
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

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/6/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به 
مبلغ 15/000/000/000 ریال منقسم به 1/500/000 سهم 10/000 
ریالی با نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه 

در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت افشره بابل نگین پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 516342 

و شناسه ملی 14007105304 

 

شرکت آب و فاضاب استان یزد در نظر دارد مقدار 396 متر 
لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر جهت اســتفاده در آدمرو شــبکه 
فاضاب شهری از محل منابع داخلی و تحت نظارت کمیسیون فنی 
خرید خود، از تولیدکنندگان واجد شــرایطی که بتوانند کاای مورد 
نیاز را یک ماهه تحویل دهنــد،  از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی خریداری نماید.
از کلیه شرکت های تولیدکننده دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی 
لغایت 97/10/15 پس از ثبت نام در پایگاه این شــرکت به نشــانی 
www.abfayazd.ir و واریز وجه به صورت اینترنتی نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام فرمایند.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 210/000/000 ریال می باشد که 
متقاضی می تواند مبلغ مذکور را به یکی از صور پیش بینی شــده در 
آیین نامــه تضمین برای معامات دولتی که در اســناد مناقصه درج 
شده اســت، ارائه نماید. مهلت ارایه پیشنهاد تا ساعت 14:00 مورخ 

97/10/30 می باشد.
بازگشــایی پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 8 صبح مورخ 

97/11/1
بازگشــایی پاکت های الف، ب و ج: ســاعت 10 صبح مورخ 

97/11/2
نشــانی مناقصه گزار واقع در شــهر یزد، خیابان آیت ا...کاشانی، دفتر 
قراردادها، اتاق شــماره 7 و شــماره تلفن تماس 035-3164136 

می باشد.

شرکت آب و فاضاب استان یزد سهامی خاص

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضابشماره 971021

 استان یزد
نوبت اول

 

اداره کل راه و شهرسازی سیســتان و بلوچستان در نظــر دارد 
فراخــوان ارزیابــی کیفی احداث و بهســازی محورهای روســتایی حوزه 
اســتحفاظی خود را جهت تهیه لیســت کوتاه از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شــماره 200974539000015 برگــزار نماید. کلیه 
مراحل فرایند ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد تا تهیه فهرســت 
کوتاه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت )ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است پیشنهاددهندگان 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- تاریخ انتشار اسناد ارزیابی در ســامانه ستاد: روز دوشنبه 

مورخه 97/10/10
2- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سامانه ستاد: روز 

شنبه مورخه 97/10/15
3- ازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان در ارزیابی کیفی عاوه بر ارسال 
مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ستاد، پاکت حاوی اسناد شرکت در 
ارزیابــی کیفی را به صورت اک و مهر شــده، حداکثر تــا پایان وقت اداری 
مورخه 97/10/30 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

به آدرس: زاهدان میدان شهداء تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
4- رشته موردنظر: راه و ترابری

5- مبلغ  کارکرد از محل اعتبارات طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه 
اسامی قابل پرداخت می باشد.

6- شــماره تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
021-41934

7- اطاعات این مناقصه در پایگاه ملی اطاع رســانی مناقصات نیز ثبت 
می گردد.

شناسه آگهی: 333284    شناسه نوبت چاپ: 360794
اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

آگهی فراخوان 
اداره کل راه و شهرسازیارزیابی کیفی

سیستان و بلوچستان
نوبت اول

م الف 1947

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/7/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه کثیراانتشــار کیهان و جمهوری 
اسامی جهت درج آگهی های بنیاد تعیین شد. ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر 
به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )332261(

آگهی تغییرات موسسه بنیاد مستضعفان 
انقاب اسامی به شماره ثبت 1983 

و شناسه ملی 10100171920 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/12/19 و مجوز شماره 972/15/17118 مورخ 97/1/29 
اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مدت 
فعالیت شرکت تعاونی از 95/9/29 به مدت 5 سال تمدید شد و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )332271(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهدای 
سازمان خدمات درمانی به شماره ثبت 80509 

و شناسه ملی 10101251903 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند 2 ماده 10 
اساسنامه بشرح ذیل اصاح گردید: مجامع عمومی عادی: 
مجمع عمومی عادی هر سال یکبار در مرکز اصلی شرکت 
یا در هر محل دیگری در ایــران که هیئت مدیره تعیین 
نماید و در تاریخی که دیرتر از شــش ماه از پایان ســال 
مالی شــرکت نباشد تشــکیل خواهد شد. کلیه صاحبان 
سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند 
حق خواهند داشــت که در کلیه جلسات مجامع عمومی 
اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند. بند »ج« ماده 14 اساسنامه 
بشرح ذیل اصاح گردید: ج- حد نصاب ازم جهت شور 
و اخذ تصمیم در جلســات هیئت مدیره حضور سه عضو 
هیئت مدیره، اصالتاً می باشــد و اتخاذ هیچگونه تصمیمی 
ممکن نخواهد بود مگر آنکه سه عضو هیئت مدیره، اصالتاً 
حاضر با آن موافق باشــند. بند 6 ماده 14 اساســنامه به 
شــرح ذیل اصاح گردید: تاسیس شــعب و نمایندگی 
در ایران و در هر ســرزمین دیگری با تصویب در مجمع 

عمومی. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )332278(

آگهی تغییرات شرکت بزرگ سیمرغ 
سهامی خاص به شماره ثبت 108272 

و شناسه ملی 10101521299 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای بهرام 
دوانی به کد ملی 2371728901 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئــت مدیره خانم مرضیه محمد علی تجریشــی به کد ملی 
0032845537 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره، خانم 
شــهرزاد دوانی به کدملــی 0071360743 به ســمت عضو 
هیئــت مدیره، خانم نازنین دوانی به کد ملی 0071791698 
به ســمت عضو هیئت مدیره و آقــای بهروز دوانی به کد ملی 
0081058284 به ســمت عضو هیئت مدیره  برای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی 
و ســایر نامه های عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل یا نایب 
رئیــس هیئت مدیره یا خانم شــهرزاد دوانی به تنهایی همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای حبیب زهرائی به شماره 
ملی 4072522058 به سمت بازرس اصلی و آقای کرامت اله 
جوانمردی به شــماره ملی 2297170270 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )332262(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت 
دوان سهامی خاص به شماره ثبت 228767 

و شناسه ملی 10102698970 

سال هفتادو هفتم   شماره 22088   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 10 دی 1397   23 ربیع الثانی 1440    31 دسامبر 2018

زنگ بیدار باش در سراسر کشور با گرامیداشت حماسه 9 دی

يادداشت روز

سفره مردم را
کدام خیانت کوچک کرد؟

خبر ویژه

»اصل نظام نشانه است«
سران فتنه را سزاوار لعنت مردم کرد

صفحه2 صفحه2

جنگ و گریز و آتش در خیابان های فرانسه
پلیس 57 جلیقه زرد را دستگیر کرد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مشکات معیشتی امروز
میراث فتنه دیروز

* حشدالشــعبی عــراق نیروی دریایی تشــکیل 
می دهد.

* آمریکا یک سال تمام به مادر یمنی اجازه ماقات 
با کودک بیمارش را نداد تا اینکه دیر شد!

ســال 2018،  در  اســرائیل  ملــل:  ســازمان   * 
295 فلسطینی را کشت 26000 نفر را زخمی کرد.
* جنگ مسلحانه در خیابان های کشمیر بین ارتش هند 
و شبه نظامیان.                                    صفحه آخر

گاردین:

بشاراسد سال نو میادی را
با نوای پیروزی شروع می کند

* پاریس و شهرهای مختلف فرانسه در هفتمین هفته حضور خیابانی جلیقه زردها برخاف پیش بینی ها 
شاهد حضور گسترده معترضان و زدوخورد شدید پلیس و مخالفان نظام سرمایه داری بود.

* بر اثر زدوخوردها و شــلیک گاز اشک آور و به آتش کشیدن خودرو و استیک و برخی اشیای دیگر در 
خیابان های مرکزی شهر پاریس، برج ایفل، نماد کشور فرانسه »غرق در دود« شد.

* برخاف تبلیغات دولت ماکرون جلیقه زردها در خیابان های شهرهای مختلف فرانسه روز شنبه حضور 
بسیار چشمگیری داشتند.

* منابع دولتی فرانسه می گویند دستکم 57 نفر فقط در پاریس توسط نیروهای پلیس این کشور بازداشت 
شده اند.                                                                                                                            صفحه آخر

* یک نماینده مجلس افشا کرد؛ واگذاری کارخانه 
5 هزار میلیارد تومانی با یک هفتم قیمت!

 * افزایــش 300 درصــدی قیمت لــوازم خانگی 
در سال جاری.

* 100 درصد بذر گندم در داخل تولید می شود.

* موفقیت های 40 ســاله بخش کشاورزی حاصل 
تاش مدیران جهادی است.

* وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه: مشکل نقل 
و انتقال مالی ایران و سوریه حل می شود.

صفحه۴

یک کارشناس اقتصادی:

تورم در جیب مردم
بسیار بیشتر از آمار دولتی است

صفحه۳

صفحه2

* حضرت آیــت اه العظمی خامنه ای: با توجه بــه نقش بی بدیل مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری 
اســامی و با عنایت به ارتحال عالم مجاهد آیت اه هاشــمی شــاهرودی 
رحمه اه علیه و ضرورت سامان یابی هر چه سریعتر ارکان مجمع، جنابعالی 
را به ریاســت آن مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای شورای 

محترم نگهبان منصوب می کنم.
* با عنایت به اهمیت مسئولیت ها در مجمع و شورای نگهبان انتظار می رود 
در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق امور در قوه قضائیه، در مسئولیت های 
خطیر یادشده ُمَتمّحض گردید.                                            صفحه۳

با حکم رهبر انقاب
آیت اه آملی اریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

و عضو فقهای شورای نگهبان شد

اریجانی در نطق پیش از دستور:
اگر برخی

 به روشنگری های 
رهبر انقاب
 توجه می کردند
فتنه ای رخ نمی داد

11

نکته 
تو هرگز
 غزا کرده ای
 در فرنگ؟

2

مدیر مسئول کیهان 
در برنامه متن و حاشیه:

مثلث آمریکا، 
اسرائیل و انگلیس 
مدیریت فتنه را 
برعهده داشت

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
طرح شفافیت 
اموال مسئوان

به کار شفافیت 
نمی آید!
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اخبار كشور
صفحه 2

   دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
2۳ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۸۸

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* نتیجه عدم برخورد قانونی با سخنان نسنجیده آقای ظریف در مورد پولشویی 
در کشور  این می شود که بعد از 6 سال بگویند، هدف برجام اقتصادی نبوده و 
دولت در واکنش به منتقدان مجبور بوده آن گونه ســخن بگوید! به بیان دیگر 
هدف برجام فقط همان بتن ریزی هسته ای و نابودی هسته ای کشور بوده است!
امامی
* در حالی که جریان مقاومت آماده شده است تا ریشه حرامیان را در منطقه 
بخشــکاند و آثار این پیروزی ها کامًا آشــکار شده، هنوز برجام پرستان منتظر 

معجزه از جنازه متعفن آن هستند!
دوابی
* در ایام اه 9 دی یاد انســان های بصیری را که برای مهار آشــوب فتنه گران 
به میدان آمدند و به شــهادت رســیدند گرامی می داریم. همان خون های به 
ناحق ریخته  شده ای که مسئول آن سران فتنه و حامیان و ساکتین آن دوران 
هســتند ولی به هر حال امروز جوشش خون آنان فریادگر ننگ و نکبت ابدی 

سران پرادعای فتنه است.
نوربخش- مشهد مقدس
* شــیطان بزرگ که منافع اســتراتژیک خود را با پیروزی انقاب اسامی در 
سال 57 از دست رفته می دید طی این 4 دهه با انواع توطئه ها به مقابله با آن 
برخاســت، اما در این مدت علی رغم جنایت های بی شــمار، نتوانسته به اهداف 
خود برســد. علی رغم اعام خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان و سوریه، 
ماندن نیروهایی از شــیطان در عراق و سفر مخفیانه ترامپ به این کشور نشان 
از توطئه ای جدید دارد... ولی بداند اگر دست از پا خطا کند در زمانی کمتر از 

حد تصور موجودیت جعلی موسوم به اسرائیل باقی نخواهد ماند.
گودرزی
* تا کی نظام مقدس جمهوری اسامی باید خسارت قراردادهای کرسنت، توتال 
و... دوره های مختلف وزارت نفت آقای زنگنه را پرداخت کند؟! اگر رئیس جمهور 
قادر به معرفی وزیر بهتری نبود چه عیبی داشت که از ملت کمک می گرفت.
0937---0715
* شخص متعرض به پلیس را باید در محل درگیری شاق زد تا برای دیگران 
درس عبرت بشــود و اقتدار نیروی انتظامی مورد خدشه قرار نگیرد. خدشه دار 

شدن اقتدار نیروی انتظامی یعنی ناامن شدن محیط زندگی آحاد مردم.
0912---3446
* خیلی باید مواظب بود که عاقبت شــرکت های شســتا به سرنوشت غم انگیز 
رشــت الکتریک دچار نشــود یعنی اموال آن در اختیار افراد نورچشــمی قرار 

نگیرد و از بین نرود.
0930---9338
* اینکه آقای میرلوحی که از پایین شــهر فاصله گرفته و به باای شــهر کوچ 
کرده و اعام می کند باید بلیط مترو 10 هزار تومان شود واقعاً مایه تأسف است. 
احتمااً وی مترو کشــورهای دیگر را با درآمد خود مقایسه می کند و می بیند 
می تواند از عهده خرید آن بلیط مترو برآید. اگر به درآمد قشــر ضعیف جامعه 
می نگریســت به این نحو سخن نمی گفت. مگر اینکه با کوچ از جنوب شهر به 
شمال شهر دیگر حق حیات در تهران را برای تهرانی های کم درآمد قائل نباشد.
یعقوبی
* آقای نجفی شهردار منتخب اول مدعیان اصاح طلبی در شورای شهر کنونی 
و تنها دستاورد او 3 برابر کردن عوارض شهری برای مردم بود و حاا همفکر او 
در شورای شهر صحبت از بلیط متروی 10 هزار تومانی کرده است! تحریم های 
ظالمانه جبهه اســتکبار نتوانست مردم شریف ایران را به زانو درآورد اما برخی 

در داخل با فشار بر مردم درصدد همراهی با تحریم های آمریکا هستند!
021---8074

* عناصر ضد انقاب از اعدام مفســدان اقتصادی ناراحت شده اند. انگار ارتباط 
نزدیکی میان مفســدین اقتصادی و این دشمنان قدیمی مردم وجود دارد. قوه 

قضائیه باید با کمک وزارت اطاعات به این ارتباط ها رسیدگی کند.
013---3297
* وعده عرضه سبد کاا به کارگران با بایکوت خبری دولت مواجه شده است. 
در حالیکه در ابتدای پاییز »10 روز آینده« را به عنوان زمان دریافت سبد کاا 
برای بیمه شدگان تامین اجتماعی که کمتر از 3 میلیون تومان حقوق دریافت 

می کنند اعام شده بود!
021---9452

* علت وضع اســف بار کنونی صنعت خودرو این وضع غیرشــرعی پیش فروش 
خودرو اســت. معنا نــدارد که پول اضافه بر قیمت فعلی خودرو از مشــتریان 

می گیرند تا در آینده قیمت قطعی خودرو را تعیین بکنند. 
صباغیان
* دولت با تصمیمات ناصحیح فشار بر مردم را به نفع مافیاهای اقتصادی حفظ 
می کند. آزاد شــدن صادرات سیب زمینی و گوجه فرنگی علی رغم قیمت باای 
آن یعنی کمبود در بازار و یا حفظ همین قیمت باا. چرا با بی تدبیری آرامش 

جامعه را برهم می زنند؟!
0220---0905 و 4893---0905

* چرا بودجه و منافع کشورمان باید وابسته به دار باشد؟! آیا کسی نیست که 
طرحی بریزد که بودجه کشــور وابسته به دار، یورو و... نباشد؟! چرا بر اساس 

پول ملی یا منطقه ای غرب آسیا بودجه نویسی نمی شود؟!
0935---1758
* یکــی از مســئوان تعزیرات در مصاحبــه خود اعام کرد بــه دلیل تولید 
فرآورده های لبنی در انواع گوناگون بســته بندی، امکان نظارت و کنترل قیمت 
وجــود ندارد! عرضم این اســت کــه آیا دولت این توانایــی را نیز ندارد که به 
شرکت ها اجازه انواع بسته بندی های مختلف را ندهد؟ شاید خنده دار باشد ولی 
در اثر عدم نظارت دولت فان شــرکت ماست و خامه به اسم محصول خارجی 

وارد بازار کرده است!
0936---8717
* با 3 سال حضور در جبهه و با این وضع تورم، گرانی، بیکاری، رکود و... با 56 
سال سن به دستفروشی در مترو مشغولم! ماهانه 500 هزار تومان اجاره منزل 

می دهم... واقعا فشار زیادی را بابت نداری تحمل می کنم.
0990---5986

* خطوط 6 و 7 مترو که قرار بود اکثر ایستگاه های آنها در دهه فجر 96 افتتاح 
شــوند با روی کار آمدن سه شهردار طی 2 سال متاسفانه، گویا هیچ پیشرفتی 
نداشته اند و هیچ خبری از افتتاح آنها نیست. این خطوط در اواخر عمر شهرداری 
دکتر قالیباف افتتاح شــدند ولی شورای شهر و شهرداران مدعی اصاح طلبی 
به بهانه کامل نبودن خدمات کل خطوط را تعطیل کردند! می خواهم بدانم آیا 

بااخره امسال از افتتاح آنها خبری می شود یا نه؟!
طاهری
* افزایــش حقوق کارمندان و کارگران باید بــا افزایش قیمت ها و نرخ باای 
تورم تناســب داشته باشد. می طلبد در بررسی بودجه در مجلس به جد به این 

مهم پرداخته شود.
0922---9239
* در این تورم 50 درصدی، من جوان 37 ســاله که قصد ازدواج دارم چگونه 
می توانم با 15 میلیون وام ازدواج و با درآمد یک میلیونی یخچال 17 میلیونی 

و فرش و تلویزیون چندین میلیونی بخرم و منزلی را اجاره کنم؟!
0936---6984
* اسفندماه 96 برای کارت ملی ثبت نام کردم. هر وقت پیگیری می کنم می گویند 
چون تحریم هستیم کارت نیست! هر وقت مشکل کارت حل شد با شما تماس 
می گیریم! پس چرا از ابطال کارت های قدیمی سخن می گویند؟ آیا امکان تهیه 
کارت در کشور واقعا نیست؟ این چه برجام بدفرجام نحسی بود که امکان خرید 
کارت از خارج را هم نداریم؟! دولتی ها به چه چیز برجام دل خوش کرده اند؟!
8902---0914 و 2842---0910
* چه زمانی انشــاءاه مشکل بیمه مکمل جانبازان حل خواهد شد و جانبازان 

عزیز از پاسکاری بین بنیاد و ادارات مربوطه خاص می شوند؟!
میرزایی، جانباز - قم
* بــا اجازه دادن ســاخت به مالکین ملک های فرســوده محله دروازه غار هم 
بافت فرســوده از بین خواهد رفت و هم موجب کاهش تجمع معتادین در این 
منطقه خواهد شد. کاش مسئولین به جای شعار دادن اقدامی عملی می کردند!
0910---3704
* تعداد کم اتوبوس خط ســهیل - میدان بهمن  موجب شده مسافرین زمان 
زیادی را برای آمدن اتوبوس معطل بمانند، آیا ممکن نیســت که مسئولین امر 

فقط چند اتوبوس به حمل ونقل این ناوگان اضافه کنند؟
021---2703

»اصل نظام نشانه است«
سران فتنه را سزاوار لعنت مردم کرد

علی مطهری می گوید نباید از 9 دی بهره برداری سیاسی شود.
وی در آستانه این حماسه دشمن شکن و فتنه سوز نوشت: »نهم دی سال 
1388، روزی بود که مردم قطع نظر از خطاهای دو طرف انتخابات ریاست 
جمهوری، برای حفظ اساس انقاب و نظام جمهوری اسامی به میدان آمدند. 
از این روز به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در جامعه بهره برداری سیاسی 
نکنیم. خصوصا سازمان صدا و سیما با توجه به کارنامه  سال های گذشته اش 
توجه بیشتری به شرایط امروز و ضرورت اتحاد و اتفاق ملت داشته باشد.«
درباره این موضع گیری باید خاطرنشــان کرد که حماســه بی سابقه 9 
دی، حاصل صبر توام با انزجار ملت )از همه ســوابق( دربرابر آشوب افکنی و 
حرمت شکنی فتنه گران بود و نه مراسم آشتی کنان با فتنه گران! در این روز 
ملت ایران به مزدوران نیابتی آمریکا و اسرائیل و انگلیس تودهنی زدند؛ همان 
که کف خیابان با حمایت سران فتنه، ماهیت خود را لو داده و شعار داده بودند 
»انتخابات بهانه اســت، اصل نظام نشانه است«. مردم از ائتاف نفاق جدید 
با منافقین و محاربین ) ســلطنت طلبان، سازمان منافقین و ...( اعام بیزاری 
کردند، چراکه روی جمهوری اســامی خط کشیدند و شعار وزارت خارجه 
اسرائیل )نه غزه نه لبنان( را تکرار کردند، به ساحت امام خمینی)ره( اهانت 
کردند و مرگ بر اصل وایت فقیه گفتند و در سرانجام رذالت به ساحت امام 
حسین علیه الســام هتاکی کردند. مردم به همین خاطر در حماسه 9 دی 
فریاد می زدند »لعن علی عدوک یا حسین - خاتمی و کروبی و میرحسین«.

