی در قالب 6 پروژه، 
بهسازی آسفالت و احداث ۲۲۲ کیلومتر راه روستایی 
در قالــب 4۰ پروژه و احداث و تکمیل پنج تقاطع 
غیرهمســطح در مسیرهای پرتردد استان از جمله 
پروژه های در دست اقدام درجهت توسعه محورهای 

مواصاتی است.
وی با اشاره به اینکه ارزش قراردادهای حوزه راه 
در استان نزدیک به ۲هزار و 466 میلیارد ریال است، 
ادامه داد: این پروژه ها برای تکمیل اعتباری نزدیک 

به 4هزار و 47۲ میلیارد ریال نیاز دارند.
حسینی اضافه کرد: پیگیری جدی درخصوص 
تخصیص اعتبار درجهت تکمیل پروژه های حوزه راه 

استان در دست اقدام است.

مدیر پایانه مسافری چذابه گفت: تردد 
اتباع عراقی و زائــران ایرانی در یک ماه 
 گذشــته در گذرگاه مرزی چذابه به نحو

 قابل ماحظه ای کاهش یافته است. 
احســان نونژاد افزود: هم اکنون شمار روزانه 
تردد گردشگران عراقی، و نیز زائران ایرانی عتبات 
عالیات از این مرز به کمتر از 1۰۰نفر رسیده است 
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 7۰ 

درصد کاهش نشان می دهد.
وی گفت: با وجود کاهش تردد گردشــگران 
عراقی و زائران ایرانی، فعالیت کاری پایانه مسافری 

چذابه همچنان به صورت شبانه روزی است.
مدیرپایانــه مرزی چذابه، نوســانات ارزی و 
افزایــش هزینه زائران ایرانــی را از دایل عمده 
کاهش سفرهای زیارتی هموطنان به شهرهای 

مقدس عراق بیان کرد.
نونــژاد کاهــش 35 درصدی ســفر زائران 
اربعین حسینی به عراق از مرز چذابه را مرتبط 

رئیس  کمیســیون گردشــگری شورای 
اسامی شهر شیراز گفت: بازار وکیل شمالی 
در حال فروریختن است و فریادرسی نیست.

ســولماز دهقانی در دیدار با اعضای ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان، گفت: بازار وکیل شمالی 
در حال فروریختن اســت و هر لحظه ممکن است 
بر سر مردم آوار شود، نه شهرداری بودجه ای برای 

مرمت دارد و نه برای میراث فرهنگی مهم است.
وی با بیان اینکه اعتبارات اســتانی پاسخگوی 

همدان - خبرنگار کیهان:
اســتاندار همدان ضمن تاکید بر رویکرد 
دستگاه های  برنامه ریزی  در  پژوهش محوری 
اجرایــی گفت: شــرکت های دانش بنیان و 
تولیدات فناورانه باید تقویت و حمایت شوند.
سیدســعید شــاهرخی در مراســم تجلیل از 
پژوهشگران برتر استان همدان با بیان این که کشور 
در ســال ۲۰18 موفق به کســب جایگاه پانزدهم 
جهان در تولید علم شده است اظهار کرد: مدیران 
دســتگاه های اجرایی باید مبنای کلیــه اقدامات 
و تصمیم گیری ها را براســاس نتایــج و یافته های 

تحقیقات علمی قرار دهند.
وی افــزود: مراکز دانشــگاهی بایــد کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشــی خود را بر نیازهای اساسی 
اســتان متمرکز کنند ازجمله حوزه کشاورزی که 
یکی از ظرفیت های برجسته استان است و نیازمند 

کارهای نوین پژوهشی است.
استاندار همدان بیان کرد: بیش از 17 و نیم تن 
ذخایر معدنی در استان وجود دارد که کمتر به آن 
پرداخته شده و این ظرفیت  جای اقدامات تحقیقاتی 
بسیاری در خود دارد همچنین در حوزه گردشگری 
که اســتان همدان در سال ۲۰18 توجه دنیا را به 
خــود جلب کرد محل بررســی های پژوهش محور 

بسیاری است.
سیدحبیب اه موسوی بهار رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان نیز ضمن تاکید بر لزوم توجه به 
رویکرد پژوهش محوری دانشگاه ها اظهار کرد: کشور 
ما در تولید علم و فناوری ، رتبه 16 جهان را در سال 
۲۰17 کسب کرده است و در 6 ماهه نخست امسال 

رتبه 15 را از آن خود کردیم.
وی تصریــح کرد: این افتخــار با هزینه 3دهم 
درصــدی بودجه ای که برای این منظور پیش بینی 

شده بوده محقق شده است.

1000 صندوق اعتباری خرد زنان 
در روستاها تاسیس می شود

تبریز- خبرنگار کیهان:
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در قالب 
یک تفاهم نامه 1000 صندوق اعتباری خرد زنان در روستاهای 

31 استان کشور تشکیل می شود.
اکبر فتحی افزود: به موجب این تفاهم نامه صندوق ها در مرحله 
اول در 1۰ اســتان آذربایجان شــرقی، همدان، خراســان شمالی، 
کردســتان، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، خوزستان، 

اصفهان و کرمان فعال می شوند.
این مقام مسئول افزود: در این راستا 1۰۰ صندوق اعتباری خرد 

زنان روستایی در آذربایجان شرقی به زودی تاسیس خواهد شد.
صندوق کارآفرینی برای ارائه تسهیات کم بهره به صندوق های 
جدید به ازای هر صندوق 5۰۰ میلیون ریال و در مجموع 5۰ میلیارد 

ریال برای 1۰۰ صندوق استان، متعهد شده است.
فتحی گفت: صندوق های خرد محلی برای درآمدزایی و نیز رونق 
کسب و کارهای کوچک در مناطق روستایی تاسیس می شوند و بنا 
به ظرفیت مناطق در حوزه های صنایع دستی، کشاورزی و دامپروری 

فعال خواهند بود.

بی توجهی به پارک جزیره اهواز
پارک جزیر اهواز در دل رودخانه زیبای کارون نیاز به رســیدگی 
دارد؛ چند ســالی می شــود که هیچ تغییری در ظاهر و وسایل این 
مجموعه صورت نگرفته و وســایل بازی اغلب فرسوده و از کارافتاده 
هســتند و به همین صورت مورد استفاده شهروندان قرار می گیرند؛ 
نمازخانه پارک نیز وضعیت مطلوبی ندارد و تمامی دیوارها و ســقف 
مرطوب و فضایی نمور و بدبو را ایجاد کرده که به سختی قابل استفاده 
است. چرا این جزیره که یک نعمت خدادادی در شهر اهواز است به 

خوبی نگهداری نمی شود؟
اهواز- لطیفه قطبی زاده

ورود فاضاب به خانه ها
چندین ســال است مشکل فاضاب، مردم شــهر اهواز به ویژه 
منطقه کوی باهنر را با مشــکل مواجه کرده است، حدود چهار سال 
اســت اهالی منطقه مستقات واقع در کوی باهنر درگیر این مشکل 
در خیابان و منزل محل سکونت خود هستند. فاضاب در حیاط خانه 
ما روان و کوچه محل زندگی ما را نیز برکه ای به عمق 4۰ سانتی متر 
از فاضاب بدبو و متعفن پوشانده و محلی برای تجمع انواع حشرات 
موزی و بیماری زا شــده است. مسئوان چه وقت قراراست فکری به 

حال معضل پیچیده فاضاب در اهواز بکنند؟
اهواز- کوراوند

تامین دارو خارج از بیمارستان
بیمارســتان امیرالمومنیــن اهواز که متعلق به ســازمان تامین 
اجتماعی است باید به صورت شبانه روزی به ارائه خدمت به بیماران 
بپردازد اما داروخانه این بیمارســتان بعدازظهرها تعطیل می شود و 
بیمارانی که شب یا نصف شب به این بیمارستان مراجعه می کنند برای 
تامین دارو و وسایل موردنیاز خود باید به خارج از بیمارستان مراجعه 
کنند. مشــکل دیگری که در این مرکز درمانی وجود دارد این است 
که نوبت دهی ها به صورت تلفنی اســت و بعضا نوبت دهی آزمایشگاه 
یک ماه طول می کشد دراین میان اگر فردی وضعیت اورژانسی و یا 
شرایط خاصی دارد چگونه از سایر بیماران تفکیک می شود؟ و اگر در 
این حین مشکل او حادتر شود چه کسی پاسخگو است؟ مگر قرار نبود 
دولت قسمتی از یارانه را به خدمات بهداشت و درمان اختصاص دهد، 

این چه تخصیصی است که بر کیفیت درمان تاثیری نداشته است؟
اهواز - فرهاد شکری

نخستین درخت خورشیدی چند منظوره کشور در دانشگاه 
صنعتی اراک ساخته شد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک 
گفت: درخت خورشیدی چند منظوره ترکیبی از کوشش های فناوری و 
هنری است که در مدت 6 ماه کار گروهی در این دانشگاه با هزینه ای بالغ 

بر 35۰ میلیون ریال طراحی و ساخته شده است. 
»ابوالفضل حاجی زاده اقوم« افزود: منابع مالی طراحی و ساخت این 
درخت توســط دانشگاه صنعتی اراک تامین شده و این اختراع در پارک 

علم و فناوری استان مرکزی به ثبت رسیده است. 
وی بیان کرد: این درخت خورشیدی قابلیت تامین روشنایی و استفاده 

همزمان از چند سیستم الکترونیکی را برای سه روز غیرآفتابی دارد. 
ارتفاع این درخت پنج متر و 1۰ سانتیمتر است که در هشت شاخه 
5۰ واتی منوکریستال با 4۰۰ وات توان ایجاد شده و ظرفیت ذخیره سه 

هزار و 6۰۰ وات ساعت انرژی را داراست. 
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک 
اضافه کرد: درخت خورشیدی چند منظوره ساخته شده در دانشگاه صنعتی 
اراک قابل استفاده در ارگان ها، نهادها، پارک ها، فضای سبز و منازل ویایی 

با ظرفیت و شکل های مختلف است.

امضای سه تفاهم نامه و 2 قرارداد 
سرمایه گذاری در بندر چابهار

ســه تفاهم نامه و 2 قرارداد سرمایه گذاری در بندر شهید بهشتی 
چابهار چهارشنبه شب امضا شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: در مجموع با امضای 
این تفاهم نامه ها و قراردادهای ســرمایه گذاری ســه هزار و 99۲ میلیارد ریال 

سرمایه گذاری جدید در بندر شهید بهشتی چابهار اجرایی خواهد شد.
بهروز آقایی اظهار داشت: این طرح های سرمایه گذاری در راستای بهره برداری 
از موقعیت ترانزیتی منطقه، افزایش مبادات منطقه ای و تحقق اهداف توسعه ای 
محور شرق و سواحل مکران در زمینه ساخت سیلوی غات، بهره برداری مخازن 
ذخیره سازی انواع روغن خوراکی و فرآورده های نفتی و انبار چند منظوره کاا است. 
وی گفت: تکمیل این طرح ها زمینه اشتغالزایی مستقیم ۲4۰ نفر را فراهم می کند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان به موافقت نامه های سه 
جانبه ایران، هندوستان و افغانستان اشاره کرد و افزود: این اقدام ظرفیت مهمی 
را برای چابهار ایجاد کرده اســت و می توانــد در آینده نقش مهمی در تکمیل 

زیرساخت های جاده ای، ریلی و بندری داشته باشد.
وی تصریح کرد: اتصال بندر چابهار به جاده کمربندی از اولویت های سازمان 
بنادر و دریانوردی اســت و باید وزارت راه و شهرسازی آزادراه چابهار - زاهدان 

را در دستور کار قرار دهد.

ساخت نخستین درخت خورشیدی 
چند منظوره کشور در اراک

تسهیات اشتغال زایی
رحیم آباد- خبرنگارکیهان: فرماندار رودســر گفــت: روند اعطای 
تسهیات اشتغال زایی در دو بخش طرح کار و اشتغال فراگیر مطلوب است. 
وارسته اظهار داشــت: در حوزه پرداخت اشتغال ضمن در سال گذشته در 
قالب طرح کارها از مجموع ســهم شهرستان در حوزه اشتغال نیمی از آن 
به متقاضیان پرداخت شــده اســت. به گفته وی از مجموع سهم رودسر به 
حوزه اشتغال روستایی که ۲۰ میلیارد تومان بوده 14 میلیارد تومان یعنی 
چیزی حدود 7۰ درصد پرداخت شــده است، و در حوزه اشتغال از مجموع 
3۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به رودســر 7 میلیاردتومان آن پرداخت 

شده و انتظار داریم بقیه نیز محقق شود.
اجرای طرح محدوده ترافیک

اصفهان- خبرنگار کیهان: معاون حمل و نقل و  ترافیک شــهرداری 
اصفهان گفت: طرح محدوده ترافیکی اصفهان اجرا و زیرساخت های آن در 

سطح شهر اصفهان در حال آماده شدن است. 
علیرضا صلواتی گفت: در طرح زوج و فرد نیز قصد داریم این طرح را از 
در منازل اجرا کنیم تا به کاهش سفرهای شهری منجر شود. طرح زوج و فرد 
در قالب طرح محدوده ترافیک بهبود پیدا می کند و امیدواریم در روان سازی 
ترافیک هسته  مرکزی و تاریخی شهر، کاهش آلودگی هوای این محدوده و 

کاهش زمان سفر موثر باشد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه نیز در حاشیه  این 
آیین  اظهار کرد: اتوبوس مناسب ســازی شده برای حرکت گروهی جانبازان 
و معلولین با قابلیت ها و خدمات زیاد برای نخســتین بار در کشور در اختیار 

جانبازان و معلولین اصفهان قرار می گیرد.
قدرت افتخاری تصریح کرد: حدود ۲۰۰ دستگاه از اتوبوس های شرکت 
واحد مجهز به امکانات اولیه برای استفاده از ویلچر است که با تکنولوژی زانو 

زدن اتوبوس سطح شیب دار برای استفاده معلول یا توانخواه مهیا می شود.
وی گفت: 3۰ دســتگاه اتوبوس با هزینه ای بالغ بر ســه میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومان بازسازی شده بهره  اقتصادی بیش از 1۰ میلیارد تومان دارد.

برگزاری سالگرد و یادواره شهدا
قم- خبرنگار کیهان: یادواره  ۲۲ شــهید مدافع حرم شهر پردیسان 
قم و سالگرد 8 شهید خادم حرم کریمه اهل بیت)ع( با حضور اقشار مختلف 

مردم و مسئوان  در قم برگزار شد.
حجت ااسام والمسلمین مجتبی ذولنوری نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسامی در یادواره شهدای مدافع حرم پردیسان گفت: یگانه نسخه 
رهایی کشور از مشکات تفکر بسیجی و حاکم شدن فرهنگ جهاد و شهادت 
است و این شهدا این تفکر را زنده نگهداشتند و برای مقابله با دشمن شتافتند. 
در مراســم یادواره 8 شهید خادم حرم حضرت معصومه)س( نیز که با 
حضور حجت ااســام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی متولی آستان قدس 
رضوی)ع( برگزار شد، حجت ااسام والمسلمین سیدحسین مومنی یکی از 
اساتید حوزه علمیه قم گفت: همه شهدا مراتب کمال را گذراندند تا به این 

مقام بزرگ نایل شدند.
کلنگ زنی مجتمع پرورش میگو

هندیجان- خبرنگارکیهان: مدیرعامل اتحادیه تولیدی آبزیان گستر 
هندیجان گفت: نخســتین پروژه مجتمع پــرورش میگوی 395 هکتاری 
شهدای بندر هندیجان با مشارکت 1۰ تعاونی در ۲۰ کیلومتری هندیجان 

شرق رودخانه زهره کلنگ زنی شد.
قاسم عنانات اظهار داشت: شروع مطالعات پروژه مجتمع میگوی 395 
هکتاری از سال 139۲ انجام گرفت و پیش بینی می شود این پروژه در سال 
1399 به پایان برســد. وی با بیان اینکه هزینه این پروژه 58 میلیاردتومان 
است، افزود: با راه اندازی مجتمع میگو برای بیش از ۲5۰ نفر در  فاز اول به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم  اشتغالزایی خواهد شد.
وصل شبکه گازرسانی

ساری - خبرنگار کیهان: عملیات گازرسانی به ناحیه صنعتی اله آباد 
با هزینه 5 میلیارد ریال و ناحیه صنعتی کاردیکا با ۲ میلیارد ریال انجام و 

این نواحی به شبکه گازرسانی پیوستند.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی مازندران گفت: باپایان یافتن 
عملیات گازرســانی به شهرک ها و نواحی صنعتی جدید، یکی از عمده ترین 
مشکل واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک ها و نواحی صنعتی برطرف 

شد.
سیدمصطفی موسوی افزود: تاکنون ۲7 شهرک و ناحیه صنعتی استان 

به شبکه گاز متصل شدند.
توزیع بخاری برای مددجویان

* قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( مازندران گفت: 5۲۰ دستگاه 
بخاری گازی بین مددجویان روستاهای محروم مازندران توزیع شد.

اسکندری گفت: خرید هزار دستگاه بخاری گازی در حال انجام است و 
تا 1۰ روز آینده بین مددجویان مازندرانی ســاکن در مناطق محروم توزیع 

می شود.
وی افــزود: بیش از یک میلیارد تومــان هزینه برای خرید بخاری های 
گازسوز اختصاص یافت و بخشی از هزینه ها نیز ازطریق کمک های مردمی 

و خیران مازندرانی تامین می شود.
وی گفت: در مناطقی که طرح گازرســانی انجام نشــده باشــد، طبق 
ســهمیه نفت آن خانوار در بحث هزینه تامین نفت به خانواده های نیازمند 

کمک می شود.
توزیع بسته غذایی

مراغه - خبرنگار کیهان: مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه از 
توزیع 45۰ بسته غذایی دربین خانواده های زیر پوشش این انجمن خبر داد. 
ســیدعاءالدین نقیبی افزود: سری هفتم بسته حمایتی این انجمن با 

همکاری خیران شهرستان تامین و دراختیار این خانواده ها قرار گرفت.
وی ادامه داد: این بسته حمایتی عبارتند از: برنج و روغن و قند و چای 
و ماکارونی و خرما و شکر  و سیب درختی و چادر نماز برای بانوان به ارزش 

تقریبی ۲1۰ هزار تومان که درمجموع 94 میلیون و 5۰۰ تومان می شود.
میثاق بانوان خادم یار

درچه - خبرنگار کیهان: بانوان خادم یار رضوی اســتان اصفهان با 
حضور در یادمان شهید محسن حججی در نجف آباد با شهدا به ویژه شهید 

حججی و مقام معظم رهبری میثاق بستند.
در این مراســم تعدادی از جانبازان و مسئوان شهرستان از ارزش ها و 

خاطرات و خلوص شهدا یاد و سخنرانی کردند.
دراین مراســم خانواده شهید حججی مورد تقدیر آستان قدس رضوی 

قرار گرفت.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاه ای اســتان 
به منظور ارتقای ایمنی راه ها 25 نقطه حادثه خیز در 
محورهای مواصاتی استان شناسایی و اقدامات ازم 

برای اصاح آنها انجام پذیرفته است.
علی رحمتی در مصاحبه با خبرنگاران افزود: از ۲5 نقطه 
حادثه خیز شناسایی شده هفت نقطه اصاح و 1۰ نقطه دیگر 
در دســت اقدام بوده و اصاح نقاط باقی مانده نیز در آینده 

نزدیک عملیاتی می شود.
وی بــه افزایش تصادفات منجــر به فوت در جاده های 

استان اشاره کرد و گفت: در هشت ماه سال جاری به علت 
تصادفات جاده ای 144 نفر جان خود را از دست داده اند که 
این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 51 درصدی 

را نشان می دهد.
وی گفت: خطای انسانی، جاده و وسائل نقلیه سه عامل 

مهم در بروز تصادفات جاده ای استان اردبیل است.
وی افزود: استان اردبیل از نظر تامین روشنایی جاده ها 
جزو استان های برتر در سطح کشور محسوب می شود. وی 
در پایان گفت: راهداران استان برای اجرای طرح زمستانی 

از آمادگی کامل برخوردارند.

تردد اتباع عراقی و زائران ایرانی از مرز چذابه کاهش یافت

با افزایش نرخ ارز دانست و افزود: اربعین پارسال 
حدود 38۰هزار زائر از چذابه به شهرهای مقدس 
عراق سفر کردند ولی امسال شمار زائران اربعین 

حسینی به ۲۲6هزار نفر رسید. 
مدیرپایانه مرزی چذابه گفت: برای تسهیل در 
سفر گردشگران عراقی به جمهوری اسامی ایران 

از مرز بین المللی چذابه، راه اندازی کنســولگری 
کشورمان در شــهر العماره مرکز استان میسان 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
نونژاد در ادامه افزود: بسیاری از ساکنان استان 
میسان عراق برای دریافت روادید به کنسولگری 
جمهوری اسامی ایران در بصره مراجعه می کنند 

و سپس از طریق شلمچه وارد ایران می شوند.
به گفته وی بســیاری از شــهروندان استان 
میسان عراق از راه اندازی نشدن کنسولگری ایران 
در شهر العماره ناخرسند بوده و با مراجعه به پایانه 
مرزی چذابه خواستار راه اندازی کنسولگری در 

این شهر شده اند.
وی افــزود: ضرورت دارد وزارت امور خارجه 
و ســفارت جمهوری اســامی ایران در بغداد 
نسبت به راه اندازی کنسولگری در شهر العماره 
اقدام کنند تا زمینه برای ســفر آسان تر ساکنان 
استان های شــرقی عراق به ایران از طریق مرز 

چذابه فراهم شود.

با حضور علی اریجانی رئیس  مجلس شورای 
اسامی عملیات اجرایی چند طرح عمرانی در 
بندر خمیر آغاز و یا بهره برداری از چند پروژه 

آغاز شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با  اشاره به 
آغاز کار اجرایی مرحله تکمیلی بندرگاه چند منظوره 
بندر خمیر اظهار داشــت: این طــرح با اعتبار 36۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی سازمان بنادر و 

دریانوردی و در مدت 18 ماه احداث می شود.
وی ادامه داد: شــناورهای فلزی پنج هزار تنی و 
لنج های 5۰۰ تنی امکان پهلوگیری در اسکله های این 

بندر را خواهند داشت.
وی یاد آور شد: با تکمیل و بهره برداری از این طرح 
که به طور مستقیم برای 3۰ نفر  اشتغالزایی می کند، 
شهرستان بندر خمیر به قطب صادرات مواد معدنی 

تبدیل خواهد شد.
همچنین با حضور رئیس   مجلس شورای اسامی 
عملیات اجرایی مرحله دوم گازرســانی به شهر بندر 

خمیر و ساخت بلوار ساحلی این شهر آغاز شد.
مرحله دوم گاز رسانی به شهر بندر خمیر در مدت 
۲ سال و با اعتبار 15۰ میلیارد ریال اجرا می شود و با 
تکمیل این طرح جمعیت 15 هزار نفر شهر بندر خمیر 
به طور کامل از نعمت گازکشی بهره مند خواهند شد.

پروژه بلوار ساحلی شهر بندر خمیر نیز به طور سه 
کیلومتر و در سه مرحله اجرا می شود.

مدرس تصریح کرد: اعتبار اجرای این طرح ۲۰۰ 
میلیارد ریال است که توسط شهرداری در مدت 18 

آماده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
طــرح تامین آب بندر لنگه و کنگ هم با حضور 
رئیس  مجلس شورای اسامی به بهره برداری رسید.

ایــن طرح با هزینه بیش از 147 میلیارد ریال و 
با یک باب مخزن به حجم 1۰ هزار مترمکعب، خط 

انتقال آب به طول 6 کیلومتر اجرا شده است.
با بهره برداری از این طرح، آب شیرین کن 16هزار 
متر مکعبی بندر لنگه با ظرفیت کامل وارد مدار تولید 
شــد و 18 هزار مشترک این شهرستان از آب شرب 
ســالم و بهداشتی به صورت پایدار بهره مند شدند و 
با بهره برداری از این طرح مشکل آبی این شهرستان 

نیز به طور کامل رفع  شد.
علــی اریجانی همچنیــن بزرگ ترین مجتمع 
پرورش ماهی دریایــی خاورمیانه  را در بندر لنگه از 

توابع هرمزگان به بهره برداری رساند.
مرکز »نرسری« بچه ماهی طرح توسعه نیکسا با 
ظرفیت تولید ساانه 1۰میلیون قطعه بچه ماهی ۲۰ 

گرمی به صورت تمام مکانیزه کار می کند.

مجتمــع پرورش ماهی دریایی )ماهی در قفس( 
نیکســا با تولید ســاانه چهار هزار تــن به عنوان 
بزرگ ترین شــرکت تولید کننده ماهی در قفس در 

منطقه خاورمیانه است.
برای ایجاد و راه اندازی این مجتمع که برای 94 
نفر شغل ایجاد کرده تاکنون یک هزار میلیارد ریال از 
سوی بخش خصوصی با استفاده از تسهیات بانکی 

سرمایه گذاری شده است.
ساانه 15هزار تن ماهی در قفس تولید می شود 
که این رقم تا پایان امســال به 3۰ هزار تن افزایش 

می یابد.
عملیات اجرایی احداث کارخانه بســته بندی و 
سالن هچری شرکت نیکســا با اعتبار 44۰ میلیارد 
ریال و پیش بینی  اشتغال برای 1۲1 نفر در مجاورت 

این مجتمع آغاز شد.

با حضور رئیس  مجلس

عملیات اجرایی چند طرح عمرانی و بندری در بندر خمیر آغاز شد

مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
استان کرمان گفت: تاکنون 2 هزار و 200 واحد 
مسکونی در شهرستان زلزله زده کوهبنان این 
بازســازی دریافت کرده و  استان تسهیات 
عملیات اجرایی یک هزار و 288 واحد از این 

تعداد به اتمام رسیده است.
علی اکبر ســلطانی نژاد افزود: ســایر واحدهای 
مسکونی شهرستان کوهبنان نیز به دلیل غیرمقاوم 

بودن از نظر سازه در حال مقاوم سازی هستند.
وی با بیان اینکه در زلزله 3۰ آذر ســال گذشته 
3۰۰ واحد مسکونی در شهر و ۲۰۰ واحد در روستا 
1۰۰ درصد خسارت دیدند اظهار داشت: تاکنون بیش 
از ۲79 میلیارد ریال کمک باعوض و 1۲1 میلیارد 
و5۰۰ میلیون ریال تسهیات بانکی به حساب مردم 

زلزله زده شهرستان کوهبنان واریز شده است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی استان 

کرمــان تصریح کرد: صاحبان هر واحد مســکونی 
روستایی 45 میلیون تومان تسهیات و 1۲ میلیون 
تومان کمک باعوض و واحدهای مسکونی شهری 
6۰ میلیون تومان تسهیات و 13میلیون تومان کمک 

باعوض دریافت کردند.
وی بیــان کرد: هزینه آواربرداری، تهیه نقشــه 
ســاختمانی و صــدور پروانه نظارت توســط نظام 
مهندسی تا 8۰ متر مربع برای واحدهای آسیب دیده 

به صورت رایگان انجام شد.
حســین جعفری افــزود: عاوه بــر واحد های 
آسیب دیده، ساختمان هایی هم که در معرض آسیب 
بودنــد به منظور اجرای عملیات بازســازی ثبت نام 

کردند.
جعفری افزود: به واحدهای شهری 15 میلیون و 
1۰ میلیون تومان به واحدهای روستایی، تسهیات 

و وام باعوض پرداخت شد.

2200 واحد مسکونی کوهبنان
 تسهیات بازسازی دریافت کردند

پیشرفت 63 درصدی 
پروژه های راه در 

چهارمحال و بختیاری

استاندار:
کشاورزی همدان 

نیازمند کارهای نوین 
پژوهشی است

نماینده آبادان خبر داد
واریز سود فروش سوخت

 به حساب مرزنشینان خوزستان

بازار وکیل شیراز در حال فروریختن است

مازندران رتبه اول 
در تولید پنج محصول

 باغی کشور

بحران بازار وکیل نیست، افزود: چند بار موضوع را 
با نمایندگان مجلس درمیان گذاشــته ایم، اما انگار 

آنها مسائل مهمتری دارند.
دهقانی معتقد است برخی پروژه های گردشگری 
شــهر شیراز به اعتبارات ملی نیازمند است و با این 
اعتبارات قطره چکانی نمی توانیم شــهر گردشگر 

پذیر داشته باشیم.
شهر شیراز نیازمند ایجاد جاذبه های گردشگری 

جدید است. اهواز - خبرنگار کیهان:
استاندار خوزســتان گفت: اولویت احداث مدارس 
در مناطق محروم و روســتاها باید دخترانه باشد زیرا 
دانش آموزان دختر به دلیــل محدودیت، امکان ادامه 

تحصیل در شهر یا مدارس مجاور را ندارند.
»غامرضا شریعتی« خاطرنشان کرد: طرح بورس تحصیلی 
برای 1۲۰۰ مدرســه برنامه ریزی شده و این طرح قرار است 
گسترش پیدا کند. امیدواریم مردم نیز به این حوزه وارد شوند 

و هرکدام مسئولیت چند دانش آموز را برعهده گیرند.
وی ادامــه داد: امیدواریم بتوانیم برای حداقل ســه هزار 
دانش آموز بورس تحصیلــی فراهم کنیم. تاکنون حدود هزار 
بورس تامین شده است. درخصوص بورس های تحصیلی باید 

مستندهایی برای تبلیغ و جذب افراد ساخته شود.

شریعتی با اشاره به اختصاص پیدا نکردن حق منطقه جنگی 
به کارمندان آموزش و پرورش کارون گفت: به دلیل اینکه کارون 
از اهواز جدا شده است، در این حوزه، کارون درنظر گرفته نشده 
اســت. در این خصوص مکاتباتی انجام شده و امیدواریم این 

مشکات حل شود.
وی افزود: بیش از ســه میلیارد تومان اعتبار از شــورای 
اجتماعی برای تجهیز 18۰ مدرسه در اختیار آموزش و پرورش 
قرار گرفته است که 11۰ میلیون تومان از این اعتبار به مدارس 
کارون اختصاص پیــدا می کند. همچنین درخصوص تجهیز 
امکانات سرمایشی اســتان تامین پنجره های دوجداره برای 
مدارس استان اولویت اول ما شهرهایی هستند که در معرض 
ریزگردها قرار دارند. در مرحله دوم تمام مدارس استان در سال 

97-98 به پنجره دوجداره تجهیز می شوند.

استاندار تاکید کرد
لزوم احداث مدارس دخترانه در مناطق محروم

 و روستاهای خوزستان

افزایش تصادفات منجر به فوت در جاده های استان اردبیل
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آن گونه که مراجع علمی جهانی گزارش می دهند، ایرانیان پیشرفت علمی 
چشمگیری از خود نشان داده اند، اما در کنار این اتفاق خوشایند، یک  اشکال 
بزرگ نیز دارند؛  اشکالی که آن هم برای جهانیان آشکار و هویدا شده است.

اینکه در سال های اخیر »ایران بیشترین شتاب را در تولید مقاات علمی 
در دنیا داشته« به گوش بسیاری مان آشناست، اما کمتر می دانیم که در کنار 
این گزاره افتخارآفرین و غرور برانگیز، یک گزاره ناخوب هم از جامعه علمی 

ایران در این سال ها به ثبت رسیده است.
آن گونه که مجله نیچر )Nature( در فوریه ۲۰۱۸ گزارش داده، ایران از 
لحاظ مقاات نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس بین سال های ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۳، بیشترین شتاب را در تولید مقاات علمی در دنیا داشته است، با این 
حال در جمله بعد این گزارش آمده که به رغم افزایش تعداد مقاات، سؤااتی 
پیرامون رعایت اخاق پژوهشی درباره مقاات منتشر شده از ایران وجود دارد.

کدام سؤاات؟ همان ابهاماتی که موجب شده ایرانیان بیشترین مقاات 
برگشــتی را در جهان داشته باشند. آماری نگران کننده که برای هفدهمین 
کشور در رتبه بندی جهانی کشور ها از منظر تولید مقاات، بسیار نامطلوب به 
نظر می رسد، به ویژه اگر درباره کشوری مطرح شود که از منظر شتاب تولید 

مقاات، مقام نخست جهان را به خود اختصاص داده است.
موضوعی که به باور دبیر کمیته کشــوری اخاق در پژوهش های علوم 
پزشکی کشورمان موجب زیر سؤال رفتن فعالیت های ارزشمند پژوهشی در 
کشــورمان شده است. زیرسؤال رفتن فعالیت های ارزشمند پژوهشی که در 
کشــورمان صورت می گیرد، به دلیل عدم رعایت اخاق در انتشــار مقاات 

توسط تعدادی معدود.
اشکالی که ظاهرا در بسیاری از کشور هایی که سعی دارند رتبه پژوهش 
خود را به سطح بااتری ارتقا داده و از باشگاه کشور های در حال توسعه جدا 
شــده و به پیشرفته ها بپیوندند، به ثبت رسیده است. کشور هایی که تاش 
می کنند آمار انتشــار مقااتشان را افزایش داده و گاه مانند مالزی، ترکیه و 

ایران در ازای تولید مقاله، مشوق های مالی نیز پرداخت می کنند.
تجربه ای که می شــد و می شود مانع از بروز اشکااتش شد و نگذاشت بر 
رشد علمی چشمگیر کشور و دستاورد های فراواِن حاصل آمده، سایه افکند. با 
اقداماتی مانند آنچه به تازگی در دستور کار قرار گرفته تا مشخص شود کدام 
مقاله پاجیاریزم مبتاست و در آن تقلب و سرقت ادبی به چشم می خورد.

امکانی که البته پیشــتر برای بررســی اصالت پایان نامه ها به کار گرفته 
می شــد، اما تجربه چندان موفقی نبود. این را می شود از بازار داغ پایان نامه 
فروشی در کشــورمان دریافت که مدت هاست شعبه جدیدی از فعالیت در 
آن دایر شده که به فروش انواع مقاات علمی و حتی بین المللی می پردازد. 
شــعبه ای که چه بسا بخش بزرگی از آمار »ری ترکت« شدن مقاات ایرانی 

ناشی از فعالیت آن باشد.
به نقل از تابناک؛ این در حالی است که عاوه بر ساز و کار طراحی شده 
در کشــورمان برای شناسایی مقاات مبتا به تقلب و سرقت، تدوین ساز و 
کار اخاق در پژوهش نیز در دســتور کار مســئوان قرار گرفته که یکی از 
اهداف بزرگ آن، تدوین و پیاده سازی استاندارد پژوهشی در کشور، به منظور 

کاهش آمار مقاات برگشتی.
مقااتی که مدتی ست پیرو راه افتادن یک پویش ویژه در جهان، در مسیر 
آشکارسازی به عموم جهانیان قرار می گیرند )به همراه دایل برگشت مقاله، 
منتشــر می شوند تا هم مقاله از دایره علم خارج شود و هم همگان علت آن 
را بدانند که عدم رعایت اخاق پژوهشــی بوده یا تقلب یا...( و آن گونه که 
مجله Science به تازگی گزارش کرده، از ۱۸ هزار مقاله ری ترکت شــده 
در ســایت »ری ترکشــن واچ«، ایران بااترین نرخ را داشته است: »به ازای 
هر ۱۰ هزار مقاله منتشر شده از ایران، ۱۴ مقاله »ری ترکت« شده است.«

افزون بر این، اخیراً آماری منتشر شده که بسیار تعجب برانگیز است! هر 
ده دقیقه یک مقاله از کشورمان به جامعه جهانی ارائه می شود؛ یعنی تا این 
مطلب را بخوانید، یک مقاله بین المللی در کشورمان به نیمه راه رسیده و تا 

انتشار چند دقیقه بیشتر فاصله ندارد!
بر این اساس دکتر سعید سمنانیان، مشاور معاون وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری که در جمع اساتید و پژوهشگران برتر دانشگاه الزهرا سخن می گفت، 
با اعام این خبر، آن را افتخار ملی خواند و گفت: »ایران ساانه حدود ۵۴هزار 
مقاله بین المللی ارائه می دهد، اما این کافی نیست و باید به سمت جامع محور 

شدن حرکت کنیم.«
اما این عدد به چه معناست؟ کافی است تعداد مقاات مورد ادعای مشاور 
وزارت علوم را بر تعداد روز های سال تقسیم کنیم تا به عدد ۱۴۸ مقاله برسیم. 
عددی که اگر بر ۲۴ ساعت شبانه روز تقسیم شود، به شش مقاله در ساعت 

می رسد؛ یعنی هر ۱۰ دقیقه یک مقاله.
مقاله هایــی که البته از نوع بین المللی هســتند نــه داخلی. یعنی یا در 
مجات علمی معتبر جهانی منتشــر شــده اند )یعنی یــا از نوع مقاله های 
اصلی )Original Paper( هســتند و یا از نوع مقاله های علمی - مروری 
)Review Paper(( و یا از نوع مقاله هایی که به همایش ها و ســمینار ها 

عرضه می شوند یا فنی هستند و در نشریات تخصصی منتشر می شوند.
این در حالی است که با تاملی بر مشکات پیش روی دانشجویان، اساتید 
و محققان ایرانی درخصوص انتشــار مقاات بین المللی، درخواهیم یافت که 
همه مقاات تهیه شده توسط ایرانیان، شانس انتشار در نشریات بین المللی را 
پیدا نمی کنند و پسوند بین المللی دریافت نمی کنند. مسئله ای که سهم بسیار 

پررنگی در میزان انتشار مقاات ایرانی در جامعه جهانی دارد.
به عبارت بهتر، اگر ماکمان تعداد مقاات تهیه شده توسط ایرانیان باشد، 
می بایست عددی بسیار بســیار بزرگ تر از آنچه مشاور معاون وزیر گفته را 
تصور کنیم. عددی شامل مقاات تهیه شده توسط ایرانیان که بخشی از آنها 
بین المللی هستند و در سطح جهانی منتشر می شوند و بخشی دیگر از آنها 

در نشریات و مجات علمی داخلی منتشر می شوند.
اعداد و ارقامی بسیار بزرگ که از دید سمنانیان هنوز رضایت بخش نیست 
و می بایســت رشد کند. هدفی که برخی بر این باورند مبتنی بر عدد و رقم 
شده و کمی است، نه کیفی.  اشکالی بزرگ که موجب شده هم بازار تقلب و 
تخلف داغ شــود و هم به رغم افزایش شمار مقاات ایرانی در جهان، شاهد 

جهش متناسب با آن در کشورمان نباشیم.

»این پســِر نخست وزیر ماســت که یونیفرم 
نظامی اجنبی پوشــیده و به آن افتخار می کند. 
جماعت! این چه وطن مهربانی است که اسمش 
لبنان است. ما نخســت وزیری داریم که خودش 
ســعودی و فرانسوی است و پســرش هم سرباز 
ارتش انگلیس است!« این واکنش »پیر ابی صعب« 
روزنامه نگار با سابقه لبنانی به  فارغ التحصیلی فرزند 

سعدحریری از دانشگاه سلطنتی انگلیس است.
نخست وزیر لبنان هفته گذشته راهی لندن شد 
تا فرزند خود را در لباس افسری نظامی انگلیس 
ببیند و لیاقت خدمت رسانی به کشور انگلیس را 

به او تبریک بگوید!
ســعدحریری که از شــعارهای انتخاباتی اش 
استقال و آزادی بوده است در حالی فارغ التحصیلی 
فرزندش از دانشــکده نظامی- سلطنتی انگلیس 
شــرکت کرده که موجی از اعتراضات در کاربران 

لبنانی را برانگیخته است.
 اما نکته قابل توجه آنجاســت که بســیاری 
از دیکتاتورها و ســران کشورهای وابسته منطقه 
در انگلیس و در همین دانشــگاه نظامی تحصیل 
کرده اند. اکنون چهار پادشــاه در جهان عرب از 
فارغ التحصیان مدرسه سندهرست هستند: ملک 
عبداه در اردن، شیخ حمد از بحرین، شیخ تمیم 

از قطر و سلطان قابوس از عمان.
 از بین پادشــاهان سابق کشورهای عرب نیز 
شــیخ سعد، امیر پیشین کویت، شیخ حمد، امیر 
پیشین قطر، ملک طال و ملک حسین پادشاهان 
سابق اردن در همین مدرسه نظامی انگلیسی تعلیم 
دیده بودند. پادشــاه برونئی و ۵ نفر از خانواده او 

را هم می توان به این لیست بلندباا اضافه کرد.
 حتی بســیاری از خاندان حکومت های قطر، 
بحرین، اردن، کویت و حاکم دبی و ولیعهد ابوظبی 
و خانواده هایشــان هم در این دانشــگاه تحصیل 
کرده اند تا بتوانند زمام حکومتداری این کشــور 
و پیاده کردن برنامه هــای انگلیس در منطقه را 

تضمین کنند.
 اما به راســتی روباه پیر چه هدفی را در این 

خصوص پیگیری می کند؟
بی بی سی رسانه دســتگاه سلطنتی انگلیس 
کــه وظیفه تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهانیان 
و پیاده سازی سیاست های این کشور را دارد قبا 
در گزارشــی با عنوان »چرا اغلب امیران عرب در 
بریتانیا آموزش نظامی می بینند؟« به این موضوع 

پاسخ داده است. 
بی بی سی با ذکر این نکته که آکادمی سلطنتی 
آموزش های نظامی سندهرست در نزدیکی لندن 
از ســال ۱۸۱۲ جایی بوده که افســران نظامی 
انگلیسی در آن تعلیم دیده اند می گوید: »در کنار 

همیشه از قشر دانشجو به عنوان قشر پویا و فعال جامعه یاد مي شود؛ قشري که به فراخور سن و 
موقعیتش، لبریز از هیجانات، احساسات و سرزندگي است. در این میان، اگر این انرژي و هیجانات خوب، 
سمت و سو داده شود، بي شک جامعه به شور و نشاط مضاعفي دست مي یابد. اهمیت این موضوع 

ما را به میان دانشجویان مي کشاند؛ تا در قالب یک گپ خودماني، سهمشان را از ورزش بسنجیم.
آقای محمدیان یکي از دانشــجویاني اســت که در کنار تحصیل، دغدغه ورزش را هم در ذهن 
دارد. وي با بیان این که اکثر دانشــجویان خارج از زمان درس و تحصیل، داراي فراغتي مي باشــند، 
مي گوید: این فراغت براي برخي دانشجوها، اندک و براي عده اي بیشتر مي باشد. پس برنامه ریزي در 
این خصوص، امري ازم به نظر مي رسد؛ حال آنکه بي توجهي به این امر مهم، باعث شده که شاهد 
مشکات و معضاتي باشیم که شاید مهم ترین آنها، بروز افسردگي، نوعي رخوت و سستي و ایجاد 

نگراني هاي مزمن ذهني در دانشجویان است.
وي درخصوص علت این مســئله مي گوید: قطعاً عدم دسترسي دانشجویان به امکانات ورزشي، 
مناســب نبودن زمان و عدم تطابق برنامه ریزي هاي درســي با ساعات و فعالیت هاي ورزشي، گراني 
هزینه هاي ثبت نام و خستگي ناشي از تحصیل، مهم ترین علل نپرداختن دانشجویان به مقوله ورزش 

است. 
خانم حائري نیا که خود را ورزشکار و ورزش دوست معرفي مي کند، مي گوید: من سال هاست که 
در برنامه زندگي ام، ورزش را جاي داده ام و با پرداختن به رشته والیبال، شور و نشاط خاصي را براي 
خودم ایجاد کرده ام؛ اما این که بتواني در مقام یک دانشجوي خانم، همیشه به ورزش بپردازي، کمي 
دشوار به نظر مي رسد؛ زیرا اکثر بانوان در کنار تحصیل، عهده دار مسئولیت هایي در خانه و زندگي شان 
مي باشند؛ همان گونه که مردان نیز دغدغه کار و تأمین مخارج زندگي دارند و به همین علت، این 
قشر، زمان کافي براي پرداختن به مقوله ورزش را ندارد، و براي همین دانشجویان، رسیدگي به امر 
مهم ســامت جســم و روح را جزء اولویت هاي کاري خود قرار نداده اند و در واقع، سامت را فداي 

سایر فعالیت ها و وظایف مي کنند.
همچنین یکي دیگر از مشکات بانوان دانشجو و شاغل که این روزها به اقتضاي نوع زندگي و باا 
رفتن هزینه ها، تعدادشان کمتر از مردان نمي باشد، عدم هماهنگي ساعات فعالیت هاي باشگاه هاي 
ورزشي با ساعات فراغت این قشر مي باشد. متأسفانه برنامه هاي ورزشي عموماً ویژه مردان شاغل در 
نظر گرفته مي شود. این در شرایطي است که در حوزه مسئولیت هاي کاري، هیچ تفاوتي بین بانوان و 
آقایان وجود ندارد، پس اگر بانوان در ابعاد مختلف جسمي، روحي و رواني مورد توجه قرار گیرند، عاوه 
 بر باا رفتن سطح شادابي در نهادهاي مرتبط دانشگاه، خانواده و... بازدهي آنان نیز افزایش مي یابد. 
آقای درخشان، دیدگاه دیگري را ارائه مي دهد. وي مي گوید: وقتي واحد تربیت بدني دانشگاه در 
بسیاري از موارد، ساده و هیچ انگاشته مي شود، چگونه مي توان به پرداخت و صرف وقت دانشجویان در 
امر ورزش، خوش بین بود. وي اضافه مي کند: به راستي چقدر موضوع ورزش در دانشگاه ها جدي گرفته 
مي شود و چه میزان از دانشگاه هاي کشورمان خود را ملزم کرده اند که تیم و تشکیاتي داشته باشند؟
این در حالي است که با ترفند دشمنان اسام و نظام، شاهد نفوذ و رواج بمب هاي ثانیه اي این بد 
اندیشان مي باشیم؛ بمب هایي که گاهي در قالب مواد، برخي به شکل وسیله و بعضي به صورت فکر 
و ایده، به نهادهاي مختلف جامعه و به ویژه دانشگاه، نفوذ یافته اند؛ تا سامت قشر پویاي جامعه و 
کشورمان را به مخاطره اندازند. بي شک پرداختن جدي به مقوله ورزش در چنین نهادهایي، نه تنها 
بهترین جایگزین، بلکه حکم یک سد و مانع در قبال ترفندهاي ثانیه اي و شوم بداندیشان را داراست.

در شــرایط کنوني، نقش بي تحرکي به عنوان یکي از عوامل اصلي در شــیوع بیماري ها و بروز 
مرگ، حائز اهمیت است. ورزش عاوه  بر آنکه از بروز بسیاري از بیماري ها جلوگیري مي کند، نقش 
درماني را هم از نظر علم پزشکي بر عهده مي گیرد؛ چنانکه مي تواند خطر ابتا به سرطان را کاهش 
دهد؛ از میزان کلسترول خون بکاهد؛ خطر ابتا به بیماري دیابت غیر ارثي را کاهش دهد؛ ایمني و 
مصونیت بدن را افزایش بخشد؛ توانایي بدن در برابر عفونت ها را باا ببرد؛ از بروز سکته یا حمات 
قلبي، جلوگیري کند؛ طول عمر را افزایش دهد؛ استخوان ســازي کند؛ مغز را به فعالیت وا دارد و 

وضعیت مزاجي را بهبود بخشد.
طبق دستور العمل مرکز بین المللي پیش گیري و مهار بیماري ها، همه افراد بزرگ سال باید حداقل 
۲/۵ ســاعت در هفته، ورزش و فعالیت فیزیکي داشته باشند؛ اما اغلب افراد به ویژه زنان، از ورزش 

کردن سر باز مي زنند.
خانم متقیان با تأیید این اظهارات پزشکي، خاطرنشان مي کند: متأسفانه ورزش در الفباي زندگي 
ایرانیان، نهادینه نشده است و این امر باعث مي شود که همه افراد جامعه در هر قشر و موقعیتي و 
به هر بهانه اي، از پرداختن به ورزش امتناع کنند. این مسئله در میان دانشجویاني که داراي مشغله 
ذهني و کاري مي باشند، صورت جدي تري به خود مي گیرد. عملي بودن برخي واحدها و درس هاي 
دانشگاهي که مستلزم صرف زمان بیشتري است، گراني برخي کتاب ها و جزوه هاي دانشگاهي، ناکافي 
بودن امکانات ورزشي و حتي مکان هاي ورزشي و باشگاه ها، عدم تجهیز دانشگاه ها به برخي وسایل 
ورزشــي، نبود کادر ورزشي در محیط هاي دانشگاهي و  اشتغال درصد قابل توجهي از دانشجویان، 

همه و همه از عوامل مهجور ماندن دانشجویان از مقوله ورزش مي باشند.
حال این ســؤال مطرح اســت که با توجه به مشغله ذهني و جایگاه دانشجویان، کدام ورزش ها 

اولي تر مي باشند؟
پزشــکان و متخصصان ورزشــي، نرمش تحت نظر مربیان کارآزموده را براي همه اقشار جامعه 
توصیه مي کنند. پیاده روي و ورزش هایي همچون والیبال، بســکتبال، پینگ پنگ، تنیس و شنا، از 
ورزش هاي مفیدتر مي باشند؛ اما در کنار این ورزش ها، ورزش هاي چشم، حافظه، تمرکز، ورزش هاي 

فکري و تندخواني، اهمیت بیشتري دارند.
براســاس اظهارات برخي دانشــجویان، واحد تربیت بدني در دانشگاه ها، جدي گرفته نمي شود؛ 
اما این تمام قضیه نیســت؛ زیرا بسیاري از دانشــجویان هم با نادیده گرفتن این واحد، یا در صدد 
حذف آن بر مي آیند که در این بین حتي اندیشه گرفتن معافیت ورزشي را در سر مي پرورانند و یا 
با بي میلي و حداقل نمره، آن را پاس مي کنند؛ حال آنکه این واحد مي تواند در بروز اســتعدادهاي 
دروني، کارســاز واقع شــود و چه بســا پس از فراغت از تحصیل، به عنوان یک رشــته ورزشي و یا 

تفریحي - سرگرمي دنبال شود.
خوشبختانه در سال هاي اخیر، در اکثر مکان هاي عمومي، مانند پارک ها، فرهنگسراها و... شاهد 
اســتقرار وسایل و امکانات ورزشي مي باشیم؛ اما این کار در بسیاري از دانشگاه هاي کشورمان هنوز 
انجام نشــده اســت و این محیط ها هنوز پذیراي ورزش دوستان و دانشجویان عاقه مند به سامت 

روح و روان نیستند.
شــاید وقت آن رسیده باشــد که بپذیریم دانشگاه هاي کشورمان در کنار کتابخانه، سالن آمفي 
تئاتر، بوفه و... نیازمند سالن هاي ورزشي هم مي باشند؛ آن هم در شرایطي که در هر لحظه جوانان 
مــا با ترفندي از دشــمنان مورد هجمه فرهنگي قرار مي گیرند و قطعــاً پرداختن به مقوله ورزش، 
مي تواند آنان را به سوي سامت، سوق دهد و در قبال ویروس هاي بیگانگان، واکسینه سازد. سالم 
سازي دانشگاه ها و بسترسازي مناسب در این مکان ها، با ایجاد امکانات ورزشي و سوق دادن جوانان 

به سوي ورزش، ضرورتي است انکارناپذیر و حاصل آن، رشد و ارتقاي علم و سامت جامعه است.

سهم ورزش از اوقات فراغت دانشجويان

 هـيـچواحدي که
 انگاشته مي شود!

الهام رضايي

* بنگاه خبرپراکنی انگلیس با ذکر این مسئله که ارتباط مدرسه سندهرست با این کشورهای عربی به دورانی 
بازمی گردد که بریتانیا یک قدرت استعماری در منطقه خلیج فارس بوده می نویسد: »مایکل استیونس، معاون 
موسسه مطالعات امنیتی و دفاعی سلطنتی )RUSI( می گوید؛ سندهرست جایی است که رهبران آینده یکدیگر 

را می شناسند و همچنین نفوذ انگلیس در منطقه خلیج فارس را بسط می دهد.«

کارآموزی برخی سران عرب 
در دانشکده نظامی انگليس!

افسران انگلیسی، سال هاست که شمار زیادی از 
کادر های خارجی نیز در مدرسه سندهرست تعلیم 
نظامی می بینند دختر و پسران جوانی که اغلب از 
خانواده های طراز اول خاورمیانه هستند از جمله 

ملک حسین، پادشاه سابق اردن.«
بنگاه خبرپراکنی انگلیس با ذکر این مســئله 
که ارتباط مدرســه سندهرست با این کشورهای 
عربی به دورانی بازمی گردد که بریتانیا یک قدرت 
استعماری در منطقه خلیج فارس بوده می نویسد: 
»مایکل استیونس، معاون موسسه مطالعات امنیتی 
و دفاعی سلطنتی )RUSI( می گوید سندهرست 
جایی است که رهبران آینده یکدیگر را می شناسند 
و همچنین نفوذ انگلیس در منطقه خلیج فارس 

را بسط می دهد.«
اســتیونس به صراحــت می گوید با تحصیل 

مقامــات کشــورهای منطقه در دانشــگاه های 
انگلیســی به دنبال نفوذ بیشتر در منطقه است. 
وی ادامه می دهد: »نخبگان سیاســت در منطقه 
خلیج فارس چنان توجهــی به بریتانیا می کنند 
که به دیگر کشــورهای همسنگ ما مثا فرانسه 
نمی کننــد. ایــن موضوع به ما قابلیتــی فراتر از 
توانایی ها و وزن حقیقی ما می دهد. این قابلیت به 
ســبب وجود افرادی است که مدتی را در بریتانیا 
گذرانده و همچنان با همکاسی ها و معلمان خود 

در ارتباط هستند.«
 رژیم های منطقه که خود را مدیون کمک های 
انگلیس می دانند عاوه بر خرید ســاح و تجارت 
با این کشــور بــه مدرســه دوران تحصیل خود 
نیز عاقه مندی فراوان نشــان می دهند. مدرسه 
سندهرســت در ســال ۲۰۱۲ برای ساخت یک 

خوابگاه تازه دانشــجویان حدود ۲۵ میلیون دار 
از امــارات متحده عربی کمــک مالی گرفت این 
ساختمان به نام شیخ زاید نخستین پادشاه امارات 

نامگذاری شد.
در مارس ۲۰۱۳ مرکز ورزشی سندهرست پس 
از دریافــت کمکی نزدیک به پنج میلیون دار از 
سوی امیر بحرین، که خود پیشتر از این مدرسه 
فارغ التحصیل شده، »سالن شیخ حمد« نام گرفت.
 پیتر ســینکاک که ریاســت انجمن دوستی 
بحرین و بریتانیا را بــه عهده دارد می گوید امیر 
بحرین همواره نظر مساعدی نسبت به سندهرست 
دارد و حدود ۲۰ تن از اعضای نزدیک خانواده اش 

از این مدرسه فارغ التحصیل شده اند. 
مریم الخواجه، رئیس موقت مرکز حقوق بشر 
بحرین در این خصوص می گوید: »مردم در آینده 

می بینند که بریتانیــا چگونه اوضاع خاورمیانه را 
به هم ریخت چون می خواست به جای ایستادن 
پای ارزش های حقوق بشر و دموکراسی، جت های 

تایفون بیشتری به بحرین بفروشد.«
به نقل از رجا؛ مایکل کاکرل به تبعات تحصیل 
این افراد در انگلیس اشاره می کند. این روزنامه نگار 
با اشاره به دوران تحصیل معمر قذافی، دیکتاتور 
پیشین لیبی، در یک مدرسه نظامی دیگر بریتانیا 
در ســال ۱۹۶۶ نوشته است می گوید: »سه سال 
بعد از آن قذافی با دانش نظامی که در این مدرسه 
آموخته بود قدرت را در کشورش تصاحب کرد.« 
در ســال ۲۰۱۳ هم نظیر چنین اتفاقی در 
مصــر روی داد. هنگامــی که ســرهنگ احمد 
علی فارغ التحصیل مدرسه سندهرست در سال 
۱۹۹۰ به عنوان یکی از نظامیان عالی رتبه مصری 
محمد مرسی، رئیس جمهور اسامگرا، را از کار 

برکنار کرد.
آرتور دنارو مشاور اسبق امور خاورمیانه وزیر 
دفاع بریتانیا و یکی از سران مدرسه سندهرست 
به ذکر خاطره ای از مراســم تشییع جنازه ملک 
حسین پادشاه اردن می پردازد. وی می گوید: »در 
آن تشییع جنازه تقریبا رهبران همه جهان بودند 
و نخســت وزیر ما تونی بلر هم بود. او دید که من 
چگونه با بسیاری از رهبران کشورهای مختلف در 
حال صحبت هستم افرادی مثل سلطان برونئی، 
ســلطان عمان، بحرینی ها و سعودی ها. تونی بلر 
یک لحظه از من پرســید تو چطور همه اینها را 
می شناســی؟ و پاســخ من این بود که این افراد 

همگی در سندهرست بوده اند.«
امــروزه بیش از هر کشــوری، سندهرســت 
کادرهای افســری امارات متحده عربی را تعلیم 
می دهــد. بنا به آمار ورودی ماه مه ۲۰۱۴ اکنون 
۷۲ کادر خارجی در این مدرسه در حال تحصیل 
هســتند که حدود ۴۰ درصدشــان از خاورمیانه 

آمده اند.
 همانگونه که اســتیونس، معاون موسســه 
مطالعات امنیتی و دفاعی انگلیس گفت تحصیل 
در دانشــگاه های ســلطنتی انگلیس باعث شده 
است تا این کشــور وزنی بیشتر از آنچه که باید 
در منطقه داشــته باشد و راحت تر از کشورهایی 
چون فرانسه که از رقبای تاریخی انگلیس در این 
منطقه بودند بر سیاست های کشورهای خاورمیانه 
تاثیر بگذارند. باید علت بسیاری از هماهنگی ها در 
منطقه از اردن تا امارات با سیاست های خصمانه 
روباه پیر را برنامه های بلندمدتی دانست که آنها 
بــرای خانواده های قدرتمندان و کســانی که در 
آینده قرار است قدرت را در آن کشورها در دست 

بگیرند جست.

در هر کشور دانشگاه ها و مراکز علمی/پژوهشی وظیفه پیشبرد علم و تکنولوژی را دارند و مهم ترین 
افراد این مراکز را اعضای هیئت علمی آن تشکیل می دهند. پس فضای غالب موجود در بین این افراد، 
فضای غالب علمی کشــور را به وجود می آورد که اگر بتوان به نحو درســتی آن را هدایت کرد، پیشرفت 
کشــور بسیار تسریع خواهد شد. اما متاســفانه به نظر می رسد این جریان در کشور ما به خوبی هدایت 
نشده است و کاما از پتانسیل موجود بهره برداری نمی شود. به جای اینکه این استعدادها در جهت حل 
مسائل و معضات علمی کشور به کار گرفته شوند، صرفا به انتشار مقاله با محور ژورنال های بین المللی 

می پردازند و به جای خدمت به کشور، مسایل کشورهای توسعه یافته را حل می کنند.
نظام جذب و ارتقاء شــاید مهم ترین و تاثیرگذارترین عامل در جهت دهی به کارهای علمی اعضای 
هیئت علمی باشــد. مراتب مختلفی در هیئت علمی وجود دارد که به ترتیب مربی، استادیار، دانشیار و 
اســتاد یا استاد تمام نام گذاری شده اند. طبیعی اســت که یکی از هدف گذاری های هر فرد ارتقا در این 
سیستم باشد تا هم از حقوق و مزایای بهتری بهره مند و هم دارای تثبیت شغلی بهتری شود. همچنین 
در موضوع جذب عضو هیئت علمی و تبدیل عضو آزمایشی به عضو قطعی)دائمی( نیز این مسائل صادق 
هســتند. مشکل از آنجایی شروع می شــود که با مطالعه آیین نامه های مربوطه متوجه می شویم تقریبا 
هیچ متر و معیاری برای سنجش میزان حل معضات علمی کشور در بررسی صاحیت این اعضا وجود 
ندارد و اتفاقاً از آن طرف مهم ترین عامل، میزان مقاات انتشار یافته از سوی فرد در مجات علمی معتبر 
بین المللی اســت؛ به طوری که برای ارتقا به مرتبه دانشــیاری و استادی به ترتیب حداقل ۲ و ۳ مقاله با 

شرایط گفته شده ضروری هستند.