اعتراض آن روز مردم به اعتبار اینکه عملکرد فتنه گران از بهانه انتخابات 
عبور کرده و نقشه نیابتی کودتای مخملین را به اجرا گذاشته بود، ربطی به 
موضوع انتخابات و به قول مطهری خطاهای دو طرف انتخابات نداشت، بلکه 
پای امام حسین)ع( و اصل نظام آمده بودند. بنابراین برعهده صداوسیماست 
تــا عین این واقعه مهم را بازتاب دهــد. بله البته فتنه گران و حامیان آنها، 
چنین روزی روز عزا و خشم شان است؛ به تعبیر قرآن: قل موتوا بغیظکم.

و بااخره باید پرسید مگر فتنه گران و حامیان آنها کدام خبط و خیانت 
بزرگ را مرتکب شــده اند که مرور و بازگویی حماســه 9 دی، علیه آنها و 

موجب نگرانی شان می شود؟
مأموریت حجاریان برای تبرئه غرب

و انداختن توپ به زمین ایران
ســعید حجاریان می گوید وقتی خودســرها در برابر برجام ایستادند، 

روحانی باید محکم می ایستاد و می گفت نمی مانم.
وی در گفت وگو با روزنامه شرق اظهار داشت: ما برنامه برجام را راهی 
برای نرمال سازی در داخل و خارج تلقی می کردیم و آن را کافی می دانستیم. 
از این گذشته حتی بعضی شــعارهای اصاح طلبانه ایام انتخابات را خارج 
از ظرفیت روحانی می دانســتیم و تذکر دادیم، دست از این شعارها بردارد 
و آن چــه را خود به آن اعتقــاد دارد، پیش ببرد. اجرای برجام ازم بود تا 
سرمایه گذاری خارجی به عرصه اقتصاد وارد و در نتیجه، مشکات اشتغال 
و رونق کســب و کار تا حدی حل شــود، اما ایشان در مقابل سنگ اندازی 
گروه های خودســر که به کلی مخالف برجام بودند و از هیچ اقدامی دریغ 
نکردند، ایســتادگی نکرد. زمانی که رقبای ایشان به قلب برنامه دولت که 
همان برجام باشد، حمله کردند، رئیس جمهور می توانست محکم بایستد و 
بگوید، نمی توانم این گونه کار کنم و حتی صراحتاً اعام می کرد، اســتعفا 

می دهم و می روم.
مغالعه حجاریان در حالی اســت که برجام به طور کامل از سوی ایران 
اجرا شد و آژانس و اتحادیه اروپا برای این امر تصریح کرده اند. بنابراین در 
حالــی که همه در داخل باید به آمریکا اعتراض و از اروپا مطالبه کنند که 
چرا تعهدات متقابل را اجرا نمی کند، حجاریان می کوشــد ایران و نیروهای 
داخلی را جای مقصر بنشــاند. آیا ســند برای نفــوذی بودن یا نفوذزدگی 
برخــی افراطیون مدعی اصاحات )نظیــر حجاریان( از این بزرگ تر؟! آنها 

چه مأموریتی در این زمینه دارند.
ثانیاً ســناریوی هل دادن روحانی به استعفا که چند ماه قبل از این از 
سوی حجاریان استارت خورد، مشابه رفتار افراطیون و نفاق جدید در دوره 
اصاحات است که پس از چند سال بی تفاوتی و ساختارشکنی، مدعی خروج 
از حاکمیت و قهر و استعفا و تحصن برای گروکشی سیاسی و ایجاد بی ثباتی 

در خدمت رژیم آمریکا کردند که سرگرم اشغال افغانستان و عراق بود.
نکته سوم، درباره سوابق اظهارات منافقانه حجاریان نسبت به خاتمی 

اســت. چند سال قبل نشریه ضد انقابی پیک نت که از سوی اپوزیسیون 
خارج نشــین مدیریت می شود، بخش های قابل انتشار ماقات نفوذی خود 
را با ســعید حجاریان در روزهایی که خاتمی مهیای تحویل دادن ریاست 
جمهوری می شد- این گونه منتشر کرد: »در یکی از کوچه های فرعی خیابان 
نوفل لوشــاتو، یکی از ساختمان های ریاست جمهوری قرار دارد، وارد این 
ســاختمان قدیمی که می شوید تابلویی در روبرو نظرتان را جلب می کند 
که با امضای حراســت ریاست جمهوری از مکالمه کنندگان می خواهد در 
هنگام صحبت پشــت تلفن احتیاط کنند و مواظب شنود بیگانگان باشند. 
این تابلوها همه جا حتی کنار در آسانســوری که ســوار آن می شوم تا در 
طبقه دوم به مصاحبه با حجاریان بروم، به چشم می خورد. او در گفت وگویی 
که داشــتم، گفت؛ ترجیح می دهم درباره خاتمی صحبت نکنم مبادات که 
به او بربخورد. او با ما تفاوت داشــت. خاتمی روحانی بود و گروه خونی اش 
بیشتر به مجمع روحانیون می خورد. حزب مشارکت ما هم با مجمع خیلی 
فــرق دارد. هر چند خاتمی در بین اعضای مجمع بهترین اســت. مجمع 
روحانیون، بدترین خیلی دارد. ما از ابتدا هم می دانستیم خاتمی با ما فرق 
دارد. بین اجزای سیستم فکری او سازگاری وجود ندارد. او آخرین میخ را 

بر تابوت اصاحات زد.«
این اظهارات پنهانی در حالی بود که طیف حجاریان در آغاز دوم خرداد 
76، خاتمــی را تهدید کرده بودند که اگر به منویات آنها گوش ندهد او را 
از قطــار اصاحات پیاده می کنند. اما در علن، تظاهر به حمایت و تقدیس 

خاتمی می کردند!!
واشنگتن پست: تمام نقشه های آمریکا

در سوریه نقش برآب شد
روزنامه واشنگتن پســت به قلم یک مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا 
نوشــت: ایاات متحده با خروج از سوریه، برای تهران دعوت نامه فرستاد تا 
قدرتمندتر از قبل، بر منطقه حیاتی خاورمیانه، تســلط نظامی و سیاسی و 

اقتصادی داشته باشد.
»ویکتوریا نواند« معاون اســبق وزیــر خارجه آمریکا در امور اروپا )و 
مدیر اجرایی مرکز امنیت آمریکای جدید( در این یادداشت  نوشت: ترامپ 
با تصمیم گیری برای خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه، به »بشار اسد« 
رئیس جمهور ســوریه، »کرملین« و جمهوری اسامی ایران هدیه سال نو 
داد. رئیس جمهور با این تصمیم گیری؛ تمام دستاوردهای نظامی آمریکا در 

سوریه را نقش بر آب کرد.
ترامپ تمام آن اهرم قدرت را که »مایک پمپئو« وزیر خارجه و فرستاده 
ویژ ه اش به ســوریه »جفری جونز« کســب کرده بودنــد تا به یک راه حل 

دیپلماتیک در سوریه برسند، را هم نقش بر آب کرد.
این راه حل، متضمن اهداف واشنگتن مبنی بر دفع جمهوری اسامی در 
سوریه بود. ترامپ در همان دامی افتاد که »باراک اوباما« در سال 2011 با 
خارج کردن همه نیروهای آمریکایی از عراق افتاده بودند. با این تصمیمی 

که ترامپ گرفت؛ دیگر امنیت هیچ کس تضمین شده نیست.
این تصمیم گیری که ناقض تصمیم های پیشین است؛ همان طور که خود 

ترامپ گفته، منافع ملی آمریکا را به خطر خواهد انداخت.
دقیقا ســه ماه پیش »جان بولتون« مشــاور امنیت ملی آمریکا عنوان 
کرد، تا زمانی که آخرین رزمنده ایران خاک ســوریه را ترک نکرده است؛ 
آمریکا در ســوریه خواهد ماند. اما ترامپ آمد و آب پاکی روی دست همه 
ریخت و تهران را دعوت کرد محکم تر و عمیق تر از قبل به این تکه حیاتی 

خاورمیانه تسلط نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته باشد.
در ادامــه همین روند، جمهوری اســامی کنترل میــدان مهم نفتی 
»دیرالــزور« را که نیروهــای آمریکایی و نیروهای دمکراتیک ســوریه از 
آن حفظ و حراســت می کنند، به دســت خواهد آورد. مسکو هم بابت این 
تصمیم ترامپ جشــن گرفته است. مسکو ســال ها همه را فریب می داد و 
وانمود می کرد که دارد با واشــنگتن بر ســر یافتن یک راه حل دیپلماتیک 

برای بحران سوریه مذاکره می کند.
»وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه حــاا خیلی راحت به همه 
التماس های فرستاده ویژه آمریکا به سوریه بی اعتنایی می کند. چرا؟ چون 
آمریکا هیچ پشتوانه نظامی در این بازی ندارد تا پشتوانه دیپلماسی اش باشد.
حاا کرملین با خاطری آسوده همان کاری را دنبال خواهد کرد که از 
اول هم قصد آن را داشت و برایش برنامه ریزی کرده بود. آن برنامه، مسجل 

شدن سلطه اسد بر سایر بخش های سوریه تا سال 2021 است.
مســکو به طور ضمنی از نیروهای شبه نظامی تحت امر ایران حمایت 
می کند. این شــبه نظامیان، بالفعل؛ نیروهای پلیس محلی در غرب سوریه 

هستند.
حاا با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه؛ دیگر حتی دوستان سوریه ای 
واشــنگتن هم در فرآیند دیپلماتیک به رهبــری آمریکا برای حل بحران 

سوریه؛ شرکت نخواهند کرد.

گفت و شنود

پا پهن ها!
گفت: چند روزنامه عربی و تعدادی از تحلیلگران عرب اعام 
کرده اند که آمریکا به عربستان و امارات کلک زده و هم پول کانی 

از این کشورها گرفته و هم آنها را رها کرده و رفته !
 گفتم : چشمشان کور، دنده شان نرم ! حقشان است . چرا 
به رژیم حیله گر و جنایتکاری مثل آمریکا اعتمادکردند؟!
گفــت : حیوونکی ها تصــور می کردند که بــا آمریکا خاله و 

خواهرزاده شده اند !
گفتم : شــتری با یک گرگ رفیق شد و هر روز صبح 
بچه هایشان را در یک انه مشترک می گذاشتند و به صحرا 
می رفتند . یکی از روز ها گرگ زودتر برگشت و دوتا از بچه 
شترها را خورد و بعد که شتر از راه رسید با چشم گریان 
گفت؛ حیوان درنده ای دوتا از بچه ها را خورده است . شتر 
با نگرانی پرســید؛ بچه های من یا بچه های تو را ؟ و گرگ 

گفت؛ من و تو که نداریم، دوتا از آن پاپهن ها را !

محمد ایمانی

فتنه و آشــوبی که 10 سال قبل کلید خورد، چه تاثیری در کوچک شدن سفره مردم 
داشت؟ هدف دشمن چه بود و جریان کارگزار فتنه، چه نقشی در این میان ایفا کرده است؟ 
در مقدمه بحث توجه داشته باشــیم برخی عناصر در هیئت حاکمه آمریکا که زمستان 
پارســال گفتند انقاب ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید، همان ناکامانی هستند که 
هنگام تدارک فتنه سال 88 خیال می کردند انقاب اسامی از 30 سالگی عبور نمی کند. 
آذر 89 وقتی شکســت فتنه معلوم شد، فرید زکریا سردبیر نیوزویک واز مشاوران دولت 
اوباما گفت »ما مي خواهیم ایران را تضعیف کنیم، اما تقویتش مي کنیم و آب به آســیاب 

جمهوري اسامي مي ریزیم«.
1- مقتدای انقاب به درستی، دهه چهارم انقاب را به عنوان دهه پیشرفت و عدالت 
نامگذاری کردند. حقیقتا گام های بزرگی در آستانه این دهه برداشته شد که پیروزی های 
بزرگ منطقه ای، پیشرفت های متنوع در حوزه فناوری، خدمت رسانی به مناطق محروم و 
رونق گرفتن اقتصاد )تا قبل از فشار تحریمی سال 90 و مسائل بعد از آن( از جمله آنهاست. 
این روند می توانست جمهوری اسامی را الهام بخش تر از گذشته کند و مایه نگرانی دشمنان 
بود. بنیامین نتانیاهو حول و حوش فتنه 88 در کنســت رژیم صهیونیستی گفت »برنامه 
هسته اي ایران با سرعت قطار تندرو پیش مي تازد و ما مانند خودرویی قراضه مي خواهیم 

خود را به آن قطار برسانیم و مهار کنیم «.
2- می توان ادعا کرد در کنار سهم سوء مدیریت، بخش اعظم فشار اقتصادی و تورمی 
امروز بر مردم، دست پخت همان هاست که شعار »نه غزه، نه لبنان« وزارت خارجه اسرائیل 
را روز قدس )27 شهریور 88( تکرار کردند اما در جریان مذاکرات منتهی به برجام، ژست 
ضد اسرائیلی گرفتند! »نه غزه نه لبنان«، کارت دعوت به تحریم بود. به یاد دارید فتنه گران 
در ماجرای برجام، ادعا می کردند اســرائیل مخالف برجام است و ضمنا اسرائیل را دشمن 
معرفی کردند؛ آنها البته صداقت نداشتند و نشان شده های رژیم صهیونیستی در آشوب 
88 بودند. از شیمون پرز تا نتانیاهو، جنبش سبز را سرمایه اسرائیل خواندند و گفتند جنگ 
با جمهوری اسامی از داخل مرزهای ایران آغاز می شود. برخی سبزها حتی تا تل آویو هم 
رفتند؛ عده ای پنهانی و برخی علنی. چند روز بعد از اتفاق روز قدس، رابرت گیتس )رئیس سیا 
و وزیر دفاع در دولت بوش و اوباما( با اشاره به همین ماجرا به CNN گفت »تحریم، اکنون به 
دلیل شکاف های عمیق در ایران، اثرگذارتر از گذشته است. اکنون شکاف هایی را شاهدیم 
که در 30 سال گذشته بی سابقه است. مخالفان به جای پیگیری رای خود، سیاست های کان 

حاکمیت را هدف گرفته اند«.
3- اما ماجرا همین جا ختم نشد. دو هفته پس از روز قدس، روزنامه لس آنجلس تایمز 
نوشت »برخاف غرور ملی ایرانی ها، اپوزیسیون و جنبش سبز از فشار غرب راضی است. 
یکی از مخالفان می گوید افشــای وجود نیروگاه هسته ای جدید، بر فشارها خواهد افزود 
و همین رضایت جنبش را فراهم می کند. اما اغلب ایرانیها مخالف ســازش بر سر برنامه 
هسته ای هستند؛ این یک حس ملی است که حتی قبل از انقاب هم وجود داشته. افرایم 
هالوی رئیس اسبق موســاد می گوید امیدوارم با افزایش فشار غرب، نارضایتی در داخل 
ایران پا بگیرد«. همین روزنامه دو هفته بعد )28 مهر( از رایزنی مقام آمریکایی با نمایندگان 
جنبش سبز خبر داد. »جان هانا« به این روزنامه گفت »مطمئناً پیامی که من از گردهمایی 
اخیر فعاان اپوزیسیون - که در میان آنها بعضی شخصیت های نزدیک به رهبری جنبش 
سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و هرچه شدیدتر باشد؛ 
تحریم ضعیف یا تدریجی، فقط به رژیم امکان می دهد خودش را با وضعیت جدید تطبیق 
دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک  وارد شود که فلج کند 

و نه به صورت واکسن«. 
4- لغو )تعلیق( قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت، اوج استدال های دولت فعلی و 
وزارت خارجه در توجیه ضرورت برجام است اما نمی گویند این قطعنامه تحریمی سنگین را 
چه کسانی سوغات آوردند؟ قطعنامه 1929 در تاریخ 9 ژوئن 2010 )19 خرداد 1389( یعنی 
در آستانه ســالگرد انتخابات 88 تصویب شد تا نوعی شوک برای احیای فتنه باشد. این 
قطعنامه تجمیع قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1887 با ابعاد تحریمی 
جدید بود و درخواست چند ماه قبل سران فتنه را اجابت می کرد. دولت فعلی همه تاش 
خود را صرف کرد تا برخی آثار 1929 را برطرف کند؛ هر چند که قطعنامه به دروغ به دولت 
احمدی نژاد نسبت داده شد. اعام شد برجام، قطعنامه را تعلیق )و نه لغو( می کند اما آمریکا 
ضمن بدعهدی، مجال همین تعلیق را هم نداد. می توان گفت روند مذاکرات که در سال 87 و 
آغاز سال 88 با اقتدار در حال نهایی شدن و تثبیت حقوق ملت ایران بود، به خاطر ماجرای 
فتنه دگرگون شد. فتنه، پالس ضرورت »تحریم های فلج کننده« به جای »توافق« را به دشمن 
داد. پس از آن هم، دولتی که سال 92 روی کار آمد، به خاطر گرای خائنانه فتنه گران، فاقد 

قدرت مذاکره و چانه زنی شده بود. 
5- مایکل لدین )مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا( هفتم دی 89 در بنیاد FDD گفت 
»روزی ما خواهیم نشست و در مورد تاریخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهیم کرد و همه 
شما خواهید گفت جنبش از سال 2009 شروع شد اما به شما می گویم و می توانیم مستند 
کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه 1980 [سال های 1365-66 شمسی] برمی گردد و 
در طول مراحل مختلف تکامل پیدا کرده است. من حرف های بیشتری برای گفتن دارم اما 
همین جا سخنانم را قطع می کنم«. او 6 مهر همان سال در گفت وگو با رادیو فردا، با اشاره 
سفر مخفیانه مک فارلین تصریح کرده بود »آنچه به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادی است که 
خواهان رابطه با آمریکا بودند. آنها چه کسانی بودند؟ کسانی که وارد مذاکره با آنها شدیم؛ 

افرادی از دفتر نخست وزیری بودند، از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش.
6- محسن کنگرلو )مشاور امنیتی موسوی( 15 اردیبهشت 93 در گفت و گو با روزنامه 
شــرق خبر داد »من در کارهای اطاعاتی و امنیتی، مشاور مهندس موسوی بودم، قضیه 
سفر و مذاکرات مک فارلین هم امنیتی تلقی می شد و من فرد مورد اعتماد مهندس بودم. 
من با یک ایرانی که در پاریس زندگی می کرد و به دایلی نمی توانست بازگردد، آشنا بودم 
و او قربانی فــر [دال مذاکره و معامله با آمریکا] را به من معرفی کرد و از طریق همان فرد 
با قربانی فر مرتبط شــدم. من از طرف آقای موسوی اختیار داشتم که به آقای هاشمی هم 
گزارش بدهم. عمدا به هیئت آمریکایی گفتیم با پاسپورت ایرلندی بیایند؛ اگر با پاسپورت 

آمریکایی می آمدند، لو می رفتند«.
7- رهبر انقاب در نامه 29 مهر 94 خطاب به رئیس جمهور، ضمن صدور مجوز اجراي 
برجام )مشروط به 29 شرط مجلس، شوراي عالي امنیت ملي و رهبري( تاکید کردند »جنابعالي 
با سابقه چند دهه حضور در متن مسائل جمهوري اسامي طبعا دانسته اید دولت آمریکا در 
قضیه هسته اي و نه در هیچ مسئله دیگري، رویکردي جز خصومت و اخال در پیش نگرفته 
و در آینده هم بعید اســت جز این عمل کند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در دو نامه به 
اینجانب مبني بر اینکه قصد براندازي ندارد، خیلي زود با طرفداري اش از فتنه هاي داخلي و 
کمک مالي به معارضان جمهوري اسامي خاف واقع از آب درآمد... دشمني آمریکا تا هنگامي 
که جمهوري اسامي با قدرت دروني و پایدار خود آنان را مایوس کند، ادامه خواهد داشت.«.
8- جمله اخیر رهبر انقاب، جانمایه کام است. برخی خواص ترویج کننده خوش گمانی 
به آمریکا، درباره یک ســؤال مهم ساکتند. دولت اوباما چگونه می توانست طرف اعتماد و 
تعامل در برجام باشد، در حالی که طراح و حامی کودتای مخملین در سال 88 بود؟! اینکه 
مدیر فان روزنامه غربگرا به بزک برجام در روزنامه خود اذعان کرد و گفت »من مبالغه را 
قبول دارم. این مبالغه ها باید می شد. دولت باید در حقیقت این موضوع )توافق( را قدری 
بزک می کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند«، جای تامل و حساسیت داشت. به ویژه 
اینکه وزیر خارجه اخیرا با تایید بی صداقتی انجام گرفته گفت »هدف از برجام اقتصادی 
نبود. مذاکرات صرفاً هسته ای و امنیتی بود. اما اشکال این است که دولت برجام را با اقتصاد 
و معیشــت مردم گره زده. شاید به دلیل فشارهای برخی محافل داخلی که می خواستند 
فرایند برجام طی شود، دولت مجبور شد سرنوشت برجام را با اوضاع اقتصادی مردم گره 
بزند تا مطالبات را برای انعقاد توافق باا ببرد«! کدام جریان در فتنه 88، نشان شده دشمن 
برای بی ثبات سازی بود، سپس گرای تحریم ها را داد و پس از آن، ضمن بزک دشمن و فریب 
عوام و بخشی از خواص، واقعیت ها را وارونه صورت بندی کرد؛ انگار که حیات و بقای کشور 

و معیشت مردم، بند توافق با آمریکاست؛ و آمریکا هم مودب و امضای او تضمین است؟!
9- رهبر انقاب 21 اسفند 93 در دیدار اعضاي مجلس خبرگان فرمودند »نظام وقتي 
اسامي است که در آن همه اجزاي اســام محفوظ باشد و صورت و سیرت اسام حفظ 
 بشود. سیرت اسام این است که یک هدف و سرمنزلي را تعریف کنیم و براي رسیدن به آن
برنامه ریزي کامل کنیم و با همه وجود راه بیفتیم. آنچه امروز در زبان مستکبرین و مخالفین 
جمهوري اسامي مشاهده مي کنیم که با تغییر رفتار از آن یاد مي کنند، همین است. تغییر 
رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتي ندارد؛ درست همان است. یعني از چیزهایي که از لوازم قطعي 
و حتمي حرکت به آن سرمنزل است، کوتاه بیایید. این همان است که در برخي نوشته ها تعبیر 
مي شود به دین حداقلی«. مقتداي انقاب 20 آبان 94، بُعد دیگري از ماجرا را بازگو کردند. 
»هدف اصلي جنگ نرم، اســتحاله جمهوري اسامي ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ 
صورت و ظاهر آن است. در چارچوب اهداف جنگ نرم، باقي ماندن نام جمهوري اسامي و 
حتي حضور یک معمم در راس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تامین کننده اهداف 

آمریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهاني باشد«. 
10- ایشان همچنین 11 بهمن ماه 94 فرمودند »هدف هاي انقاب بایستي باقي بمانند؛ 
هدف عدالت اجتماعي، تحقق زندگي اســامي به معناي واقعي که عزت دنیا و آخرت در 
زندگي اســامي است، هدف پیشــرفت و عزت؛ ما هنوز به این هدف ها نرسیده ایم و در 
 نیمه راهیم. جبهه دشــمن اتفاقاً روي همین نقطه تکیه دارد. اینکه در خبرهاي خارجي 
مي بینید که فان سیاستمدار آمریکایي گفته ما جمهوري اسامي را تغییر رژیم نمي خواهیم 
بدهیم، تغییر رفتار مي خواهیم بدهیم؛ یعني همین... اینها از اسم جمهوري اسامي خیلي 
باکي ندارند؛ حتي از اینکه یک عمامه به سري در راس باشد، هم باکي ندارند. اگر چنانچه 
جمهوري اسامي اسامي و انقابي بودن را از دست بدهد، اینها با آن کنار مي آیند. آنچه 
با آن دشمني دارند عبارت است از محتواي جمهوري اسامي. همه تاش آنها این است که 
 حرکت جمهوري اســامي به سمت هدف هاي عزت آفرین و قدرت آفرین را از بین ببرند 

و سلطه خود را بر این کشور دوباره تجدید کنند«.

سفره مردم را
كدام خیانت كوچک كرد؟

یادداشت روز

نکته

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مشکات معیشتی امروز
میراث فتنه دیروز

سرویس سیاسی-
اگرچه مردم با حضور و بصیرت 
مثال زدنی خود فتنه گران را ناکام 
بزرگ  فتنه  این   اما  گذاشــتند 
ضرباتی جبران ناپذیر به کشــور 
وارد کرد که بخش قابل توجهی از 
مشکات اقتصادی امروز ناشی از 
عوارض همان ضربه به امنیت ملی 

کشور است.
فتنه 88، هشــت ماه کشــور را 
در تــب و التهاب فرو برد. گروهی که 
حماســه عظیم مردم در انتخابات را 
با دروغ تقلــب به فتنه ای عظیم بدل 
کردند، عاوه بر ایجاد شکاف در جامعه، 
بی گناهان زیادی را به خاک افکندند و 
طمع دشــمن را بر انگیختند. یکی از 
نتایج این خیانت نابخشودنی، تشدید 

تحریم ها در پی آشوب  بود.
رژیم تحریم های فعلی ایران، ریشه 
در قطعنامه 1929شورای امنیت دارد. 
تمام تحریم های یکجانبه ای که اکنون 
به عنــوان تحریم های موثر علیه ایران 
از آنها یاد می شــود، در واقع براساس 
زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه 

ایجاد شد، اعمال شده است.
اما نکته قابل توجه اینجاست که 
برخاف خط تبلیغی مدعیان اصاحات، 
قطعنامه 1929 اساسا نه یک قطعنامه 
هسته ای اســت و نه با هدف واکنش 
نشان دادن به سیاست های هسته ای 

ایران اعمال شده است.
قطعنامه 1929،محصول فتنه 88

قطعنامه 1929 دقیقا در سالگرد 
فتنــه 88- 25 خــرداد 1389)ژوئن 
2010(- با هدف ترغیب و تشــویق 
جریان فتنه صادر شــد. جریان فتنه 
در ســال 89 رو به افول بود و آمریکا 
و هم پیمانان شــیطان بــزرگ برای 
کمک رســانی به فتنه گــران و تحت 
فشــارقراردان مردم و بــه خیال خام 
اینکه نظام جمهوری اسامی ضعیف و 
دچار بی ثباتی داخلی شده است، این 

قطعنامه را صادر کردند.
در همــان مقطــع »هیــاری 
کلینتون« وزیــر خارجه وقت آمریکا 
در پاســخ به سؤال خبرنگار واشنگتن 
پست که پرسیده بود قطعنامه 1929 
شورای امنیت علیه ایران چه اثر قابل 
توجهی دارد؟ گفته بود:»این قطعنامه 
در حمایت از جنبش سبز صادر شده 

است«!
»جان مک کین« سناتور معروف 
آمریکایــی نیز-خــرداد 89- پس از 

تصویب قطعنامه 1929 در »بنیاد ملی 
قطعنامه  گفت:»بااخره  دموکراسی« 
تحریم های بیشتر علیه ایران به تصویب 
رســید...ما باید درکنار جنبش سبز 
بایستیم، ازم است که اهداف آنان را 
اهداف خود بدانیم. منافع آنان منافع 
ماست و تاش هایشان، تاش های ما«.
عاوه بــر ایــن »جــان بولتون« 
مشــاور فعلی امنیت ملی کاخ سفید 
و نماینده پیشــین آمریکا در سازمان 
ملل، در مقطع فتنه 88 گفته بود:»این 
ناآرامی های ایران در سال 88 بود که 
گزینه تحریــم ایران را که بیش از دو 
ســال از دســتور کار خارج شده بود، 

مجددا به روی میز برگرداند«.
»کنت کاتزمن« کارشناس ارشد 
تحریم ها که حضور به عنوان مشــاور 
در کنگره آمریــکا را در کارنامه خود 
دارد-فروردیــن 89- در مصاحبــه با 
پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی 
آمریکا گفته بود:»موقعیت سیاســی 
داخلی ایران به دنبال انتخابات جنجالی 
ژوئن)بهار سال 88(اکنون عاملی جدید 
در محاسبات به شمار می رود. اگرچه 
جنبش اپوزیسیون در چند ماه گذشته 
تا حدودی خاموش شده است اما این 
مســئله هنوز یک عامل تعیین کننده 
است و شما در ایحه کنگره علیه ایران 

قطعا شاهد آن هستید«.
همچنین »استوارت لوی« معاون 
وقت وزارت خزانه داری آمریکا در امور 
تروریســم و اطاعات مالی در همان 
مقطع گفته بود:»مهم ترین اتفاقی که 
رخ داده این اســت کــه آمریکا تصور 
می کنــد تحریم ها با اوضاع سیاســی 
آشفته ایران ترکیب خواهد شد و این 
چیزی اســت که آمریــکا به آن امید 

بسته است«.
فتنه گران و تحریم فلج کننده!

»جــان هانــا« از اعضای ارشــد 
مؤسسه واشــنگتن در سیاست خاور 
نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی 
)معــاون جرج بوش( -28 مهر 1388 
- یعنی یک ماه بعــد از ماجراجویی 
فتنه گــران در روز قدس، از ماقات با 
شــخصیت های نزدیک به سران فتنه 
خبــر داد و به روزنامــه لس آنجلس 
تایمز گفت: »مطمئناً پیامی که من از 
گردهمایی اخیر فعاان ایرانی در اروپا- 
که در میان آنها بعضی شخصیت های 
نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور 
داشــتند - شنیدم این بود که تحریم 
باید اعمال شــود و ایــن تحریم باید 

هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و 
یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را 
می دهد که با وضعیت جدید خودش 
را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه 
تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک 
وارد شــود که فلج کند و نه به صورت 

واکسن«!
عاوه بر این »مایکل لدین« مشاور 
پیشــین شــورای امنیت ملی آمریکا 
و عضو برجســته مؤسســه »آمریکن 
اینترپرایز«- مرداد 94- در یادداشتی 
در نشریه »فوربس« نوشته بود:»سناتور 
»چاک شــامر« نقش مستقیمی در 
نامه نــگاری محرمانه بین دولت اوباما 
و سران آشــوب علیه دولت ایران در 
سال 1388 و در پی انتخابات ریاست 
جمهوری داشته است. دولت )آمریکا( 
تصمیم گرفت پیامی برای گروه موسوی 
و جنبش ســبز بفرستد. سناتور شامر 
دوســتی در وال استریت داشت که با 
ســبزها در ارتباط بود و همان فرد به 

عنوان رابط انتخاب شد«.
لدین در ادامه نوشته بود:»از شامر 
خواسته شد از طرف دولت این پیام و 
سؤاات پیوستش را به رهبران سبزها 
منتقل کند. ســؤاات این هاست: »ما 
باید چه کاری انجام دهیم؟ چه کاری 
نباید انجام دهیم؟« پاسخ این پیام در 
یک یادداشت 8 صفحه ای در تاریخ 30 
نوامبر 2009 )9 آذر 88( دریافت شد. 
نویسندگان محتاط بوده اند و متن امضا 
نشده و من دایل روشنی دارم که چند 
نفــر در تهران روی آن کار کرده اند.در 
این نامه تصویری از ایران با عبارت های 
بسیار خشنی آمده است که این کشور 
تحت »حکومت استبدادی«، »رژیمی 
خشــن« و »دیکتاتوری« است که با 
سرکوب مردم و چپاول منابع عمومی 
ادامــه حیات می دهــد. همچنین در 
این نامه تأکید شده است: »حکومت 
قابل اصاح نیست اما نیروهای حامی 
تغییر در داخل قوی هستند و به خوبی 
هدایت می شــوند«! در بخش هایی از 
این نامه که در 9 آذر فرســتاده شده، 
به طرف آمریکایی اطاع داده می شود 
که تظاهرات بزرگ بعدی برای 16 آذر 

روز دانشجو برنامه ریزی شده است«.
تقسیم کار!

سه ســال پس از ارسال این نامه 
که محتوای آن مرداد 1394 منتشــر 
شد، در پی یک اختاف میان عناصر 
خارج نشین ضد انقاب، »نیک آهنگ 
کوثــر« یک فایل صوتــی از »مهدی 

هاشمی رفسنجانی« منتشر کرد.مهدی 
هاشــمی در بخشی از فایل صوتی در 
اظهاراتی پیرامــون فعالیت هایش در 
معارضــه با نظام اســامی می گوید: 
»ما تقسیم کار کرده ایم هر کسی کار 
خــودش رو می کنــد... وظیفه من به 
عنوان مهدی هاشمی این نیست که 
رسانه های خبری را کنترل کنم. من 
وظیفه ای برایم تعریف شده که آن را 

انجام می دهم«.
نیک آهنگ کوثر در اشاره به روابط 
خود با مهدی هاشمی می گوید: »من 
و مهدی هاشمی بارها با هم در تماس 
بوده ایم. در یکی از موارد که به من زنگ 
زد و وقتی فهمید من در حال رفتن به 
واشنگتن هستم از من خواست تا راجع 
به بحث تحریم اقتصادی ایران کسانی 
را در آمریکا ببینم و می خواست بداند 
واشنگتن چه کسانی هستند که بشود 
با ارتباط  و تشویقشــان تحریم های 
سنگین تری را علیه مردم ایران تحمیل 
کرد. این برای من مسئله عجیبی بود 
که مهدی هاشمی، پدر و خانواده اش در 
ایران باشد و بخواهد این بحث تحریم 
را از طریق آمریکایی ها پیگیری کند و 
البته بــا آدم های مختلفی نیز در این 

زمینه صحبت کرده بود«.
در روز جهانی قدس در سال 88، 
جمع معدودی در یکی از خیابان های 
پایتخت گرد آمدند تا با روزه خواری در 
ماه مبارک رمضان و ســر دادن شعار 
»نه غزه، نــه لبنان جانم فدای ایران« 
ننگ دیگری بر پیشانی فتنه گران برای 
همیشه تاریخ ثبت کنند.نکته قابل توجه 
اینجاست که شعار »نه غزه نه لبنان« 
روز قبل از راهپیمایی توســط سایت 
وزارت خارجه اسرائیل رونمایی شده بود.
راهپیمایی ساختارشکنانه در روز 
قدس- شهریور 88- گرایی مهم برای 
تشــویق به تحریم بــود. 10 روز پس 
از این راهپیمایــی، »رابرت گیتس« 
)رئیس سیا و وزیر دفاع در دولت بوش 
که به اعتبار تجربیاتش- در اتفاقی نادر 
و کم سابقه- در دولت اوباما ابقاء شد( به 
شبکه CNN گفت:»در حال حاضر به 
دلیل شکاف های عمیق در ایران، تحریم 
اثرگذارتر از گذشــته است. ما در حال 
حاضر شکاف هایی را در ایران شاهدیم 
که در 30 سال گذشته بی سابقه است. 
مخالفــان به جای پیگیری رأی خود، 
برخی سیاست های کلی حاکمیت را 

هدف گرفته اند«.
بقیه در صفحه 11

چند روزی اســت که اظهار نظر آقای محسن رضایی 
درباره عملیــات کربای 4 با واکنش های گســترده و 
پی درپی یک جریان خاص روبرو شــده و ایشــان را به 
 باد انتقاد گرفته اند که چــرا گفته ای عملیات کربای 4 
یک »عملیات فریب« بوده است؟! و اگر عملیات فریب بود 
چرا به خاطر انجام آن، شماری از رزمندگان اسام جان 

باخته و به شهادت رسیده اند؟! 
ضمن آنکه فرقی نمی کند عملیات کربای 4 را آنگونه 
که محسن رضایي گفته اســت عملیات فریب بدانیم و 
یا لو رفتن آن برای دشــمن را علت ناکامی تلقی کنیم 
و نیــز با این توضیح که معتقدیم طــرح این موضوع از 
 جانب سرلشکر رضایی هم چندان ضروری نبوده است.
درباره این واکنش های معترضانه  اشاره به دو نکته ضروری 

است:
اول؛ اینکه، اعتراض کنندگان به دلیل نا آشنایی با جنگ 
و بی اطاعی از قواعد و فرمول های آن اساســًا نمی دانند 
عملیات فریب چیست! و با برداشــت عوامانه ای که از 
ظاهر این واژه دارند، عملیات فریب را با مانور و رزمایش 

 اشتباه گرفته اند.
عملیــات فریب یک عملیات واقعی اســت و نه یک 
رزمایش، این عملیات، با هدف گمراه کردن دشــمن و 
کشــاندن و دور کردن نیروهای نظامی حریف از منطقه 
اصلی عملیات صورت می پذیرد. بدیهی اســت که این 
عملیات را هم رزمندگان بر عهده دارند و مانند هر عملیات 
دیگری با دو احتمال پیروزی یا عدم فتح همراه اســت. 
کجای این عملیات که در تمامی ارتش های جهان به عنوان 
یک تاکتیک موثر و کارآمد به کار گرفته می شــود قابل 
اعتراض است؟ و در کجای دنیا عملیات فریب بدون تلفات 
صورت می پذیرد که جریان یاد شده با نگاهی عوامانه به 
فرمانده وقت سپاه اعتراض می کند که اگر عملیات فریب 
بود چرا در آن شــمار قابل توجهی از رزمندگان شهید 
شده اند؟! و باید پرسید وقتی از موضوعی اطاع ندارند 

چرا درباره آن اظهار نظر می کنند؟! 
دوم؛ آنکه، معترضان به سرلشــکر محسن رضایی را 
می توان در سه گروه به ارزیابی نشست. سوابق برخی از 
آنان نظیر مسعود بهنود، به وضوح نشان می دهد که نه فقط 
دستی از دور هم بر آتش جنگ نداشته اند، بلکه آشکارا 
با دشــمن نیز همراه بوده اند و گروهی دیگر عقده های 
سیاسی خود را بیرون می ریزند و مخصوصا درپی انتقام 
از برادر محســن رضایی به علــت مخالفت جانانه اش با 
کنوانســیون ذلت بار CFT در مجمع تشخیص مصلحت 
هستند. شماری از آنان هم ضمن آنکه از جنگ تحمیلی 
و خدمات برجســته فرمانده سپاهی آن اطاعی ندارند، 
اظهارات آقای محسن رضایی را نسنجیده تلقی می کنند 
و بی آنکه از اهداف اصلی دو گروه یاد شده با خبر باشند، 

با آنان همراه شده اند.
و اما، درباره آن عده که نفسشان از جای گرم در می آید 
و از جنگ و سختی های آن و فرماندهی فداکارانه محسن 
رضایی در آن روزهای سخت و نفس گیر بی خبرند  اشاره 
به چند بیت از یک قصیده ســعدی بی مناسبت نیست. 