برای تبدیل عضو آزمایشی به عضو قطعی نیز با توجه به نظر هیئت جذب هر دانشکده )که متشکل 
از مدیر آن دانشــکده و چند تن از اعضای دیگر هیئت علمی آن بخش است(، تعداد نسبتا زیادی مقاله 
ازم است. البته این اطاعات مربوط به آیین نامه های عمومی هستند و در دانشگاه هایی مانند دانشگاه 

شریف، که مصوبات هیئت امنای آن اعام عمومی نمی شود، شاید اوضاع وخیم تر باشد.
به نقل از نشریه دانشجویی »میدان انقاب«؛ چنین نظامی هر فرد هیئت علمی را خواه ناخواه به سمت 
مقاله محوری می کشاند و از پرداختن به مسائل داخلی باز می دارد. نتیجه این فضا حال فعلی کشور است 
که کاربرد علم در عمل کیلومترها عقب تر از علِم روی کاغذ ماست. بخش عمده عمر مفید استادان صرف 
انتشــار مقاله با استفاده در کشور می شود و این مسئله روحیه آنها را می سازد که نتیجه آن مسئوانی 
می شود که فقط بلدند شعار بدهند و موعد عمل که فرا می رسد خبری از آنها نیست. یکی از این نمونه ها 
که چندی پیش خبر آن در فضای مجازی تا حدی پخش شد، وزیر بهداشت است که در دوران وزارت 
خود حدود چهار برابر برنده جایزه نوبل پزشکی در سال ۲۰۱۸، مقاله منتشر کرده است! حال آنکه همه 

از مشکات کشور در زمینه بهداشت و دارو و لزوم پرداختن به آن مطلع اند.
همان طور که در بیانات رهبر انقاب در دیدار با اساتید دانشگاه ها در ماه رمضان امسال مطرح شد، 
پژوهش ها باید هدف مند شوند و پژوهش های بی هدف را باید از دایره کار خارج کرد. به طور مثال باید با 
افزایش سهم اساتید از درآمد پروژه هایی که از صنعت می گیرند، آنها را تشویق به انجام تحقیقات در این 
زمینه ها کرد. یا با گذاشتن دوره های مطالعاتی صنعتی، آنها را درگیر مسئله های صنعت کرد. به هر حال 
باید با کمک کارشناسان و متخصصان سیاست نظام جذب و ارتقا را تغییر داد و همچنین باید تدابیری 

اندیشه شود تا بتوان به تدریج این فضا را در بین اساتید شکست.
اما مشــکل فعلی این اســت که به نظر عزمی جدی و عملی از سوی مسئوان مربوط برای تصحیح 
اساسی مدل اداره دانشگاه ها و جذب و ارتقاء اساتید وجود ندارد اگرچه در سخنان و حرف ها سال هاست 
که می شــنویم می خواهند ارتباط با صنعت برقرار کنند و مقاله محوری بد است و... شاید به خاطر اینکه 
خود آنها هم پرورش یافته همین سیستم اند و به آن عادت کرده اند. اما ما امیدواریم باشند مسئوانی که 

صدای ما را بشنوند و نگران مشکات این چنینی کشور باشند.

دور باطلی به نام »مقاله محوری«

* مشکل از آنجایی شروع می شود که با مطالعه آیین نامه های مربوطه متوجه 
می شویم تقریبا هیچ متر و معیاری برای سنجش میزان حل معضات علمی 

کشور در بررسی صاحیت این اعضا وجود ندارد و اتفاقاً مهم ترین عامل، میزان 
مقاات انتشار یافته از سوی فرد در مجات علمی معتبر بین المللی است!

چرا باید نگران تخلفات علمی باشيم؟



ورزشی

سرویس ورزشی-
لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور 
در جام ملت های آسیا در حالی امروز اعام می شود 
که کی روش و همکارانش کار سختی برای معرفی 23 

بازیکن نهایی دارند.
تیم ملی فوتبال ایران در نخســتین بازی تدارکاتی اش 
در اردوی قطر، دوشــنبه شب به مصاف تیم فلسطین رفت 
و با تســاوی یک- یک متوقف شــد. در ایــن بازی مهدی 
طارمی)۵۰( برای ایران و جاناتان زوریا)۹۰( برای فلسطین 
گل زدند. پس از این بازی کارلوس کی روش سرمربی ایران 
گفت: من تمام بازی ها را نگاه کردم. از پیشــرفت حریفان 
کاما مطلع هستم. فلســطین بازیکنان خوبی در شیلی و 

چند کشور دیگر دارد و بازی خوبی برای ما بود. 
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سؤالی در 
مورد انتظاری که از تیم ملی برای قهرمانی وجود دارد گفت: 
بله در ۴۰ سال گذشته شما در هر دوره برنده شده اید و هر 
وقت شرکت کرده اید به قهرمانی رسیده اید. پس اگر اینطور 

است قهرمانی کار آسانی است چرا ما نباید قهرمان شویم!
وی ادامه داد: تیم هایی می توانند به موفقیت برســند 
که مشق شــب را به خوبی انجام داده باشند. تیم هایی که 
می خواهند به جمع چهار تیم برتر برسند تیم هایی هستند 
که سرمایه گذاری کرده باشند و برنامه ریزی خوبی هم انجام 
داده باشــند. همیشــه خدا تیم هایی که خوب آماده سازی 

نمی کنند را هم جریمه می کند.
کــی روش در مورد بازیکنــان مصدوم تیم ملی گفت: 
یکــی از دغدغه های اصلی من این اســت که چند بازیکن 
اصلی تیم ملی مصدوم هستند. باید یک تحلیل عمیق انجام 
بدهم. کار دیگری از دســت من برنمــی آید. باید در مورد 
بازیکنان سالم تصمیم بگیریم چرا که برای مصدومان دیگر 

کاری از دست ما برنمی آید. 
کی روش در حالی امروز لیست نهایی را اعام می کند 
که حالت های عجیبی برای شــاگردانش پیش آمده و کار 
او را ســخت تر کرده است. مصدومیت چند بازیکن کلیدی 
و تعدد حضور ســتاره ها در برخی پست ها شرایط عجیبی 
برای ســرمربی تیم ملی ایجاد کرده و او حاا باید یکی از 

حســاس ترین تصمیمات دوران مربیگــری خود را بگیرد. 
خصوصا حاا که همه از تیم ملی انتظار قهرمانی در آســیا 
دارند و کی روش می داند فرصتی برای  اشتباه کردن ندارد. 

کار سخت کی روش برای انتخاب لیست
در درون دروازه اگرچه در حال حاضر علیرضا بیرانوند، 
سیدحســین حسینی و پیام نیازمند در اردوی قطر حضور 
دارند، امــا امیر عابدزاده که با ماریتیمو درگیر مســابقات 
داخلی لیگ پرتغال اســت نیز در بیــن ۴ دروازه بان مورد 
نظر کارلوس کی روش قرار دارند. در این بین حضور علیرضا 
بیرانوند در جام ملت ها با توجه به سابقه ای که این دروازه بان 

در ماه های گذشته داشته و عملکرد خوبش در جام جهانی 
و لیگ قهرمانان آســیا قطعی است و یک نفر خط خواهد 
خورد. به عبارت بهتر از بین حســینی، نیازمند و عابدزاده 
یک نفر به جام ملت ها نمی روند. در خط دفاعی طبق عرف 
کی روش احتماا دو مدافع راست، دو مدافع چپ و ۴ مدافع 
وســط را به جام ملت های آســیا می برد. در دفاع راست با 
توجه به اینکــه صادق محرمی به اردوی قطر نرفته حضور 
وریا غفوری و رامین رضاییان تقریبا قطعی اســت. در دفاع 
چپ هم تقریبا می شــود حدس زد که حضور احسان حاج 

صفی و میاد محمدی در جام ملت ها قطعی است.

اما در پست دفاع وسط بازیکنان بیشتری حضور دارند؛ 
مرتضی پورعلی گنجی، پژمان منتظری، محمدرضا خانزاده، 
سیدمجید حسینی، روزبه چشمی و حسین کنعانی زادگان 
6 مدافع وســط مد نظر کی روش برای جام ملت ها هستند 
که از بین آنها 2 نفر باید قید ســفر به امــارات را بزند. به 
طــور کلــی 1۰ بازیکن در خط دفاعی شــانس حضور در 
جــام ملت ها را دارند که 2 نفــر از آنها نمی توانند با توجه 
به محدودیت اعام لیســت 23 نفره نهایی در این فهرست 

قرار بگیرند.
در خــط هافبک بــا توجه به سیســتمی که کارلوس 
کی روش برای تیم ملی در نظر می گیرد احتماا 3 هافبک 
تدافعی به امارات ســفر خواهند کرد. در حال حاضر امید 
ابراهیمی و علی کریمی هافبک های تدافعی حاضر در اردو 
هستند و از سوی دیگر احمد نوراللهی نیز توانایی بازی در 
این پست را دارد. ضمن اینکه روزبه چشمی نیز اگرچه در 
تیم کی روش همواره دفاع وسط بوده اما در برخی مسابقات 
از جملــه بازی دیروز مقابل فلســطین بــه عنوان هافبک 

تدافعی به میدان رفته است. 
از ســوی دیگر احتماا کــی روش 8 یا ۹ بازیکن را در 
خــط هافبک به جــام ملت ها می برد که در این شــرایط 
پیش بینی می شود 3 نفر از آنها هافبک دفاعی باشند. یعنی 
از میان  ابراهیمی و کریمی و احتماا نوراللهی بتوانند تیم 

را همراهی کنند.
از سوی دیگر کی روش مجبور خواهد بود از بین سامان 
قدوس،  اشــکان دژاگه، وحید امیری، مســعود شــجاعی، 
علیرضا جهانبخش، علی قلی زاده و مهدی ترابی حداقل دو 
یا ســه نفر را خط بزند. اتفاقی کــه با توجه به مصدومیت 

جهانبخش و قلی زاده شاید کار کی روش را سخت تر کند.
در خــط حمله کــی روش ۵ مهاجم خــوب دارد که 
می تواند از آنها در ترکیبش اســتفاده کنــد. اگرچه او در 
گذشــته نشان داده به طارمی، آزمون و انصاری فرد بیشتر 
از علیپور و کاوه رضایــی اعتقاد دارد اما احتماا برای جام 
ملت ها عاوه بر 3 مهاجم مذکور از بین علیپور و رضایی نیز 
یکی را به جام ملت ها ببرد تا در مواقع لزوم از آنها در خط 

حمله استفاده کند.

کی روش: تیم هایی به موفقیت می رسند که خوب کار کرده باشند

مصدومیت لژیونرها دغدغه اصلی مربیان تیم ملی
کدام بازیکنان مسافر جام ملت های آسیا می شوند؟

* در نهمین روز از ثبت نام کاندیداهای پســت ریاست فدراسیون جودو دیروز 
دو نفر با حضور در فدراســیون مدارک خــود را تحویل داده و ثبت نام کردند. 
ابوالفضل حیدریان داور بین المللی جودو که سابقه سرپرستی فدراسیون کونگ 
فــو را نیز دارد به همراه عباس فاح نفراتی بودند که نام خود را وارد لیســت 
نامزدهای ریاست فدراســیون جودو کردند. پیش از این آرش میراسماعیلی، 
عبداه جعفری و مســعود حاجی آخوندزاده نیز ثبت نام کرده بودند تا با این 
وجود جمع نفراتی که برای حضور در انتخابات جودو ثبت نام کرده اند به عدد 
پنج برســد. ثبت نام از نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون جودو شنبه ۷ 

دیماه به پایان می رسد.
* فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل هزینه زیاد جذب مربی ژاپنی 
دســت به دامن کمیته و وزارت ورزش خواهد شد. میورا، مربی اهل 
ژاپن است که مورد توجه فدراســیون دوچرخه سواری برای بخش 
کوهستان قرار دارد، اما حضور او در ایران هزینه هایی دارد که ظاهرا 
فدراســیون توان پرداخت آن را ندارد. محسن سلگی در این مورد 
عنوان کرد : صحبت هایی را با این مربی ژاپنی انجام داده ایم، اما مبلغی 
که او پیشنهاد داده است به هیچ وجه با بودجه ما همخوانی ندارد و به 
همین دلیل قرار است جلسه ای را با مسئوان وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک برگزار کنیم.مدیر تیم های ملی دوچرخه ســواری ادامه 
داد: حضور میورا در ایران بــه صورت مقطعی خواهد بود. او عاوه بر 
بخش کوهســتان مدتی هم مربی تیم جاده ژاپن بوده و به دنبال این 
هستیم که از این مربی در بخش جاده هم استفاده و مشورت بگیریم.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد روحانی شهید »غامرضا زارعی«
ای خوشا با جامه خونین به وصل یار رفتن!

روحانی شهید غامرضا زارعی سال 13۴3، در 
رودبار شهرســتان »علیا« متولد شد. دوره ابتدایی 
را در روســتای محل تولدش بــا موفقیت به پایان 
رساند. ســپس با خانواده عازم شهر قزوین شدند 
و تحصیــات راهنمایی را در قزوین ادامه داد. ایام 
نوجوانی او همزمان با اوج گیری انقاب اسامی بود. 
این نوجوان مذهبی و معتقد به اســام و قرآن، به 
فراخور سن خود در مبارزات و راهپیمایی ها شرکت 

می کرد. بعد از پیروزی انقاب اســامی نیز در مراسم مذهبی و سوگواری برای 
ائمه اطهار- علیهم الســام- شرکت می نمود و در مواقع بیکاری و تعطیلی برای 
امرار معاش و تامین بخشــی از هزینه های زندگی در نقاشــی ساختمان به کار 
می پرداخت. همزمان با تحصیل در مدرسه علمیه امام صادق- علیه السام- قم، 
موفق به دریافت مدرک دیپلم تجربی هم شــد و در سال 136۵ لباس مقدس 
روحانیت پوشــید و وقتی ندای حسینی خمینی کبیر را شنید راهی جبهه های 
نبرد شــد. او که جنگیدن را وظیفه و تکلیف می دانست، با عنوان نیروی رزمی، 
تبلیغی وارد مناطق عملیاتی شــد و حدود یک سال از بهترین ایام زندگانی اش 
را در جبهه هــای نور علیه ظلمت گذراند. در تاریــخ 6۵/1۰/۴، روز پرواز برای 
غامرضا )علی( رقم خورد. ســال ها پیکر پاک او در صحرای غرق به خون جبهه 
باقی ماند و مادر چشم انتظارش، با چشم های خیس و اشک آلود هر روز بر کنج 
در خانه منتظر رســیدن مسافر گمشــده اش بود تا این که استخوان های مطهر 
او و دوســتانش را برای تدفین به زادگاهش آوردند. پیکر مطهر این شــهید در 
تاریخ ۷8/11/1۹ بر روی دســتان همرزمانش تشییع و در مزار شهدای قزوین 

به خاک سپرده شد.

حدیث دشت عشق

همه گمانه زنی ها درباره خط حمله پرسپولیس 
مهاجم نیجریه ای تیم پرسپولیس احتماا نیم فصل دوم از این تیم جدا خواهد 
شد. گادوین منشا مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ 
برتــر در 1۵ بازی تنها یک گل به ثمر رســاند تا عملکرد ضعیفی در این زمینه از 
خود بجا بگذارد. این در حالی اســت که فصل گذشته هم منشا نتوانست رضایت 
کادرفنی تیمش را جلب کند و اگر پنجره نقل و انتقاات این باشــگاه باز می شــد 
منشا از جمع پرسپولیسی ها جدا شده بود.عملکرد منشا در پرسپولیس و همچنین 
رقم قرارداد او باعث شده تا مربیان پرسپولیس بی میل نباشند تا در نیم فصل دوم 
این بازیکن را به تیم دیگری بفرستند چرا که منشا به اندازه هزینه ای که برای این 
باشگاه داشته نتوانسته عملکرد درخشــانی داشته باشد.از طرف دیگر برانکو برای 
تقویت تیمش خواهان جذب مهاجم شــده و در این بین از رضا قوچان نژاد، مهدی 
طارمی و یا مهاجم خارجی برای حضور در پرسپولیس نام برده می شود. در صورتی 
که یک مهاجم به تیم پرســپولیس بپیوندد احتمال جدایی منشا از جمع سرخ ها 
بسیار زیاد خواهد شــد چرا که عاوه بر مهاجم جدید و علی علیپور، مهدی ترابی 
و مهدی شــریفی هم در پرسپولیس حضور خواهند داشت. حتی سیامک نعمتی 
و امید عالیشــاه هم قابلیت بازی در خط حمله را دارند. این ترافیک بازیکن باعث 
خواهد شــد تا منشــا به دایلی که در باا گفته شد شانس زیادی برای حضور در 

پرسپولیس نداشته باشد.
محرومیت کامیابی نیا و کی روش و محکومیت سپاهان 

به یک بازی بدون تماشاگر
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال، احکام دیدار پرحاشیه تیم های سپاهان 
و پرســپولیس را اعــام کرد که تیــم میزبان، به یک بــازی محرومیت از حضور 
تماشــاگران خود محکوم شد.دیدار تیم های پرســپولیس و سپاهان از رقابت های 
لیگ برتر در هفته دوازدهم برگزار شــد که از سوی کی روش استنلی بازیکن تیم 
سپاهان، تخلفاتی مبنی بر فحاشــی به بازیکن حریف که منجر به اخراجش شد، 
رخ داد. وی به یک جلســه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۵۰ میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم شــد.* کمال کامیابی نیا، بازیکن پرسپولیس به دلیل 
فحاشــی که موجب اخراجش شد، به یک جلســه محرومیت و ۵۰ میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شــد.* علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس نیز به خاطر 
حرکات غیرورزشــی نسبت به تماشــاگران تیم مقابل که سبب تحریک آنان شد، 
به توبیخ کتبــی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم اســت.* تیم 
ســپاهان اصفهان به دلیل تخلف تماشاگرانش، فحاشــی به داور، پرتاب بطری و 
نارنجک با توجه به تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکر کمیته انضباطی، یک جلسه 
از حضور تماشاگرانش در مســابقات خانگی و پرداخت 2۰۰ میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شد )این رأی قابل تجدید نظر است(* حسام فتاحی یکی از اعضای 
کادر فنی ســپاهان به دلیل اعتراض به داور بعد از پایان مسابقه به توبیخ کتبی و 
3۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد.* تیم پرســپولیس به دلیل تخلفات 
تماشــاگرانش، پرتاب ترقه به زمین و استفاده از کلمات نامناسب به 1۰۰ میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم شد.* حسین خیبری، مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس 
نیز به دلیل اعتراض به داور در جریان مســابقه و ورود به زمین، به یک جلســه از 
همراهی تیم خود محروم و باید 3۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.* تیم 
سپاهان نیز به خاطر ورود خسارت به اتوبوس حامل بازیکنان پرسپولیس باید مبلغ 

۰۰۰/۵۰۰/8۹ ریال در حق باشگاه پرسپولیس پرداخت کند.
آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم پیکان

باشگاه پیکان در تاش است هر چه سریع تر سرمربی جدید تیم فوتبال این 
باشــگاه را انتخاب کند. بحث انتخاب ســرمربی جدید تیم پیکان موضوعی است 
که این  روزها حاشــیه ها و حرف و حدیث زیادی به دنبال داشته و از گزینه های 
زیادی برای جانشــینی مجید جالی نام برده می شود. باشگاه پیکان در نظر دارد 
ســرمربی آینده خود را از بین مربیان آزاد انتخاب کند. پیکانی ها هنوز به صورت 
قطعی با هیچ مربی به توافق نهایی نرســیده اند، هرچند جواد نکونام نزدیک ترین 
فرد به نیمکت این تیم است اما هنوز قرارداد او و باشگاه پیکان نهایی نشده است. 
عاوه بر نکونام، از حسین فرکی، مهدی تارتار و یحیی  گل محمدی به عنوان سایر 
گزینه های نیمکت پیکان نام برده می شــود، اما از قرار معلوم نکونام گزینه نهایی 
باشــگاه پیکان برای هدایت این تیم در نیم فصل دوم لیگ برتر است. اتفاقی که 
شــاید با توجه به قرارداد داشــتن نکونام با تیم نساجی با مشکل روبه رو  شود و از 
همین رو مســئوان باشــگاه پیکان به صورت موازی با گزینه های دیگر هم وارد 

مذاکره شدند.
برگشت خوردن چک اسپانسر پیشین فدراسیون فوتبال

چک اسپانســر پیشین فدراســیون فوتبال که مبلغ آن حدود 1۷/۵ میلیارد 
تومان است برگشت خورد.چک اسپانســر پیشین فدراسیون فوتبال که تاریخ آن 
مربوط به 2۹ آذرماه سال 13۹۷ بوده و مبلغ آن حدود 1۷/۵ میلیارد تومان است 
برگشت خورد.یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر به خبرنگار 
میزان گفت: فدراسیون بطور جدی از طریق مراجع قضایی پیگیر این موضوع است 

تا این پول را وصول کند.

صفحه 9
چهار شنبه ۵ دی ۱۳9۷

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۴

غیبت مشهورترین دروازه بان عرب در جام ملت ها
سنگربان سرشناس الهال عربستان به تیم ملی فوتبال عمان برای حضور 

در جام ملت های آسیا 2۰1۹ دعوت نشد.
 علی الحبسی، مشــهورترین و بهترین دروازه بان عرب در این چند سال 
اخیــر بوده که ســابقه حضور در لیگ برتر انگلیــس را در کارنامه دارد و این 
نخستین دروازه بان عرب زبان تاریخ است که چنین افتخاری را به دست آورده 
است. فدراسیون فوتبال عمان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم   ملی 
برای حضور در جام ملت های آســیا را اعام کرده اســت که در بین آنها نام 
الحبسی به چشم نمی خورد. فدراسیون فوتبال عمان دلیل دعوت نشدن این 
سنگربان سرشناس الهال عربستان را مصدومیت اعام کرده است. الحبسی 

در بازی الهال مقابل ااهلی در لیگ عربستان مصدوم شد.
اضافه شدن ۴ لژیونر به اردوی ایران 

چهار لژیونر فوتبال ایران از دیروز به تمرینات تیم ملی اضافه شدند.
تیم ملی فوتبال ایران اردوی آماده ســازی خود را پیش از جام ملت های 
آسیا در قطر برپا کرده است و روز دوشنبه هم در دیداری تدارکاتی به مصاف 
فلسطین رفت که با تساوی یک بر یک به پایان رسید. مجید حسینی و وحید 
امیری )ترابوزان اســپور ترکیه(، مرتضی پورعلی گنجی )یوپن بلژیک( و امیر 
عابــدزاده )ماریتیمو پرتغال( ۴ لژیونر فوتبال ایران از دیروز به اردوی تیم ملی 
اضافه شدند تا کارلوس کی روش با نفرات بیشتری برنامه های تمرینی تیمش 
را پیش ببرد. ملی پوشان تا روز 12 دی ماه در قطر هستند و سپس به امارات 

محل برگزاری جام ملت ها می روند.
بحران مدیریت در تیم ملی میزبان جام ملت ها

تیم ملی امارات قبل از آغاز مســابقات جام ملت های آســیا 2۰1۹ دچار 
بحران شده است.

 مســابقات جام ملت های آسیا 2۰1۹ امارات کمتر از 1۰ روز دیگر یعنی 
1۵ دی ماه با دیدار میزبان این رقابت ها با بحرین کلید می خورد.سایت الکوره 
خبر داد که اتفــاق نادری در تیم ملی امارات در کمتر از دو هفته از آغاز این 
مســابقات افتاده است. عبداه صالح، سرپرســت تیم ملی امارات از سمتش 
اســتعفا کرد. به نظر می رســد مشــکات داخلی در بدنه تیم ملی امارات به 
اوج رســیده است. سلطان راشد، بازیکن سابق تیم ملی امارات و العین گزینه 

سرپرستی اماراتی ها است.
آزمون؛ وارث علی دایی

یک سایت هندی سردار آزمون را در لیست 1۰ مهاجمی قرار داد که باید 
بازی آنها را در جام ملت های آسیا 2۰1۹ دید.

به گزارش ســایت »اســپورتس کیدا« هند در گزارشــی بــه معرفی 1۰ 
مهاجمی پرداخت که باید بازی آنها در هفدهمین دوره جام ملت های آســیا 
را دید، مســابقاتی که با حضور 2۴ تیم از تاریخ ۵ ژانویه )1۵ دی( به میزبانی 
امارات آغاز خواهد شــد. یکی از مهاجمان مدنظر این گزارش ســردار آزمون، 
مهاجم تیم ملی فوتبال کشــورمان است.این ســایت در مورد سردار آزمون 
نوشت: این مهاجم گلزن از رکورد استثنایی اش در تیم ملی فوتبال ایران لذت 
می برد، بازیکنی که در دوره قبلی جام ملت ها دو گل به ثمر رســاند. ســردار 
آزمون که از او به عنوان وارث علی دایی، اسطوره فوتبال ایران یاد شده است، 

تاکنون در 38 بازی ملی 23 گل به ثمر رسانده است.
همچنین مهند علی از عراق، الدور شومورودوف از ازبکستان، المبخوت از 
امارات، عمر السومه از سوریه، فهد المولد از عربستان، هیونگ مین سون از کره 
جنوبی، یویا اوســاکو از ژاپن، متئو لکی از اســترالیا و سونیل ِچتری از هند از 

دیگر مهاجمان مدنظر این گزارش هستند.
آغاز فروش محصوات رسمی جام ملت ها

فروش محصوات رسمی جام ملت های آســیا 2۰1۹ شامل کاه، شال، 
تیشرت، جاکلیدی، و کاورهای گوشی های همراه و لپ تاپ آغاز شد.

به گزارش ســایت الخلیج آناین، محصوات رسمی جام ملت های آسیا 
2۰1۹ از دیروز در فروشگاه های تعیین  شده سراسر امارات با شعار جمع کردن 
آسیا کنار هم آغاز شده است. این دسته از محصوات متنوع مطابق با تیم های 
شرکت کننده و ســایق گوناگون هواداران جام ملت های آسیا در نظر گرفته 
شــد. داتو وبندسور، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در این رابطه اظهار 
داشت: محصوات رسمی ارا ئه  شده نقش کلیدی در مشارکت عموم در ورزش 
و افزایش آگاهی  آنها از رقابت های مهم خواهند داشت. محصوات رسمی جام 
ملت های آسیا 2۰1۹ در فروشــگاه های زنجیره ای امارات تحت عنوان لولو و 
هشت ورزشگاه محل برگزاری این بازی ها در شهرهای دبی، ابوظبی، العین و 

الشارجه قابل خریداری هستند.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

کارشناسان و دلسوزان می گویند، 
مدیران و مسئوان نمی شنوند!

مهدی مهدوی کیا ســتاره سابق فوتبال ایران چند روز پیش با حضور سر 
تمرین پرسپولیس ضمن حمایت از تیم ملی با تمجید از عملکرد برانکو و تیم 
پرسپولیس، گفت: »... شرایط خیلی سخت بود، پنجره بسته بود و با 1۰، 12 
بازیکن ادامه دادند و در آسیا نتایج خیلی خوبی گرفتند و اان هم جزو 2، 3 
تیم باای جدول است، باید به بازیکنان و کادر فنی و هواداران تبریک گفت...«

مهدوی کیا، اما در جای دیگری از صحبت هایش به یک مشــکل اساسی 
فوتبال ما اشاره می کند که به گمان ما فراتر از مشکل، یک آفت، درد، ضایعه... 
و چیزی در این ردیف است. آنجا که می گوید: »به نظر من در رده بزرگساان 
خــوب هزینه می کنیم، اما یک هزارم آن را برای فوتبال پایه نداریم. بازیکنان 

آموزش صحیح نمی بینند و مربیان در کاس های روز دنیا حضور ندارند...«
البته همــه می دانیم که این فقط مهدوی کیا نیســت که به این معضل 
اساسی و درد کهنه فوتبال ایران اشاره می کند، همه آنهایی که این فوتبال را، 
قابلیت، ظرفیت و توانایی های آن را می شناســند، بارها به این معضل و امثال 
آن اشــاره کرده و توجه مســئوان را به آن متوجه کرده اند، اما در فوتبالی که 
مسئوان محترم جز از آن نتیجه و برد و افتخار نمی خواهند، کسی و مسئولی 
دنبال کار ریشــه ای و اساســی و ساختاری نیست، کارشناســان و دلسوزان 
می گویند و مسئوان و مدیران هم می شنوند یا خود را به نشنیدن می زنند...!

ضربه آزاد

درآمد و هزینه سرخابی های پایتخت برای سال ۹۸ توسط دولت تخمین زده شد.
دولــت هر ســال در ایحه بودجه ضمن تخصیص اعتبــار اجرایی و عمرانی به نهادها و دســتگاه ها، جدول درآمد و 
هزینه های شرکت های سودده یا زیان ده دولتی را نیز در ایحه بودجه منتشر می کند.در ایحه بودجه دولت برای سال ۹8 
که تقدیم مجلس شورای اسامی شده است، سهم ورزش از بودجه سال آینده مشخص شده و وزارت ورزش نسبت به سال 

گذشته ۴2 میلیارد و 82۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از افزایش بودجه برخوردار شده است.
دولت در این ایحه هم چنین با ذکر شــرکت های دولتی استقال و پرسپولیس در لیست شرکت های سودده، میزان 
درآمد و هزینه احتمالی این دو باشگاه که تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان هستند را برآورد کرده است. بر این اساس، 

باشگاه پرسپولیس ۵۷۰ میلیارد ریال درآمد و ۵6۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال هزینه خواهد داشت.
آبی های پایتخت نیز طبق پیش بینی دولت، همانند پرسپولیس ۵۷۰ میلیارد درآمد خواهند داشت و هزینه تخمین 
زده شــده این تیم ۵6۹/۹ میلیارد خواهد بود. بر اســاس مصوبه هیئت دولت دو باشگاه استقال و پرسپولیس مجددا در 
چرخه واگذاری قرار گرفته اند و به گفته ســازمان خصوصی سازی این پروسه تا پایان سال جاری به گردش خواهد افتاد و 

احتماا اگر مشکل اجرایی پیش نیاید این دو باشگاه به زودی با تراز و پیش بینی مالی مثبت واگذار خواهند شد.

پیش بینی دولت از درآمد و هزینه های سال ۹۸ سرخابی ها چقدر است؟
دبیر فدراسیون کشتی گفت: برای گرفتن رنکینگ می توانیم در صورت صاحدید کادر فنی نفرات مدنظر 

را به ۴ تورنمنت معرفی شده از سوی اتحادیه جهانی اعزام کنیم.
رضا ایق با بیان اینکه در صورت برگزاری رقابت های جام تختی به صورت رنکینگ سیستم تنها 3 نفر در هر وزن از 
کشورمان امکان حضور در این جام ها را کسب می کردند، گفت: نظر سرمربیان تیم های ملی بزرگساان این بود که با توجه 
به اینکه جام های تختی یکی از مراحل انتخابی تیم ملی محسوب می شود در هر وزن تعداد بیشتری از کشتی گیران امکان 

حضور داشته باشند، با هماهنگی و نظر آنها در نهایت این جام ها در رنکینگ سیستم قرار نگرفت.
وی ادامــه داد: برای گرفتن رنکینگ می توانیم در صورت صاحدید کادر فنی نفرات مدنظر را به ۴ تورنمنت معرفی 

شده از سوی اتحادیه جهانی در هر رشته اعزام کنیم.
ایق در مورد اخباری در مورد از دست رفتن سهمیه رقابت های جهانی ساحلی در سال 2۰1۹ گفت: با توجه به شرایط 
خاص مالی مهرماه سال جاری، به دلیل عدم تأمین هزینه های ارزی و تخصیص نیافتن ارز ثانویه به رغم پیگیری و مکاتبات 
صورت گرفته و همچنین هزینه های چند برابری خرید بلیت، ما مجبور به لغو 8 تورنمنت بین المللی و برخی مســابقات 
اصلی شدیم. رقابت های ساحلی ترکیه هم جزو همین مسابقات بود و در همان زمان هم موضوع لغو اعزام را اعام کردیم.

واکنش فدراسیون کشتی به حذف جام تختی از رنکینگ اتحادیه جهانی 

نیم فصل دوم رقابت هــای لیگ برتر والیبال از امروز با 
برگزاری 6 دیدار آغاز می شود.

نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر والیبال از عصر امروز 
با برگزاری 6 دیدار آغاز خواهد شد. تیم شهرداری ورامین که 
موفق شد با کسب 1۰ پیروزی و 3۰ امتیاز نیم فصل نخست 
را با قهرمانی پشت سر بگذارد فردا به مصاف تیم خاتم اردکان 
خواهد رفت. خاتمی ها نیز با مجموع ۹ پیروزی و 26 امتیاز 
در رده سوم قرار دارند. شاگردان محمد ترکاشوند در پیکان 
تهران نیز که با قرارگیری در رده دوم به تعطیات نیم فصل 
رفته بودند فردا کار آســانی مقابل تیم شهرداری ارومیه ای 
خواهند داشت که با 2 پیروزی در مکان دوازهم جدول قرار 

دارد. برنامه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال:
* شهرداری ورامین ............................................... خاتم اردکان

* دورنای ارومیه .................................................. فواد سیرجان
* پیام خراسان ..................................................... کاله مازندران
* عقاب نهاجا ........................................................... سایپا تهران
* پیکان تهران ................................................. شهرداری ارومیه
* شهروند اراک .................................................. شهرداری گنبد
جــدول رده بندی لیگ برتر والیبــال تا پایان نیم فصل 
نخست: 1. شــهرداری ورامین)1۰ پیروزی – 3۰ امتیاز( 2. 

پیکان تهران)۹ پیروزی – 2۷ امتیاز(
3. خاتــم اردکان)۹ پیــروزی – 26 امتیــاز( ۴. پیــام 
مشهد)8 پیروزی – 2۰ امتیاز( ۵. شهرداری گنبد)۷ پیروزی 
– 21 امتیــاز( 6. شــهروند اراک)۷ پیــروزی – 2۰ امتیاز( 
۷.سایپا تهران)6 پیروزی – 2۰ امتیاز( 8. فواد سیرجان)6 

امتیاز – 1۹ امتیاز(.

آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال
تیم ملی ایران همچون ســال گذشته کارش در ســال میادی را به عنوان برترین تیم آسیا به پایان 

رساند.
در حالی که 11 روز به آغاز جام ملت های آسیا باقی مانده است، تیم ملی ایران که سال 2۰18 را با بهترین رتبه 

ساانه اش در فیفا به پایان رساند، امیدوار است برای چهارمین بار به عنوان قهرمانی آسیا برسد.
تیم ملی ایران با پنجمین حضورش در جام جهانی و نتایجی که در این مسابقات گرفتند، سال 2۰18 را با رنکینگ 
2۹ تمــام کردند. تیم ملی که آخرین قهرمانی اش به 1۹۷6 بازمی گــردد، در گروه D با عراق، ویتنام و یمن هم گروه 
اســت.تیم ملی اســترالیا مدافع عنوان قهرمانی با وجود اینکه از ماه ژوئن ۵ رتبه در فیفا سقوط کرده، اما همچنان با 
قرارگیری در رده ۴1 برای رســیدن به دومین قهرمانی اش تاش می کند. آنها در گروه B با اردن، ســوریه و فلسطین 

هم گروه هستند.
تیم ملی ژاپن که با ۴ قهرمانی پرافتخارترین تیم جام ملت های آسیا است، پس از اینکه بهترین عملکرد را در بین 
۵ تیم آســیایی در جام جهانی داشــت، حاا به جام ملت های آسیا آمده است. آنها تنها چند ثانیه تا صعود به جمع 8 
تیم برتر فاصله داشتند. آنها سال را با قرارگیری در رده ۵۰ به پایان رساندند. تیم ملی کره جنوبی نیز کارش را از ۷ 

ژانویه و بازی با فیلیپین در جام ملت ها آغاز می کند، سال میادی را با رده ۵3 به پایان رساند.

ایران - استرالیا؛ همچنان بهترین تیم های آسیا 

عیادت رونالدو از کودکان بیمار در آستانه سال نو میادی اعزام شطرنج بازان ایران به مسابقات جهانی روسیه
ستاره پرتغالی تیم یوونتوس در آستانه کریسمس حرکت تحسین  برانگیزی انجام داد. 

کریســتیانو رونالدو و همسرش روز دوشنبه در آستانه کریسمس به بیمارستان رجینا مارگریتا در شهر تورین رفتند و با 
عیادت از کودکان مبتا به سرطان و بستری در بخش  هماتولوژی و با اهدای هدایایی آنها را برای ساعاتی شاد کردند. رونالدو 
پس از شرکت در تمرینات نوبت صبح تیمش، همراه با همسر خود به عیادت کودکان دارای بیماری های صعب العاج رفت و 
بیش از پیش در نزد مردم تورین محبوبیت کسب کرد. او که تابستان امسال پس از ۹ سال حضور در رئال مادرید به یوونتوس 
پیوست، در بیمارستان با کودکان بیمار صحبت کرد، با آنها و اعضای خانواده  های شان عکس های یادگاری گرفت و هدایایی هم 
به مناسبت سال جدید میادی به آنها تقدیم کرد. او همچنین با برخی از عوامل بیمارستان درخصوص وضعیت کودکان بیمار 
بستری در آنجا مکالماتی داشت. رونالدو در این فصل با ثبت 11 گل در سری A بهترین گلزن یوونتوس در سری A بوده است.

نمایندگان شطرنج ایران برای شرکت در مسابقات جهانی سریع و برق آسا راهی سن پترزبورگ روسیه شدند.
پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا، احســان قائم مقامی و ســارا خادم الشــریعه صبح دیروز تهران را به مقصد روسیه محل 
برگزاری رقابت های ســریع و برق آسای جهان ترک کردند. مهرداد پهلوان زاده رئیس  فدراسیون شطرنج نیز همراه نمایندگان 
ایران عازم سن پترزبورگ شد. هشتمین دوره رقابت های جهانی سریع و برق آسا از امروز تا 1۰ دی ماه در شهر سن پترزبورگ 
روسیه برگزار می شود. هر شطرنج باز در مسابقه سریع، 1۰ دقیقه به همراه ۵ ثانیه اضافه و در رقابت برق آسا 3 دقیقه به همراه 
2 ثانیه وقت اضافه زمان در اختیار دارد. تنها شطرنج بازانی با رتینگ باای 2۵۰۰ در بخش مردان و رتینگ باای 2۴۰۰ در 
بخش بانوان جواز حضور در این رقابت ها را دریافت کردند. طبق اعام فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( یک میلیون و صد و 

پنجاه هزار دار به عنوان جایزه نقدی این مسابقات در نظر گرفته شده است.

آگهی حصر وراثت
بانو مهین شــهرت لویمی نام پدر جاســم به شناسنامه 7457 
صادره از اهواز درخواســتی به خواســته صــدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که همســرم مرحوم سعید شهرت 
لویمی به شناســنامه 1033 صادره اهــواز در تاریخ 97/8/4 در 
اهواز اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی 
فوق الذکر )همسر متوفی( 2- فاطمه لویمی به ش.ش 16794 
صادره اهواز 3- سمانه لویمی به شماره ملی 174-042872-0 
صادره اهواز 4- محدثه لویمی به شماره ملی 174-34027-1 
صادره اهواز 5- عسل لویمی به شماره ملی 174-386693-3 
صادره اهواز )دختران متوفی( 6- قاسم لویمی به ش.ش 281 
صــادره اهواز )پدر متوفی( 7- زهرا لویمی به ش.ش 2 صادره 

اهواز )مادر متوفی( واغیر طبق دادخواست تقدیمی.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی 

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

شرکت تعاونی تهیه و توزیع مصالح فروشان تهران
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده)نوبت اول(
از کلیــه اعضای محترم دعوت می شــود در جلســه مجمع عمومــی عادی بطور 
فوق العاده)نوبت اول( که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 در 
محل شــرکت تعاونی به آدرس تهران خیابان انقاب کوی کندوان کوچه مهرانی 

پاک 12 برگزار می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- بلحاظ اعتراض برخی از اعضا و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره، قطع اخذ کارمزد 
در تهیه کاای اعضا از شــرکت تعاونی کمافی الســابق، ولیکن تامین هزینه های 
جاری با نظر و تصویب هیئت مدیره از منابع مالی موجود در شــرکت تامین شود و 

اصاح ماده 14 آئین نامه معامات و توزیع کاای تعاونی بشرح ذیل:
ماده 14- کاای تهیه شــده توسط شــرکت تعاونی پس از مشخص شدن قیمت 
تمام شــده برای اعضا تعاونی توزیع خواهد شد و در صورت داشتن تخفیف کاا از 
طرف شــرکت های فروشــنده کاا با نظر و تصویب هیئت مدیره بخشی یا تمامی 
تخفیفــات کاا به اعضایی که کااهای تحویلی کارخانجات را از شــرکت تعاونی 

تهیه نموده اند اختصاص داده می شود.
2- عزل احدی از بازرسان قانونی شرکت تعاونی تهیه و توزیع مصالح فروشان تهران 
با توجه به گزارش هیئت مدیره که به سمع حاضرین در مجمع عمومی خواهد رسید.

توجه: 1- ضمنا چنانچه حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشد می تواند 
جهت اعمال رای نســبت به تنظیــم وکالت نامه تا قبل از روز مجمع طبق مقررات 
موضوعــه با مراجعه وکیل و موکل همراه بــا یکدیگر به امور اداری)هیئت مدیره( 

شرکت اقدام نمایند.
2- هر عضو می تواند حداکثر وکالت سه نفر و غیر عضو وکالت یک نفر را پذیرا باشد.
هیئت مدیره

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت اول(
1- مناقصه گذار: شهرداری محمدیه 2- موضوع مناقصه: واگذاری عملیات حفظ و نگهداری 
فضای ســبز به مدت یکســال شــامل: الف- مجموعه شــاهد با برآورد 5/703/000/000 
ریــال ب- مجموعــه تمدن با بــرآورد 5/401/000/000 ریــال - ج - مجموعه مهرگان 
بــا بــرآورد 6/269/000/000 ریال به پیمانکاران دارای صاحیــت پیمانکاری و صاحیت 
ایمنی 3- مهلت و محل دریافت اســناد از تاریخ 97/10/9 حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
یک شــنبه مورخ 97/10/16 امور قراردادهای شهرداری محمدیه 4- مبلغ سپرده: مجموعه 
شــاهد 286/000/000 ریال، مجموعه تمدن: 271/000/000 ریــال و مجموعه مهرگان: 
314/000/000 ریــال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به حســاب ســپرده 
جاری 3100002331001 به نام شــهرداری محمدیه 5- در صورتی که برندگان اول و دوم 
به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردد ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شــد. 6- سایر اطاعات و جزییات مربوط به معامله در اســناد مناقصه مندرج می باشد. 7- 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 8- مدت و محل ارائه پیشنهادات: 
از تاریخ 97/10/17 حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/10/27 محل تحویل 
اســناد دبیرخانه شهرداری محمدیه می باشــد. 9- زمان و محل بازگشایی پاکت های الف و 
ب: روز دوشــنبه مورخ 97/11/1 راس ساعت 9/30 در محل دفتر شهردار می باشد و حضور 
شــرکت کنندگان و یا نماینده آنان با معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پیشنهادات بامانع 
می باشــد ضمنا تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشــنهاد قیمت متعاقبا به شرکت کنندگان در 

مناقصه اعام می گردد. 10- هزینه نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
مریم نخستین - شهردار محمدیه

برگ اخطاریه
نام اخطاریه  شونده: محمد پالیزیان

محل حضور: دادگاه شورای حل اختاف شعبه عالی شهر
علت حضور: یک نسخه از کارشناسی به پیوست برای شما ارسال می گردد. هرگونه اعتراضی 

نسبت به نظریه دارید ظرف مهلت حداکثر ده روز به این مرجع ارسال گردد.
نظریه کارشناس: بازگشت به نامه شماره 97/364 مورخه 97/8/13 آن شورای محترم مبنی 
بر تامین دلیل و برآورد خسارت ســاختمان آقای علی اصغر غریبی موضوع پرونده به شماره 
97/359 واقع در عالی شــهر، فاز 4، مجتمع کوثر 3 طبقه دوم واحد 7 بازدید به عمل آمد که 

گزارش خود را به شرح ذیل اعام می دارم.
ملک بصورت آپارتمانی در دو طبقه روی همکف احداث شــده است که بعد از بازدید متوجه 
خســارت به کلیه دیوارهای ساختمان، روشنایی، کلید و پریزها و درب کابینت و دستگیره و 
قفل درب های داخلی و یک عدد درب کامل که شکســته شده است و مخزن پلی اتیلن روی 
بام و پمپ 1/2 اینچ از روی ساختمان باز شده و فاقد آنهاست لذا با توجه به نیاز رنگ آمیزی 
کامل ســاختمان و بازسازی درب های کابینت و تامین روشنایی و تعویض یک درب کامل و 
قفل و دســتگیره درب ها و خرید مخزن و پمپ آب، می توان کل خســارت وارده را به مقدار 

65/000/000 ریال )شصت و پنج میلیون ریال( برآورد کرد.
قاضی شورای حل اختاف عالی شهر م الف 1457

عزت اللهی اولین کنار گذاشته تیم ملی 
سعید عزت اللهی ملی پوش جوان کشورمان که مدتی است با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند نتوانست شرایط 

بازی را پیدا کند و به همین دلیل جام ملتهای آسیا 2۰1۹ امارات را از دست داد.
کادر پزشکی تیم ملی فوتبال ایران در دو روز اخیر بررسی های ازم در این خصوص را انجام دادند تا آخرین وضعیت 
این بازیکن را بررسی کنند اما در نهایت مشخص شد عزت اللهی نمی تواند برای جام ملت های آسیا به شرایط بازی برسد.

آگهی حصر وراثت
آقای مزبان شــهرت سعیدی نام پدر حمید بشناســنامه 1542 صادره از اهواز 
درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که 
شــادروان مرحوم محمود شهرت سعیدی بشناســنامه 1741116971 صادره 
اهواز در تاریخ 1397/9/11 در شهر اهواز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش 
عبارتند از 1- مزبان سعیدی بشناسنامه 1542 صادره اهواز)پدر متوفی( و اغیر 

بشرح دادخواست تقدیمی کاسه 970621/8/97 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز

 LXEF7 سند کمپانی یکدستگاه سمند سفید رنگ مدل 1392 تیپ
 147H0055170 به شماره انتظامی                479  د17وشماره موتور
شــماره شاســی NAACR1HS7DF561777 بــه نــام 
آقــای احمدرضا بختیــاری رزق آبــاد فرزند مجید به شــماره 
 ملــی 0945968833 مفقــود گردیــده از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ایران 
8۵

شهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه  مشروحه ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
پیمانکاران متقاضی می تواننــد از تاریخ 1397/10/6 به مدت 5 
روز کاری تا تاریخ 1397/10/11 اسناد مناقصه از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند.
ضمنا مهلت تحویل اســناد مناقصه از تاریــخ 1397/10/12 تا 

پایان وقت اداری تاریخ 1397/10/23 می باشد و تاریخ بازگشایی 
پاکات ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1397/10/24 می باشد.

نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین در معامات دولتی مصوبه 
شــماره 123402 ت 50659 مورخه 1394/9/22 هیئت وزیران 

می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
اعتبار مصوباولیه )ریال(

رشته 
و 

گروه

مبلغ تضمین 
در مناقصه 

ریال
دستگاه 
نظارت

محل 
اجرا 
پروژه

شماره فراخوان 
در سامانه 
تدارکات 

الکترونیکی دولت

1
زیرسازی و آسفالت 
خیابان جنوب دره 
میرشکاری شهر 

خورموج
4/055/895/057

 3/000/000/000
با پیش بینی 

1/500/000/000
راه و 
203/000/000باند

دفترفنی 
شهرداری 
خورموج

شهر 
20097500790005خورموج

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ  درج نوبت اول: 97/10/5



سرقت زیورآات کودکان 
شــهرکرد- خبرنگار کیهــان: فرمانده انتظامی شهرســتان لردگان گفت: 
ســارقان طا و زیورآات کودکان در این شهرســتان دستگیر شدندسرهنگ 
سیروس میرزایی افزود: ماموران کانتری 11 شهدای لردگان با همکاری پلیس 
اطاعات این کانتری پس از بررســی ســرنخ های بجا مانده و انجام اقدامات 
پلیســی، متهمان را که یک زن و یک مرد بودند شناسایی و با هماهنگی مقام 
قضائی دســتگیر کردند.وی ادامه داد: در تحقیقات انجام شده، متهمان به بزه 
انتسابی خود اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

انهدام باند قاچاق
ساری- حبرنگار کیهان: معاون امور شهرستان های پلیس آگاهی مازندران 
از انهدام یک باند بزرگ قاچاق کاا و ارز در استان خبر داد سید جعفر ساداتی، 
گفت: در این زمینه 58 هزار و 600 نخ سیگار خارجی قاچاق ،هشت هزار لیتر 
گازوئیــل ، 15 تــن عدس 41، تن برنج و 26 هــزار و 700 عدد انواع قرص و 
داروی غیرمجاز از قاچاقچیان کشف شد.وی ارزش کااهای قاچاق کشف شده 
را در مجموع بیش از 56 میلیارد و 973 میلیون و 428 هزار ریال عنوان کرد 

تصادف مرگبار
قزوین- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه اســتان قزوین از برخورد سواری 
»لیفان« و »مگان« با یک دستگاه کامیون و کشته شدن یک تن در این سانحه 
رانندگی خبر داد. سرهنگ »نصراله بیگلری« گفت: با حضور ماموران در محل 
وقوع حادثه مشــخص شد یک دستگاه ســواری لیفان و مگان با یک دستگاه 
کامیون برخورد و راننده خودرو لیفان به علت شــدت ضربات وارده در دم فوت 
کرده اســت. وی افزود: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه رانندگی را عدم 

توجه به جلو سواری لیفان و مگان نسبت به کامیون اعام کردند.
مرگ خاموش

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرســتان قزوین گفت: بر اثر 
گازگرفتگی، دو جوان در بخش »کوهین« قزوین جان خود را از دســت دادند. 
سرهنگ »رسول فراهانی« افزود: با حضور سریع ماموران پلیس و عوامل امدادی 
در محل، مشاهده شد که دو جوان 24 و 25 ساله در داخل خانه باغی در روستا، 
جان خود را از دســت داده اند.وی اضافه کرد: کارشناســان علت این حادثه را 

گازگرفتگی اعام و با دستور مقام قضائی اجساد تحویل سردخانه شد.
کشف ساح شکاری

آوج- ایســنا: متخلفین حیات  وحش که با ساح شکاری اقدام به شکار در 
حوزه استحفاظی شهرستان آوج نموده بودند دستگیر شدند.»مجتبی خاکپور«، 
گفت: سه متخلف حیات  وحش که با چهار قبضه ساح شکاری نسبت به شکار 
در حوزه استحفاظی شهرستان آوج اقدام کرده بودند با تاش نیروهای پاسگاه 
انتظامی کلنجین و همکاری محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
آوج دســتگیر شــدند.وی افزود: از متخلفین 34 عدد فشنگ برنو و دو فشنگ 
ســاچمه کشف که برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی در دادگاه عمومی 

بخش آبگرم معرفی شدند.
قاچاق ادوات حفاری چاه

اهواز - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان از کشــف 250 میلیارد 
ریال ادوات حفاری چاه های نفت در شهرســتان اهواز خبر داد. سرتیپ »حیدر 
عباس زاده« گفت: در راســتای مقابله با قاچــاق کاا و ارز یک انبار بزرگ دپو 
ادوات حفاری قاچاق چاه های نفت را شناســایی که پس از هماهنگی با مرجع 
قضائی اکیپی از ماموران مجرب مبارزه با قاچاق کاا پلیس آگاهی اســتان به 
محل اعزام و در بازرسی به عمل آمده تعداد زیادی ادوات حفاری چاه های نفت 
فاقد مجوز گمرکی کشــف و ضبط کردند.وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
ریالی کااهای کشف شده را250 میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: در 

این رابطه یک قاچاقچی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.
دستگیری زمین خوار

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان تهران از رفع تصرف دو هزار و 
600 متر از اراضی ملی به ارزش 13میلیارد ریال در شهرستان شهریار خبر داد. 
سرتیپ«محسن خانچرلی« ، گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، ماموران 
پلیس آگاهی شهرســتان با انجام تحقیقات پلیسی، چهار متهم که با محصور 
کردن دو هزار و 600 متر از زمین های ملی در شهرستان شهریار را در تصرف 
خود در آورده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.وی، تصریح کرد:  متهمان پس 

از دستگیری و تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
ورود اتوبوس به شیرینی فروشی

قزوین- باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس  اورژانس قزوین گفت: ورود اتوبوس 
به یک شیرینی فروشی در شــهر قزوین، سه نفر را مصدوم کرد. پیمان نامدار 
افزود: بر اثر انحراف یک دســتگاه اتوبوس شــرکت واحد و وارد شــدن آن به 
داخل یک مغازه شیرینی فروشی در منطقه مینو سه نفر از سرنشینان آن دچار 
آسیب دیدگی سطحی شدند.به گفته وی، در این حادثه، یک زن 35 ساله و یک 
مرد 58 ســاله به صورت سرپایی درمان شدند و یک زن 39 ساله برای بررسی 
بیشــتر به بیمارستان شــهید رجایی قزوین منتقل شد.وی تصریح کرد: علت 

حادثه در دست بررسی است.
قاچاق سوخت 

مشــهد- مهر: فرمانده انتظامی قوچان از کشــف هفت هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق در این شهرستان خبرداد.سرهنگ قدیر مصرخانی، افزود : ماموران این 
فرماندهی با هماهنگی مقام قضائی در بررسی قرار داده و مقدار هفت هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق دپو شــده را کشف کردند.وی با  اشاره به دستگیری یک متهم 
در این خصوص خاطرنشــان کرد: متهم دســتگیر شده پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی به منظور سیرمراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
نشت گاز در حمام 

ساری- ایســنا: مدیر بیمارســتان امام خمینی)ره( فریدونکنار گفت: 10 
فریدونکناری در حمام عمومی این شهرســتان براثر خفگی با گاز مونوکســید 

کربن، مسموم شدند.
سیداحمد نورمحمد حسینی افزود: حمام عمومی را با اسید شستشو دادند 
و بخــار آن اســید در محیط باقی ماند که این عامل موجب مســمومیت آنها 
شــد.وی اضافه کرد: مداوا بر روی این مســمومان پس از حضور در بیمارستان 

صورت گرفت و تمامی آنها در کمتر از دو ساعت مرخص شدند.
ضبط کاای قاچاق

بوشــهر- خبرگزاری صدا و سیما: جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر 
از کشف یک انبار دپوی کاای قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال در شهرستان 

تنگستان خبر داد.
سرهنگ حیدر سوسنی، بیان کرد: ماموران پلیس آگاهي تنگستان با رصد 
اطاعاتــی یک انبار دپوي کاای قاچاق را شناســایی کردند.وی با بیان اینکه 
قاچاقچیان با دپوي کااها در این انبار در فرصت مناسب اقدام به انتقال آنها به 
خارج از اســتان  کردند افزود: ماموران پلیس آگاهی با  هماهنگی مقام قضایی 
اقدام به بازرسی  از این محل کردند.وی اضافه کرد: در این بازرسی انواع کاای 
قاچاق شــامل400 طاقه پارچه، 10 دســتگاه یخچال فریزر، 30 کارتن چراغ 
ریســه اي، 200 جفت کفش و شــش کارتن اسباب بازي فاقد مدارک گمرکي 

کشف شد.
وی با  اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کااهای کشف شده را 10 میلیارد 
ریال عنوان کردند اضافه کرد: در همین ارتباط یک نفر قاچاقچی دستگیر شد و 

تاش برای دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این موضوع ادامه دارد.

صفحه 10
چهار شنبه ۵ دی 1۳۹۷

1۸ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۸۴
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

از مرگ ۹  آلمان  انجمن بی خانمان های 
بی خانمان در سرمای اخیر این کشور خبر 

داد.
این انجمن اعام کرد: در حالی که در طول 
زمستان سال گذشته میادی )2017( تنها سه 
بی خانمان در آلمان جان باختند، اما از ماه اکتبر 

تاکنون دست  کم 9 بی خانمان قربانی سرمای شدید این کشور شده اند.هرچند 
به اعتراف این انجمن شمار بی خانمان های قربانی سرما بیشتر بوده اما بسیاری 
از این مرگ ها گزارش نمی شــوند.مدیرعامل انجمــن بی خانمان های آلمان با 
بیان اینکه جسد این افراد برای تعیین علت دقیق مرگ شان به پزشکی قانونی 
فرســتاده شده اســت، گفت: به احتمال زیاد علت اصلی مرگ افراد بی خانمان 
درجه حرارت بسیار پایین زمستان های این کشور بوده است.چهار مورد از این 
مرگ ها در بندر شهر »هامبورگ«، دو مورد در »دوسلدورف« و دیگر موارد در 
شهرهای »کلن«، »اســن« و »اوخهمر« رخ داده است.انجمن بی خانمان های 
آلمان همچنین نســبت به افزایش شمار بی خانمان های این کشور هشدار داده 
اســت و از گذشتن شــمار این افراد از مرز یک میلیون نفر برای اولین بار خبر 
داد.سال گذشته این انجمن شمار بی خانمان های آلمان را 860 هزار نفر اعام 
کــرده بود که از ایــن میان 52 هزار نفر در خیابان هــا زندگی می کردند.طبق 
برآوردهای این انجمن شــمار این افراد تاکنــون به حدود یک میلیون و 200 
هزار نفر رسیده است.انجمن بی خانمان های آلمان که اطاعات خود را بر اساس 
گزارش های رســانه های این کشور به دســت می آورد، دولت آلمان را به دلیل 
نداشــتن هیچ گونه آماری از مرگ افراد بی خانمان به شــدت مورد انتقاد قرار 
داده اســت.به گزارش دویچه وله، از ســال 1990 میادی تاکنون حدود 300 

بی خانمان به دلیل سرمای شدید در آلمان جان باخته اند.