سعدی می گوید؛ 
قدم ثابــت  طریقت شناســان 

به هم به خلوت نشستند چندی 
یکی زان میــان غیبت آغاز کرد

در ذکــر بیچــاره ای بــاز کرد
کسی گفتش  ای یار شوریده رنگ

تو هرگز غــزا کرده ای در فرنگ؟
بگفت از پس چــار دیوار خویش

همــه عمر ننهــاده ام پای پیش
نفس صادق  درویش  گفت  چنین 

برگشته کس بخت  چنین  ندیدم 
ایمن نشست پیکارش  ز  کافر  که 

نرست زبانش  جور  ز  مســلمان 
حسین شریعتمداری

رئیس ســتاد بازســازی 
بوشهر  استان  عالیات  عتبات 
نیم ضریح خیمه گاه  گفت: دو 
حضرت  و  حســین)ع(  امام 
قاسم )ع( به کربا منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از 
بوشــهر عبدالرضا مطاف در جمع 
خبرنگاران افزود: این دو نیم ضریح 
که پس از دو ســال و نیم ساخته 
شــد در شهرستان ها و بسیاری از 
شهرهای اســتان بوشهر گردانده 
شد و در معرض دید عموم مردم 

قرار گرفت.
وی اضافه کرد: طی مراسمی 
با حضور مسئوانی از کشور عراق، 
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر 
و آحاد مردم از این دو نیم ضریح 

در کنــار ســواحل نیلگون خلیج 
فارس رونمایی شد.

این  اضافه کرد: سرانجام  وی 
دو نیــم ضریح خیمــه گاه امام 
حســین )ع( و حضرت قاســم بن 
الحسن )ع( هفته گذشته از طریق 
مــرز مهران به خاک عراق منتقل 
شد که تیمی 32 نفره متشکل از 
اعضای فنی، 10 قلم زن و خاتم کار 
با این دو نیم ضریح به کشور عراق 

اعزام شدند.
مطاف بیان داشــت: در حال 
حاضر این تیم مشغول جداسازی 
دو نیــم ضریــح قدیمی در محل 
خیمه گاه هستند و پس از آن، دو 
 نیم ضریح جدید ساخته شده نصب 

می شود.

دو نیم  ضریح خیمه گاه امام حسین)ع( 
و حضرت قاسم)ع( به کربا منتقل شد

تو هرگز غزا كرده ای 
در فرنگ؟



اخبار كشور

حمایت خودجوش فارغ التحصیان 
دانشگاه های هنری از مردم یمن

گروهــی از هنرمندان و فارغ التحصیان دانشــگاه های هنری در حرکتی 
خودجوش، کارگاه های خلق آثار هنری رســانه ای در حمایت از مردم مظلوم 

یمن برگزار می کنند.
علی اکبر، یکی از دســت اندرکاران برگــزاری کارگاه های هنری »یمن و 
نقش من« و مدیر موسسه خیریه هنر در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: با 
توجه به اینکه اغلب فعالیت های هنری و رســانه ای انجام شده در حوزه یمن، 
به صورت فردی بوده و حرکت های بزرگتری که توسط نهادها انجام شده نیز 
بعضاً برای بیان کاری بوده، ما گروهی از فارغ التحصیان دانشــگاه های هنر 
تهران و دانشکده هنرهای زیبای تهران در قالب تشکلی مردمی و غیردولتی با 
عنوان »خیریه هنر« بر آن شدیم یک حرکت جمعی برای تأثیرگذاری هنری، 
رســانه ای در عرصه بین المللی را رقم بزنیم. همچنانکه قبا هم فعالیت های 
عام المنفعه و خیریه مرتبط با موضوعات اجتماعی از جمله حضور در مناطق 

زلزله زده کرمانشاه در قالب گروه های جهادی را در کارنامه داریم.
وی افزود: هدف اصلی ما این اســت که از طریق خلق آثار هنری با زبانی 
جهانــی، مخاطب بین المللی را در جریان مظلومیت مردم یمن و فجایعی که 
در آن کشــور رخ می دهد قرار دهیم.به این ترتیب که طی ســه روز در تاریخ 
19، 20 و 21 دی ماه هنرمندان دغدغه مند در کنار مربیان و اساتید برجسته 
این عرصه به خلق آثار هنری اقدام خواهند کرد.آخرین مهلت ثبت نام در این 

رویداد روز 12 ام دی ماه است.
این هنرمند جــوان درباره نقش آفرینی هنرمندان خارجی در کارگاه های 
»یمــن و نقش من« هم توضیــح داد: از طریق مراکز مرتبــط با ما از جمله 
یک موسسه وابســته به انصاراه یمن در ایران، کارگاه های مشابهی همزمان 
در کشــورهایی چون یمن، عراق، سوریه، انگلستان و... برگزار خواهد شد، که 
 MeAndYemen# شعار رویدادهای همزمان در کشورهای انگلیسی زبان
و در کشــورهای عربی #أنا_یماني خواهد بود.در نهایت نیز آثار خلق شده و 
محتوای آنها به وســیله گروه ترجمه به زبان های مختلف برگردانده شده و از 
طریق فعاان بین المللی در محیط های روز دنیا و شبکه های اجتماعی تبلیغ 

و منتشر خواهند شد.
وی تأکید کرد که افراد متقاضی برای ثبت نام در این کارگاه ها به ســایت 
خیریه هنر مراجعه و یا با جست وجوی واژه »ورک شاپ یمن« در سایت های 

جست وجو اقدام به نام نویسی کنند.
فعالیت یک نوجوان خارجی 

برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس در کشورش
یک نوجوان در کشــور لبنان، برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای 

مجازی فعالیت می کند. 
به گزارش تســنیم، جهاد یاســین، نوجوان 17 ساله لبنانی که سال آخر 
مدرســه در رشته علوم تجربی شهر بیروت را سپری می کند، طی چهار سال 
گذشته، ضمن آشنایی با آموزه های انقاب و دفاع مقدس، در این زمینه اقدام 

به فعالیت هایی در فضای مجازی کرده است.
وی درباره چگونگی آشــنایی خود با انقاب اســامی گفــت: از طریق 
کتابخانه مدرسه و خارج از مدرسه مانند نمایشگاه های کتب معارف اسامی با 
این موضوعات آشنا شدم. اولین کتابی که در این زمینه مطالعه کردم مربوط 
به شــهید »ابراهیم همت« بود. در حال حاضر نیــز برخی از کتب مربوط به 
شــهدای انقاب اســامی را مطالعه می کنم که از جمله آنها کتاب »سام بر 
ابراهیم« درباره شهید ابراهیم هادی، کتابی درباره شهید حسینی، »خاک های 
نرم کوشــک«، »روایت خون« شهید آوینی، »در هاله ای از غبار« حاج احمد 
متوســلیان، شهید چمران، کتاب 23 سال وســط طوفان حاجیه خانم دباغ، 
کتاب شهید چمران درباره امام علی )ع(، کتاب چهل حدیث امام خمینی)ره(، 
سیره اهل بیت امام خامنه ای )مدظله العالی(، رهبری قلب ها و خواص هر دو 

متعلق به امام خامنه ای و تعداد زیادی از کتب دیگر است.
وی افزود: طبیعتاً ما شهدای دفاع مقدس ایران و جنگ 33 روزه لبنان با 
اسرائیل را دوست داریم، اما انقاب اسامی در ایران مرحله بااتری بود. یعنی 
اگر این انقاب نبود، ما در این برهه از زمان مســلمان و شــیعه ای نبودیم که 

خداوند و رسول اه و اهل بیت )ع( را یاری کنیم.
یاسین گفت: امام خمینی و امام خامنه ای فقط برای مردم ایران نیامده اند 
بلکه متعلق به تمام ملت های جهان اعم از اسامی و غیراسامی هستند. امام 
خمینی و امام خامنه ای به زبان نبی اکرم )ص( و اهل بیت علیهم الســام در 
این زمان ســخن می گویند و در این زمان ما شــخصیت هایی همانند ایشان 
نداریم تا در زمان غیبت ولی عصر )عج( از آن اســتفاده کنیم. اهمیت انتشار 
بیانات و کام این دو بزرگوار، آگاهی سازی و بیدار کردن مردم است تا بدانیم 
و بدانند که در چه زمانی زندگی می کنیم و چه تکالیفی برعهده ماســت. این 
تکلیف فقط تکلیف شرعی در نماز و روزه و حج و... نیست بلکه شامل سیاست 
و جامعه نیز می شــود. بنابراین ما فقط تکلیف فقهی و فردی نداریم بلکه در 

حوزه سیاسی و اجتماعی نیز دارای تکالیفی هستیم.
  کارگردان »قاده های طا«:

در خانه های میلیاردی زندگی می کنند 
و به مسکن مهر می گویند قوطی!

ابوالقاســم طالبی در برنامه تلویزیون فرمول یک گفت: رئیس جمهور در 
ولنجک خانه دارد، وزیرش در لواسان، به مسکن مهر می گویند قوطی!

این کارگردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بازیگرهای فیلمتان از 
بازی در »قاده های طا« پشیمان شدند، تاکید کرد: من نشنیدم کسی گفته 
باشــد از بازی در فیلم من پشیمان است. یک نفر از خارج به بازیگر من زنگ 
می زند و می گوید چرا این را بازی کردی؟ می گوید من بازیگرم و بازی کردم. 
یک تفکر فاشیســتی هست که می گوید چرا در کاری که ما دوست نداشتیم 
بازی کردی، برخی ها تک تک سلول های شان فاشیست است. گرچه لیبرالیسم 

را فریاد می زنند اما نمی توانند غیر از عقیده خودشان ببینند.
این کارگردان با تأکید بر مخالفت مردم با  اشرافیت گفت: ما شاه اودکلن 
زده ســوییس درس خوانده را بیرون کردیم برای اینکه دیگر کسی نیاید که 
بچه هایش را از پول بیت المال بفرستد سوییس درس بخواند و شاهانه زندگی 
کند. حاا او می خواهد اصاح طلب، اصولگرا، آخوند، کراوات زده یا مکا باشد، 

ما با او مخالفیم.
طالبی با  اشــاره به نوشــته خود در حمایت از مسکن مهر افزود: من این 
مطلب را برای آقایی نوشــتم که می گفت مســکن مهر مزخرف است و باید 
مســکن اجتماعی بســازیم. رئیس جمهور در ولنجک خانه دارد، وزیرش در 

لواسان، به مسکن مهر می گویند قوطی!
قدردانی از شبکه خبری »العالم«

 برای پوشش حقایق سوریه
مقامات سوری از شــبکه خبری العالم به دلیل پوشش سراسری حوادث 

سوریه در جنگ با گروه های تروریستی تکفیری قدردانی کردند.
»حسین مرتضی« مدیر دفتر شبکه »العالم« در سوریه در مراسم قدردانی 
از نقش این شــبکه در رســاندن حقایق به اطاع مردم سوریه، که با شرکت 
اســتاندار قنیطره، برخی احزاب و گروه های سوری در این استان برگزار شد، 

نقش رسانه ها در انتقال حقایق را تشریح کرد.
شــرکت کنندگان در این مراســم با تاکید بر اهمیت نقش شبکه خبری 
العالم در مقابله با جنگ روانی و رسانه ای تروریست ها در سوریه اعام کردند: 
شبکه خبری العالم با افشای ماهیت وابسته برخی از رسانه ها، همواره در کنار 
مردم سوریه، شریک درد و رنج آنان بوده است. اهالی استان الرقه نیز از شبکه 
خبری العالم به عنوان بخشی از محور مقاومت در برابر جنگ ظالمانه ای که بر 

سوریه تحمیل شده، قدردانی کردند.
شبکه خبری العالم در عملیات نظامی قنیطره در ارتفاعات جوان )جنوب 

غرب سوریه( عملیات ارتش را پوشش داده است.

با حکم رهبر انقاب
آیت اه آملی اریجانی 

رئیس  مجمع تشخیص مصلحت 
و عضو فقهای شورای نگهبان شد

رهبر معظم انقاب اســامی در حکمی آیت اه آملی اریجانی را 
به عنوان رئیس  مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای 

نگهبان منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

آیت اه جناب آقای حاج شیخ صادق آملی اریجانی دامت توفیقاته
با توجه به نقش بی بدیل مجمع تشــخیص مصلحت نظام در اداره و قوام 
و اســتحکام نظام مقدس جمهوری اسامی و با عنایت به ارتحال عالم مجاهد 
آیت اه هاشمی شاهرودی رحمًه اه علیه و ضرورت سامان یابی هرچه سریعتر 
ارکان مجمــع، جنابعالی را به ریاســت آن مجمع مهــم و تأثیرگذار و نیز به 

عضویت فقهای شورای محترم نگهبان منصوب می کنم.
همان طور که پیش از این در حکم دوره جدید آمده است، مجمع در این 
دوره عهده دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد 
مؤثر و مهم نیز می باشد که با توجه به سابقه  برجسته و ارزشمند جنابعالی در 
شــورای نگهبان و مدیریت پرتاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید 
می رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت 
و  اشراف ریاست مجمع، مسئولیت های محوله در این دوره در کمال اتقان و به 

بهترین وجه به انجام برسد.
با عنایت به اهمیت مسئولیت ها در مجمع و شورای نگهبان انتظار می رود 
در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق امور در قوه قضائیه، در مسئولیت های خطیر 
یادشده ُمَتمّحض گردید. از خداوند متعال توفیق وافر و کمک همه جانبه اش را 

برای آن جناب و همکاران مسألت می نمایم.
والسام علیکم و رحمهً اه
سّید علی خامنه ای
۹ دی ۹۷

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقاب:
 فتنه ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هرجا روشنگری باشد 

فتنه انگیز دستش کوتاه می شود.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

عبودیت فقط شایسته خداوند است نه بنده
»و آنگاه که خداوند به عیسی بن مریم می گوید: »آیا تو 

به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر از 

خدا انتخاب کنید؟!« او می گوید: منزهی تو! من حق ندارم 

آنچه را که شایسته من نیست، بگویم! اگر چنین سخنی را 

گفته باشم، تو می دانی. تو از آنچه در روح و جان من است، 

آگاهی، و من از آنچه در ذات)پاک( تو است، آگاه نیستم. 

به یقین تو از تمام اسرار و پنهانی ها باخبری.«
مائده- 611

صفحه 3
دو شنبه 1۰ دی 13۹۷

۲3 ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۸

سردار سامی: 

فتنه ۸۸ از جنگ تحمیلی سهمگین تر و عامل تحریم كشور بود
فرمانده  جانشــین 
کل سپاه گفت: فتنه ۸۸ 
بود،  کشور  تحریم  عامل 
همچنان  ایران  ملت  لذا 
از آن فتنه خطرناک رنج 

می برد .
فــارس،  بــه گــزارش 
ســردار ســرتیپ حســین 
فرمانده  جانشــین  سامی 

کل ســپاه پاســداران انقاب اســامی دیروز یکشنبه در 
مراسم گرامیداشت 9 دی که در میدان امام حسین تهران 
برگزار شــد، گفت: فتنه ۸۸ از جنگ تحمیلی خطرناکتر 
و ســهمگین تر بود زیرا دشــمن همه هویــت، آگاهی و 
آزادی ملت ایران را نشــانه رفته بودند، آنها می خواســتند 
دستاوردهای ملت را قربانی کنند. وی با بیان اینکه » فتنه 
۸۸ عامل تحریم کشــور بود« افزود: فتنه هزاران میلیارد 

به اقتصاد کشــور ضرر زد، 
ایران  بر چهره مردم سااری 
چنگ زدنــد و این تصور را 
ایران  پیش آورد کــه ملت 
متزلزل شده است و این به 
ایجاد طمع به دشــمنان ما 
جهت هجــوم مجدد به این 
ملت کمک می کرد. سامی 
گفت: 9 دی روزی است که 
ملت ایران آرزوهای دشــمنان را تشییع و تدفین کردند و 
عظمــت ایران را به نمایش گذاشتند.ســامی گفت: ملت 
ایران توانســت زخم های فتنه را ترمیم کند. رهبر عزیز و 
بزرگوار ما بزرگترین نقش را در هدایت ملت در جریان این 
توطئه ها داشت، او سعه صدر به خرج داد. او با الهام بخشی 
خود بذر آگاهی و ایمان را در دل های ما کاشــت که امروز 

شاخسارهای آن در عالم دیده می شود.

آیت اه سیداحمد خاتمی:

حماسه 9 دی كمر فتنه را شکست
موقت  جمعــه  امام 
اینکه  بیــان  با  تهران 
حماسه مردم کمر فتنه را 
حماسه  گفت:  شکست، 
به  تشبیه  قابل  دی  نهم 
در  انقابی  مردم  حرکت 
عاشورای سال 5۷ است 
و حماسه مردم کمر فتنه 

را شکست.
به گزارش فارس، آیت اه سید احمد خاتمی ظهر 
دیروز در تجمع بزرگداشت نهم دی در مدرسه علمیه 
فیضیه با  اشاره به ویژگی حماسه نهم دی اظهار کرد: 
ملت ایران در هشت ماهه فتنه سال ۸۸ همچون دوران 
انقاب اسامی بصیرت داشتند، در آن زمان دو اردوگاه 
وجود داشــت و رئیس جمهور آمریکا و نخســت وزیر 
اســرائیل از ســران فتنه حمایت کردند، در آن دوران 

انقاب  دشــمنان  تمــام 
اســامی به میدان آمدند 
تــا نظام وایی را به زمین 

بزنند.
امــام جمعــه موقت 
نهم  حماسه  افزود:  تهران 
دی قابل تشبیه به حرکت 
مردم انقابی در عاشورای 
ســال 57 است و حماسه 

مردم کمر فتنه را شکست.
آیت اه خاتمی با  اشــاره به انقابــی بودن حوزه 
علمیــه قم اظهار کرد: حوزه علمیه قم بصیر اســت و 
این حوزه در شکل گیری انقاب اسامی همراه با امام 
خمینی)ره( نقش زیادی داشت؛ طاب امروز با شرکت 
در مراسم بزرگداشت نهم دی نشان دادند که انقابی 

بودند، انقابی هستند و انقابی خواهند ماند.

سردار نقدی در اهواز:

در 9 دی بصیرت مردم بر بی بصیرتی برخی از نخبگان پیروز شد
محمدرضا  سردار 
نقدی، معاون فرهنگی 
پاســداران  ســپاه 
صبح  اسامی  انقاب 
اجتماع  در  دیــروز 
اه  یوم  گرامیداشت 
گفت:  اهواز  در  دی   ۹
در  دیگر  انقاب های 
کمتر از چند دهه یا از 

اهداف اولیه خود دور شدند یا اینکه جای خود 
را به حکومت دیگــری دادند اما مردم ایران 
اســامی از این انقاب حمایت و دفاع کردند 
و آن را بر فراز قله  انقاب های بشری نشاندند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
با بیان اینکه انقاب های بزرگ بشــر به 40 سالگی 

امروز  گفت:  نرســیدند، 
انقاب اســامی با صبر، 
استقامت و بصیرت مردم 
به 40 ســالگی رسید و 
بــر خــاف انقاب های 
دیگر که به یک طاغوت 
تکیــه می زنند و بر علیه 
طاغــوت دیگــری به پا 
ما در  انقاب  می خیزند، 
همان روز اول نه شرقی و نه غربی بود و همزمان بر 
علیه همه طاغوت ها شــورید. به گزارش فارس وی 
فتنه ۸۸ را یکی از پیچیده ترین توطئه های دشمن 
علیه انقاب اســامی دانست و اظهار کرد: ملت در 
برابر این فتنه ایستاد و انقاب 9 دی را برپا کرد و با 
بصیرت در برابر بی بصیرتی برخی از نخبگان ایستاد.

حجت ااسام پناهیان:

9دی زمان قدرت نمایی ایمان وایی مردم بود
نمایندگی  نهاد  مشاور 
مقــام معظم رهبــری در 
دی   ۹ گفت:  دانشــگاه ها 
ایمان  قدرت نمایی  محــل 
ضرباتی  و  بود  مردم  وایی 
که در آینده، دشمن از ایمان 
وایی مردم دریافت می کند، 
خواهد  سهمگین تر   بسیار 

بود.
حجت ااســام علیرضا پناهیان شــنبه شــب 
به  مناســبت ســالگرد حماســه 9 دی در دانشگاه 
فرهنگیان مشــهد درخصوص فتنه ۸۸ و فتنه هایی 
که بر سر راه انقاب پدیدار شده است، افزود: 9دی 
اگرچه امر باشــکوهی بود، از ناحیه کسانی که این 
مردم را می شناســند و با ایمان مردم آشنا هستند، 
امــا موجب تعجب نبود، چون انتظــار هم از مردم 

وایی ما چیزی جز این 
نبود که در موقع حساس 
و حتی  بیایند  میدان  به  
نخبگان جامعه  از  برخی 
را که آنها هم اهل ایمان 
خودشــان را می دانند و 
ما هم آنها را اهل ایمان 
می دانیم، جــا بگذارند و 
با قدرت ایمان خودشان 

بتوانند مشکات جامعه را برطرف کنند.
مشــاور نهــاد نمایندگی مقام معظــم رهبری 
در دانشــگاه ها گفــت: فتنه ۸۸ ضررهــای زیادی 
به  جامعه ما زد، ولی واکســینه کــردن جامعه در 
مقابــل فتنه هایی نظیر این و پیــش بردن جامعه 
 از نظــر بصیــرت محلی بــرای تجلی ایــن ایمان 

شد.

دکتر جلیلی در خرم آباد:

فتنه امروز غبارآلود كردن و پوشاندن توانمندی ها و موفقیت های ملت است
دکتر سعید جلیلی 
صبح دیــروز در جمع 
خرم آباد  مردم  پرشور 
گرامیداشــت  اهمیت 
فرو  را  دی  نهم  یوم اه 
نشاندن غبار ها از روی 
حقایق دانست و گفت: 
فتنه امــروز غبارآلود 
کــردن و پوشــاندن 

توانمندی های مادی و معنوی ملت اســت.  وی 
گفت: همان طور که در سال ۸۸ عده ای می خواستند 
حماســه انتخابات و موفقیت مردم ســااری دینی را 
پوشاندند و بر روی چهره ای که نظام از آن مشارکت و 

رقابت به جهان  نمایش داد پنجه کشیدند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در پایان 

اظهار داشت:  ســخنانش 
آنچه امروز برای نیروهای 
انقابی  اهمیــت دارد آن 
اســت که جلوتر از زمان 
خود باشــند. تشــخیص 
بر  دشــمن  که  بدهنــد 
روی چــه نقاطی متمرکز 
خواهد شد و اقدام صحیح 
و به موقع را انجام بدهند. 
صحنه را بفهمند و دوســت و دشــمن خود را از هم 
تشــخیص بدهند و نشان بدهند که تفکر انقابی کم 
کاری، فســاد و ناکارآمــدی را تاییــد نمی کند. اگر 
دشــمن قصد کرده تا موفقیت هــای نظام را غبارآلود 
 کند، بصیرت آن اســت که ایــن موفقیت ها را به رخ 

بکشاند.

آیت اه کعبی :

مشکات معیشتی محصول مدیریت جریان فتنه است
هیئت رئیسه  عضو 
خبــرگان  مجلــس 
کرد:  تأکید  رهبــری 
عقبه  با  کــه  جریانی 
فتنــه در ایه هــای 
پیدا  نفوذ  مدیریتــی 
پاسخگوی  باید  کرده 
موجــود  وضعیــت 
معیشتی جامعه باشند.

آیت اه عباس کعبی عضو هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری در گفت وگو با رسا، با گرامیداشت 
سالگرد حماسه 9 دی گفت: جریان فتنه تاش کرد 
که خود را بازسازی کند و از طریق نفوذ در ایه های 
مدیریتــی از رهگذر فرصتی کــه نظام و ملت برای 
انســجام و وحدت قرار می دهنــد تاش کردند که 

بازسازی کنند و  خود را 
در ایه مدیریتی کشــور 
داشــته  فعالی   حضــور 

باشند.
آیت اه کعبی با بیان 
اینکــه فتنه گران حامی 
یــک جریــان مدیریتی 
در کشور هســتند، ابراز 
داشــت: امروز فتنه گران 
تاش می کنند خودشــان را بازســازی کنند، باید 
فتنه های جدید را بشناســیم و با آن مقابله کنیم، 
در حــال حاضر جریان فتنــه و جریانی که با عقبه 
فتنه در ایه های مدیریتی کشــور نفوذ پیدا کرده 
 باید پاســخگوی وضعیت موجود معیشــتی مردم 

باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عملیات فریب برای فراموشی فتنه ۸۸ برنامه ریزی شده است
مجمــع  عضــو 
نظام  مصلحت  تشخیص 
اینکــه تاش  بیــان  با 
نهم  فراموش شدن  برای 
فریب  عملیــات  دی ماه 
برنامه ریزی شــده است 
فریب  عملیــات  گفت: 
عملیاتی است که برخی ها 
تاش کنند تا ملت متضرر 

و  عده ای از فتنه گران بیشتر گستاخی کنند.
 محمدحسین صفارهرندی با  اشاره به نجابت مردم رشت 
در خلق حماســه ۸ دی ســال ۸۸ اظهار کرد: خوشبختانه 
مردم رشــت که با تأســی از فرهنگ عاشورا در هشت دی 
قیــام کردند و  بد به حال آن هایی کــه آن حادثه فجیع را 
در کشــور رقم زدند. وی با  اشاره به هویت دینی و انقابی 
روز نهم دی ماه تصریح کرد: گرچه برخی از دست اندرکاران 

از هویت  در تاش انــد تــا 
نهــم دی بکاهنــد اما مردم 
اجازه  اسامی  ایران  انقابی 
آنها  به  را  چنین جســارتی 
نمی دهند. صفــار هرندی با 
بیان اینکــه رفتار فتنه گران 
تا مورد حمایت  موجب شد 
دشــمنان قرار بگیرند افزود: 
فتنه گران  با  پیوند دشــمن 
پس از انتخابات تشــدید شد و فتنه گران از حمایت اجانب 
آمریکایی، ســلطنت طلب ها و منافقینی که یک زبان سبز 
به گردن ســگ های خود می بستند ابراز برائت نکردند. وی 
با  اشاره به رفتار روز عاشــورای فتنه گران خاطرنشان کرد: 
اگر دشمن در جریان حادثه عاشــورایی ۸۸ موفق می شد 
یقیناً نوبت رشــت می شد و  جریان آشــوب را به شهرهای 

ایران می کشاندند.

زنگ بیدارباش در سراسر کشور
با گرامیداشت حماسه 9 دی

مردم مسلمان و انقابی ایران در نهمین سالگرد یوم اه ۹ دی در اقصی نقاط کشور با حضور در 
خیابان ها این روز را گرامی داشته و بار دیگر با فتنه گران اتمام حجت و مرزبندی کردند.

مردم شــهرهای تهران، مشهد، اردبیل، شــیراز، ارومیه، اصفهان، بوشــهر، گیان، کرمانشاه و...با برگزاری 
تجمعاتی سالگرد یوم اه نه دی را گرامی داشتند.

در تهران مردم در میدان امام حســین)ع( اجتماع کرده و ضمن شعارهای ضدآمریکایی و ضد انگلیسی طی 
قطعنامه ای تاکید کردند: فتنه آمریکایی- صهیونیســتی سال ۸۸ کودتای بین المللی با الگوی اهریمنی انقاب 
رنگین و جنگ نرم برای براندازی نظام جمهوری اسامی ایران بودکه با دست قدرت الهی، هدایت های حکیمانه 

امام المســلمین، بصیرت، دشمن شناســی و عمل به هنگام مردم متدین و سلحشور با شکست مواجه شد لکن 
همنوایی سران داخلی فتنه با دشمنان خارجی، گناه بس عظیم و نابخشودنی است که هر گونه تاش مذبوحانه ای 

برای تطهیر جرم و جنایت غیرقابل عفو و بخشش آنها را شدیدا محکوم می نماییم.
گفتنی است جمعیت شرکت کننده در مراسم باشکوه یوم اه 9 دی در تهران، پس از اتمام مراسم در میدان 

امام حسین)ع( به سمت میدان شهدا حرکت کردند.
مردم تهران با حمل گسترده پاکاردهای مرگ بر انگلیس عاوه بر یادآوری نقش لندن در فتنه سال ۸۸ بر 

غیرقابل اعتماد بودن اروپا در تداوم برجام تاکید کردند.

در پایان نهمین جشــنواره مالک اشتر نیروهای 
مسلح، نیروی دریایی سپاه به عنوان نیروی منتخب 
ســپاه و نیروی زمینی و هوایی ارتش نیز به عنوان 
نیروهای منتخــب ارتش جمهوری اســامی ایران 

انتخاب شدند.
در پایان نهمین جشــنواره مالک اشتر نیروهای مسلح، 
فرماندهان و مسئولین برتر نیروهای مسلح انتخاب شدند. به 
گزارش فارس، بر اســاس این گزارش در بخش سازمان های 
عقیدتی سیاسی نیروهای مســلح، نمایندگی ولی فقیه در 

سپاه حائز رتبه برتر این بخش شد.
نیروی دریایی ســپاه به عنوان نیروی منتخب ســپاه و 

نیروی زمینی و هوایی ارتش نیز به عنوان نیروهای منتخب 
ارتش جمهوری اســامی ایران انتخاب شدند. معاونت های 
طرح ارتش نیز بــه عنوان برترین طــرح و برنامه نیروهای 

مسلح انتخاب شد.
فرماندهی مرزبانی ناجا، معاونت فرهنگی سپاه، معاونت 
آماد و پشتیبانی ســپاه، معاونت اطاعات نیروی هوافضای 
ســپاه، پلیس پیشــگیری ناجا، معاونت تحقیقات صنعتی 
ســپاه، معاونت مهندسی رزمی نیروی زمینی سپاه، معاونت 
عملیات نیروی دریایی ســپاه، فرماندهی انتظامی اســتان 
تهران،  فرماندهی ســپاه نبی اکرم استان کرمانشاه، معاونت 
آموزش نمایندگی ولی فقیه در ســپاه و معاونت بازرســی 

نیروی هوافضای ســپاه از یگان های برتر نیروهای مسلح در 
این جشنواره شناخته شدند.

مرکــز مطالعات راهبردی وزارت دفاع، شــرکت صنایع 
الکترونیــک ایران)صاایران(، معاونت تربیت و آموزش وزارت 
دفاع، سازمان بســیج اصناف، سازمان بســیج دانشجویی، 
معاونت های نیروی انســانی، بهداری نیروی هوافضای سپاه، 
معاونت فاوای نیروی زمینی ســپاه، مرکــز خدمات رفاهی 
نیروی هوافضای سپاه از دیگر یگان های برتر نیروهای مسلح 

بودند.
همچنیــن در بخش جنگ الکترونیــک نیز فرماندهی 
جنگال نیروی هوافضای ســپاه به عنــوان فرماندهی برتر و 

فرماندهی جنگال نیروی زمینی ارتش به عنوان یگان دارای 
بااترین رشد شناخته شدند.

در این مراســم همچنیــن از معاونت بازرســی نیروی 
دریایی ارتش، معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی، معاونت 
اطاعات قرارگاه پدافند هوایــی خاتم اانبیاء)ص(، معاونت 
مهندســی نیروی زمینی ارتش، معاونت امداد، بهداشــت و 
درمان قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیاء)ص(، مرکز خدمات 
رفاهی پدافند هوایی ارتش، معاونت نیروی انســانی نهاجا و 
مرکــز ارتباطات و فناوری اطاعات وزارت دفاع نیز به عنوان 
یگان های دارای بااترین رشــد در یگان های همتراز تقدیر 

شد.

برنامه »متن و حاشیه« شبکه سه سیما، با حضور 
مدیر مســئول روزنامه کیهان به موضوع فتنه ۸۸ و 

حماسه ۹ دی پرداخت.
در ابتدای برنامه شریعتمداری با  اشاره به حماسه 9 دی 
اظهار کرد: حماسه 9 دی ایستگاه آخر فتنه بود؛ به بیان دیگر 
زمانی که فتنه آغاز شد به تدریج از جمعیت موجود کاسته 

شد؛ به این دلیل که فریب در میان بود.
وی با بیان اینکه فتنه ریشه بیرونی داشته است، گفت: 
این جمله صرفا شعاری نیســت بلکه اسناد فراوانی از منشأ 
و مدیریــت خارجی آن حکایت می کند و به وضوح می توان 
دیــد که مثلث آمریکا، اســرائیل و انگلیس مدیریت فتنه را 

برعهده داشتند.
شــریعتمداری تصریح کرد: جمعیت راهپیمایی 9 دی 
مثال زدنــی بود؛ آنها به علــت بی احترامی به اعتقادات خود 
به خیابان ها آمدند که نمونه روشــن آن بعد از حادثه ۶ دی 
ماه بود که فتنه گران به مراسم حضرت سیدالشهدا)ع( حمله 
کرده و خیمه های عزاداری را به آتش کشیدند و سران فتنه 

از آنها به عنوان مردمان خداجوی یاد کردند.
مدیر مسئول موسسه کیهان با  اشاره به اینکه فتنه ۸۸ 
بر اساس فرمول کودتای رنگی صورت گرفت، افزود: به عنوان 
مثال، ما در روزنامه کیهان تمامی مراحل فتنه را بر اســاس 

فرمول شناخته شده کودتای مخملی پیش بینی می کردیم.
شریعتمداری با نشان دادن صفحه اول کیهان 20 خرداد 
۸۸ تصریح کرد: ما 2 روز از قبل برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری آشــوب های خیابانی بعد از انتخابات را پیش بینی 
کرده و درباره آن هشــدار داده بودیم. روز 21 خرداد ســال 
۸۸ آقای مایکل لدین در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز 
تصریح می کند که فردا در ایران انتخابات نیســت، بلکه یک 
انقاب سبز اتفاق می افتد؛ انقابی همانند اوکراین، صربستان 

و بعد از آن نوبت به سوریه می رسد.
وی ادامــه داد: آقای خاتمی قبل ازنامزد شــدن آقای 
میرحســین موســوی، به عنوان کاندیدا معرفی شده بود و 
تمــام گروه های مدعیــان اصاحات از نامــزدی او حمایت 
کرده بودند. با این حال یادداشــتی در کیهان نوشــتیم که 
خاتمی نامزد اصلی نیســت. چند روز بعد خبرنگار روزنامه 
آمریکایی، نیویورکر از بنده پرســید؛ چرا تصور می کنید که 
آقای خاتمی نامزد اصلی نیســت، چون همه اصاح طلبان او 
را معرفی کرده اند؟ در پاســخ گفتم به این علت که چند ماه 
قبل خانم گیل اپیداس در نشســت استنفورد، تأکید کرده 
بود که خاتمی گورباچف است و ما در ایران به یک یلتسین 

نیاز داریــم و از آنجا که تصمیم ها در آمریکا گرفته شــده، 
می دانستیم که خاتمی نامزد اصلی نیست. شریعتمداری در 
ادامه گفت؛  فتنه ۸۸ یک توطئه  تعریف شــده بود که قبل 
از آن بیش از 10 نفر از مســئوان عالی رتبه ســرویس های 
اطاعاتی آمریکایی و انگلیسی در پوشش های آکادمیک وارد 
ایران شده و با نقش آفرینان آینده فتنه ماقات های طوانی 
و حتی کارگاه های آموزشی برگزار کردند که به عنوان مثال 
جان کین، مشاور ارشد MI۶ انگلیس، تیموتی کارتن اَش از 
جمله آنها بودند. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه 
چرا دو نامزد معترض مجددا مردم را به کف خیابان ها دعوت 
کردند گفت: برای اینکه آشــوب خیابانی بخشــی از فرمول 
کودتای مخملی بود و ســران داخلی فتنــه فقط پادوهایی 
بودند که باید دســتورات مثلث بیرونی را اطاعت می کردند. 
وی در ادامــه افزود؛ ریچــارد هاس رئیس  شــورای روابط 
خارجی آمریکا بعد از 9 دی با سی ان ان مصاحبه ای داشت و 
اعام کرد که دوســتان ما در ایران خیلی زود به سراغ نقطه 
پایانی رفتند و ترجمه شعار »انتخابات بهانه است اصل نظام 

نشانه است« را مطرح کرد.
شریعتمداری با بیان اینکه آمریکایی ها بار ها اعام کردند 
که براندازی جمهوری اســامی ایــران را به عنوان یک خط 
استراتژیک در دستور کار خود دارند و هرگز با تغییر دولت ها 
از این خط اســتراتژیک خارج نخواهند شد افزود: معترضان 
اگر قرار بود اعتراضات خــود را مطرح کنند و صندوق های 
رای شــمارش شود نهایتاً مسئله مشــخص می شد؛ آنها به 
دنبال ابطال بودند لذا بعد از ابطال آنارشیســم و هرج و مرج 
ایجاد می شود. موسوی هنوز انتخابات تمام نشده همان شب 

می گوید که برنده شــده اســت! از کجا می گوید؟ هنوز آراء 
شمارش نشده است! آنارشیسم جزو فرمول بود.