مرگ ۹ بی خانمان 
در سرمای شدید 

آلمان

به گفته مقامات آمریکایی، سعودی ها به 
یک تبعه خود که متهم به قتل است، برای 

فرار از آمریکا کمک کرده اند.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک 
پســت، مقامات آمریکایی اعام کردند یک تبعه 
ســعودی که متهم به قتل یک دختر 15 ســاله 
در ایالت اورگن اســت، با یک جت خصوصی از 

آمریکا فرار کرده اســت.»عبدالرحمان ســمیر نوره«، دانشجوی 21 ساله کالج 
پورتلند در ســال 2016 به قتل یک دختر 15 ســاله متهم شــد، اما دو هفته 
پیش از برگزاری دادگاهش در ژوئن 2017 از آمریکا به مقصد کشور زادگاهش 
عربستان سعودی فرار کرد.گزارش  های جدید حاکی از این است که سعودی ها 
به فرار این قاتل از آمریکا کمک کرده اند.در این گزارش  آمده اســت: دو هفته 
قبل از برگزاری دادگاه، یک خودروی شاسی بلند سیاه رنگ این تبعه سعودی 
را از محل ســکونتش منتقل کرد و در دو مایلی اقامتگاهش پابند الکترونیکی 
که به دســتور مقام های پلیس و قضایی آمریکا به او بســته شده بود، شکسته 
شــد.طبق گزارش رســانه آمریکایی، پلیس معتقد اســت که دولت عربستان 
ســعودی برای »نوره« با یک اســم جدید گذرنامه صادر کرده و احتماا با یک 
هواپیمای شــخصی او را فراری داده است.گفته می شود که با گذشت بیشتر از 
یک سال، دولت عربستان ســعودی به آمریکا خبر داده که این شهروند متهم 
به قتل، 18 ماه قبل به عربســتان سعودی برگشــته است.مقام های عربستان 
ســعودی به ســؤاات آمریکایی ها درباره اینکه »نوره« چطور توانسته به خانه 
برگردد، پاسخی نداده اند.»اریک والستروم« یک مقام ارشد پلیس اورگان گفته 
است که این اداره پلیس هر کاری بتواند برای بازگرداندن این تبعه سعودی به 
آمریکا خواهد کرد.»نوره« عاوه بــر اتهام قتل، در 17 مورد قوانین رانندگی را 
نیز نقض کرده است.دادستان پرونده وی امیدوار است شرایط برای بازجویی و 

اثبات اتهامات او فراهم شود. 

کمک سعودی ها 
به یک قاتل 
برای فرار از 

آمریکا

افزایش شمار  اعام  با  اندونزی  مقامات 
تلفات ســونامی در این کشــور نسبت به 
احتمال وقوع حادثــه ای دیگر ابراز نگرانی 

کردند.
بنــا بر اعام مرکز مدیریــت بایای طبیعی 
اندونــزی، تاکنون 430 تن بر اثر ســونامی جان 

خود را از دســت داده اند. همچنین 130 نفر ناپدید شــده و حدود 1500 نفر 
دیگر مجروح شده اند.اواخر شنبه و به دنبال فوران آتشفشان »آناک کراکاتوا« و 
لغزش زمین در زیر آب، سونامی در دو جزیره »جاوا« و »سوماترا« اتفاق افتاد 
و تاکنون صدها نفر از نیروهای ارتش و داوطلب در حال جســت وجو و تاش 
برای یافتن قربانیان این حادثه مرگبار از میان آوار و گل و ای هستند.به گفته 
مقامات اندونزی، بیش از 600 خانه و تعداد زیادی هتل تخریب شده و به بیش 
از 400 قایق و کشتی خسارت وارد شده  است. همچنین احتمال افزایش تلفات 
این حادثه وجود دارد.به گزارش روزنامه ایندیپندنت، سخنگوی مرکز مدیریت 
بایای طبیعی اندونزی احتمال وقوع سونامی دیگری را داده است، زیرا فوران 
آتشفشــان همچنان ادامه دارد. همچنین از مردم درخواست شده فعالیت های 
خود را در سواحل متوقف کرده و برای چند روز از رفت و آمد در مناطق ساحلی 

خودداری کنند.

نگرانی مقامات 
اندونزی از 

سونامی دیگر

یک تاجر خیر هنــدی برای ۲۶۱ دختر 
بی بضاعت هندی مراسم ازدواج برگزار کرد.

به گزارش پایــگاه اینترنتی دی ان ای ایندیا، 
»ماهش ساوانی«، یک تاجر خیر هندی از استان 
سورات اســت که به برگزاری مراسم ازدواج برای 
دختران یتیم و بی سرپرســت معروف است. روز 

یکشنبه، شرکت او برای 261 دختر یتیم شامل 6 دختر مسلمان، سه مسیحی 
و 252 دختر هندو مراســم ازدواجی را سازماندهی و برگزار کرد.در این مراسم 
ازدواج گروهی برخی از مقامات استان سورات نیز حضور داشتند.ساوانی که در 
زمینه ملک و تجارت الماس فعالیت دارد، از ســال 2010 این سنت پسندیده 
را آغاز کرده اســت. او طی هشت سال گذشته برای 3172 زوج مراسم ازدواج 
برگزار کرده است.گفته می شــود در پایان مراسم به قید قرعه 10 زوج هزینه 

سفر ماه عسل به سنگاپور را دریافت کردند.

ازدواج ۲۶1 
دختر هندی 

با کمک تاجر خیر

شهردار تهران درباره ارائه گزارش وضعیت سامت 
شهروندان تهرانی، گفت: ۴۵۷۳ نفر به دلیل افزایش 

ذرات ۲/۵ میکرون، جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری فــارس، پیروز حناچی د ر بازدید 
ا ز ایســتگاه دولت آباد واقع د ر خط 6 مترو تهر ا ن با بیان این 
که خط 6 مترو طوانی ترین خط مترو ا ســت و تأثیر زیادی 
د ر حمل و نقل شــهروندان تهرانــی د ارد، افزود: اتمام خط 
6 متــرو ر ا د ر دســتورکار خو د قرار د ا ده ایــم و بیش ا ز 90 
درصد پیشــرفت فیزیکی ا ین خط داشته ا ست و لی به لحاظ 

تجهیزات مقداری عقب هستیم.
حناچــی اظهار داشــت: ما حتماً  باید بــر ا ی ا ین تغییر 
وضعیت تاش های جدی ا نجام دهیم که بهترین آ ن توسعه 
مترو ا ســت.و ی ا فزود: د ر تهر ا ن ســاانه 57 هزار نفر فوت 
می کنند که 1200 نفر ناشی ا ز حوادث و سوانح ا ست، 400 
نفر نیز به د لیل رعایت نکردن مســائل ایمنی جان خو د ر ا ا ز 

دست می دهند. 
شهردار تهر ا ن اظهار داشت: 9/3 درصد تهرانیان دیابت 
دارند که 53 درصد آنها اطاعی از دیابت نوع 2 خو د ندارند.

حناچی ا فزود: د ر حا ل حاضر پایین ترین ســطح لیست 
سالمندان ر ا د ر تهر ا ن دا ریم و ا ین افراد وضعیت خوبی ندارند. 
50 درصد جمعیت تهر ا ن کلسترول باا دارند و 30 درصد نیز 

تری گلیسیرین دارند.
و ی ا دا مه دا د: ا ز هر پنج تهرانی یک نفر فشار خون د ارد 

شهردار تهران اعام کرد
 آلودگی هوا جان ۴۵۷۳ نفر را گرفت

واژگونی اتوبوس حامل دانشــجویان در دانشگاه 
آزاد اســامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۹ کشته 

و ۲۶ مجروح بر جای گذاشت.
رئیس  مرکــز اورژانس تهران دربــاره جزئیات واژگونی 
اتوبوس حامل دانشــجویان گفت: این حادثه ساعت 12:20 
ظهر دیروز در دانشــگاه علوم و تحقیقــات رخ داد و پس از 
تماس با ســامانه 115 اورژانــس بافاصله یک فروند بالگرد 
اورژانس، 17 دســتگاه آمبوانس، دو دستگاه اتوبوس و پنج 

دستگاه موتورانس به محل حادثه اعزام شدند.
پیمــان صابریان افزود: متاســفانه در این حادثه 8 نفر 
شــامل 3 زن و 6 مــرد جان باختند که 7 نفــر در محل و 
دو نفر در بیمارســتان بوده اســت و 26 نفر مجروح شدند 
که پس از اقدامات اولیه توســط تکنســین های اورژانس به 
بیمارســتان های عرفان، نیایش، حضرت رســول)ص(، امام 

خمینی)ره( و شریعتی انتقال یافتند.
وی اظهار داشــت: حال برخی از مصدومان این حادثه 

وخیم بوده و ممکن است تعداد فوتی ها افزایش یابد.
ادعای ســکته راننده اتوبوس حادثه دانشگاه آزاد 

مورد تایید نیست
به گزارش ایسنا، در پی حادثه واژگونی مرگبار اتوبوسی 
در واحد علوم و تحقیقات،  اخباری در سایت ها و شبکه های 
اجتماعی به نقل از معاون دانشگاه آزاد مبنی بر سکته راننده 
منعکس شد که رئیس  روابط عمومی اورژانس تهران درباره 
آن اعام کرد: راننده اتوبوس مذکور فوت کرده است اما اینکه 
سکته کرده است مورد تایید نیست و موضوع سکته یا عدم 
سکته راننده باید بررسی شود که نظر نهایی در مورد وضعیت 

راننده اتوبوس باید از سازمان پزشکی قانونی اعام شود.
همچنین جال ملکی ســخنگوی آتش نشــانی تهران 
درباره این حادثه گفت: در این حادثه یک دستگاه اتوبوسی 

دادستان کل کشور دستور رسیدگی حادثه را صادر کرد

۹ کشته و ۲۶ مجروح بر اثر واژگونی اتوبوس 
 ســازمان هواشناسی کشــور از فعالیت سامانه در دانشگاه علوم و تحقیقات

بارشــی جدید در بخش هایی از کشور طی پنجشنبه 
و جمعه خبر داد.

بنا بر اعام این سازمان، بر اساس نقشه های پیش یابی 
هواشناســی، پنجشنبه سامانه بارشی از شمال غرب و غرب 
کشــور وارد می شود. روز جمعه این ســامانه تقویت شده و 
عاوه بر مناطق ذکر شــده ســواحل دریای خزر، دامنه های 
جنوبی البرز در اســتان های زنجان، قزویــن، البرز، تهران، 
جنوب غرب و بخش هایی از مرکز کشــور را نیز تحت تاثیر 

قرار می دهد. 
 براین اساس برای پنج شنبه، در استان های آذربایجان 
شــرقی، آذربایجــان غربــی، اردبیل، زنجان، کردســتان و 
کرمانشــاه، ایام، غرب لرســتان و غرب خوزســتان، بارش 
باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی 

می شود. 
جمعه نیز برای استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربــی، اردبیل، زنجــان، کردســتان، کرمانشــاه، گیان، 
مازندران،گلســتان، ایام، لرســتان، کهکیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال بختیاری، خوزستان، شمال غرب بوشهر، جنوب 
غرب اصفهان، مرکزی، قزوین، تهران، البرز و همدان، بارش 
بــاران و در ارتفاعات و مناطق سردســیر بارش برف انتظار 

می رود.
روز جمعه در اســتان های خوزستان، ایام، چهارمحال 
و بختیاری، لرســتان و کرمانشاه بارش باران همراه با رگبار 
و رعدوبــرق پیش بینی می شــود. همچنیــن از بعد ازظهر 
پنجشنبه درمسیرهای کوهســتانی دامنه های زاگرس واقع 
در شــمال غرب، غرب تا جنوب غرب کشور و از روز جمعه 
تا روز شــنبه عاوه بر مناطق فوق در ارتفاعات و دامنه های 
شــمالی و جنوبی رشــته کوه البرز بارش برف و اختال در 
ترافیک جاده ای به سبب لغزندگی و کاهش دید پیش بینی 
می شــود، از این رو توصیه می شــود برای کاهش خسارات 
احتمالی، تمهیدات ازم از سوی هموطنان، مدیریت بحران 

و سازمان های امدادی در نظر گرفته شود.
همچنین از بعد از ظهر پنج شــنبه و طی روز جمعه با 
جنوبی شدن جریان باد در سواحل خلیج فارس در استان های 

بوشهر و خوزستان دریا مواج می باشد.

پیش بینی برف و باران 
در بخش های زیادی از کشور 

طی 2 روز آینده

مدارس برخی از مناطق اســتانهای آذربایجان شــرقی و غربی به دلیل 
سردی هوا و بارش برف، دیروز )سه شنبه( تعطیل و یا با تاخیر آغاز شد. 

رئیس  اداره روابط عمومی و اطاع رســانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان 
غربی گفت: با توجه به برودت هوا و بارش برف و یخبندان در چالدران و خوی مدارس 
ابتدایــی نوبت صبح چالدران و تمام مقاطع تحصیلی بخش های صفاییه و قطور خوی 
تعطیل شــد.مهدی محمدپور در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه ســاعت درسی سایر 
مقاطع تحصیلی شهرســتان چالدران نیز دیروز )چهارم دی( با یک ساعت تاخیر آغاز 
شد، افزود: همه مقاطع تحصیلی در بخش های قطور و صفاییه خوی نیز در نوبت صبح 
تعطیل شد.بنا بر این گزارش دیروز در منطقه نظر کهریزی شهرستان هشترود، همه 
مقاطع روســتایی و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و دبستان شهری در نوبت صبح، 
تعطیل شدو دوره های اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت کردند.

در منطقه خاروانا در شهرستان ورزقان نیز مدارس استثنائی، پیش دبستانی و دبستان 
شهری و روستایی در نوبت صبح، تعطیل و دوره های اول و دوم متوسطه با یک ساعت 

تاخیر، از ساعت 9 فعالیت خود را آغاز کردند.
این گزارش حاکی اســت: به دلیل بارش برف و ســرمای هوا در شهرستان مرند 
نیز مدارس اســتثنائی، پیش دبستانی و دبستان روســتایی در نوبت صبح، تعطیل و 
مدارس پیش دبســتانی و ابتدایی شهری با یک ســاعت تاخیر، از ساعت 9 شروع به 
فعالیت کردند و در شهر هشترود، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و دبستان شهری 
و روســتایی در نوبت صبح نیز تعطیل شد.بارش برف دیروزهمچنین مناطق مختلف 

آذربایجان شرقی از جمله کان شهر تبریز را فرا گرفت.

بارش برف مدارس آذربایجان شرقی و غربی 
را تعطیل کرد

فرماندار ماهشهر گفت: طبق اعام مدیر شرکت 
از کارگران این  لوله سازی ماهشــهر تعداد ۱08 نفر 

شرکت به دلیل مشکات مالی از کار اخراج شدند. 
محســن بیرانوند در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این 
شرکت به دلیل مشکات مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق و 
دستمزد ناچار به اخراج این تعداد از کارگران خود شده است. 
وی افــزود: طبــق پیگیری انجام شــده، این شــرکت 
ضمانت نامه ای نزد بانک تجــارت دارد که در صورت تامین 
اعتبار از ســوی این بانک تا حدودی می توان مشــکل مالی 

شرکت لوله سازی ماهشهر را حل کرد. 
بیرانوند ادامه داد: طی روزهای آینده جلسه ای با مدیران 
بانک تجارت برگزار می شــود تا در صورت بررسی موضوع و 
امکان تامین مالی مشکل مالی کارخانه مذکور برطرف شود. 
وی بیان داشت: مشکل شــرکت لوله سازی ماهشهر از 
طریق اســتانداری خوزســتان پیگیری شــده و درخواست 
تشکیل جلسه کمیســیون کارگری نیز در استان ارائه شده 
تا بتوان در این نشســت به مشــکات کارگران این شرکت 

رسیدگی کرد. 
به گزارش ایرنا برخی کارگران شرکت لوله سازی ماهشهر 
اظهار داشتند این شرکت تابستان امسال نیز حدود 100 نفر 

از کارگران خود را اخراج و تعدیل کرده است. 
گفته می شــود کارخانه مذکور در پنــج ماه اخیر هیچ 
تولیدی نداشــته اســت، در حال حاضر 170 کارگر در این 
شــرکت شاغل هستند که با توجه به توقف تولید، سرنوشت 

نامشخصی دارند. 

108 نفر از کارگران شرکت 
لوله سازی ماهشهر اخراج شدند

مدیر روابط عمومی اداره کل شــیات اســتان 
بوشهر گفت: یک فروند شناور صیادی متعلق به اهالی 
شهرستان تنگستان با شش سرنشین در خلیج فارس 
ناپدید شــده و از هفته گذشته تاکنون خبری از آن 

دریافت نشده است. 
اردشــیر یاراحمدی دیروز)سه شنبه( درگفت وگو با ایرنا 
افزود: این شــناور صیادی 26 آذرماه با کسب مجوز از اداره 
کل شیات و دریابانی از بندر رستمی تنگستان برای صیادی 

به دریا رفت.
وی بیــان کرد: با توجه به اینکــه مجوزهای صید یک 
هفته ای صادر می شــود این شــناور باید اول دی ماه جاری 
وارد لنگرگاه بندر رستمی می شد که هنوز بازنگشته و خبری 
از آن نیست. یاراحمدی اضافه کرد: براساس هماهنگی های 
انجام شده با اداره کل بنادر و دریانوردی عملیات جست و جو 
با بالگرد و شناورهای ناجی برای یافتن اثری از این شناور و 

سرنشینان آن آغاز شده است. 

لنج تنگستانی ها در خلیج فارس 
ناپدید شد

رئیس  پلیس راه اســتان کرمانشــاه گفت: یک 
دســتگاه  تانکر حمل ســوخت در محدوده حمیل- 
اسام آبادغرب پس از واژگونی و آتش سوزی، منفجر 

شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اسام آباد غرب، سرهنگ 
محمد حیدری افزود: یک دستگاه تانکر حمل سوخت ساعت 
9 صبح دیروز )سه شــنبه( در محل فرودگاه اضطراری واقع 
در 10 کیلومتــری محور اســام آبادغرب بــه حمیل دچار 
آتش ســوزی شد.براســاس اعام مرکز فوریت های پزشکی، 
راننــده ایــن  تانکر از ناحیه ســر مجروح و توســط عوامل 
فوریت های پزشکی به بیمارســتان امام خمینی)ره( انتقال 

داده شــد. وی درخصوص علت این حادثه، اظهار داشت: در 
این حادثه ابتدا  تانکر نفت کش بر اثر ترکیدن استیک جلو 
واژگون و راننده نیز پس از زخمی شــدن در داخل کامیون 
حبس شــد.حیدری یادآوری شد: به محض وقوع این حادثه 
و اطاع به پلیس، از آنجایی که احتمال انفجار وجود داشت 
ماموران پلیس  راه حمیل در کمتر از پنج دقیقه بر سر صحنه 
حاضر و بــا وجودی که هر لحظه امکان وقــوع خط انفجار 

می رفت به هر شکل ممکن راننده را خارج کردند.
وی ادامه داد: هنوز لحظاتی از خارج کردن راننده  تانکر 
نفت کش نگذشــته بود که این خودرو به دلیل  اشتعال مواد 

نفتی منفجر شد.

تانکر حمل سوخت منفجر شد

که برای جابه جایی دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات 
فعال بوده، وارد فضای سبز و واژگون می شود. بخشی از این 
اتوبوس کاما در زمین فرو رفته بود که با کمک آتش نشان ها 

از زمین خارج شد.
علت حادثه در دست بررسی است 

جانشین رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
نیز به ایســنا گفت: علت تصادف مرگبــار اتوبوس در واحد 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی در دست بررسی است.
سرهنگ حسن عابدی افزود: اتوبوس حامل دانشجویان 
در واحــد علوم و تحقیقات در حال حرکت بود که ناگهان از 

مسیر خارج و با برخورد به دیواره بتنی واژگون شده است.
وی دربــاره اینکه آیا پلیس راهور در محوطه دانشــگاه 
حضــور داشــته یا خیر؟ گفــت: پلیــس در داخل محوطه 

دانشگاهی حضور نداشــته و عوامل دانشگاه در آنجا مستقر 
هستند.

اتوبوس واژگون شده تحت نظارت شهرداری نبود
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم اعام 
کرد که اتوبوس واژگون شــده در دانشگاه علوم و تحقیقات 

تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نبوده است.
دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران 

برای بررسی حادثه
 همچنیــن در پی حادثه واژگونی اتوبوس در دانشــگاه 
علوم و تحقیقات، دادســتان کل کشــور طی دســتوری از 
دادستان تهران خواست که به موضوع رسیدگی کند. گفتنی 
است، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی در منطقه 

پنج تهران بااتر از میدان پونک واقع شده است.

رئیس پلیس آگاهی البرز اعام کرد که اعضای یک 
باند که با جعل اسناد یک نهاد اقدام به فروش اراضی 
تحت پوشــش آن می کردند دراین استان دستگیر 

شدند. 
به گزارش ایرنا، ســرهنگ محمد نادربیگی روز یکشنبه 
درجمع خبرنگاران افزود: پرونده ای ســال گذشته مبنی بر 
اختاس دریکی ازبانک های اســتان بــه پلیس آگاهی البرز 
ارســال شــد که موضوع به صورت ویژه مورد بررســی قرار 
گرفت.وی اضافه کرد: با پیگیری های ویژه مشــخص شد که 
متهم این پرونده چندی پیش به جرم اختاس از یک بانک 
و حدود 140 میلیاردریال کاهبرداری دستگیر و روانه زندان 

شده است.
نادربیگی افزود: تحقیقات بیشتر نشان داد که این متهم 
با تبانی یکی از کارمندان بانک اقدام به جعل اســناد کرده و 

سپس این اسناد را از بانک خارج می کردند.
وی خاطرنشان کرد که در زمان دستگیری متهم تعداد 

زیادی اسناد جعلی نیزکشف شده بود.
رئیس پلیس آگاهی البرز اظهار داشت: درنهایت مشخص 
شد که متهم اصلی با شناسایی اماک زیر مجموعه یک نهاد 
انقابی با همکاری یک متصدی دفتر ثبت اســناد اقدام به 
جعل سند می کردند و سپس اماک را به فروش می رساندند.

نادربیگی افزود: تاکنــون 22 قطعه زمین درمجموع به 
مساحت 24هزارو 650 متر مربع درشهرستان کرج شناسایی 
شــده که ارزش این اماک 200 میلیارد ریال برآورد شــده 
است.وی بیان داشت: پلیس در رابطه با این پرونده 18متهم 
را دســتگیر کرد.نادربیگی دربخش دیگری ازســخنان خود 
از دســتگیری اعضــای باند ســند نمره خودرو در اســتان 
البرزخبــرداد.وی افزود: اعضای این باند ســاکن کرج بوده 
اماسرقت خود را بیشتر درمناطق غربی تهران انجام می دادند. 
نادربیگی خاطرنشــان کرد: ســارقان پس از ســرقت، 
خودرو ها را به شــهرهای جنوبی کشــور انتقــال داده یا به 
قاچاقچیان فروخته یا ســند نمره می کردند.وی یادآورشد: 
تاکنون پنج نفر دراین زمینه دســتگیر شــده اند که سه نفر 
مرد و دو نفر زن بودند.رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: 
دربازدید از مخفیگاه آنان یک قبضه ســاح کمری همراه با 
تعدادی فشنگ جنگی و شش دستگاه خودروسرقتی از نوع 
زانتیا، هایلوکس، پژو پارس، پژو 206و پژو 405 را به سرقت 
بردند که ارزش ریالی این خودروهای سرقتی هشت میلیارد 
ریال برآوردشده اســت.نادربیگی افزود: سارقان سند نمره، 
اطاعات رایانه خودرو را پاک و سپس با کارگذاشتن سیستم 
جدید اقدام به روشن کردن آنها می کردند که تاکنون شش 

مالباخته شناسایی شدند. 

اعضای باند جعل و فروش اراضی یک نهاد درالبرز دستگیر شدند

سرویس شهرستانها: 
رئیس  پلیس مبــارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیســتان و 
بلوچستان از کشف یک هزار و ۷۲۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات 

مشترک پلیس در شهرستان های ایرانشهر و سراوان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا نصیری، اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بر جابه جایی 
محموله ســنگین مواد مخدر از مناطق مرزی به عمق کشور از مسیر های ارتباطی 
شهرستان ایرانشهر بافاصله تیم هایی از پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی ایرانشــهر با پشــتیبانی اطاعاتی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ســراوان پس از ساعاتی کمین در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان 
ســرانجام محموله مواد مخدر را که به وسیله دو دستگاه پژو در یکی از محورهای 

کوهستانی جابه جا می شد را شناسایی کردند.
رئیس  پلیس مبــارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان وبلوچســتان 
تصریح کرد: قاچاقچیان با قرار گرفتن در منطقه کمین به ســمت عوامل انتظامی 
تیرانــدازی کردند که تکاوران پلیس با مقابله به مثــل حلقه محاصره را تنگ تر و 

سوداگران مرگ به ناچار با رها کردن خودروها به سمت ارتفاعات متواری شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاک سازی 
منطقه ضمن دستگیری دو قاچاقچی در بازرسی از خودروها یک هزار و 481 کیلو 
و 380 گرم تریاک، 206 کیلو و 480 گرم حشیش، 14 کیلو و 670 گرم هروئین، 
24 کیلوگرم سایر مواد مخدر، یک قبضه ساح کاش و دو تیغه خشاب حاوی 60 

تیر فشنگ جنگی کشف کردند.

کشف 1/7 تن انواع مواد مخدر
 در سیستان و بلوچستان

که د ر مجموع یک میلیون و 700 هزار نفر ا ز شــهروندان با 
ا ین بیماری مواجه هستند و 36 درصد هم شیوع پرفشاری 

دارند.
شــهردار تهر ا ن ادامه داد: ا ز هر هشــت تهرانی یک نفر 
فشــار خون باا د ارد که ا ز آ ن مطلع نیست و 1400 سکته 

قلبی د ر اثر فشار خون داشته ایم.
حناچــی در با ره ذرات کمتــر ا ز 2/5 میکرون نیز گفت: 
4573 نفر به د لیل ذرات 2/5 میکرون جان خو د ر ا  ا ز دست  
د ا ده اند و  1494 نفر نیز به علت بیماری تنفســی و آلودگی 

هوا به بیمارستان مراجعه کردند.
و ی گفــت: د ر حا ل حاضر میزان ذرات معلق د ر شــهر 

تهر ا ن کاهش یافته و لی 3/1 برابر نرم جهانی ا ست.
شــهردار تهر ا ن بیان کرد: د ر سال 96، تعداد 239 روز 
هوای ناسالم، 102 روز هوای ناسالم بر ا ی گروه های حساس 

جامعه و 9 روز نیز د ر شرایط اضطراری قرار داشتیم.
حناچی خاطرنشــان کرد: بیش ا ز 19 درصد تهرانی ها 
چاق هستند که زنان 1/7 برابر بیشتر ا ز مردان چاق هستند؛ 

بیش ا ز 35 درصد ا ز افراد 55 سال به باا چاق هستند.
شــهردار تهر ا ن اظهار داشــت: 50 درصد تهرانی ها ا ز 
ســبزیجات  و میوه ها به اندازه استفاده نمی کنند  و می توان  
گفت ا ز هر هشــت تهرانــی یک نفر ا ز میوه و ســبزیجات 
اســتفاده می کند.حناچی تصریح کرد: احداث مترو ارتباط 
مستقیم با  سامت شــهروندان د ارد و امیدواریم خط 6 و 7 

مترو هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.
و ی ا فزود: قطعا مشکات با نک شهر ر ا حل خواهیم کر د 
تا آنها نیز بتوانند به تعهدات خو د عمل کنند و مناطق جنوبی 
تهــر ا ن به حمل و نقل ریلی وصل خوا هد شــد  و ا ین اتصال 

تأثیرات مهمی بر ا ی مناطق جنوبی تهر ا ن خوا هد د ا شت.
شــهردار تهــر ا ن اظهار داشــت: امیدواریــم به زودی 
ایستگاه های دولت آباد، بعثت و میدان شهدا د ر خط 6 مترو 

تهر ا ن افتتاح شو د.
حناچی اضافه کر د: خط 6 مترو بیشترین مزیت ر ا بر ا ی 
شــهرری خوا هد د ا شت و شهرری ســتون محرک توسعه و 

گردشگری زیارتی و فرهنگی شهر تهر ا ن خوا هد شد .
و ی ا فــزود: با  احداث خط 6 مترو بار خط یک مترو نیز 
کمتر خوا هد شــد ؛ چرا که مردم ا ز خط یک مترو د ر فشــار 

هستند و ا ز ا ین موضوع رنج می برند.
بهره بــرداری از مراکز معاینه فنی شــهدای 

زمان آباد و چیتگر
مراکز معاینه فنی شهدای زمان آباد و چیتگر و واحد 4 و 

5 سیار به بهره برداری رسیدند.
به گزارش مهر، مراکز معاینه فنی شــهدای زمان آباد و 
چیتگر و واحد 4 و 5 ســیار با حضور شهردار تهران، محسن 
پورسیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، 
و شــهردار منطقه 20 و سیدنواب حسینی منش مدیرعامل 
ســتاد مرکزی معاینه فنی شــهر تهران، صبح دیروز افتتاح 
شد.در این مراسم سید نواب حسینی منش با  اشاره به افتتاح 
مراکــز جدید معاینه فنی گفت: ما حدود چند ماه پیش قول 
داده بودیم مراکز جدیدی را به مراکز قبلی معاینه فنی اضافه 
کنیم که خوشبختانه توانستیم به تعهدات خود عمل کنیم 
و ظرفیــت خود را با راه اندازی این خطــوط افزایش دهیم.
حسینی منش با  اشاره به اجرای طرح کاهش در تهران گفت: 
این طرح در ســه فاز قرار بود اجرا شــود که فاز نخست در 
آبان 95، فاز دوم در آذر 97 و در واقع فاز سوم نیز به زودی 

عملیاتی خواهد شد.



اخبار كشور

درمکتب امام

مرگ ما پیروزی است اگر ...
خوف از مرگ براى آن است كه كى مرگ را آخر زندگاى بداند. كى مى ترسد 

كه با مرگ به نابودى برسد يا به مراحى از جزا و عقاب برسد لكن اگر ما با سامت 

امان از اين دنيا برويم، چه در جبهه هاى جنگ، كه جبهه شــهادت اســت، و چه 

در جبهه هاى پشــت جنگ، كه آن هم جبهه جنگ وشــهادت است،[...] اگر ما در 

آن مرحله از سر كه داريم، پروز از كار درآييم، مرگ ما پروزى است، و حيات ما 

نيز پروزى است.