مدیر مســئول کیهان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
نقش رســانه های خارجی و مشخصا رسانه های فارسی زبان 
در وقایع ۸۸ چه بود اظهار کرد: اگر در یکی از میادین ایران 
دوچرخه ای گم شود موضوع در همه رسانه های بیگانه مطرح 
می شــود که در ایران امنیت وجود نــدارد؛ اما وقتی پاریس 

شعله ور می شود غالباً سکوت می کنند.
وی تصریح کرد: شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 
را ســایت وزارت خارجه اســرائیل روی سایت خود قرارداد. 
بی بی ســی که فقط رادیو بود شــش ماه قبل از فتنه بخش 
فارســی زبان خود را به صورت شــبکه تلویزیونی راه اندازی 
کــرد؛ VOA فقط رادیو بود و بعد پخــش تلویزیونی خود 
را بــه راه انداخت. یورونیوز شــبکه ای اروپایی بود که کارش 
مربوط به داخل اروپا می شــد؛ اما چند ماه قبل از انتخابات 
شبکه فارسی زبان خود را راه اندازی کرد، رادیو زمانه در هلند 
راه اندازی شد و سایت وزارت خارجه اسرائیل، بخش فارسی 
دایر کرد. اما نوع پوشــش آنها جواب چرا ها را می دهد. آنها 
با آب وتاب و دروغ پراکنی پی درپی از فتنه گران و سران فتنه 

حمایت می کردند.
شریعتمداری عنوان کرد: بنده چون  سران داخل فتنه 
را می شناسم، به جد معتقدم جز یکی  از آنها که نخودی بود 
و این وسط بور خورد؛ این ها اصا جربزه این کار را نداشتند، 
آنها پادو های دشــمن بودند و مدیریت کار در دست آمریکا، 

اسرائیل و انگلیس بود.
مدیر مســئول روزنامه کیهان با  اشاره به اینکه فتنه را 

مطــرح می کنیم تا از آن درس عبرت بگیریم گفت: نتانیاهو 
در اواســط فتنه بود که اعام کــرد اصاح طلبان بزرگترین 
ســرمایه اســرائیل در ایران هســتند و فتنه گران کمترین 
اعتراض نکردند. در حالی که اگر یک بخشــدار در یک نقطه 
دور افتاده ایران علیه آنها حرفی می زد در تمام ســایت ها و 
روزنامه هایشــان تکذیبیه منتشر می کردند؛ اما آنها چرا این 

مسئله را تکذیب نکردند.
وی با  اشاره به اینکه هدف نهایی دشمن براندازی نظام 
و فرمول فتنه ۸۸ لو رفته اســت و دیگر قابل استفاده نیست 
ادامه داد: برای شناخت فرمول های بعدی باید دید آنها کدام 

یک از کانون های اقتدار نظام را هدف گیری می کنند؟
شــریعتمداری با  اشــاره به اینکه امام فرمودند هر وقت 
دشــمن از شما تعریف می کند شــک کنید و نگران باشید 
گفت: ممکن اســت گفته شود که این فرمول را دشمن هم 
می دانــد، بنابراین می تواند هر وقت کــه بخواهد علیه یک 
جریانــی موضع بگیرد و از آن تعریــف کند تا بدنامش کند 
در ایــن حالت اگر دشــمن از جریانی تعریف کرد و جریانی 
را ســتود باید به مواضع این جریــان برگردید و ببینید اگر 
مواضعش مواضع دشمن بود معلوم است که این تعریف بیجا 

نیست.
مدیر مســئول کیهان افزود: فتنه ۸۸ شکســت خورده 
اســت و دشــمن روش دیگــری را در پیش گرفته اســت. 
دشــمن دیگر نمی گوید مرگ بر اصل وایت فقیه. با کسانی 
روبه رو می شــویم که خیلی از وایت فقیه تمجید می کنند و 
خودشان را پیرو می دانند. اینکه همه کارهای آنها منطبق با 
نظر وایت فقیه اســت و اصا بدون نظر وایت فقیه کاری 
انجام نمی دهند؛ می گویند هر کاری که انجام داده ایم تحت 
نظر ایشــان بوده است ولی وقتی به مواضع آنها برمی گردیم 

می بینیم که مواضع آنها متفاوت است.
وی با  اشــاره به اینکه مردم ولی نعمت انقاب هســتند 
ادامه داد: عدالت خواهی جزو ذات اســام است و اسام ناب 
نمی توانــد به پرخوری مرفهان بی درد در کنار فقر محرومان 
تن بدهد؛ حاا اگر کسانی را دیدید که راهکارهایی جلویشان 
است و راه کارها را نمی روند و برای مردم مشکل می آفرینند 
بایــد در اینجا احتیاط کرد. در اهــداف جریانی که مردم را 

ناراضی می کند باید تردید کرد.
گفتنی است در پی درخواســت های فراوان کسانی که 
موفق به دیدن برنامه مورد اشــاره نشــده اند، به اطاع آنان 
می رســانیم که فیلم کامل این برنامه در کانال های خبری 

کیهان قابل مشاهده است.

مدیر مسئول کیهان در برنامه متن و حاشیه:

مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس 
مدیریت فتنه را برعهده داشت

تقدیر از برترین های نیروهای مسلح در جشنواره مالک اشتر



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
دو شنبه           ۱۰ دی ۱۳۹۷

۲۳ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۸۸

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/628/000سکه تمام طرح جدید
3/472/000سکه تمام طرح قدیم

1/895/000نیم سکه
1/180/000ربع سکه

653/000گرمی
334/060هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/745دار
12/650یورو
13/647پوند

2/041لیر ترکیه
2/925درهم امارات

قیمت کارخانه نوع خودروردیف
)تومان( 

قیمت بازار
)تومان(

22.492.00037.700.000پراید 1111
22.709.00035.100.000پراید 2131
23.400.00034.800.000پراید 3151
74.952.000130.000.000چانگان 4
27.507.00041.000.000تیبا صندوق دار5
31.143.00046.000.000ساینا دنده ای6
32.944.60056.500.000پژو 7405
8SLX 35.105.90059.500.000پژو
34.745.20057.000.000پژو 405 دوگانه سوز9
40.595.70070.500.000پژو پارس10

11 TU5 پژو پارس
42.481.00079.500.000کاس 13 

20636.286.00060.300.000 تیپ 122
20641.942.00071.000.000 تیپ 135

14 8 V 206 پژو
42.763.10071.500.000صندوقدار

سمند ال ایکس 15
)LX(33.535.40060.000.000

16EF7 34.338.20061.000.000سمند

سمند دوگانه سوز 17
36.616.00064.000.000کاس 16

66.000.00081.500.000دنا18
46.069.90091.000.000تندر پاس دنده19
70.000.00091.000.000پژو 207 دنده ای20
142.700.000277.000.000مزدا 213
114.994.000227.000.000پژو 222008
61.000.000132.000.000استپ وی23

قیمت 207 24
54.361.900110.000.000اتوماتیک

39.590.00063.000.000رانا25

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۱0/۹

گروه اقتصادی-
با اشاره به اعام  یک کارشناس اقتصادی 
تورم 18 درصدی برای آذر ماه از ســوی مرکز 
آمار گفت: افزایش قیمت ها بسیار بیشتر بوده و 
تورم هم احتماا بسیار بیشتر از اینها باید باشد.
از ابتدای ســال جاری نرخ تــورم رو به افزایش 
گذاشــته و در شرایطی که طبق اعام بانک مرکزی 
این نرخ در فروردین سال جاری برابر 9/2 درصد بوده، 
در آبان ماه )آخرین ماهی که نرخ تورم اعام شده( 
به 18/4 درصد رسیده است. به عبارت دیگر براساس 
همین آمار هم می توان فهمید که طی هشت ماهه 

امسال، نرخ تورم دو برابر شده است. 
با این حال ارقام مذکور )تورم ساانه( مربوط به 
بررسی 12 ماه منتهی به یک ماه خاص در مقایسه 
با 12 ماه منتهی به همان ماه در سال قبل می باشد، 
یعنی در این بررسی 24 ماه در نظر گرفته می شود؛ 
لذا تورم ســاانه بیانگر افت قدرت خرید مردم طی 
یکسال اخیر نیست و برای بررسی این موضوع باید 

به تورم نقطه به نقطه مراجعه کرد. 
نگاهی به تورم نقطه به نقطه در همین بازه زمانی 
)فروردین تا آبان( نشــان می دهد میانگین قیمت ها 
طی یکسال گذشته 40 درصد بوده و این رقم برای 

کااهای خوراکی و آشــامیدنی 60 درصد می باشد؛ 
بــا تمام این اوصاف علیرغم اینکه 10 روز از دی ماه 
می گذرد هنوز آمار ماه گذشــته )آذر( منتشر نشده 
است!  بر همین اساس، می توان گفت تورم جیب مردم 
که رئیس جمهور در ســال 92 گفته بود ماک تورم 
است، همان تورم نقطه به نقطه بوده و تاکنون با عدم 
اجازه دولت برای انتشار، به نوعی سانسور شده است. 
البته آن طور که خبرگزاری فارس گزارش داده، 
یکی از رسانه ها خبر نرخ تورم بانک مرکزی را منتشر 
کرده که با توجه به عدم تکذیب آن از ســوی بانک 
مرکزی و از طرف دیگر انتشار خبر با جزئیات دقیق، 
صحت ارقام درج شده در این خبر قابل تایید است. 
براساس این آمار، نرخ تورم در آذر ماه امسال با 
2/8 درصــد افزایش به 21/2 درصد و تورم نقطه به 
نقطه با رشــد 2/4 درصدی به 42/3 درصد رسیده 
اســت. به نظر می رســد علت اصلی حذف این خبر 
از روی ســایت بانک مرکزی و یا به طور کلی عدم 
انتشــار آن، عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 40 

درصد بوده است. 
هرچنــد بانک مرکزی در انتشــار ایــن آمارها 
می تواند تاخیر ایجاد کنــد اما همین آمارهایی که 
تاکنون وجود داشــته و مورد لمس مردم هم هست 

به خوبی فشــارهای معیشتی را بیان می کند؛ مانند 
آمارهای وزارت صنعت از قیمت کااهای اساسی که 
تا پایان مهر انتشار یافته، تنها در یک نمونه 1990 
درصد به قیمت میلگرد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزوده شده است. 
همچنیــن قیمت برنج تایلنــدی 76/6 درصد، 
تخم مــرغ 67/2 درصد، تیرآهن نمــره 14، 94/4 
درصد، میلگرد آجدار نمره 14، 109/3 درصد، خیار 
53/9 درصد، سیب زمینی 106/1 درصد، سیب زرد 
91/9 درصــد، گوجه فرنگــی 144/4 درصد و موز 
154/9 درصد افزایش را در مهر ماه امســال به خود 

اختصاص داده است. 
در آخرین نمونه این گرانی هم گوشت قرمز قرار 
دارد که روز گذشــته باز هم افزایش قیمت داشــته 
است؛ چنانکه علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: قیمت 
گوشت گوسفندی مقداری افزایش داشته و نرخ هر 
کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان به 71 

هزار تومان تا 72 هزار تومان رسیده است. 
البته مرکز آمار، آمار تورم ماه گذشته را منتشر 
و اعام کرده نرخ تورم نقطه به نقطه 37/4 درصد و 
نرخ تورم میانگین 18 درصد بوده است؛ موضوعی که 

برخی کارشناسان با تشکیک در همخوانی این آمار با 
واقعیت نسبت به آن واکنش نشان دادند.

در این جهت، عبدا... مشکانی، کارشناس اقتصادی 
در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به تازه ترین 
آمار منتشر شده توسط مرکز آمار از نرخ تورم در این 
باره اظهار داشت: کااهای وارداتی به کشور عموما در 
سه دسته کلی جا می گیرند. یا کااهایی هستند که با 
ارز آزاد وارد شده اند یا کااهای وارداتی با ارز نیمایی 
و یا کااهای وارداتی با دار 4200 تومانی هستند. 

وی افزود: با این اوصاف کااهای وارد شده با ارز 
بــازار آزاد حدود 200 درصد، کااهای وارداتی با ارز 
سامانه نیما 100 و کااهای وارد شده با دار دولتی 
هم 20 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. حال 
اینکه مرکز آمار بر چه اساسی نرخ تورم را محاسبه 

می کند که تورم 18 درصد می شود معلوم نیست. 
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه در حال 
حاضــر ارزان ترین کااهایی که بــا ارز دولتی وارد 
می شــوند نسبت به سال گذشته حداقل 20 درصد 
دچار افزایش قیمت شــده اند گفت: بیشتر کااهای 
وارداتی در حال حاضر با ارز نیمایی وارد شده اند که 
بر این اساس هم افزایش قیمت ها بسیار بیشتر بوده 

و تورم هم احتماا بسیار بیشتر از اینها باید باشد. 

تورم  درجیب مردم یک کارشناس اقتصادی:
بسیار بیشتر ازآمار دولتی است

به دلیل نظارت ضعیف دولت

قیمت میوه در هر مغازه با مغازه دیگر متفاوت است
ملی محصوات کشاورزی  اتحادیه  رئیس 
گفت: با توجه به آنکه قیمت میوه از هر مغازه به 
مغازه دیگر متفاوت است، انتظار می رود دولت 
اقدامات نظارتی خود را  در بازار عمده فروشی 

تا خرده فروشی، قوی تر انجام دهد.
رضا نورانی در گفت وگو با  باشــگاه خبرنگاران 
جوان، درباره تولید ســیب درختی در سال جاری 
اظهار داشت: امسال بیشــتر باغات استان ها دچار 
سرمازدگی شــدند که با این وجود برآورد ها حاکی 
از آن اســت که تولید سیب نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 35 تا 40 درصد کاهش یافته و از طرفی 
وزارت جهاد کشاورزی اعام کرده که امسال حدود 
800 هزار تن سیب در سردخانه ها موجود است، در 
حالیکه مدت مشــابه سال قبل یک میلیون و 200 

هزار تن بود.
وی بــا انتقاد از تفاوت چشــمگیر قیمت میوه 
از عمده فروشــی تا خرده فروشی، افزود: با توجه به 
آنکه قیمت میوه از هر مغازه به مغازه دیگر متفاوت 
اســت، انتظار می رود دولت اقدامات نظارتی خود را  
در بازار عمده فروشی تا خرده فروشی، قوی تر انجام 
دهد، چرا که این امر سود بااتری برای مصرف کننده 

خواهد داشت.
رئیس اتحادیه ملی محصوات کشاورزی درباره 
اینکه آیا احتمال افزایش قیمت میوه در بازار شــب 
عید وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به کاهش قدرت 
خرید خانوار و عدم افزایش درآمدها، مصرف کنندگان 
تحمل افزایش قیمت محصوات برای شــب عید را 

ندارند و تنها مسئوان امر با نظارت باید بازار را کنترل 
کنند چرا که با اعمال مدیریت صحیح، ذخیره سیب 

مانده در سردخانه جوابگوی نیاز کشور است.
نورانی با اشــاره به اینکه مخالف واردات سیب 
هســتیم، افزود: در شــرایط فعلی، وضعیت ارز به 
گونه ای نیست که بتوانیم به سمت واردات برویم، از 

ایــن رو با مدیریت صحیح باید بازار را کنترل کنیم 
چرا که کمبودی نداریم.

همچنیــن نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، 
با انتقاد از تأخیر در تصمیم گیری برای تنظیم بازار 
شب عید اظهار کرد: از مسئوان وزارتخانه های جهاد 
کشــاورزی و  صنعت انتظار می رفت  که نسبت به 
تنظیم بازار شب  عید زودتر اتخاذ تصمیم می کردند. 
با توجه به پایان فصل برداشــت ســیب، مسئوان 
برای تنظیم  بازار شــب عید باید از ســردخانه ها و 
ســورتینگ داران خرید کننــد، در حالیکه انتظار 
می رفت در فصل برداشــت از باغداران سر درخت و 

در باغات خریداری کنند.
مجتبی شادلو ادامه داد: اگرچه  شایعاتی مبنی 
بر کمبود سیب وجود دارد، اما با وجود ذخیره سیب 
مانده در انبارها نه تنها برای تنظیم بازار شب عید و 
مصرف داخل کسری وجود ندارد بلکه باید مازاد بر 

نیاز کشور به بازارهای هدف صادر شود.
وی با اشــاره به اینکه در رابطه با خرید پرتقال 
تنظیم  بازار مشکلی نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه 
هم اکنون  فصل برداشت پرتقال است، خرید محصول 

در باغات از باغداران انجام  می شود.

یک نماینده مجلس شــورای اسامی با افشای جزئیات 
واگذاری برخی از شــرکت های بــزرگ گفت: چالش اصلی 

خصوصی سازی در ایران اهلیت خریداران است.
داریوش اســماعیلی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با  اشاره به 
برخی شرکت های بزرگی چون ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، 
آلومینیوم المهدی، هپکو و پاایشگاه کرمانشاه و جزئیات واگذاری این 
شرکت ها گفت: 55 نماینده مجلس شورای اسامی اخیرا از رئیس قوه 
قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری ها و تخلفات کمیته 

ویژه ای تشکیل شود.
این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز 
تصریح کرد: زمین کارخانه 126 هکتار است و هزاران متر مربع زمین 
و 400 آپارتمان دارد و ارزش زمین های اطراف کارخانه 835 میلیارد 
تومان است. پول زمین های این واحد بیش از پنج هزار میلیارد تومان 
است. حداقل 500 ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی 
را وارد کشور کرده و مادر صنایع محسوب می شود. یک واحد ماشین 

آات آن نیز 10 میلیون یورو قیمت دارد.
اسماعیلی گفت: با این وجود این کارخانه 687 میلیارد تومان به 
فــروش رفته و فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاما نااهل 

بوده است.
وی افزود: نیشــکر هفت تپه نیز دو هــزار و 600 میلیارد تومان 
ارزش گذاری شــده ولی 900 میلیارد تومان فروخته شده است. این 
مجموعه 680 میلیارد تومان بدهی دارد و قرار شــده خریدار، 222 

میلیارد تومان باقی مانده را به دولت پرداخت نماید.
بــه گفته این نماینده مجلس، خریــدار کارخانه ای که 2 هزار و 
600 میلیــارد تومان ارزش دارد، در گام اول 10 میلیارد تومان داده 

و این کارخانه به افرادی واگذار شده است که اهلیت ازم را ندارند.
اسماعیلی ادامه داد: نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار 
شــده هزار و 400 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و قرار می شود 
10 درصد را نقد و بقیه را به اقساط پرداخت کنند، در حالی که این 
نیروگاه فقط 2 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. این اتفاق نشان 

می دهد ارزیابی درستی از این تصدی گری ها در دولت وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی 
واگذار شد اعام کرد: در حالی مجموع شمش و قراضه موجود در این 
شرکت 350 تن محاسبه شد که 135 هزار تن شمش و ضایعات در 

آن کارخانه وجود داشت.
ایــن نماینده مجلس با تصریح اینکــه آلومینیوم المهدی 500 
میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شــد، گفت: این موضوع با اعتراض 
مردم مواجه شد و با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر، 346 میلیارد 

تومان به قیمت اولیه اضافه گردید.
پشت پرده واگذاری ها

اســماعیلی افزود: کارکنان بانک مرکزی که امروز به جرم رشوه 
دادن در زندان هســتند، از جمله افرادی هســتند که پیشنهاد ارز 
چهــار هزار و 200 تومانی دادند و آنچه را گرفتند به جای هزینه در 
 بخش تولید در بازار به فروش رساندند و مشکات کشور را دوچندان

 کردند.
مهرداد اهوتــی نماینده مجلس هم در این برنامه گفت: اکنون 
دولت از طریق مزایده مال فروشی می کند یعنی برای دولت اهمیتی 
ندارد که کســی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یانه؟ چراکه 

در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.
همچنین حسین ساح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرد: 
آنچه در سنوات قبل اتفاق افتاده بیشتر از اینکه خصوصی سازی باشد 

فروش اموال بوده است.
نامه 90 فعال سیاسی و دانشجویی

جمعی از فعاان سیاســی، کارگری، هنری و دانشجویی هم در 
نامه ای سرگشــاده خطاب به رئیس جمهور پیرامون خصوصی سازی 
رانتی افسار گسیخته، از حسن روحانی خواستند دستور توقف فوری 
واگذاری های شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی را صادر نماید.
در بیش از 90 فعال سیاسی و دانشجویی نامه با  اشاره به اظهارات 
اخیر حسن روحانی آمده است: »تاکید اخیر جنابعالی مبنی بر سرعت 
بخشیدن به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در شرایطی 
که نتایج اسف بار خصوصی سازی های انجام شده، هم اکنون در جای 
جای کشــور نمایان شده، هشدار دهنده اســت. هشدار دهنده از آن 
جهت که هدف گیری برای فلج کردن صنعت کشــور در کوتاه ترین 
زمان ممکن را نشان می دهد، هر چند که انگیزه چیز دیگری باشد. 
مستند این ادعا آن چیزی است که امروز در صنایع خصوصی سازی 

شده شاهد آن هستیم.«

یک نماینده مجلس افشا کرد
واگذاری کارخانه ۵ هزارمیلیارد تومانی

 با  یک هفتم قیمت!