صحیفه امام؛ ج14؛ ص351 | جماران؛ 28 اردیبشهت 1360

صفحه 11
چهار شنبه ۵ دی 1۳۹۷

1۸ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۴

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
فقرا از تهران بروند 

تا مرفهین نفسی بکشند!
سرویس سیاسی- 

»قیمت بلیط در تهران چیزی در حدود 10 هزار تومان تمام می شود... باید کسی که در تهران زندگی می کند هزینه های 
زندگی در تهران را بپردازد.«

اینها را چند روز پیش محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت. دیروز روزنامه سازندگی 
مطلبی را درباره همین اظهارات منتشر کرد و ذوق و شوق خود را از این حرف ها نشان داد. ارگان حزب کارگزاران پس از اشاره 
به طرح اعطای تسهیات ویژه به کارمندان متقاضی خروج از تهران در سال 1389، نوشت: »حاا بیش از 5 سال از آن طرح 
گذشته است و مسئوان اداره شهر تهران هم به نتیجه مشابهی رسیده اند: باا بردن هزینه های شهر تهران تا شاید حداقل با 
این وضعیت اقتصادی اقشار پایین از پایتخت خارج شوند و حداقل قشرهای باا بتوانند نفس بهتری بکشند. مسئله ای که در 
شورای شهر، میرلوحی بیش از همه از آن دفاع می کند و باید دید با شرایط فعلی تا چه حد در این امر کامیاب خواهد بود.«
سازندگی نوشت: »حاا او به راهی می رود که پیش از او بسیاری پیموده اند. از دوره شهرداری کرباسچی در تهران این 
تفکر همیشه وجود داشته است. تفکری که معتقد است راه حل مسائل تهران گران کردنش است. شاید در شرایطی که در 

آن حضور داریم این آخرین راه حلی است باشد که مخاطبان میرلوحی انتظار شنیدن آن را دارند.«
آنان که باید بروند بیرون، نجومی بگیرها، رانت خوارها، ویژه خوارها و مفسدین اقتصادی اند که چتر حمایت  مدعیان اصاحات 
بر سر آنهاست. اینها اند که نفس این شهر را بریده اند. مدعیان اصاح طلبی در کنش های سیاسی خود، رویه کاسب کارانه 
و تاجرمآبانه ای دارند و اصالت خاصی برای پول و سود قائلند. لیست را که با پول بستند، وارد شورا هم که شدند، گفتند 
شهر سوخته تحویل گرفتیم، اان هم که به تصریح خودشان هنوز کار خاصی برای شهر انجام نداده اند، از گران کردن شهر 
می گویند؛ ارگان حزب سازندگی هم صراحتا می نویسد، »اقشار پایین از پایتخت خارج شوند و حداقل قشرهای باا بتوانند 
نفس بهتری بکشند.« نتیجه سیاست های غلط هم پالگی هایشان شده بیکاری و رکود و گرانی و تورم؛ حاا هم همین قشر 

مستضعف باید برود تا قشر مترفین بخورد و باد کند و خوش باشد. مدعیان اصاح طلبی  همین اند. 
قانون خوب است اما نباید درمورد ما اجرا شود!

»شهیندخت مواوردی« معاون سابق رئیس جمهور و دبیر فعلی شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان در مصاحبه با 
روزنامه همشهری در پاسخ به این سؤال که »درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان که شما نیز براساس آن از معاونت 
ریاست جمهوری استعفا کردید، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. آیا راهی برای ادامه حضور شما در این جایگاه وجود نداشت؟« 
گفت: »اجرای ضربتی این قانون در این شرایط حساس چندان زیبنده نبود و می شد که با اتخاذ تدابیری، با اجرای تدریجی و 
پلکانی آن، افراد مشمول قانون به صورت تدریجی کنار بروند و تا پایان دولت این قانون در رابطه با تمام مسئوان اجرا شود.«
ازم به ذکر است که پیش از این »اکبر ترکان« مشاور روحانی که طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان، از دولت 
کنار رفته بود، در مصاحبه با روزنامه همشهری گفته بود:»بهتر بود قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب می کردند 

و اجرای آن را برای انتصابات بعد از این می گذاشتند،ولی حاا دیگر گذشته است.«
این قبیل اظهارنظرها ناشی از آلودگی مدعیان اصاحات به رفتارهای قبیله ای و حزبی است. این یعنی قانون تا وقتی 

خوب است که در مورد ما اجرا نشود!
گفتنی است در ماههای گذشته و در حالي که قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس تصویب و از سوی 
شورای نگهبان ازم ااجرا شده بود، برخي اعضاي شوراي شهر اصاح طلب تهران طي جلسه اي با نمایندگان اصاح طلب 

مجلس تاش کردند تا قانون را دور زده و افشاني-شهردار سابق- را در شهرداري تهران ابقا کنند!
بزک »ببرکاغذی« توسط مدعیان اصاحات!

روزنامه زنجیره ای همدلی در مطلبی با اشاره به خروج آمریکا از سوریه نوشت: »حتی اگر احتمال حمله آمریکا به ایران 
ضعیف هم باشد، باید در ایران جدی گرفته شود. این سناریو در راستای »تابستان داغ« ترامپ برای ایران و هشدار جرمی 
هانت، وزیر امورخارجه بریتانیا مبنی بر تنش احتمالی در خاورمیانه و همچنین تغییر وزیر دفاع میانه رو آمریکا بهتر قابل 

تفسیر است«.
در روزهای گذشته روزنامه های زنجیره ای در مطالب جداگانه مدعی بودند که با توجه به خروج آمریکا از سوریه، باید 

احتیاط کرده و از هرگونه اظهارنظر و رفتاری که بهانه به آمریکا بدهد، پرهیز کنیم!
در هفته های اخیر گزارش های زیادی منتشر شده که همه بر یک نکته تاکید دارند: »دوران افول آمریکا فرا رسیده« 
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عقب نشینی از سوریه و افغانستان نیز از سوی اندیشکده های آمریکایی دلیلی 
دیگر بر این مسئله بود. حتی برخی کارشناسان غربی تاکید دارند جهان آمریکایی به سرعت در حال به پایان رسیدن است.

چندی پیش »هارولد رود« تحلیلگر آمریکایی در اظهار نظری که در وبگاه »الگماینر« منتشر شد، گفته بود: »ما امروزه 
در موقعیتی هستیم که نه تنها در جهان اسام بلکه در کل دنیا، آمریکا را بسان ببر کاغذی می بینند«.

در حالی که غربی ها خود به ضعف آمریکا اذعان می کنند، اما در این سو مدعیان اصاحات با رویکردی ذلیانه، نسخه 
انفعال پیچیده و دشمن مستأصل را بزک کرده و ضعف او را نقطه قوت و نقاط قوت ما را ضعف جا می زنند!

توجیه عجیب رفتار زشت نماینده سراوان از سوی روزنامه دولت
روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته درمطلبی تاش کرد حاشیه های پر رنگ تر از متن این روزهای مجلس و نمایندگان 

آن را به گزاره مبهم »فشار بیرونی« نسبت دهد. 
این روزنامه همچنین در اقدامی عجیب به توجیه رفتار زشت نماینده سراوان پرداخت و نوشت: »بخشی از این بحران 
از آنجا ناشــی می شود که نمایندگان برحسب عادت پیشین رفتار می کنند و هنوز متوجه وجود ابزارهای پیشرفته نظیر 
ضبط صوت و تصویر و نیز امکان توزیع سریع آنها از طریق اینترنت و فضای مجازی نشده اند... برای نمونه و در قضیه اخیر 
نماینده سراوان اگر این امکانات نبود و اتفاق رخ داده بود، به طور قطع افراد زیادی از ماجرا مطلع نمی شدند...در هر حال 
اگر نمایندگان مجلس در رفتارهای خود تجدیدنظر نکنند و حرمت این امامزاده را خودشان نگه ندارند، با وضعیت کنونی 

و نیز فشارهای بیرونی، مجلس بیش از پیش تضعیف خواهد شد.«
گفتنی است در جریان ماجرای توهین نماینده سراوان به کارمند گمرک که موجب واکنش های بسیاری در شبکه های 
اجتماعی شد؛ جریان موسوم به اعتدال- اصاحات که خاستگاه اصلی این نماینده هتاک بوده است به جای مواضع معقول 

و منطقی، به فرافکنی و توجیه این رفتار زشت نماینده هم حزبی خود پرداختند.
تاسف به خاطر رد طرحی که نتیجه اش سونامی سالخوردگی است! 

روزنامه ایران ارگان دولت در گزارشی به موضوع رد طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال در مجلس پرداخت 
و نوشت :» مسئله باا بردن سن ازدواج مدتی بود که مورد بحث بود و حقوقدان ها و فعاان حوزه زنان مقاات زیادی در 
این باره نوشتند تا اینکه دستمایه تمامی تاش ها تبدیل به طرحی شد که در هفته جاری با مخالفت نمایندگان از دستور 
کار مجلس خارج شد.فریده غیرت، فعال حقوق زنان و فردی که در نوشتن طرح با همکاری نمایندگان موافق مجلس نقش 
زیادی داشت در زمینه طرح مذکور به »ایران« می گوید: هنگام تهیه طرح می دانستیم که در مجلس گروهی قویاً مخالف 
خواهند بود. مخالفت ایشان هم بیشتر به لحاظ شرعی بود. ما می دانستیم که با مطرح کردن مسئله بلوغ نمی گذارند طرح 
به نتیجه برسد این در حالی است که... در کنوانسیون حقوق کودک سن زیر 18 سال کودک شناخته شده و 18 سال تمام 

سن تشخیص و آگاهی افراد است.«
 گفتنی اســت شــاید در نگاه حامیان طرح افزایش حداقل قانونی سن ازدواج )اصاح ماده 1041 قانون مدنی( که از 
این طرح به عنوان »حمایت از حقوق کودکان« و »ارتقای جایگاه زنان« یاد می کنند، صرفا چند عدد در قوانین باا و پایین 
می شــود؛ اما طراحان خارجی آن حتما متوجه هستند که دختران 16 ساله و پسران 18 ساله »کودک« نیستند، و برای 
یک هدف بزرگتر که اندکی از آن به واسطه انتشار نابخردانه اسناد امنیتی آمریکا برای ما هویداست، در قالب سیاست های 
انسان دوستانه در کشورهای هدف، در حال اجرایی شدن است. اگر عاقبت اجرای چنین طرح های توصیه شده ای، همانی 
باشد که اکنون در قالب »سونامی سالخوردگی ایرانیان« خود را نشان داده است، آیندگان هرگز دلباختگان سیاست های 

رنگ و لعاب دار نهادهای بین المللی را نخواهند بخشید.
اصولگراها مثل ما چشم بسته رای نمی دهند!

روزنامه زنجیره ای آرمان در گزارشی درباره روند انتخاباتی اصولگرایان نوشت: اصولگرایان در دهه های ابتدایی انقاب 
بسیار راحت تر و مطمئن تر به ائتاف و وحدت می رسیدند؛ چرا که محوریت جامعتین را پذیرفته بودند و بر اساس منویات 

آنها در فرآیندهای انتخاباتی اعم از مجلس، ریاست جمهوری وشوراها شرکت می کردند. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: حال چند ســالی اســت که این رویه به هم ریخته و پس از سال های متمادی دیگر 
اصولگرایان به ریش سفیدی بزرگان خود اعتنایی نمی کنند.معنای صریح این نوشتار آن است که اصولگرایان مثل مدعیان 
اصاحات چشم بسته رای نمی دهند و برای رای خود دنبال حجت شرعی و عقلی هستند، برخاف آنان که به دنبال رای 
بر اساس تَکرار های این و آن هستند و پس از رای پشیمان می شوند و از منتخب خود عبور می کنند اصولگرایان عاقانه 
رای داده و از رای خود نیز پشــیمان نمی شــوند.نکته دیگر اینکه وحدت اصولگرایان حول اعتقادات ملی و مذهبی است و 
اگر اعتقادی در میان نباشد وحدت معنایی نخواهد داشت، وحدت برای رسیدن به قدرت نیست بلکه جهت حل مشکات 
است بر عکس مدعیان اصاحات که به گفته بزرگان آن به دنبال رسیدن به قدرت هستند و به چیزی جز آن نمی اندیشند، 

مشکات امروز در اقتصاد کشور نتیجه این نوع نگاه به سیاست و سیاست ورزی بر اساس آن است.
زنجیره ای ها رشوه را امری طبیعی می دانند!

»روزنامه شرق« در شماره روز گذشته در یادداشتی مدعی شد که مخالفان دولت بهانه تازه ای برای کشاندن وزیر نفت 
به بهارستان پیدا کرده اند. در این یادداشت آمده : این رسم تازه طیف تندرو است؛ آنها در واکنش به اظهارات محمدجواد 

ظریف درباره پولشویی نیز از همین حربه استفاده کرده بودند.
در ادامه یادداشت روزنامه شرق آمده است: دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را به اتهام پرداخت رشوه به مقامات خارجی 

در ارتباط با قراردادهای نفتی به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی 1997 جریمه کرده است.«
نکته خنده دار این یادداشت این است که پرداخت رشوه توسط توتال برای تسهیل حضور در پارس جنوبی توسط این 

روزنامه زنجیره ای »بهانه مخالفان زنگنه« خوانده شده است، یعنی زنجیره ای ها رشوه را امری طبیعی می دانند!
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ایحه بودجه 98 تقدیم مجلس شد

روحانی: نام دولت را
در لیست گرانفروشان بگذارید!

رئیس جمهور دیروز صبح در حالی که برای 
تقدیم بودجه 98 به مجلس آمده بود در صحن 
علنی گفت: خدمات دولت به مردم گران است 
و اگر می خواهید از گران فروشی صحبت کنید 

نام دولت را نیز در این لیست بگذارید!
دیــروز حجت ااســام حســن روحانــی، 
رئیس جمهــور برای تقدیــم بودجه 98 به صحن 
علنی مجلس آمد. روحانی پس از حضور در جایگاه 
در آغاز ســخنانش درگذشــت آیت اه هاشمی 
شاهرودی رئیس  فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را تسلیت و همچنین میاد حضرت عیسی)ع( 

را به مسیحیان تبریک گفت.
روحانی در بخش آغازین سخنانش تاکیدکرد: 
ایحه بودجه سال 98 در شرایطی تقدیم مجلس 
محترم می شود که از اواخر سال گذشته کشور ما 
با شرایط فشار و تحریم ظالمانه آمریکا مواجه بود. 
دی ماه امســال به امید خدا، ماهی پربرکت برای 
مردم خواهد بود و همچنین ماه بهمن که چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اســامی است، پیش رو 

خواهیم داشت.
روحانی با بیان اینکــه هدف اصلی آمریکا از 
توطئه ها و فشــارهای مســتقیم بر ملت ایران و 
همچنین بر مردم منطقه و شرکت های تجاری و 
اقتصادی، به زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهوری 
اسامی ایران است، افزود: آمریکایی ها مانع بزرگ 
خود را در این منطقه حســاس ایران ســرافراز و 
قدرتمنــد می بینند و بی تردیــد آمریکا به هدف 
خود نخواهد رسید و ایران سرافرازتر، قدرتمندتر و 
همچنین مردم ایران با استقامت و هوشیاری بیشتر 
در برابر توطئه ها خواهند ایستاد. بی تردید تحریم ها 
و فشارها بر زندگی مردم ، رشد و توسعه کشور تأثیر 

خواهد گذاشت.
گفتند دولت کشور را رها کرده است

رئیس جمهور تأکید کرد: آمریکایی ها در این 
میان توطئه  و نقشه شوم خود را برای تحریم ملت 
ایران به اجرا درآوردند و در اوایل امسال یعنی سال 
97 با التهاباتی ابتدا در بازار ارز و سپس در بازار کاا 

و علی القاعده در سایر بازارها مواجه شدیم.
وی ادامه داد: آنچه آمریکا در سال 97 مدنظر 
داشت دو مسئله بود؛ نخست ناامیدی مردم نسبت 
به آینده نظام و کشور و دوم القاء ناکارآمدی نظام، 
که مردم تصور کنند دولت بر اوضاع کشور مسلط 
نیست و به تعبیر برخی از سایت ها و روزنامه هایی که 
متأسفانه گاهی تعبیراتی نادرست یا ناپسند داشتند 
و عنوان شد که دولت، کشور را رها کرده و کشور 
از کنترل خارج شده و حتی برخی در آن دوران از 

ابرتورم در اقتصاد سخن گفتند.
رئیس جمهــور افــزود: حتی برخــی عنوان 
می کردند ایــران به زودی ونزوئا خواهد شــد و 
تــاش کردند مردم را ناامیــد و دولت را ناکارآمد 
معرفی کنند، البته ممکن است این افراد هدف سوء 
نداشته باشند اما دوستانی که در زمان سختی حرف 
دشمن را تکرار می کنند متأسفانه آثاری منفی برای 

نظام و کشور به دنبال خواهد داشت.
ازم به ذکر اســت که شماری از نمایندگان 
و یا کارشناســان با توجه به برخی مسایل نسبت 
به عدم واکنش به موقــع دولت در برخی مقاطع 
اعتراض داشتند. برای نمونه در حالی که به تصریح 
خود رئیس جمهور، کشور در شرایط ویژه ای به سر 
می برد و آمریکا جنگ اقتصادی علیه ایران را به اوج 
خود رسانده بود ماه های متمادی سفارتخانه ایران 
در چین فاقد سفیر بود و همین اواخر سفیر ایران 
در چین معرفی شد. این موضوع از آن جهت حائز 
اهمیت است که اوا چین بزرگ ترین شریک تجاری 
ایران است و دوم آنکه تنش های اقتصادی- سیاسی 
میان واشنگتن و پکن طی سال های اخیر افزایش 
قابل توجهی داشــته و دولت می توانست از فضای 
ایجاد شــده میان چین و آمریکا به نفع کشورمان 
سودجوید.در همان شرایط تشدید جنگ اقتصادی 
وزارتخانه هایی که در خط اول نبرد اقتصادی قرار 
دارند )وزارت اقتصاد، کار و رفاه اجتماعی، صنعت 
و تجارت( مدت قابل توجهی بدون وزیر بودند. هنوز 
هم دولت دوازدهم سخنگو ندارد. همین اواخر آشنا، 
مشاور رئیس جمهور در یک گفت وگو اذعان کرده 
بود که ایرادی که به آقای روحانی وارد است تعلل 
و کنــدی در تصمیم گیری ها اســت. باید به این 
توجه داشت که در مسایل کان کشوری، آن هم 
در شــرایط جنگ اقتصادی ممکن است چند روز 
تعلل در اتخاذ تدابیر هزینه های سنگینی بر دوش 

کشور بگذارد.
مهار تورم و  اشتغال مطلوب!

رئیس جمهــور در ادامه ســخنرانی خود در 

صحن علنی مجلس گفت: کشــوری که در مسیر 
توسعه حرکت می کرد و تورم را مهار و تک رقمی 
و همچنین  اشتغال را به سمت نقطه مطلوب سوق 
و رشد سرمایه گذاری را نیز به سمت مثبت هدایت 
و در بسیاری از زمینه ها به خودکفایی رسیده بود 
و در شرایط سخت آب و هوایی توانستیم از مسئله 

بحران آب آشامیدنی عبور کنیم.
رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه در یک 
مقطع با کشــورهایی که مبــادات ارزی و بانکی 
داشتیم، دچار مشکل شدیم، تصریح کرد: هیچکس 
نمی تواند بگوید که تحریم بر اقتصاد کشور و زندگی 
مردم تاثیر منفی نمی گذارد، اما هیچ شخصی هم 
نمی تواند بگوید که آمریکا به اهداف خود در تحریم ها 
دســت خواهد یافت، چرا که حتما این کشور به 

اهداف خود دست نیافته و شکست خواهد خورد.
وی ادامه داد: تحریم مشــکاتی برای زندگی 
مردم به وجود آورده که باید تاش شود با همکاری 
یکدیگر این مشکات را کاهش داد و مجلس، دولت 
و نظام جمهوری اسامی قادر خواهند بود مشکات 
را کاهش داده و جلوی التهابات را گرفته و شرایط 

کشور را مناسب کنند.
ساختارهای ناسالم اقتصادی 

روحانی بــا بیان اینکه عامــل دوم در ایجاد 
التهابات ابتدای ســال جاری ساختارهای ناسالم 
اقتصادی در کشور بود، بیان کرد: از دهه های قبل 
و بعد از انقاب، این ساختارهای نامناسب پیش روی 
کشور است و این ساختارها می تواند مشکات بزرگی 
برای کشور ایجاد کند که در شرایط تحریم بروز و 

ظهورش بیشتر می شود.
وی با اشــاره به اینکه  اگر ساختار اقتصادی 
کشــور ســاختار ســالمی بود می توانستیم سال 
گذشــته و امسال ادعا کنیم که بودجه بدون نفت 
داشته باشیم، افزود: تخمین درآمد نفتی کشور در 
بودجه ســال 98 که تقدیم مجلس می شود، 142 

هزار میلیارد تومان است.
روحانی با بیان اینکه در بودجه ســال 98 از 
110 هزار میلیارد تومان بخش رفاهی بودجه 81 
هــزار میلیارد تومان به بخــش صندوق ها مربوط 
می شــود، افزود: چه زمانی بایــد صندوق ها را در 
مســیر صحیح قرار دهیم؟ و تا چه زمانی بودجه 
صندوق ها باید از بودجه سالیانه تامین شود؟ این 
همه ســرمایه گذاری برای صندوق ها چه بود؟ اگر 
صندوق های بازنشستگی کشور سالم بود، آیا این 

میزان به آنها کمک می شد؟
وی بــا بیان اینکه در یک مقطع صندوق های 
بازنشستگی به قدری پول و ذخیره داشتند که در 
زمــان جنگ از صندوق ها کمک گرفته می شــد، 
تصریح کرد: در مقطع کنونی صندوق ها درآمد ازم 
را برای پرداخت حقوق بازنشستگان ندارند. تعداد 
زیادی بنگاه اقتصادی به نام شستا وجود دارد که 
باید پرسید درآمد آنچه میزان است؟ البته باید گفت 

بنگاه های شستا بیشتر زیان ده هستند.
در این زمینه باید از دولت محترم پرســید در 
جهت سالم سازی اقتصاد کشور چه اقداماتی صورت 
داده اســت؟ یکی از مسایلی که دائما از آنها انتقاد 
شده بانک ها هستند و بنگاه داری بانک ها. برای نمونه 
در موضوع مسکن بسیاری از التهابات ایجاد شده 
در بازار مسکن ماحصل سرمایه گذاری کان برخی 
بانک ها در این حوزه است. دولت چه اقدامی برای 

رهایی از این آفت ها انجام داده است؟
دریغی به نام »خصوصی سازی« 

روحانی با بیان اینکه بخش خصوصی کشــور 
تقویت نشده است، افزود: اگر بخش خصوصی کشور 
فعال بود و بازار اقتصادی روی دوش آن قرار داشت، 
امروز تاثیر تحریم ها روی کشور به مراتب کمتر از 
میزان کنونی بــود و اگر بار بودجه روی نفت قرار 
نداشت، حتما تاثیر تحریم ها کمتر می شد. ناسالم 
بودن اقتصاد، ساختار اقتصادی و ساختار بودجه، 

شرایط کنونی را برای کشور رقم زده است.
در این مورد گفتنی است که اخیرا 55نماینده 
مجلس نامه ای به رئیس  قوه قضائیه نوشته و در آن از 
تخلفات گسترده سازمان خصوصی سازی و رئیس آن 
سخن گفتند و تقاضای رسیدگی ویژه به آن پرونده 
را مطرح کردند. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم 
در زمینه خصوصی سازی کارنامه بسیار ضعیفی دارد.

ضمن آنکه باید به رئیس جمهور محترم یادآور 
شد که بخش خصوصی با رونق تولید جان می گیرد 
و رونق تولید در گرو تسهیل صادرات و جلوگیری 
از واردات بی رویه ای اســت که به تولیدکنندگان 
داخلی آسیب می رســاند. آیا دولت در این مسیر 

گام برداشته است؟! 
بار دیگر شعار شفافیت 

روحانی در ادامه با بیان اینکه شرایط  ساختاری 
اقتصاد ما از جمله بودجه ریزی یکی از مشکات بود، 
اظهار داشت: در بودجه خیلی حرکت های مخفی 
داریم که اینها باید آشــکار شــود و بودجه شفاف 
باشــد و هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز 
شفافیت وجود ندارد و بزرگ ترین اقدامی که دولت 
دوازدهم باید انجام دهد و احتماا شــما هم با آن 
موافق باشــید دولت الکترونیک است لذا تا دولت 
الکترونیک تکمیل نشود و همه داده های اطاعاتی 
در یک جا جمع نشــود و مردم از شرایط کشور به 
 صورت کامل مطلع نباشند باز هم دچار فساد و رانت 

می شویم.
دولت محترم ای کاش در زمینه شــفافیت به 
وعده های خود عمل کند و تنها به شــعار در این 
زمینه اکتفا نکند. بهترین کار آن است که دولت در 
مسیر شفافیت قدم های عملی بردارد. سامانه های 
مربوط به حقوق های مدیــران یکی از وعده ها در 

زمینه شفاف سازی بود.
نام دولت را 

در لیست گران فروشی قرار دهید
وی ادامه داد: خدمــات دولت به مردم گران 
اســت و اگر می خواهید از گران فروشی صحبت 
کنید نام دولت را نیز در این لیســت بگذارید. ما 
برای هر دانش آموزی به طور متوسط در سال آینده 
4میلیون تومان از خزانه مردم و بیت المال هزینه 
می کنیم که البته برای شهرهای مختلف و مقاطع 

مختلف تفاوت دارد.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: در حال 
حاضر اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد 
حداکثر یک میلیون تومان می شود. از این رو دولت 
4 برابر از پول بیت المال برای یک دانش آموز هزینه 
می کند در حالی که می تواند آن را ارزان کند البته 
این اقدام یک ساله صورت نمی گیرد. این پیشنهاد را 
در بودجه امسال داده ایم که سال آینده حداقل 10 
درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می تواند 

بعدا با تصویب نمایندگان ادامه پیدا کند.
وعده روحانی برای اصاح شستا

رئیس جمهور افزود: با قولی که وزیر جدید کار 
داده اســت، سال 98 سال عرضه بزرگ بنگاه های 
اقتصادی به بازار ســرمایه  خواهد بود و ان شاءاه 

همه شستا به بازار سرمایه خواهد آمد.
روحانی گفت: درست است که این اقدامات باعث 
ضرر کردن برخی ها خواهد شد، هیئت مدیره های 
مختلف، مجمع های مختلف، داستان هایی به وجود 
خواهد آمد که باید از آنها بگذریم و تمام توان خود 
را به کار گرفته زیرا دولت قدرتمند و ثروتمند است.