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه 100 درصد تولید بذر گندم مصرفی 
در داخل انجام می شود، تصریح کرد: 90 رقم و 
این جدید گندم آبی و دیم در برنامه تکثیر و 

تولید بذر قرار دارد.
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت جهاد 
کشاورزی، اسماعیل اســفندیاری پور درباره تولید 
بذر گندم اظهارداشت: 100 درصد تولید بذر گندم 
مصرفــی در داخل انجام می شــود. 90 رقم و این 
جدیــد گندم آبی و دیم در برنامــه تکثیر و تولید 
بذر قرار دارد. امســال نزدیک به 475 هزار تن بذر 
گندم تهیه و عمده آن برای کشت پاییزه در اختیار 
کشاورزان قرار گرفته است و مازاد آن هم برای سال 

آینده استفاده می شود.
وی با بیان اینکه برای بذر گندم امسال نیز یارانه 
پرداخت شده اســت، گفت: برای هر کیلوگرم بذر 
گندم آبی نزدیک به 150 تومان و گندم دیم 370 

تومان یارانه پرداخت شده است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، کل 
بذر مورد نیاز گندم کشــور را یک میلیون و 100 تا 
200 هزار تن عنوان کرد و افزود: قریب به 40 تا 45 
درصد بذر گواهی شده گندم در اختیار کشاورزان قرار 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:

100 درصد بذر گندم در داخل تولید می شود

داده شده و از این رو جزو کشورهای متوسط به باا 
در زمینه تامین بذر گواهی شده این محصول هستیم.
اســفندیاری ادامه داد: برای سال زراعی جاری 
تولیــد 13/5 تا 14 میلیون تــن گندم پیش بینی 
شــده که عاوه بــر تامین نیازهــای داخلی، برای 
ذخیره اســتراتژیک هم کافی خواهد بود. مجموع 

تقاضاهای گندم کشــور در بخش های مختلف اعم 
از آرد خبازی هــا، بخش صنف و صنعت، ماکارونی، 
بذر و ســایر فرآورده ها را 13/2 تا 13/5میلیون تن 

عنوان کرد.
وی افزود: برنامه کشــت و تولید گندم در سال 
زراعی جاری به اســتان های کشــور اباغ شده و با 

مجموعه اقدامات فنی کــه انجام داده ایم به دنبال 
افزایش عملکرد تولید از طریق بهره وری هســتیم. 
آخرین آمارها از استان های کشور نشان می دهد تا 
28 آذر ماه امسال از دو میلیون هکتار برنامه کشت 
گندم آبی، یــک میلیون و 850 هزار هکتار اراضی 
زیر کشت رفته و امیدواریم با تکمیل و دریافت آمار 

نهایی برنامه دو میلیون هکتار محقق شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، سطح 
زیر کشــت گندم دیم را تاکنون سه میلیون و 850 
هزار هکتار عنوان کرد و گفت: این سطح زیر کشت 

50 هزار هکتار بیش از برنامه تولید است.
اســفندیاری، وضعیت بارندگی پاییز امسال را 
برای کشت گندم به ویژه گندم دیم مطلوب دانست 
و تصریح کرد: تا هشــتم دی ماه امســال مجموع 
ارتفاع بارش کشــور 93/5 میلی متر بوده در حالی 
که در ســال گذشــته در همین زمان 29/6 میلی 
 متــر و در دوره بلندمــدت 68/1 میلی متر بارش

 داشته ایم.
وی ادامه داد: میزان بارندگی امســال نسبت به 
سال گذشته 216 درصد و نسبت به دوره بلندمدت 
37/2 درصد بیشتر بوده و امسال جزو سال های بسیار 

خوب برای تولید گندم است.

وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه با اشاره به توافق نامه 
همکاری راهبردی بین دو کشــور، گفت: مشــکل نقل و 

انتقاات پولی و مالی بین ایران و سوریه حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد ســامر الخلیل در همایش 
مشترک ایران و سوریه که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار 
داشــت: ما خوشحالیم که فعالیت  زیادی از نظر اقتصادی بین دو 
کشــور ایران و سوریه شــکل گرفته، در حالی که در گذشته این 

فعالیت ها چندان قابل توجه نبود. 
وی با بیان اینکه اولین دیدار تاجران دو کشــور حدود سه ماه 
پیش اتفاق افتاد، گفت: ما به یک موافقت نامه استراتژیک اقتصادی 
بلندمدت رســیده ایم که در آن همه زمینه های ســرمایه گذاری 

اقتصادی و مالی مطرح شده است. 
وزیر اقتصاد و تجارت سوریه اضافه کرد: سوریه در زمان جنگ 
بسیاری از زمینه های استراتژیک خود را در زمینه های سرمایه گذاری 
از دست داد و بسیاری از کارخانجات سوریه از بین رفت به طوری 
که در زمینه های مختلف تولیدی دچار کمبود هستیم و این فرصتی 
را برای شــرکت های ایرانی فراهم می کند تا از طریق صادرات به 

سوریه و یا سرمایه گذاری کااهای مورد نیاز ما را تامین کنند. 
به گفته سامرالخلیل، شرکت های ایرانی می توانند در بازار سوریه 
ســرمایه گذاری  کنند و حتی می توانند کااهای خود را از طریق 

این کشور به سایر کشورها صادر کنند. 
وی ادامه داد: ســوریه با توجه به نیروی کار کشــوری ارزان 
است و بنابراین فرصت خوبی را برای سرمایه گذاری برای ایرانیان 

فراهم می کند. 
وزیر اقتصاد و تجارت ســوریه با بیان اینکه یکی از مشــکات 
تجاری بین دو کشــور نقل و انتقاات مالی اســت، بیان کرد: در 
زمان جنگ بانک های ســوریه دچار تحریم شــدند همانطور که 
بانک های ایرانی اکنون در شرایط تحریم هستند، اما با این وجود 
انتقاات مالی و پولی با ســوریه ادامه داشت و سوریه توانست در 
ســال 2017 به 103 کشور کاا صادر کند و مبالغی را در زمینه 

واردات و صادرات به دست آورد. 
سامرالخلیل با اشــاره به ایجاد کانال ویژه مالی بین دو کشور 
ایران و ســوریه گفت: یکی از بندهای موافقت نامه مذکور در مورد 
ارتباطات بانکی است و مشکل نقل و انتقاات مالی حل خواهد شد.

در همین زمینه، محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی در این 
همایش اظهار داشت: توافق نامه همکاری راهبردی بین دو کشور 
ایران و ســوریه نهایی شده تا با انجام این توافق نامه زمینه برای 

گسترش پایداری همکاری اقتصادی بین دو کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه مسائل مبادات پولی و بانکی و حمل ونقل جزو 
ضروریات است،  گفت: ما باید از این فرصت سازندگی و گسترش 
فعالیت و به طور جدی استفاده کنیم و امیدواریم شرکت های ایرانی 
بتوانند در تمام سرفصل هایی که دولت سوریه و مردم سوریه مطرح 
کرده اند، با سرمایه گذاری  مشترک و قراردادهایی که منعقد خواهد 

شد در این کشور فعالیت اقتصادی داشته باشند.

وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه:
مشکل نقل و انتقال مالی

 ایران و سوریه حل می شود

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: با مدیریت 
جهادی شاهد پیشرفت های زیادی طی چهار 
دهه انقاب اســامی  دربخش های مختلف 

کشاورزی بوده ایم. 
به گزارش خبرگزاری فارس،  پیمان فلســفی 
درباره فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی در سالهای 
پس از پیروزی انقاب اسامی، اظهار داشت: تا قبل 
از انقاب اســامی، واردکننده عمده محصوات 
کشاورزی بودیم و برای 36 میلیون جمعیت تنها 
25 میلیون تن محصوات کشاورزی تولید می شد 
اما امروز با حدود 80 میلیون نفر جمعیت بیش از 
 120 میلیون تن تولید محصوات کشاورزی داریم.

وی با اشــاره به اینکه افزایش تولید به دلیل باا 
رفتن عملکرد در واحد سطح اتفاق افتاده تصریح 
کرد: افزایش ســطح درآمد کشــاورزان و اجرای 
قانون خرید تضمینی، همچنین انجام بیش از 90 
هزار طرح تحقیقاتی در حوزه کشــاورزی، ایجاد 
1300 مرکز خدماتی کشاورزی و 1200 تعاونی 
 تولیدی بعد از انقاب اسامی شکل گرفته است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشاورزی ادامه داد: در شرایطی که دنیا وضعیتی 
را به کشــور ما تحمیل می کند هیچ راه دیگری 
به جز گسترش و مدیریت جهادی برای کارهای 
اجرایی کشــور نداریم و امروز بیــش از 16هزار 
اردوی جهادی در کشــور فعالند اما در این راستا 

ما نیاز به یک آمایش سرزمینی داریم تا بتوانیم در 
 راستای رفع مشکات و محرومیت ها حرکت کنیم.
فلسفی، بر پایی نمایشگاه مدیریت جهادی و دومین 
نمایشــگاه بین المللی صنایع تبدیلی را در جشن 
40 ســالگی انقاب را زمینه ساز خوبی برای ارائه 
دستاوردهای انقاب طی چهار دهه گذشته دانست 
و افزود: در جهاد ســازندگی ســابق، کارگاه های 
کوچک و صنایع تبدیلی روستایی سبب تحول در 
روستاها شده بود که می تواند الگویی برای توسعه 
صنایع تبدیلی کشور باشد که هم کاهش قیمت 
تمام شده و هم اشتغالزایی را در پی دارد. به همین 
دلیل حضور سازمانها، نهادها و واحدهای کشاورزی 
سراسر ایران در نمایشگاه دستاوردهای ارزشمند 

مدیران جهادی نقش بسیار موثری در بیان مواضع 
انقاب در ابعاد اقتصادی دارد.

گفتنی است، نمایشگاه دستاوردهای مدیران 
جهادی کشــور و دومین نمایشــگاه بین المللی 
صنایع تبدیلی، فناوری های پیشــرفته غذایی و 
صــادرات کشــاورزی از هفتم تا نهــم بهمن ماه 
با حمایــت وزارت جهاد کشــاورزی و نهادهای 
 جهادی در مصای امام خمینی برگزار می شــود.

ســازمان های وزارت جهاد کشــاورزی، نهاد ها و 
شرکت های مســتقل می توانند جهت شرکت در 
این نمایشــگاه جهادی و دریافت اطاعات بیشتر 
با شــماره 9- 22893008-021 تماس حاصل 

نمایند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی: 

موفقیت های 40 ساله بخش کشاورزی حاصل تاش مدیران جهادی است

در شــرایطی که دولتمردان طی سال جاری 
تاش زیادی برای ادامه برجام با اروپا انجام دادند، 
ســرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن 
کشــور طی هفت ماهه امسال 66 درصد کاهش 

یافته است! 
پس از اعام خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 
جاری، مسئوان دولتی به منظور ادامه برجام سعی کردند 
با کشورهای اروپایی برای تداوم این توافقنامه رایزنی انجام 
دهنــد، اقدامی که با وجود تاش های گســترده برخی 
دولتمردان نه تنها به ثمره چندانی نرسید بلکه بسیاری 

از شرکت های اروپایی هم از ایران رفتند! 
چنان که طی روزهای گذشــته نیز نوشتیم، آلمان 
به عنوان یکی از این کشــورهای طرف برجام پروازهای 
ورودی و خروجی ماهان ایر را به این کشور ممنوع کرد؛ 
اقدامی که پس از بررســی دقیق درخواست های آمریکا 
انجام شد تا آلمان مانع پروازهای ماهان ایر به دوسلدورف 
و مونیخ شــود. پیش از این هــم علی عابدزاده، رئیس 
 شــرکت هواپیمایی ایران اعام کرده بود: »کشــورهای 
اروپایی سوخت هواپیما به ایران نمی دهند.«در آخرین 
نمونــه بی توجهی آلمان به ادامه برجام با ایران هم رینر 

وســترمن، سخنگوی شرکت آلمانی کرمپل اعام کرده 
فروش محصوات خود به ایران را متوقف کرده اســت. 
بــا وجود حرکت این شــرکت های اروپایی علیه ایران و 
بی توجهی آنها به برجام، براســاس آمار میزان طرح های 
مصوب هیئت ســرمایه گذاری خارجــی در طرح های 
صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هفت ماهه امســال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش منفی 
66/1 درصد بوده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق 
آمار در هفت ماهه امسال حجم کل سرمایه گذاری در 43 
طرح  625 میلیون دار است که این میزان سرمایه گذاری 

خارجی در هفت ماهه امســال نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته شاهد افت 66/1 درصدی است.البته تعداد 
طرح های ســرمایه ای 13 درصد رشد کرده  اما با وجود 
همین رشد در تعداد، ارزش این سرمایه گذاری ها کاهش 

پیدا کرده است. 
به عبارت دیگر، تاش بی وقفه دولتمردان برای حفظ 
برجام و اعتماد به اروپایی ها برای تامین منافع ایران در 
برجام بدون آمریکا، در شرایطی رخ داده که سرمایه گذاری 
خارجی )در حوزه صنعت( طی هفت ماهی که از آغاز سال 

جاری می گذرد کمتر از نصف شده است. 

با وجود ادعاها برای حفظ برجام اروپایی 

سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت ۶۶ درصد افت کرد

عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: امسال 
300 درصد لوازم خانگی به طور چراغ خاموش افزایش قیمت 

داشته است.
محمــدی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه ارز نیمایی از 
ثبات بیشــتری برخوردار اســت، گفت: در بحث قیمت سه عامل 
هزینه ســرانه، دســتمزد و قیمت مواد اولیه در قیمت محصول 

تأثیرگذار است.
وی با ابراز اینکه افزایش قیمت ها کشش خرید بازار را کاهش 
می دهــد، افزود: جنــس خارجی با هزینه حمل ونقل، واســطه و 

تعرفه گری باز هم از تولید داخلی ارزانتر است.
رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم در این برنامه علت 
شکست طرح کاهش قیمت لوازم خانگی را رکود در بازار و مقاومت 

برخی تولیدکنندگان دانست.
محمد طحان پور اظهار کرد: پیشتر اعام شد که 4 تولیدکننده 
داخلی اســنوا، دوو، بوتان و سینجر 20 درصد قیمت های خود را 
کاهش دادند، اما بــا مخالفت برخی تولید کنندگان دیگر مواجه 

شده اند.
وی با بیان اینکه انبارهای تولیدکنندگان پر از کاا است، گفت: 
تولیدکنندگان مجبورند به صورت قســطی و شرایطی کاای خود 

را بفروشند.
رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: در حال حاضر 
بازار با نخریدن کاا مواجه است و علت آن درآمد ضعیف مردم است.

طحان پور متذکر شد: اگر شــرایط به همین شکل پیش رود 
تولید کننده عاوه بر اینکه توان رقابت ندارد، توان تأمین هزینه ها 

را هم نخواهد داشت و تولید متوقف می شود.
وی با اعام اینکه در 7 ماه امسال تولیدکنندگان بیشترین سود 

را کرده اند، گفت: خود دولت گرانفروشی می کند.
رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه کرد: اگر وضعیت 
تولید و بازار به این شکل ادامه یابد مردم با مبلغ درآمد مشخص، 

توان خرید جنس گران شده را ندارند.
عضو هیئت  مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در 
این برنامه سیما اظهار کرد: با افزایش قیمت برخی مواد اولیه مانند 
آلومینیم و مس که در صنایع تولید لوازم خانگی کاربرد دارد، به طور 

میانگین حدود 200 درصد افزایش قیمت داشته ایم.
حمیدرضــا غزنوی همچنین گفت: ارز ســامانه نیما در تولید 
لــوازم خانگی برای تهیه مواد اولیه و قطعــات با بیش از 8 هزار 

تومان عرضه می شود.
وی با بیان اینکه ارز نیمایی ثبات نداشته و رو به گرانی است، 
افزود: در شــرایط حاضر کاهش قیمت بــرای تولید بیش از این 

ممکن نیست.
غزنوی خاطرنشان کرد: شرایط برای تولید کننده و مصرف کننده 

هر دو سخت است.

عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده مطرح کرد
افزایش ۳00 درصدی

 قیمت لوازم خانگی در سال جاری



گزارش روز
صفحه ۵

دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ 
۲۳ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۸۸

افقی:
1- خواجــه ای کــه بــا ســرودن ناب تریــن غزل ها 
 وی را لســان الغیب لقــب داده انــد - فــوت و فن کار

 2- مبارزه با آن را پیامبر عظیم الشــأن اســام جهاد 
اکبر نامیده اند- خالق تابلوی زیبای شــام آخر 3- فنی 
در کشــتی- صابون خیاطی- نام جدید شهر ارسباران 
4- رایحــه- دارای اهمیت و مورد توجه- شــهری در 
استان کردســتان 5- نوعی چوبدستی که در قدیم از 
آن استفاده می کردند- ســتاره دنباله داری که هر 76 
ســال دیده می شود- پهلوان- حرف همراهی 6- رفیق 
مشهدی- نوعی زورق- اولین رئیس پلیس پایتخت پس 
از پیروزی انقاب مشــروطه 7- یکی از القاب حضرت 
محمد صــل اه علیه و آله- حبــس طویل المدت- از 
نام های قرآن کریم 8- نوعی شــرکت- کتاب معروف 
شمس قیس رازی 9- ســپید موی شاهنامه- اثری از 
هیتلر رهبر آلمان نازی- جای پا 10- ژنرال آلمانی که 
به روباه صحرا مشــهور شد - نوعی هواپیمای جنگی و 
جاسوسی- شجاعت و داوری 11- نوعی بستنی - اثر 
ارزشمند عامه امینی)ره( 12- حسادت- دانشگاهی در 
کشور آلمان- دست ابزار درودگر- از غذاهایی که تهیه 
آن آسان اســت 13- شهری در استان فارس- فیلمی 
از داریوش مهرجویــی- فرزندان 14- دریای عرب- از 
خبرگزاری های رسمی کشــورمان- استانی در کشور 
افغانستان 15- کاشف سیاره بهرام- از صفات حضرت 
حق- پیمانی که براساس آن اروپا میان کشورهای پیروز 

جنگ جهانی دوم تقسیم شد.

عمودی:
1- فیلسوف بزرگی که به فرمان صاح الدین ایوبی 
به قتل رســید 2- دعوای میان این دو حیوان 
همیشــه بوی خون می دهد- نامی برای مقنعه 
3- از وسایل سفر- یکی از واجبات که متأسفانه 
در جامعه کم رنگ شده است 4- گره فرش- کتابی 
از شیخ صدوق- شهر هزار سنگ 5- از شهرهای 

شماره 11305 جدو    ل

بندری استان هرمزگان - حمامی دیدنی در شهر 
شیراز- یکی از کشورهایی که در نشست اخیر 
وزیران اوپک از کاهش صادرات معاف شد 6- کج 
و معوج- از خدایان مصریان باســتان - وسط و 
میان- تکرارش نام چاه مقدس مکه است 7- از 
آن طرف بخوانید بسی می شــود- از زبان های 
زنده دنیا- هشتمین ماه سال 8- شاهکاری در 
نمایشنامه نویسی جهان- جای شروع چیزی - از 
شــخصیت های مهم رمان های تولستوی 9- باا 
آمدن آب دریا- پســر مازنی- نویسنده رمان 
مشهور جان شــیفته 10- نگهدارنده و حمایت 
کننده- ایرانی چنین آرزوی ماست- پنهان شدن 
خورشید و ماه در انتهای روز و شب 11- بزرگترین 
مثنوی ســرای زبان فارسی- افسرده و نا امید- 
حرف ندا 12- ویتامینی که در تأمین سیســتم 
ایمنی بدن نقش دارد- شــیمی کربن- مسئول 
تنظیم و نوشتن صورت جلسه در نشست ها- کلمه 
کار خراب کن 13- برکت سفره- اصل نیست- از 
استانهایی که در ســال آبی جاری دچار کمبود 
شدید بارش شده است 14- از باشگاههای فوتبال 
در ایتالیا- شهری در استان لرستان که تاکنون 
بزرگان بســیاری را به جامعه ایران تحویل داده 
است- واحد پول کشور آذربایجان 15- نام واقعی 

ملک الشعرای بهار- طاقت و توان.