وی ادامه داد: تمام مراکز نفتی و گازی می توانند 
وارد میدان شــوند زیرا اعتبار آنها از جمله نفت به 
اندازه دولت اســت بنابراین باید به صحنه بیایند و 
باید سرمایه گذاری های جدید شروع شود که اگر 
آمریکا از ســرمایه گذاری های خارجی جلوگیری 
می کند باید سرمایه گذاری های داخلی را با ایجاد 
مشوق های مناسب تقویت کند و همچنین می توانیم 
ســرمایه های ایرانیان خارج از کشور در وهله اول 

نهادینه کرده و سپس استفاده کنیم.
روحانی افزود: در سال 98 وزیر صمت قول داده 
است که بیش از دو هزار بنگاه اقتصادی و صنعتی 
توســط این وزارتخانه که نیمه کاره مانده تکمیل 
شود و بیش از دو هزار دیگر بازسازی شود که برای 
آن 20 هزار میلیارد تومان تسهیات در نظر گرفته 
شده است و همچنین در سال آینده برنامه این است 

که 4 هزار واحد صنعتی را فعال کنیم.
تصمیمات بودجه ای برای اقشار ضعیف

رئیس کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: با توجه به 
شرایط ما باید برای اقشار ضعیف جامعه تصمیمات 
مهمی را در قالب بودجه سال آینده می گرفتیم، و 
این کار و تصمیمات را در بودجه ســال 98 اعمال 
کردیم. از طرفی دولت برای کااهای اساسی، بخش 
درمان و تجهیزات پزشکی در سال 97 حدود 13 
میلیارد دار اعتبار در نظر گرفت که این اعتبارات 
با دار 4200 تومان تخصیص داده شد، حال این 
میزان اعتبار برای سال آینده به 14 میلیارد دار با 

قیمت دار 4200 تومان می رسد.
وی تصریح کرد: براســاس برنامه ریزی دولت 
قیمت دار برای سال آینده برای کااهای اساسی 
همــان 4200 تومان خواهد بود، البته بخش های 
خصوصی، عمومی غیردولتــی باید در این زمینه 
متعهد باشند و مردم را کمک کنند. از طرف دیگر 
اقدام دیگر دولت در ایحه بودجه سال آینده حمایت 
از افرادی است که حقوق ثابت داشته یا بازنشسته و 

مستمری بگیر هستند.
روحانی با اعام اینکه حقوق مستمری بگیران، 
بازنشستگان و شاغان در سال 98  در حدود 20 
درصد افزایش می یابد، گفت: این اقدام برای کاهش 
فشار بر مردم صورت می گیرد، از طرف دیگر دولت 
برنامه ریــزی را بــرای حمایت از مــردم از طریق 
اختصاص و پرداخت مبلغی برای تامین کااهای 
ضروری تدوین کرده است، البته این پرداخت یک 
نوبت در ماه های گذشته انجام شده و یک نوبت نیز 
تا پایان سال صورت می گیرد و قطعاً سال آینده نیز 

این روند ادامه خواهد داشت.
تسهیات ویژه برای تولید

رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: یکی دیگر 
از مسائل مهم بحث تولید است، از این رو برای ما 
مسئله وجود کاا در بازار، صادرات و اشتغال دارای 
اهمیت است، البته امروز بخش تولید با مشکات 
بسیاری از جمله در بحث تامین مواد اولیه و کااهای 

واسطه ای مواجه است.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: دولت در هفته 
گذشته دو تصمیم گیری مهم داشت، نخست اینکه 
تمامی واردکنندگان بدون ثبت سفارش می توانند 
مــواد اولیه را برای تولید از طریق مناطق آزاد وارد 
کنند، حال این تصمیم مهمی بود، از طرفی در هفته 
گذشته نیز تصمیم دیگری گرفتیم که براساس آن 
کااهــای ضروری بخشــی از تولیداتمان را بدون 
 انتقــال ارز آزاد کنیم تا چرخــه تولید به حرکت 

درآید.
بودجه دوسقفی

روحانی با بیــان اینکه دولت اقدامات ویژه ای 
در حوزه محیط زیســت برای ســال آینده انجام 
می دهد، افزود: بودجه ویژه ای برای سال آینده در 
حوزه محیط زیست در بخش جاری و عمرانی در 
نظر گرفته شده است و در بخش پژوهش و آموزش 
عالی اقدامات ویژه ای صورت گرفته چرا که بخش 

محیط زیست برای دولت مهم است.
رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه بودجه 
سال 98 در مجموع با 407 هزار میلیارد تومان بسته 
شده است، ادامه داد: بودجه سال 98 دو سقفی شده 
که در سقف اول 407 هزار میلیارد تومان و در سقف 
دوم 2 رقم 20 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته 
شده که در صورت کسب منابع جدید که در بودجه 

آمده این سقف دوم تحقق می یابد.
وی اظهــار داشــت: بودجــه بــرای 15 آذر 
برنامه ریزی شــده بود که با دستورات ویژه ای که 
مقــام معظم رهبری صادر کردند، اصاحاتی روی 
بودجه در نظر گرفته شــد که در بودجه تقدیمی 

امروز این اصاحات اعمال شده است.
روحانی با بیان اینکه بودجه عمرانی دولت برای 
سال آینده 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود، افزود: 
امیدواریم با تاش نمایندگان بودجه سال 98، بهمن 
ماه از مجلس دریافت و اســفندماه آئین نامه های 
اجرایی آن اعام شود. بودجه سال 98 برای اولین 
ســال دهه پنجم انقاب بسته می شود که در این 
سال یکی از انتخابات مهم یعنی انتخابات مجلس 
شورای اسامی انجام می شود که برای سال آینده 

مبارک خواهد بود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد گفت: بعضی می گویند، چرا رد 
FATF را ترجمه نمی کنید؟! رد FATF یعنی گرانی! حال آنکه باید گفت 
نمی دانیم چرا در این سال ها کسی»اقتصاد لیبرال پایه« را ترجمه نمی کند؟ 
اقتصاد لیبرال یعنی شما یا باید معاهداتی مثل FATF را بپذیرید و خود را در 
کنترل و محدودیت های غربی ها قرار دهید که خاف اسام و مبانی انقاب 
است و یا نپذیرید و به قول بعضی 20درصد گرانی! پس یعنی باخت باخت.

آیت اه نورمحمدنظری در درس خارج کفایه ااصول در مدرسه علمیه آیت اه 
خویی مشــهد اظهار داشت: اقتصاد اسامی بهترین اقتصاد است. آیا اسام با این 
جامعیت با این گستردگی، قرآن ما با این عظمت و گستردگی، احادیث و روایات ما 
با این جامعیتی که دارند، نسبت به اقتصاد مطلبی ندارد؟ نسبت به اداره جامعه از 
حیث اقتصادی مطلبی ندارد؟ اسام اگر اینچنین باشد، که نیست، علی فرض محال 
مطلب نداشته باشد که اسام ناقص است. مردم برای معیشتشان برای زندگیشان 
احتیاج به اقتصاد دارند، کما اینکه امام باقر )علیه السام( می فرمایند: »الکمال کل 
الکمــال: التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشــه« »کمال حقیقی 
انســان عبارت از: فهم در دین )دین شناسی(، صبر و بردباری در برابر ناگواری ها و 
اندازه گیری معیشت« این»تقدیر المعیشه« همان اقتصاد ما است که روایات ما در 
این زمینه زیاد است بنابراین، مملکت و نظام ما یک نظام مقدس و اسامی است. 

اقتصاد ما هم باید اسامی باشد.
تولیت مجتمع دینی فرهنگی منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: برخی مسئوان 
منتظر و معتمد به نگاه رحیمانه آمریکا و به ویژه اروپا هســتند و ای کاش همین 

مقدار انتظار و اعتماد را به رحمت خداوند و نگاه رحیمانه امام زمان)ع( داشتند.
وی بیان داشــت: بعضی می گویند، چرا رد FATF را ترجمه نمی کنید؟! رد 
FATF یعنی گرانی! حال آنکه باید گفت نمی دانیم چرا در این سال ها کسی»اقتصاد 
لیبرال پایه« را ترجمه نمی کند؟ اقتصاد لیبرال یعنی شــما یا باید معاهداتی مثل 
FATF را بپذیرید و خود را در کنترل و محدودیت های غربی ها قرار دهید که خاف 
اسام و مبانی انقاب است و یا نپذیرید و بقول بعضی 20 درصد گرانی! پس یعنی 
باخت باخت. اقتصاد لیبرال یعنی نقدینگی به اوج برسد در حالی که تولید ناخالص 
رشدی نداشته باشد. اقتصاد لیبرال یعنی نقدینگی به اوج برسد در حالی که جیب 
مردم و توان خرید مردم به صفر برسد. یعنی تورم رکوردشکن ماهانه و ساانه. یعنی 
پولدار پولدار تر و فقیر فقیر تر و هزاران معنی دیگر که مجال مقال در این مکان نیست.
آیت اه نورمحمدنظری گفت: این را مطمئن باشید که هرچه خودشیرینی کنند 
و عقب نشینی کنند، آنها از ما راضی نمی شوند زیرا این بیان صریح قرآن کریم است 
ِبَع ِملََّتُهم ُقل إَِنّ ُهَدی  که می فرماید: »َولَن تَرضی َعنَک الَیهوُد وَ َا الَنّصاری َحّتی تََتّ
اَهّ ُهَو الُهدی َولَِئِن اتََّبعَت أَهواَءُهم بَعَد الَّذي جاَءَک ِمَن الِعلِم ما لََک ِمن اَهّ ِمن َولٍِيّ 
َوا نَصیر« »هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، )تا به طور کامل، تسلیم 
خواســته های آنها شوی،( و از آیین )باطل( آنان، پیروی کنی. بگو: »هدایت، تنها 
هدایت الهی است!« و اگر از هوی و هوس های آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آگاه 
شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود« )بقرهـ  120( و 
یا در سوره آل عمران می فرماید: »یا ایها الذین امنوا ان تطیعوا الذین کفروا یرّدوکم 
علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اه مواکم و هوخیر الناصرین« »ای کسانی که 
ایمان آورده اید، اگر از کســانی که کفر ورزیده اند اطاعت کنید شما را به عقب باز 
می گردانند. پس زیانکار و بازنده بر می گردید بلکه خدا موا و یاور شماســت و او 

بهترین یاری دهندگان است« )آل عمرانـ  149 و 150(

آیت اه نظری:
آنها که می گویند چرا رد FATF را ترجمه نمی کنید

اقتصاد لیبرال را ترجمه کنند

رئیس  جمهور با اشــاره بــه روابط 
برادرانه جمهوری اسامی  و  دوســتانه 
ایران و جمهوری آذربایجان، بر تاش در 
راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه 
مناســبات و همکاری های تهران- باکو 
و تســریع در اجرای توافقات دو کشور 

تاکید کرد.
حجت ااسام حسن روحانی روز سه شنبه 
در دیــدار »اوکتای اســداف« رئیس مجلس 
جمهوری آذربایجان، توسعه روابط با جمهوری 
آذربایجان را به عنوان کشــوری دوست، برادر 
و همســایه حائــز اهمیت دانســت و گفت: 
خوشبختانه روابط دو کشور در سال های اخیر 
رو به گسترش بوده و امروز شاهد مناسبات و 
همکاری های نزدیک و صمیمانه  تهران- باکو 

هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه روسای جمهور 
ایران و جمهوری آذربایجان در 5 سال گذشته، 
12 بار با یکدیگر دیدار و گفت وگو داشــته اند، 
افزود: ثمره تاش ها و ارتباط نزدیک مسئوان 
دو کشور، توسعه روزافزون روابط و همکاری های 

فی مابین بوده است.
روحانی افزود: جمهوری آذربایجان به خاطر 
فرهنگ، دین، مذهب و زبان مشترک یکی از 
نزدیک ترین کشــورها به ایران است و از زمان 
استقال این کشور نیز روابط بسیار خوبی میان 

ایران و جمهوری آذربایجان برقرار بوده است.
رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت توسعه 
روابط و همکاری های دو کشور در بخش های 
مختلف از جمله صنعت، داروســازی و علمی 
و فناوری، خاطرنشــان کرد: ایران و جمهوری 
آذربایجان در زمینه اســتفاده از منابع انرژی  

دریای خــزر، تصمیم مهمی مبنی بر فعالیت 
مشترک در این حوزه اتخاذ کردند که امیدوارم با 
تاش مسئوان شاهد تسریع در اجرای توافقات 
فی مابین باشیم، چرا که این توافق برد – برد و 

به نفع دو ملت و دو کشور است.
»اوکتای اسداف« رئیس  مجلس جمهوری 
آذربایجان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران 
و جمهوری آذربایجان دو کشــور دوســت و 
برادر هســتند و از این رو همواره روابط خوب 
و صمیمانه ای با هم داشــته اند، گفت: اهتمام 
روســای جمهور دو کشور نســبت به توسعه 
مناسبات و همکاری ها باعث گسترش روزافزون 

روابط فیمابین است.
رئیس  مجلس جمهوری آذربایجان رویکرد 
جمهوری اســامی ایران نســبت به مسائل و 
موضوعات منطقه ای و بین المللی و دفاع از حق 
حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای همسایه 
را مورد احترام دانست و گفت: مطمئناً مسائل و 
مشکات منطقه تنها به دست کشورهای منطقه 

قابل حل و فصل است.
شمخانی: برخی امنیت ملی خود را 

به اراده و تصمیم کشورهای فرامنطقه ای 
فروخته اند

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان 
اینکه برخی کشورها امنیت ملی خود را به اراده 
و تصمیم کشورهای فرامنطقه ای فروخته اند، 
گفت: آنها فکر می کنند آمریکا می تواند بقایشان 
را تضمیــن کند، در حالی کــه تنها راه تداوم 

حاکمیت ها تکیه بر ظرفیت های ملی است.
بــه گزارش فــارس، »اوکتای اســداف« 
رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان بعد از 
ظهر دیروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم 

روحانی در دیدار رئیس  مجلس جمهوری آذربایجان:

توسعه هر چه بیشتر روابط با باكو برای ایران حائز اهمیت است

وزارت اطاعات از دستگیری 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم 
بانکی و ارزی کشور خبرداد که با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش 
واردات کاا اقدام می کردند و بدون آنکه قصد واردات کاا داشته  باشند، 
ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می کردند و پس از آن، ارزها 

را به قیمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت حاصله سودجویی می کردند.
ســربازان گمنام امام زمان)عج( در استان های سیستان و بلوچستان، تهران، 
مازندران، قم، کرمان و اصفهان در اقدامات هوشمندانه و پیچیده اطاعاتی - عملیاتی 
همزمان و هماهنگ، 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور 

را دستگیر کردند.
این شبکه به بهانه انجام واردات کاا، با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش 
واردات کاا اقدام می کردند و بدون آنکه قصد واردات کاا داشــته  باشند، ارزهای 
دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می کردند و پس از آن، ارزها را به قیمت آزاد 

فروخته و از مابه التفاوت حاصله سودجویی می کردند.
در نتیجه اقدامات اداره کل اطاعات سیســتان و بلوچستان و همکاری ویژه 
دستگاه قضایی و دادستان این استان 87 شرکت صوری شناسایی و تعداد زیادی 
اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکت های داخلی و خارجی نیز کشف و از خروج 

300 میلیون یورو ارز دولتی، جلوگیری شد.
وزارت اطاعات به عموم مردم شریف ایران که به هر نحو در شرکت های صوری 
تحت عنوان مدیرعامل یا سایر عناوین، از سوی دیگران مورد سوءاستفاده قرار گرفته 
و به نام آنها ثبت سفارش انجام شده و تعهدات ارزی ایجاد شده است، توصیه می کند 
موارد را از طریق تلفن 113 به ادارات کل اطاعات استان خود اطاع دهند تا با اقدام 

به موقع از گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگیری شود.

ضربه وزارت اطاعات به شبکه نفوذ 
در سیستم بانکی و ارزی کشور

بقیه از صفحه 2
به این موارد دقت کنید:

- خروج 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده )از مجموع 10 هزار کیلوگرم( از 
کشور که معادل 97 درصد کل اورانیوم غنی شده در 10 سال می شود.

- اوراق کردن 15 هزار ســانتریفیوژ از مجموع 19 هزار ســانتریفیوژ )78 
درصد کل سانتریفیوژها(

- تغییر ماهیت رآکتور آب ســنگین اراک و خارج کردن و از کار انداختن 
قلب رآکتور

- از هم پاشــاندن بخش عمده ای از ظرفیت متشکل متخصصان فعال در 
بخش هسته ای

- توقف پیشرفت شتابان برنامه هسته ای برای حداقل 8 سال و محدودیت های 
گسترده در بخش تحقیق و توسعه و...

همگی از نتایج برجام است.
گفتنی است نه تنها در متن برجام تعبیر »به رسمیت شناخته شدن حق 
غنی سازی ایران« به کار نرفته، بلکه کاماً برخاف معاهده NPT ایران با برجام در 
جهان برای اولین بار به یک »استثنا« تبدیل شده و علی رغم فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای، حق غنی سازی بااتر از %3/5 را ندارد. در حالی که اگر حق غنی سازی 
ایران به رسمیت شناخته شده بود، ایران بدون هیچ محدودیتی می توانست مثل 
بسیاری از دیگر کشورها میزان غنی سازی اش را بنا به نیاز و توان خود انجام دهد.

برخاف ادعای دولتمردان مبنی بر لغو قطعنامه های شورای امنیت، تمامی 
مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت در قطعنامه جدید-2231- »تجمیع« شده 

است و صرفاً با ادعای یک کشور از 5+1 به عدم اجرای تعهدات ایران در برجام، 
در فاصله حداکثر 60 روز، با طی کردن رجوع به کمیســیون های کارشناسان، 
وزرای خارجه، مشورتی و سرانجام رجوع به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه های 

گذشته علیه ایران بازمی گردد.
گره زدن معیشت با برجام!

ظریف در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: »اشکال این است که در داخل 
دولت، برجام را با اقتصاد و معیشــت مردم گره زدیم. شــاید به دلیل فشارهای 
برخی محافل داخلی که می خواستند فرایند برجام طی شود دولت مجبور شد 
که سرنوشت برجام را با  اوضاع اقتصادی مردم گره بزند تا مطالبات را برای انعقاد 
توافق باا ببرد«.ظریف صراحتا اعام کرده است که دولت به این دلیل سرنوشت 
برجام را با اوضاع اقتصادی مردم گره زد تا مطالبات را برای انعقاد توافق باا ببرد! 
این یعنی نادیده گرفتن منافع ملی و عزت مردم! این اظهارنظر ظریف یعنی اینکه 
ما می خواستیم یک توافق را به هر قیمت امضا کنیم و برای اینکه مسیر هموار 

شود، به دروغ معیشت مردم را به توافق گره زدیم!
ازم به ذکر است که ظریف در شهریور 93 و در مقطعی که مذاکرات هسته ای 
دولت یازدهم با 5+1 در وین و نیویورک به واسطه زیاده خواهی های طرف مقابل با 
محوریت آمریکا بدون نتیجه مانده بود، در مصاحبه با رادیو »ان پی آر«  آمریکا در 

اظهارنظری عجیب گفته بود:»رسیدن به هر نوع توافقی، بهتر از عدم توافق است«.
هواپیماهای کاغذی!

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه خراسان گفت: »ما 
در زمینه نقدها نمی دانیم با چه کســی بحث کنیم. یک روز می نویسند »پرواز 
هواپیماهای کاغذی بر فراز آســمان انتخابات »وقتی هواپیمای واقعی به کشور 
می آید می گویند نیاز مردم هواپیما نیست. یک روز می گفتند کدام آدم عاقلی 
بعد از برجام در ایران سرمایه گذاری می کند؟ بعد که آمریکا تحریم ها را شروع 
کرد هر روز تیتر می زنند که فان شرکت رفت. یک جور حرف بزنید یا برجام 
هیچ دستاورد اقتصادی نداشته پس چرا امروز می گویید شرکت ها می روند؟ یا 
برجام دستاورد اقتصادی داشته که باید بگویید داشته است؟ ممکن است همان 
روزنامه را به شکل هواپیمای کاغذی درآورده باشند چون فایده دیگری نداشته«.
متاسفانه مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی در رویکردی خسارت بار، در مقابل 
گســتاخی و عهدشکنی آمریکا و اروپا با حسن ظن و اغماض و اپوشانی و در 
یک کام با »دیپلماسی انفعالی« مواجه می شود. وزارت خارجه دولت روحانی 
همزمان با این رویکرد حقارت بار، در داخل با منتقدان و صاحبنظران به صورت 

توهین آمیز و با پرخاشگری و تندی برخورد می کند.
این چندمین بار است که ظریف به موضوع هواپیماهای کاغذی  اشاره کرده 

است. در پاسخ به این اظهارنظر باید گفت، قرار بود با اجرائی شدن برجام، صدها 
میلیارد دار از دارایی های کشــورمان که بلوکه شــده است، آزاد شود، تمامی 
تحریم هــا آن گونه که روحانی و دیگر دولتمردان به صراحت اعام کرده بودند، 
لغو شود، فروش هواپیما و قطعات آن از تحریم خارج شود، گشایش اقتصادی 
ایجاد شود، روابط تجاری که ازمه آن گشایش »ال سی« در بانک های خارجی 
است از بن بست خارج شود، چرخ معیشت مردم همراه با سانتریفیوژها به چرخش 
درآید، سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد، تورم از میان برداشته شود و تولید 
از رکود خارج شود ولی طرف مقابل ما یعنی 6 کشور 5+1 و مخصوصاً آمریکا 
به هیچ یک از این تعهدات خود عمل نکرد. اعتراض ما این اســت که چرا باید 
آمریکا و سایر کشورهای طرف مذاکره آن همه تعهدی که در برجام پذیرفته اند 
را با فروش چند فروند ایرباس، تمام شده اعام کنند؟! و چرا برخی از دولتمردان 
نیز بدون توجه به کاه گشادی که سر ملت رفته است، این چند فروند ایرباس 
را دستاورد برجام معرفی کرده و با آن عکس یادگاری هم بگیرند؟! گفتنی است 
در پایان سال 94 خالص حساب سرمایه 2/3 میلیارد دار گزارش شد؛ اما این 
نرخ در سال های 95 و 96 به شدت نزولی شد و در این دو سال مجموعاً منفی 
15 میلیارد دار شــد. یکی از علل منفی شدن خالص حساب سرمایه، خروج 

سرمایه )ارز( از کشور.
عاوه  بر این، آنکتاد )کنفرانس تجارت و توســعه سازمان ملل( که مرجع 
رســمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل سال 96 در گزارشی 
اعام کرد که ایران از ســال 92 تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در 

سال 95 )پسابرجام(نسبت به 94 به منفی 51درصد رسیده است.

ظریف: هدف برجام اقتصادی نبود
برنامه هسته ای كشور تقویت شد!

رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران 
دیدار و درباره راهکارهای گسترش همکاری های 
دوجانبه و آخرین تحوات منطقه گفت وگو کرد.

شــمخانی در این دیدار مشترکات بسیار 
زیــاد تمدنی، فرهنگی، دینــی، زبانی و قومی 
بین دو کشور را سرمایه بی نظیری برای توسعه 
و گســترش روابط خواند که می تواند به سود 

منطقه و توسعه آن باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
مرزهای دو کشور، مرزهای صلح و دوستی است، 

افزود: ظرفیت های فراونی برای افزایش سطح 
تعامات تجاری بین دو کشــور وجود دارد که 
تسریع در فعال سازی آن می تواند موجب رفاه، 

ثبات و امنیت دو کشور شود.
 دریابان شمخانی با اشاره به تاش و برخی 
اقدامات کشورهای مخالف روابط دوستانه دو 
کشور برای ضربه زدن به مناسبات مستحکم 
تهران و باکو تاکید کرد: امنیت کشورهای منطقه 
به صورت جمعی و با اتخاذ رویکردهای مشترک 

و مذاکره و تعامل نزدیک قابل تأمین است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی 
امنیت ملی گفت: برخی کشورها، امنیت ملی 
خود را به اراده و تصمیم کشورهای فرامنطقه ای 
فروخته اند و تصــور می کنند آمریکا می تواند 
بقای آنها را تضمین کند، در حالی که تنها راه 
تداوم حاکمیت ها تکیه بر ظرفیت های ملی و 

پشتوانه های مردمی است.
وی خاطرنشــان کرد: خطر تروریســم و 
ریشــه های آن از جمله اندیشــه تکفیری که 
توسط برخی کشورهای منطقه ترویج می شود، 

تمام منطقه را با بحران مواجه ساخته و به مانعی 
جدی در مسیر رشــد و پیشرفت کشورهای 

اسامی مبدل شده است.
علی شــمخانی گفت: تحریم های آمریکا 
فاقد هرگونه مبنای قانونی است و عما تبدیل 
به ابزار انتقام شــخصی ترامپ از کشــورهای 

مخالف شده است.
شمخانی خاطرنشان کرد: بدون تردید این 
گونه اقدامات که بارها با شکســت روبرو شده 

فرجامی به جز انزوای آمریکا نخواهد داشت.



مبادات نظامی روسیه نیز از سال جدید 
با »روبل« انجام می شود نه »دار«

 دولت روسیه با هدف حمایت از واحد پول ملی 
این کشور یعنی »روبل«  اعام کرد دار را از معامات 

نظامی خود حذف می کند. 
راشا تودی در همین رابطه نوشت: »روسیه بعد از آنکه 
دار را از برخی معامات اقتصادی خود حذف کرد، از سال 
جدید میادی معامات نظامی خود را نیز با »روبل« انجام 
می دهــد. در همین رابطه چندی قبل »وادیمیر پوتین« 

رئیس جمهوری روسیه نیز  اعام کرد: تحریم های آمریکا 
مسکو را مجبور کرده است تا برای مبادات تجاری خود به 
دنبال ارزهای جایگزین دار برود تا بتواند امنیت اقتصادی 
خود را تضمین کند.  پوتین این را هم گفته بود که ما در 

حال رفتن به سمت حذف دار از اقتصاد خود هستیم. 
ما این کار را فقط به خاطر تضعیف دار انجام نمی دهیم 

بلکه ما می خواهیم امنیت خود را تامین کنیم.

خودسوزی گزارشگر تلویزیونی
تونس را به هم ریخت

خودسوزی یک گزارشگر تلویزیون در غرب 
تونس همزمان با نزدیک شدن به سالروز پیروزی 
انقاب این کشــور، باعث وقوع درگیری بین 

نیروهای امنیتی و معترضان شده است.
تونــس به عنوان مهد انقاب های عربی بار دیگر 
به صحنه اعتراض های مردمی تبدیل شــده است. به 
گزارش فارس، روز دوشنبه یک گزارشگر تلویزیونی به 

نام »عبدالرزاق الرزقی« در شهر »القصرین« واقع در 
غرب تونس در اعتراض به اوضاع نابسامان اجتماعی 

و اقتصادی اقدام به خودسوزی کرد و جان باخت.
پس از خودسوزی این گزارشگر، جوانان خشمگین 
خیابان های شهر را بسته و استیک های خودروها را 
آتش زدند و نیروهای پلیس نیز برای پراکنده کردن 
معترضان به استفاده از گاز اشک آور متوسل شدند. 

اذان ظهر: 12/05، اذان مغرب: 17/18، نیمه شب شرعی: 23/20، اذان صبح)فردا(: 5/43، طلوع آفتاب)فردا(: 7/13 صفحه آخرچهار شنبه 5 دی 13۹7  18 ربیع الثانی 1440   2۶ دسامبر 2018  شماره 22084

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

سرویس خارجی-
ترامــپ با وجــود تعطیلی دولــت آمریکا و 
خســارت های آن، بــاز هم کوتاه نیامــد و اعام 
کرد هزینه تعطیلــی دولت به دلیل عدم همکاری 
دموکرات ها هزینه ای بیشتر از ساخت دیوار در مرز 
مکزیک دارد. تومــاس فریدمن نیز از دموکرات و 
جمهوری خواه خواست علیه بحرانی به نام ترامپ به 

پاخیزند و او را برکنار کنند.
ترامپ با مشکات فراوانی در سیاست داخلی و خارجی 
روبروســت. موج جدید استعفاها و برکناری ها با استعفای 
وزیر دفاع به بیش از 50 مورد رسیده زمزمه برکناری وزیر 
خزانه داری نیز به گوش می رســد. در این میان تعطیلی 
بخش هایی از دولت نیز به مشــکات قبلی اضافه شده و 
داد ترامپ را بلند کرده است. شنبه شب در پی خودداری 
ســناتورهای دموکرات از پذیرش درخواست ترامپ برای 
تخصیص بودجه حدود ۶ میلیارد داری به پروژه ساخت 
دیوار در مرز آمریکا و مکزیک، دولت آمریکا از بامداد شنبه 
)به وقت واشنگتن( به دلیل نداشتن بودجه مصوب، وارد 
وضعیت موسوم به »تعطیل« شده است. در این وضعیت، 
فعالیت های غیرحیاتی دولت از جمله در ۹ وزارتخانه متوقف 
شده و چند صد هزار کارگر تا زمان تخصیص ایحه جدید 
بودجه دولت، حقوق دریافت نمی کنند. »برنی ســندرز« 
سناتور مطرح دموکرات روز دوشنبه در در حساب توئیتری 
با اشاره به این تعطیلی نوشت: »با تعطیلی دولت، 800 هزار 
نفر از دریافت دستمزد خود محروم می شوند و 755 هزار 
نفر گرسنه بیکار هم امکان دریافت وعده غذایی و دارویی 

را از دست می دهند.«
بیچاره من 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا اما دوشنبه شب 
همزمان با جشن های ســال نوی میادی در این کشور، 
با لحنی گایه آمیز گفت همچنان در کاخ ســفید انتظار 
می کشــد، شــاید دموکرات ها در موضع خود تجدید نظر 

آمریکا دچار بحران رهبری است                   همه علیه ترامپ بپاخیزند
توماس فریدمن، نویسنده سرشناس آمریکایی:

یک اندیشــکده نزدیک به کاخ سفید و رژیم 
صهیونیستی ضمن ابراز نگرانی چند باره درخصوص 
از ســوریه و  نیروهای آمریکایی  عقب نشــینی 
افغانســتان اعام کرد که »دونالد ترامپ« با این 
تصمیم خود، پیروزی در منطقــه را تقدیم ایران 
کرده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده، 
خروج آمریکا از منطقه را رهبر عالی ایران پیش بینی 

کرده بود.
ابراز نگرانی آشــکار نهاد های مطالعاتی و رسانه ها و 
خبرگزاری های مطرح آمریکایی و دیگر کشورهای متحد 
واشنگتن، نسبت به تصمیمی که رئیس جمهور آمریکا در 
مورد خروج از ســوریه و افغانستان گرفته است، همچنان 

ادامه دارد.
از جمله صدها رسانه و نهادهای معروفی که در این باره 
حرف زده اند، خبرگزاری فرانسه و اندیشکده »بروکینگز« 
هستند؛ این نهادهای خبری و تحلیلی، ایران و روسیه را 
در سوریه، پیروز و در مقابل، آمریکا را شکست خورده اعام 
کرده اند. بنیاد دفاع از دموکراسی که یک نهاد نزدیک به 
کاخ سفید است، و طی روزهای اخیر در واکنش به اقدام 
ترامپ، اعام کرده بود این اقدام باعث شده است که ایران 
فرصت بیابد یک »پل سرزمینی « از این کشور تا سواحل 
مدیترانه ایجاد کند، یک بار دیگر این اتفاق را مورد توجه و 
بررسی قرار داده است آن هم از سوی مدیر این اندیشکده 

با حالتی کاما عصبانی و نگران.
به گزارش خبرگزاری فارس، بنیاد دفاع از دموکراسی ، 
که روابط بسیار نزدیکی با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی دارد، به انتقاد شــدید از این تصمیم 
ترامپ پرداخته و نوشته که رئیس جمهور آمریکا با خارج 
کردن نیروهای نظامی از سوریه، به سیاست ضدایرانی خود 
آســیب جدی وارد کرده و در رقابت با تهران در منطقه، 

پیروزی را به ایران تقدیم می کند.
به نوشــته بنیاد دفاع از دموکراسی، »تصمیم ترامپ 
تاش های دولت)آمریــکا( برای مهار ایران را قیمه قیمه 
کرده است«. نویســندگان این تحلیل با این جمات که 
»ایران، روســیه، رئیس جمهور ســوریه، حزب اه لبنان، 
گروه هایی از شیعیان عراق و رئیس جمهور ترکیه کسانی 
هســتند که از خروج آمریکا از ســوریه نفع می برند و در 
عــوض، اردن، اســرائیل، مخالفان حــزب اه در لبنان و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس از این تصمیم ضرر می کنند« 

بنیاد دفاع از دموکراسی

پیش بینی رهبر ایران درست بود
آمریکا از منطقه خارج شد

می افزایند: »این مسئله نشــان می دهد آمریکا در مسیر 
نادرستی قرار گرفته است.«

این اندیشکده در ادامه، با یادآوری سخنرانی اوایل سال 
جاری »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا در بنیاد »هرتیج« 
و تعیین ۱۲ شــرط برای اعمال فشارهای حد اکثری علیه 
ایران، افزود: »واشنگتن وعده داده بود برای مقابله با ایران، 
سیاست فشار حداکثری را در پیش گیرد، اما حاا روشن 
شده که سخنرانی وزیر خارجه، برای ترامپ، انتظار بیش 

از حدی بوده است.«
در ایــن گــزارش همچنیــن می خوانیــم: »ایــن 
امر)عقب نشــینی( موجب می شــود تا سیاست دولت در 
قبال ایــران، صرفا بر تحریم متمرکز شــود... تحریم ]به 
تنهایی[ یک استراتژی نیست. اگر آمریکایی ها از فکر کردن 
به دیگر عوامل مورد نیاز برای مقابله با جمهوری اسامی 
دست بکشــند، تحریم به یک توهم، به انتخابی جذاب و 
کم هزینه برای کسانی بدل می شود که شهامت شرکت در 

بازی دشوار خاورمیانه را ندارند.«
اعتراف به پیش بینی درست رهبر انقاب

چندی پیش نشریه »آتانتیک« چاپ آمریکا، نوشته 
بود که پیش بینی رهبر انقاب ایران در باره خروج نیروهای 

آمریکایی از منطقه، با اقدام ترامپ درست از آب درآمد.
حاا »دوبوویتز« و »گرشــت« نویسندگان یاد داشت 
بنیاد حمایت از دموکراســی هم به  این مسئله اشاره کرده 
و نوشــته اند که رهبر ایران آن زمان پیش بینی کرده بود 
که ممکن اســت ترامپ به وعده خروج از خاورمیانه عمل 

کند. اکنون به نظر می رســد که این گمانه صحیح بوده و 
ترامپ عمیقا مایل اســت خود را از درگیری در خاورمیانه 

خاص کند.
ادامه واکنش ها: شورش می شود

روزنامه »وال استریت ژورنال« اما با اشاره به تصمیم 
جنجالی ترامپ نوشــته، احتمال بروز یک شورش داخلی 
میان حامیان جمهوری خواه رئیس جمهور علیه وی وجود 
دارد. به گزارش فارس، این روزنامه آمریکایی نوشته، تصمیم 
ترامپ باعث بروز شــکاف در ائتافی شده که او را به کاخ 
سفید رســانده است. تصمیم به خروج از سوریه متحدان 
رئیس جمهور را از او دور خواهد کرد. »لیندســی گراهام« 
سناتور ارشد آمریکایی نیز اعام کرد: ایران بزرگ ترین پیروز 
خروج واشــنگتن از سوریه است. سوزان رایس نیز چندی 
پیش این تصمیم کاخ سفید را »هدیه کریسمس« ترامپ 

به ایران، روسیه و سوریه« عنوان کرد.
علیرغــم اینکه »جیمز ماتیس« وزیــر دفاع آمریکا، 
حکم خروج نیروهای این کشــور از سوریه را رسما امضا 
کــرده و حتی یک برنامه ریزی ۶0 تا ۱00 روزه برای این 
خروج مشخص شده است، برخی از چهره های سیاسی نیز 
معتقدند که این عقب نشینی ممکن است عملی نشود. در 
همین رابطه، »میخائیــل بوگدانف « معاون وزیر خارجه 
روسیه، نسبت به عقب نشینی آمریکا از سوریه ابراز تردید 
کرده اســت. وی گفته که در مورد این خروج، عائمی در 
ســوریه دیده نمی شود. دیروز نیز ژنرال »جوزف دانفورد« 
رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا رســما اعام کرد که 

خروج آمریکا از افغانســتان، شایعه است و واقعیت ندارد. 
در هرحال، تحلیلگران می گویند که علت چنین مواضعی، 
می تواند دو چیز باشــد؛ فشار اطرافیان ترامپ بر وی، و یا 
تمرد مسئوان دولت و فرماندهان ارتش از اجرای فرمان 
ترامپ. البته، این گزینه دوم در دولت ترامپ سابقه دارد؛ 
پیش از این نیویورک تایمز فاش کرده بود که بخش هایی از 
دولت ترامپ در برابر در خواست های نا معقول وی می ایستند 
و حتی گفته شده که دست های نامرئی در کاخ سفید اسناد 

)دستورهای ترامپ( را می دزدند. 
با این حال، برخی از نشانه ها نیز عملی شدن تصمیم 
ترامــپ را تایید می کنند. به عنــوان مثال، مقامات آنکارا 
7000 نیــرو را روانه مرزهای ســوریه کردند. یکی از این 
مقامات گفته است: هر لحظه ممکن است که ما عملیات را 
شروع بکنیم. پیش از این رئیس جمهور ترکیه گفته بود که 
ارتش این کشور به زودی در شرق رود فرات )داخل خاک 
سوریه( علیه شبه نظامیان کرد دست به عملیات می زند.

شــخصیت یک دنده و لجباز ترامپ در کنار، ســر و 
صداهای زیادی که به پا شــده، اســتعفاهای پی در پی 
مقاومت رده باا مثل »ماتیس« وزیر دفاع آمریکا نیز نشان 
می دهد خروج آمریکا از منطقه جدی است ولو ترامپ تحت 

فشارهای شدید قرار بگیرد.
 نشانه های دیگر پیروزی اسد

همزمان با خبرهای فراتر آمریکا از ســوریه، خبرهای 
خوش نیز از داخل سوریه به گوش می رسد.

به گزارش مهر، کمیته عالی امداد رسانی سوریه اعام 
کرد، طی سال جاری میادی حدود چهار میلیون و ۲00 
هزار آواره ســوری به خانه و کاشانه خود بازگشتند. دولت 
امارات نیز بازسازی سفارت این کشور در دمشق را آغاز کرده 
است و عاوه برآن، یک هیئت اماراتی با هدف سرمایه گذاری 
در سوریه، به دمشق سفر کرده است. دولت سوریه هم به 
درخواســت امان برای از سرگیری روابط میان دو کشور، 

پاسخ مثبت داده است.
عاوه بر کشورهای فوق، رئیس جمهور مصر برای سفر 
یه سوریه و دیدار با بشار اسد ابراز تمایل کرده است. این 
تحوات در مجموع، نشان می دهد که شرایط برای سوریه 
کاما عوض شــده و کشورهای منطقه بشار اسد را پیروز 
بحــران و جنگ داخلی علیه تروریســت ها و حامیان آنها 
می دانند.و همه اینها در حالی اســت که شرایط در آمریکا 

روز به روز بحرانی تر می شود.

کرده و با او برای تخصیص بودجه جهت ساخت دیوار در 
مرز مکزیک، کنار بیایند.

ترامپ که پس از تعطیلی دولت به واسطه اختاف با 
دموکرات ها و عدم تصویب بودجه موقت سفرش به تفرجگاه 
شخصی اش در »مار آ اگو« در فلوریدا را هم  لغو کرده، بعد 
از دیدار با وزیر امنیت داخلی دولت خود و دیگر مقام ها با 
موضوع بحث درباره امنیت مرزی و مسئله تعطیلی دولت 
آمریکا در توئیتی نوشــت: بیچاره من تنهای تنها در کاخ 
سفید هستم و منتظرم تا دموکرات ها بازگردند و در مورد 
مسئله فوق العاده ضروری امنیت مرزی، توافق کنند. همین 
دموکرات هایی که نمی خواهند معامله کنند، روزی چنان 
خسارتی به کشور وارد می کنند که به مراتب بیشتر از این 

پولی اســت که اان برای ساخت دیوار داریم در موردش 
صحبت می کنیم. مســخره اســت.« انتشار توئیت ترامپ 
درســت در روز عید کریسمس از دید کاربران شبکه های 
اجتماعی نیز پنهان نماند و عده ای به خاطره نقش کوتاه 
ترامــپ در فیلــم کمدی » تنها در خانه ۲: گمشــده در 

نیویورک« مربوط به کریسمس ۱۹۹۲ اشاره کردند.
 به گزارش فارس، رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه 
همچنین مدعی شد که دلیل مخالفت دموکرات ها با ایده 
ساخت دیوار، این است که این ایده از سمت او مطرح شده 
است. وی در توییتر نوشت: »تقریبا تمام دموکرات هایی که 
امروز با آنها ســر و کار داریم، ]در گذشته[ قویا از ساخت 
یــک دیوار یا حصار مرزی دفاع کرده اند. فقط بعد از آنکه 

من به دلیل مواد مخدر و آدم ها بی حســاب و کتاب وارد 
کشــور می شدند، این موضوع را به بخش مهمی از کارزار 
انتخاباتی ام تبدیل کردم، آنها به مخالف آن تبدیل شدند. 
بدجور ]دیوار را[ نیاز داریم.« ســناتور »چاک شــومر« و 
»نانســی پلوسی«، نماینده ارشــد دموکراتها در مجلس 
نماینــدگان آمریکا نیز در واکنش به این توئیت در بیانیه 
مشترکی بیان کردند در حالی که عید کریسمس فرا رسیده 
رئیس جمهور ترامپ کشــور ما را غرق در آشوب می کند  
رئیس جمهورخواهان تعطیلــی دولت بود اما حاا به نظر 
می رسد که نمی داند چطور خودش را از آن بیرون بکشد.

ترامپ باید برکنار شود
»توماس فریدمن« نویســنده سرشناس آمریکایی اما 
در مقاله ای در روزنامــه نیویورک ضمن دفاع از برکناری 
ترامپ نوشت: تاکنون من از برکناری ترامپ از مقام ریاست 
جمهوری حمایت نکرده ام. قویا معتقد بودم که بهترین راه 
برای کشور این است که وی از همان راهی که آمده است 
برود یعنی از طریق صندوق های رای. اما هفته گذشته نقطه 
عطفی برای من بود و به بســیاری از آمریکایی ها از جمله 

برخی از جمهوری خواهان فکر کردم.
 بــه گزارش واحد مرکزی خبــر وی ادامه داد: »این 
لحظه ای بود که شما از خود می پرسید آیا ما واقعا می توانیم 
دو سال دیگر با ترامپ دوام بیاوریم، در حالی که رفتارهای 
وی - که وقتی تحقیقات مولر به نتیجه برسد بدتر از این 
هم خواهد شــد- کشور ما، بازارهای ما، نهادهای کلیدی 
مــا و در نهایت جهان را بی ثبات می کند. از این رو گزینه 
برکناری وی بایــد روی میز قرار گیرد.به اعتقاد من تنها 
انتخاب مســئوانه برای حزب جمهوری خواه دخالت در 
مســئله رئیس جمهوری است که روشن ساخته است اگر 
تغییری جدی در شــیوه عملکرد وی داده نشود - که به 
نظر من بعید به نظر می رسد- سران حزب انتخاب دیگری 
ندارند مگر اینکه وی را وادار به استعفا کنند یا به تاش ها 

برای استیضاح وی بپیوندند.«
برای مقابله با ترامپ، به پا خیزید

 در ادامه مقاله فرید من می خوانیم: »این مسئله باید 
از جمهوری خواهان آغاز شود که هم آرای ازم در مجلس 
ســنا و هم از واقعیت سیاســی برخوردارند. برکناری این 
رئیس جمهــور باید تا جای ممکن از طریق اتحاد عمومی 
انجام گیرد در غیر این صورت موجب می شود جامعه آمریکا 
بیش از این چند پاره شود. من می دانم چنین اقدامی برای 
جمهوری خواهان امروز دشــوار است اما زمان آن رسیده 
اســت که این حزب برای مقابله با بحران رهبری آمریکا 
به پا خیزد. رفتار ترامپ بســیار نابهنجار شده است، بطور 
مداوم دروغ می گوید، تمایلی برای انجام کارهای اساسی 
یک رئیس جمهور مانند خواندن خاصه کتاب ها، رایزنی با 
کارشناسان دولتی پیش از تصمیم گیری و انتصاب مقامات 
شایســته، ندارد. اگر مدیر اجرایی هر شرکتی در آمریکا 
ظرف دو سال گذشته مانند ترامپ عمل کرده بود - بطور 
مداوم دروغ گفته بود، مشــاوران و دســتیارانش را مثل 
دستمال کاغذی کنار گذشــته بود، مثل یک نوجوان به 
شکل بی پایانی توئیت زده و نصیحت مشاورانش را نادیده 
گرفته بود- وی مدت ها پیش از سوی هیئت مدیره اخراج 
شده بود. این همان چیزی است که بازارهای مالی اکنون 

خواستار آن هستند.

واشنگتن پست در گزارشی با انتقاد شدید از ترامپ نوشته : »آشوبی که اطراف ماست چیزی است که 
وقتی ملت یک فرد بی کفایت، خودشیفته، دمدمی مزاج و بدون مسئولیت اخاقی را به عنوان رئیس جمهور 

انتخاب می کنند اتفاق می افتد. در این کریسمس خدا باید به همه ما کمک کند.«
واشنگتن پست در مقاله خود که  به مناسبت کریسمس منتشر کرده با شدیدترین حمات علیه ترامپ نوشته: 
»در حال حاضر این دشوار است که ویرانگری که ترامپ به بار آورده را کاما ارزیابی کنیم. ما هیچ وقت رئیس جمهوری 
مثل او را نداشته ایم. بنابراین تاریخ یک راهنمای ضعیف است. از نظر نژادپرستی او ما می توانیم به دوره وودرو ویلسون 
نگاهی بیندازیم؛ بی کفایتی کلی او برای نگهداشتن عالی ترین منصب کشور ما را به یاد اندرو جانسون بیچاره می اندازد. 

شاید اندرو جانسون بی پروا بود. شاید ریچارد نیکسون پول پرست بود.«
 به گزارش ایسنا، در ادامه این مقاله می خوانیم:  »در یک هفته گذشته دیدیم که ترامپ همه این خصوصیت ها 
و بیشتر از آن را ابراز کرد. ترامپ بعد از یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به ناگهان 
خروج حدود ۲000 سرباز آمریکایی که در سوریه می جنگیدند را اعام کرد. ترامپ مدعی شد داعش اساسا شکست 
خورده اما این یکی دیگر از دروغ هایش بود.این قابل بحث است که آیا آمریکا از همان اول ملزم به فرستادن نیرو به 
سوریه بود یا خیر؟ اما در بین کارشناسان نظامی و سیاست خارجی این توافق کلی هست که خارج کردن ناگهانی 

آنها در حال حاضر غیرقابل تصور است.« 

واشنگتن پست: 
ترامپ بی کفایت و دم دمی  مزاج است  

خدا به دادمان برسد

رئیس جمهور سودان در اولین واکنش خود 
این  اعتراض های مردمی در  به گسترش موج 
کشــور، وعده داد اصاحات اقتصادی را آغاز 
کند و زندگی »شرافتمندانه ای« را تقدیم مردم 

نماید.
»عمر البشــیر«، در جمــع فرماندهان نظامی و 
امنیتی در خارطوم و در نخســتین واکنش خود به 
اعتراض هایی که حاا 7 روزه شده ، به معترضان وعده 
انجام اصاحات اقتصادی و یک زندگی شرافتمندانه 
را داد. وی از مردم خواســت به کســانی که شایعه 
رواج می دهند، توجهی نکنند. »البشــیر« همچنین 
وعده انجام اقداماتــی را داد که »اعتماد مردم را به 

بخش های بانکی برگرداند.«
او از »تاش های هماهنــگ نیروهای نظامی و 

دســتگاه امنیت و اطاعات برای حفاظت از امنیت 
و جان شــهروندان« هم قدردانی کــرد. این اولین 
واکنش عمر البشیر به اعتراضات مردمی علیه وضعیت 
وخیم اقتصادی در این کشور به شمار می رود. گفته 
می شود برخی از مردم این کشور حتی دسترسی به 

نان هم ندارند.
به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، تعدادی از 
شهرهای سودان از چهارشنبه گذشته شاهد برگزاری 
تظاهرات و اعتراضات مردمی به گرانی شدید کااهای 
اساسی از جمله افزایش قیمت سوخت و کمبود نان 
اســت که این اعتراضات 37 کشته بر جای گذاشته 
است. برخی گزارش ها نیز حاکی است گروهی از مردم 

4 روز است نمی توانند نان برای خوردن پیدا کنند.
گفتنــی اســت در حالی که مقامات ســودانی 

اعتراضــات به وجود آمده را داخلی می دانند، برخی 
تحلیلگــران معتقدند دخالت کشــورهای دیگر در 
امورداخلی این کشــور از مهم ترین دایل مشکات 
این کشور است. در همین رابطه یک کشور به سودان 
پیشــنهاد داده که در مقابل کمک به این کشور در 
بحران کنونی باید روابــط خارطوم به طور کامل با 
ایران، ترکیه و قطر قطع شود. این کشور که احتماا 
عربســتان یا امارات است به خارطوم پیام داده، اگر 
این شــرط را انجام دهد، مشکل آرد و نان سودان را 

حل می کند.
از ســوی دیگــر، حکومت کویت روز گذشــته 
برای حمایت از ســودان به منظــور عبور از بحران 
 اقتصادی که با آن دســت و پنجه نرم می کند اعام

 آمادگی کرد.

در اولین واکنش به شورش ها

عمرالبشیر به مردم سودان»وعده زندگی شرافتمندانه« داد

حمله افراد مسلح به ساختمان وزارت »فواید عامه« در 
پایتخت افغانستان، پس از ۱۰ ساعت درگیری و مرگ دست 

کم ۴۳ نفر ، پایان یافت.
»وحید مجروح« سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان اعام کرد 
، شب دوشــنبه در حمله شماری از مهاجمان مسلح به ساختمان 
وزارت فواید عامه در شــهر کابل، دســتکم 43 نفر کشته و ۱0 تن 

دیگر مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، درگیری نیروهای امنیتی افغان 
با مهاجمان، ۱0 ساعت به طول انجامید و ساعت یک بامداد دیروز 
به وقت کابل، نیروهای دولتی موفق به پاکسازی ساختمان شدند.

این حمله در ابتدا با انفجار یک خودروی بمب گذاری شــده در 
نزدیکی وزارت فواید عامه و ســاختمان »معاونت شهدا و معلولین 

افغانستان« در منطقه شانزدهم امنیتی شهر کابل آغاز شد.
پس از انفجار، مهاجمان شروع به تیراندازی کرده و وارد ساختمان 

معاونت شهدا و معلولین شدند.
»نجیب دانش« سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت: هر سه 
مهاجم توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و 350 نفر از کارمندان 

نیز از دست تروریست ها نجات یافتند.
تا عصر دیروز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.

10 ساعت نبرد مسلحانه با تروریست ها در کابل
 43 نفر جان باختند

دونالد ترامپ در حالی خواســتار دیدار مجدد با رهبر کره 
شمالی شده که دادگاهی در آمریکا »پیونگ یانگ« را به پرداخت 
۵۰۰ میلیون دار غرامت به والدین دانشجوی آمریکایی محکوم 

کرده که پس از آزادی، در خاک آمریکا ُمرد.
والدین »اتو وارمبیر« دانشجوی ۲۲ ساله آمریکایی که پس از بازگشت 
از کره شمالی در آمریکا جان باخت از پیونگ یانگ شکایت کرده اند.  »بریل 
هاول« قاضی منطقه ای آمریکا، کره شمالی را به خاطر بدرفتاری و شکنجه 
»اتو وارمبیر« به پرداخت 500 میلیون دار محکوم کرد. کره شمالی اعام 
کرده وارمبیر جاســوس بوده که در پوشش دانشجو در حال جمع آوری 

اطاعات و جاسوسی بود.
به گزارش ایســنا، قاضی آمریکایی در حکم خود نوشته: »خانواده 
وارمبیر از رفتار کره شــمالی علیه پســرش و زندانی کردن او به عنوان 
گروگانی در نزاع های بین المللی و مقابله با آمریکا رنجیده خاطر  شده اند. 
وارمبیر دانشــجوی اقتصاد دانشــگاه ورجینیای آمریکا پس از ورود به 
فرودگاه پیونگ یانگ به اتهــام ارتکاب جرائم بین المللی علیه دولت به 
ادعای توطئه علیه »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی بازداشت شد. 
کره شــمالی بدرفتاری با وارمبیر را تکذیب و مدعی مسمومیت غذائی و 

اختال در دستگاه عصبی وی شده است.«
همزمان با جریمه 500 میلیون داری کره شمالی ازسوی این دادگاه 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای مدعی شد که پیشرفت 
در ارتباط با کره شمالی حاصل شده و به دنبال برگزاری نشست آتی با 

رهبری این کشور است!
کارشناسان می گویند ترامپ در حال بررسی دومین جلسه با رهبری 
کره شمالی است تا روند خلع ساح اتمی در شبه جزیره کره را تسریع 
کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که نشست آتی احتماا 
در ژانویه یا فوریه ) دی یا بهمن(۲0۱۹ برگزار می شــود. اما کره شمالی 
با اشاره به تحریم هایی که پس از دیدار اون و ترامپ علیه پیونگ یانگ 

وضع شده تهدید کرده، به مذاکرات برای همیشه پایان می دهد.

جریمه 500 میلیون داری کره شمالی توسط آمریکا
ترامپ: پیشرفت کرده ایم، به دنبال دیدار با »اون« هستم

با وجود حضور هیئت نظارت سازمان ملل در »الحدیده«، 
ائتاف سعودی، در ۱7 نوبت ضمن بمباران این شهر، آتش بس 

در این استان را نقض کرد.
گویا ائتاف سعودی هنوز به دنبال کارشکنی در مسیر اجرای توافق 
آتش بس در الحدیده است. عربستان که در چهار سال گذشته هیچ گاه 
به توافقات آتش بس پایبند نبوده این بار نیز بارها توافقات استکهلم در 
مورد آتش بس در الحدیده را نقض کرده است. حتی اعزام ناظر سازمان 
ملل به این بندر نیز مانع از تداوم حمات ائتاف سعودی نشده است. 
به گزارش فارس، مقامات یمنی می گویند، ائتاف ســعودی- اماراتی 
به آتش بس در استان الحدیده )در غرب یمن( که در نتیجه مذاکرات 

صلح در سوئد حاصل شده است، پایبند نیست.
ســرتیپ »یحیی سریع«، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن 
دوشنبه )۲4 دسامبر( اعام کرد که نیروهای یمنی به توافق آتش بس 
در الحدیــده پایبندند اما نیروهای متجــاوز به یمن و مزدوران تحت 
فرمان آنها، از زمان حضور تیم نظارتی سازمان ملل در این شهر، ۱7 

بار آتش بس را نقض کرده اند.
سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن در گفت وگو با خبرگزاری 
رســمی این کشور »ســبأ«، گفت: »مزدوران متجاوز به یمن، هشت 
خمپاره به محله های مســکونی و مقرهــای نیروهای ما در »الواحه« 
و اطراف آن شــلیک کرده اند و تیراندازی های پراکنده ای از سوی این 
نیروها با ساح های سبک و نیمه سنگین از مقرهایشان در منطقه »۲۲ 
می« و شــرق شهر »الشعب« به مناطق مختلف در این شهر صورت 
گرفتــه و در چند مورد، به جاده کیلومتر ۱۶ الحدیده-صنعا حماتی 

صورت گرفته است.«
سرتیپ سریع تصریح کرد که نیروهای یمنی، تحرکات مزدوران 
را در صحرای شرق الحدیده تا جنوب شرق این شهر تحت نظارت و 
کنترل خود دارند. همزمان با نقض های صورت گرفته علیه آتش بس، 
جنگنده های ائتاف ســعودی و پهپادهای جاسوسی آن، همچنان بر 

فراز شهر الحدیده، پرواز می کنند. 
توافق بیــن گروه های یمنی درباره آتش بس در شــهر الحدیده، 
از بامداد سه شــنبه ۲7 آذر ماه بر اساس بیانیه نماینده سازمان ملل 
در امور یمن، وارد مرحله اجرا شــد؛ مقامات یمنی می گویند، ائتاف 
ســعودی- اماراتی با بمباران مناطق مسکونی الحدیده، این توافق را 
به طور مرتب نقض می کند. هیئت نظارت ســازمان ملل بر آتش بس 
در شــهر الحدیده که عصر روز شنبه وارد عدن واقع در مرکز جنوب 

یمن شد، یکشنبه وارد شهر الحدیده واقع در غرب یمن شده است.
از سوی دیگر، کارکنان سازمان بنادر دریای سرخ از سازمان های 
فعال در یمن با برگزاری تجمعی در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل 
متحد در الحدیده، خواستار بازگشایی بندر الحدیده و پایان محاصره 
این شهر شدند. حاضران در این تجمع، با سر دادن شعارهایی ضمن 
مخالفت با تداوم حمات ائتاف متجاوزان به یمن، خواستار پرداخت 
حقوق معوقه خود شدند و کابینه مزدور ریاض را به چالش افروزی در 

برابر تاش های سازمان ملل متحد متهم کردند.

بمباران الحدیده پس از ورود
نماینده سازمان ملل هم قطع نشد

صادرات ســاح های مرگبار اسرائیلی به ۱۳۰ کشور جهان به 
شــکل های قانونی و غیرقانونی آن هم در ایامی که »آدم کشی« 
و »جنایت علیه بشــریت« انگار مد شــده، صدای تحلیلگران 
صهیونیست را هم درآورده است. این کارشناسان چنین وضعیتی 
را »مشــمئزکننده« خوانده و نوشته اند »ما خجالت می کشیم و 

شرمنده ایم.«
با علنی شــدن خبر فروش مخفیانه ساح های اسرائیلی به شورشیان 
مسلح سودان جنوبی توسط »یسرائیل زیف« ژنرال صهیونیست، و مجبور 
شــدن آمریکا به تحریم این ژنرال)نه رژیم صهیونیســتی!( محافل حتی 
صهیونیســتی به انتقاد از رویکرد این رژیم در »تجارت مرگ« پرداختند. 
تحلیلگر صهیونیســت نیز در این باره گفت: صادرات تسلیحاتی اسرائیل 

خجالت آور و مشمئزکننده است.
ماجــرا از این قرار اســت که ژنرال»زیف« با پرونده ســازی از طریق 
یک شــرکت زراعی که خودش ریاست آن را بر عهده دارد تسلیحاتی به 
ارزش ۱50 میلیون دار به سودان جنوبی فروخت، اقدام وی موجب افزایش 
شدت جنگ داخلی میان قبایل درگیر در این کشور شده است. جنگی که 
از ســال ۲0۱3 تاکنون باعث کشته، زخمی و آوارگی 38۲ هزار نفر شده 
است. به اعتقاد کارشناسان، یک ژنرال بدون اطاع دولت مرکزی اسرائیل 

قادر به صادرات این مقدار ساح به یک کشور نبوده است.
 به گزارش قدســنا، افشــای نقش این ژنرال صهیونیست در تامین 
تســلیحات مورد نیاز گروه های مسلح و تروریســتی و بدنامی این رژیم 
در تغذیه گروه های تروریســتی باعث شــده که محافل منطقه ای و حتی 
صهیونیســتی به انتقاد از رویه جاری پرداخته و خواستار تصویب قوانینی 
برای توقف روند صادرات تســلیحاتی اسرائیل شوند. پیش از این روزنامه 
صهیونیســتی »معاریو« نیــز در اوج قتل عام های میانمــار که با هدف 
نسل کشی مســلمانان روهینگیا صورت می گرفت فاش کرده بود، ارتش 

میانمار ساح های خود را از اسرائیل می خرد.

در واکنش به نقش اسرائیل در کشتارهای بین المللی
تحلیلگر صهیونیست: خجالت می کشم

این همه صادرات ساح اسرائیلی مشمئزکننده است

نخســت وزیر عراق تاکید کرد ، این کشور برای اعزام 
نیرو های خود به ســوریه جهت مبارزه با داعش، از آمریکا 

دستور نمی گیرد.
»عــادل عبدالمهدی« دیروز گفت: برای مبــارزه با داعش در 
ســوریه، از آمریکا دستور نمی گیریم. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، نخســت وزیر عراق در کنفراس مطبوعاتی روز دوشنبه خود 
گفت: دولت عراق برای اتخاذ تصمیمات خود در تمامی عرصه ها از 

جمله تصمیمات امنیتی، مستقل عمل می کند.
نخست وزیر عراق افزود: ورود نیرو های امنیتی )عراق( به سوریه 
برای مبارزه با تروریست های داعش ، بر اساس توافق میان کشور های 

دوست صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه آمریکا در امور امنیتی عراق دخالت نمی کند، 
گفت: دولت عراق درباره ورود نیروهایش به سوریه، از آمریکا دستوری 

دریافت نکرده است.
فرماندهی عملیات مشــترک عراق نیز دیروز با صدور بیانیه ای، 
خبر منتشر شده »اسکای نیوز« درباره توافق واشنگتن و  بغداد بر 

سر اعزام نیروهای عراقی به سوریه را رد کرد.
در ایــن بیانیــه آمده اســت : نیروهای عراقی بــرای مقابله با   
تروریست ها در اوج آمادگی به سر می برند و امنیت مرزهای عراق و 

سوریه را به طور کامل تامین می کنند.
شــبکه »اســکای نیوز« مدعی شــده بود که »مایک پمپئو« 
وزیــر خارجه آمریکا، طی تماس تلفنی اخیر خود با »برهم صالح« 
رئیس جمهور و »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق، خواستار ورود 
نیروهای عراقی به داخل خاک سوریه تا عمق 70 کیلومتر شده بود.

نخست وزیر عراق:
برای ورود به سوریه و مبارزه با داعش

از آمریکا اجازه نمی گیریم