* یک معلم مقطع ابتدایی: دانش آموزی که نمره 17 می گیرد و دانش آموزی که 20 می گیرد هردو در ارزشیابی 
توصیفی بسیار خوب هستند و تفاوتی ندارند. در حالی که با نمره، تفاوت این دو نفر کاما آشکار است. این مسئله 
باعث می شود که دانش آموزی که توصیفی ارزشیابی می شود، تاشی برای جبران ضعفش نکند، در حالی که در 

ارزشیابی با نمره، دانش آموز تاش می کرد که حتی 25 صدم کاستی نمره اش را جبران کند.

حتی فهمیدن نتیجه کیفیت درس خواندن 
بچه ها و درواقع معدل شان هم این روزها کار 
دشواری شده است. این روزهای اخیر بارها از 
چند دانش آموز مقطع ابتدایی معدل شــان را 
پرسیدم؛ و در پاسخم کلماتی عجیب و غریب 
شــبیه »خ خ« و »ق ق« می گفتنــد. کلمات 
عجیبی که آموزش و پرورش با آنها چند سالی 
است که نظام آموزشی مدارس مقطع ابتدایی 

را اداره می کند.
 »ارزشیابی توصیفی« که چند سال قبل با هدف 
افزایش میزان کیفیت آموزشی دانش آموزان و ترغیب 
بــه پژوهش و آزمایش به جای حفظ کردن مطالب 
درسی با هدف گرفتن نمره 20 آغاز به کار کرد، حاا 
خیــال دانش آموزان را راحت تر کرده و خیال برخی 

والدین و حتی معلمان را اما ناراحت کرده است.
حاا دیگربین دانش آموزی که تاش بیشــتری 
برای نمره 20 انجام داده اســت تا دانش آموزی که 
شاید راحت  تر نمره 17 گرفته است؛ فرقی نیست و 
این مسئله موجب می شود که دانش آموز ممتاز انگیزه 

کمتری برای مطالعه و تمرین بیشتر داشته باشد. 
دانش آموز با سواد کم، والدین نامطلع

اجرای آزمایشــی طرح ارزشــیابی توصیفی در 
مقطع ابتدایی از ســال تحصیلــی 83-82 با تحت 
پوشــش بردن 200 کاس پایه اول آغاز شــد و در 
ســال تحصیلی 84-83، 500 کاس درس شامل 
300 کاس پایــه اول و 200 کاس پایه دوم و در 
ســال تحصیلی 85-84 نیز یك هزار کاس درس 
شــامل 500 کاس اول، 300 کاس دوم و 200 
کاس سوم را تحت  پوشش برد. والدین نیز در مورد 
نظام ارزشــیابی توصیفی نظرهای متفاوتی دارند. 
عده ای این شیوه را به دلیل کاهش استرس خود و 
فرزندان شــان ترجیح می دهند و تعداد بیشتری که 
نگرانی بیشتری از وضعیت واقعی تحصیلی فرزندشان 

دارند، نمره را مناسب تر می دانند.
10 سالی می شود که نظام نمره  دهی در مدارس 
کشور کمرنگ شده و امتیازدهی کیفی در قالب نظام 
ارزشیابی توصیفی جایگزین آن شده است. اگرچه این 
شیوه در بسیاری از کشورها به عنوان روش معمول 
ارزیابی دانش آموزان در مدارس به کار گرفته می شود، 
اما در کشور ما شلوغی مدارس دولتی و پایین بودن 
سرانه دانش آموزی باعث کم و کاستی هایی  در اجرا 

و ناکارآمدی این شیوه ارزیابی شده است.
ضعــف امکانات مــدارس دولتی، شــلوغی و 
پرجمعیتــی کاس ها و ســرانه پایین دانش آموزی 
مشــکات اجرای این شیوه ارزشیابی را در مدارس 
دولتی در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی بیشتر کرده 
است. تهیه ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزشیابی 
مثل آزمون، پوشه کار، ثبت مشاهدات، تعیین تکالیف 
مناسب با رعایت شرایط و ویژگی های سنی و روحی 
دانش آموزان، برگزاری آزمون های موردنیاز، تنظیم 
گزارش های مناسب برای والدین و ارائه آن به صورت 
حضوری یا مکتوب حداقل هر دو ماه یك بار بخشی 
از ملزومات نظام ارزشیابی توصیفی است که اجرای 
آن برعهده معلمان اســت. این ملزومات در مدارس 
دولتی با کاس های درسی با بیش از 30 دانش آموز 
و بــا توجه به زمانبر و هزینه  بر بودن آن عما اجرا 
نمی شــود. نهایتا ارزشــیابی توصیفــی در مدارس 

کمیت و کیفیت سیستم ارزشیابی توصیفی مقطع ابتدایی

بازی با کلمات 
در کارنامه تحصیلی 
و گنگی مفاهیم آن! 

فاطمه نظر محمدی  بخش نخست

* یکی از والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی: 
سیستم ارزشیابی توصیفی در صورتی می تواند 

مفید باشد که بچه ها اقا اگر زمان کمتری 
برای مطالعه می گذارند، آن زمان را به تحقیق 

بپردازند و نمود کاربردی درس ها را در زندگی 
روزمره آزمایش کنند.

* اصل طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس به 
خاطر داشتن پشتوانه از نظریات مدرن علمی قوی، 

مفید است؛ ولی شکل گیری بسترهای ازم برای 
اجرای طرح بسیار مهم تر است و این همان نکته ای 

 است که از نظر بسیاری از مسئوان 
و دست اندر کاران از آن غفلت شده است.

دولتــی صرفا محدود به واژ هایی همچون »بســیار 
خوب«، »خوب« و... شده که نه والدین را از وضعیت 
تحصیلی دانش آموزان مطلع می کند و نه دانش آموزی 
سواد کافی برای رفتن به مقطع بااتر پیدا می کند. 
موضوع وقتی نگران کننده  تر می شــود که مسئوان 
تعدادی از مدارس برای بهتر نشــان دادن عملکرد 
اجرایی شــان و به دست آوردن امتیازاتی که از این 
بابت برای مدرســه در نظر گرفته می شود، مستقیم 
و غیرمستقیم به معلمان توصیه می کنند در ارزیابی 
دانش آموزان ســخاوتمندانه عمل کنند و ارزشیابی 

مثبتی از دانش آموزان داشته باشند.
بسترهای ازم

 برای ارزشیابی توصیفی فراهم نیست
محمدرضا انصاری نیکو، یك فرهنگی با بیان این 
 که دلیل نارضایتی از این طرح در کشــور ما فراهم 
نبودن بسترهای مناسب برای اجرای این طرح است، 
می گوید: »منظور از فراهم نبودن بسترها این است 
که آیا در این ده سال با توجه به سنگین بودن اجرای 
این طرح در مدرســه توسط معلم و چندبرابر شدن 
زحمت یك معلم در مقطع ابتدایی با توجه به اهدافی 
که این سیســتم دنبال می کند در تسهیات معلم 
هم تغییراتی ایجاد شــده است؟ و یا اینکه ناظرانی 
که برای بررســی روند اجرای این طرح به مدارس 
می آینــد فقط دنبال چند تکه کاغذ و یا به اصطاح 
عامیانه کاغذبازی موجود در این سیستم هستند و 
یا آن قدر توجیه هســتند که به دنبال اهداف اصلی 

این طرح باشند؟«
وی می افزایــد: »و یا اینکه آیا مدارس )به ویژه 
در مدارس دولتی( -که اان در بســیاری از مدارس 
ســطح کشــور بین 30 تا 40 دانش آموز را در خود 

دارند-مسئوانشان توانســته اند با در پیش گرفتن 
سیاست های صحیح عمرانی با افزایش فضای آموزشی 
در مدارس این تعداد را در هر کاس به 15 یا 20 نفر 
برسانند؟ قطعا برای اجرای چنین سیستم مدرنی نیاز 
به امکانات زیادی هست و اگر قبل از اجرای این روش 
به این نکات و بسیاری از نکات دیگر توجه می شد، 

اان انتقادات از این روش این گونه نبود.« 
انصاری نیکو همچنین در تکمیل صحبت هایش 
می گوید: »به نظر بنده طرح بسیار خوبی تدوین شده 
است، زیرا از تاکید بر انگیزه های درونی دانش آموزان 
در ســال های قبل غفلت شــده بود و بر انگیزه های 
بیرونی مانند نمره توجه بیش از حد صورت می گرفت. 
اگر چه اصل طرح به خاطر داشتن پشتوانه از نظریات 
مدرن علمی قوی مفید اســت، ولی شــکل گیری 
بسترهای ازم برای اجرای طرح بسیار مهم تر است و 
این همان نکته ای است که از نظر بسیاری از مسئوان 

و دست اندر کاران از آن غفلت شده است.«
یك معلم مقطع ابتدایی که چند سالی می شود 
با نظام ارزشــیابی توصیفــی کار می کند، در مورد 
میزان کارآمدی و موفقیت این سیســتم ارزشیابی 
می گوید:»شــخصا نمــره را ترجیــح می دهم. این 
شــیوه هنوز برای معلم ها و دانش آموزان جا نیفتاده 
اســت. بچه ها انگیزه شــان برای درس خواندن را از 
دســت داده انــد. بعضی معلم ها هــم تاش زیادی 

برای دانش آموزان نمی کنند. خیالشان راحت است 
که وضعیــت قبولی یا مردودی دانش آموز دســت 

خودشان است.«
او ادامه می دهد:»هدف طرح توصیفی سنجیده 
شــدن هر دانش آموز نسبت به توانایی هایش است. 
دانش آموزان ضعیفی که به وسیله ارزشیابی توصیفی 
به پایه بااتر راه پیدا کرده اند، همچنان بدون جبران 
کاســتی های خود در پایه بعــدی نیز ضعیف باقی 
می ماننــد. در این طــرح دانش آموزی که نمره 17 
می گیرد و دانش آمــوزی که 20 می گیرد هردو در 
ارزشــیابی بسیار خوب هستند و تفاوتی ندارند. در 
حالی که با نمره تفاوت این دو نفر کاما آشکار است. 
این مسئله باعث می شود که دانش آموزی که توصیفی 
ارزشیابی می شود، تاشی برای جبران ضعفش نکند، 
در حالی که در ارزشــیابی با نمره دانش آموز تاش 
می کرد که حتی 25 صدم کاستی نمره اش را جبران 
کند. حتی بعضی از دانش آموزان قوی نیز به اینکه در 
ارزشیابی تفاوتی با همکاسی شان که در عمل از او 
پایین تر است، ندارد ناراضی هستند. در حقیقت این 
طرح در دانش آموزان پایه های بااتر که خود به دنبال 
رقابت با همکاسی هایشان برای بهتر شدن هستند، 
باعث بی انگیزگی می شود. شاید بتوان گفت که بیشتر 

مناسب دانش آموزان پایه های پایین تر باشد.«
پاسخ  مسئولین به انتقادها

نظام ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی با هدف 
ایجاد تغییرات بنیادی در نظام موجود ارزشــیابی و 
با رویکردهای نوین در فرایند یاددهی ـ یادگیری و 
شیوه های اثربخش ارزشیابی در شورای عالی آموزش 

و پرورش به تصویب رسید.
تأکید این نظام بر تغییر مقیاس کّمی به مقیاس 
کیفی و ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی است. 
از ویژگی های این شــیوه ارزشیابی، پویایی، کیفی 
بودن، عملکردگرایی و فرایند محوری آن است و به 
همین دلیل در فرایند یادگیری، ضعف ها و قوت های 
یادگیری دانش آموز بر اساس محتوای پوشه عملکرد 
وی شامل گزارشی از تمامی فعالیت ها، مهارت ها و 

نگرش کودک بررسی می شود.
هرچند اجرای ارزشیابی توصیفی طی سال های 
گذشته نارسایی هایی داشته و انتقاداتی به آن وارد 
است اما به تدریج جای خود را در نظام آموزشی باز 
کرده و مســئوان آموزش و پرورش در این دوره به 
دنبال اصاح ایرادات آن هســتند تا جایی که چند 
ماه گذشته رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادهایی که به 
ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مقطع ابتدایی وارد 
می شــود، می گوید: »برای رفع ابهام پایش عملکرد 
دانش آموزان را بر اســاس مصوبه 911 شورای عالی 
آموزش و پرورش اجرایی خواهیم کرد که کلیات آن 

درشورای معاونان به تصویب رسیده است. همچنین 
این موضوع در کمیســیون های شورای عالی مطرح 
شــده و با توجه به بازخوردها در حال اصاح نهایی 

است.«
وی می افزاید: »بر اســاس این طرح 10 درصد 
از دانش آموزان مقطع ســوم و ششم ابتدایی از نظر 
مهارت های اصلی خواندن، نوشــتن، حساب کردن 
و مطالعــات اجتماعی مورد پایــش و ارزیابی قرار 
می گیرند و بعد از این پایش می توانیم پاسخی دقیق و 
بر اساس پژوهش های میدانی درخصوص سطح سواد 
دانش آموزانی که بر اســاس شیوه توصیفی ارزیابی 

می شوند، ارائه بدهیم.«
اندوه و شادی والدین

 در سیستم ارزشیابی توصیفی 
والدین دانش آموزان درباره این سیستم ارزشیابی 
توصیفی در مدارس نظرات مختلفی دارند. یك عده 
از این که فرزندانشان استرسی همانند دوره خودشان 
را ندارند، خرسند هستند وعده ای دیگراما از ارزیابی 
گنگ این روزهای نظام آموزشــی در مقطع ابتدایی 

گایه دارند.
مادر یکی از دانش آموزان ابتدایی درباره سیستم 
ارزشــیابی  ارزشــیابی توصیفی می گوید: »مزیت 
توصیفی این است که استرس و ترس از امتحان در 
بچه ها از بین رفته و روابط بچه با یکدیگر و معلم شان 
بهتر شده، اما ایرادش این است که قوی، متوسط و 
ضعیف در یك سطح قرار گرفته اند. به همین دلیل 

من نمره را ترجیح می دهم.«
او در حالی که مشــکات این نوع ارزشیابی را 
بیشــتر از خوبی های آن می داند، می گوید:»با این 

شیوه بچه ها برای کسب نمره بهتر تاشی نمی کنند 
و رقابتی بین شان وجود ندارد. مثا دانش آموزی که 
17 گرفته و دانش آمــوز 20 هر دو خیلی خوب به 
حساب می آیند و به این دلیل دانش آموزان تاشی 
برای رفع  اشکاات شــان نمی کننــد. با این اوصاف 
دانش آموزان بدون رفع نواقص به پایه بعد می روند. 
شاید بتوان گفت که از معدود مزیت های ارزشیابی 

توصیفی افزایش اعتماد به نفس بچه هاست.«
وی ادامه می دهد: »نگرانی من از ادامه پیدا کردن 

این طرح در پایه هفتم است.«
محمــد اصغری، والد یکی دیگر از دانش آموزان 
مقطع ابتدایی اســت که در گفت وگو با گزارشــگر 
کیهان می گوید:»من دو فرزند دارم. یکی از آنها مقطع 
ابتدایی با ارزیابی نمرات گذرانده اســت و دیگری با 
ارزیابی توصیفی. فرزند کوچك ترم که در حال حاضر 
دانش آموز ابتدایی اســت، آن رغبت و انگیزه ای که 
فرزند بزرگ ترم برای درس خواندن داشــت ندارد. 
انگار که این کلمات توصیفی خیال بچه ها را آسوده 

کرده و دیگر درس برای شان اهمیتی ندارد.«
او ســپس با  اشاره به این که سیســتم ارزیابی 
توصیفــی در صورتی مفید اســت که دانش آموزان 
را به تحقیق تشــویق کند، می افزاید: »این سیستم 
آموزشــی در صورتی می تواند مفید باشد که بچه ها 
اقا اگر زمــان کمتری برای مطالعه می گذارند، آن 
زمان را به تحقیق بپردازند و نمود کاربردی درس ها 

را در زندگی روزمره آزمایش کنند.«
در زیــر به چند ویژگی مهم در بدنه سیســتم 

ارزشیابی توصیفی  اشاره می شود:
در ارزشــیابی توصیفی به جــای دادن نمره به 
دانش آموز از عبارت هــای کیفی مثل تاش خوبی 
داشــته ای، با تاش به موفقیت رســیده ای، برای 
موفقیت باید بیشــتر تاش کنی، بــا انجام تمرین 
بیشتر مشکل شما برطرف می شود و... استفاده شود.
ارزشــیابی توصیفــی به زمان خــاص محدود 
نمی شــود، این ارزشــیابی درکل جریان یادگیری، 
درفعالیت هــای خارج از کاس و در محیط زندگی 

جریان دارد.
تاش و رشــد کودکان همانند موفقیت 
آنان ارزشــمند اســت و فقط به موفقیت ها 
امتیاز داده نمی شود، بلکه تاش و پیشرفت 

نیز امتیاز دارد.
همان گونه که یادگیری دانش آموزان در حوزه های 
مختلف و سطوح متفاوت است، سنجش و ارزشیابی 
آن نیز باید با استفاده از ابزار هایی باشد که بتواند این 
یادگیری ها را بسنجد. پوشه کار، آزمون ها، مشاهدات 
از جمله ابزارهایی است که در ارزشیابی توصیفی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
در ارزشیابی توصیفی اصل بر ارتقای دانش آموزان 
به پایه های بااتر اســت، مگر در موارد بسیار نادر و 
زمانی که دانش آمــوزان دارای ناتوانایی های ذهنی 

باشند.
کارنامه دانش آموزان عاوه بر عملکرد درســی، 
عملکرد اجتماعی و عاطفی و جســمانی- فیزیکی 

رامنعکس می کند.
امــا به راســتی این سیســتم بــا امکانات 
فعلی آموزشــی ما همخوانــی دارد و نیازها را 

پاسخگوست؟ 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج
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تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

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

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

بنیاد تعاون ســپاه پاســداران انقاب اسامی به شناسه 

ملی 14003691943 و شــرکت صنایع معدنی شهاب 

سنگ به شناسه ملی 10101278928 و شرکت خدمات 

رفاهی اله به شناســه ملی 10101621223 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

ســهراب تقی پورآهنگر به کد ملــی 2060701163 به 

ســمت بازرس اصلــی و رضا حیدری جــوار به کد ملی 

3873858673 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۹۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۲۴6۰ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/11 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: در اجــرای مــاده 141 ایحه اصاحی 
موادی از قانون تجارت ســرمایه شرکت از طریق کاهش ارزش اسمی 
ســهام از مبلغ 301/863/000/000 ریال منقســم بــه 3/018/630 
ســهم یك صد هزار ریالی به مبلغ 25/326/305/700 ریال منقســم 
به 3/018/630 ســهم هشــت هزار و ســیصد و نــود ریالی کاهش 
یافت و ماده ششــم اساســنامه به شــرح ذیل اصاح می گردد: ماده 
6- ســرمایه شــرکت مبلــغ 25/326/305/700 ریــال منقســم به 
3/018/630 ســهم هشت هزار و ســیصد و نود ریالی با نام پرداخت 
 شده می باشد. سهام شــرکت از دو گروه به شرح زیر تشکیل می شود: 
گروه الف: عبارتســت از 2/113/041 ریال سهم که متعلق به صاحبان 
ســهام ایرانی است. گروه ب: عبارتســت از 905/589 سهم که متعلق 
به شرکت پاناسونیك کورپوریشن می باشد. شرکت می تواند با تصویب 
مجمع عمومی فوق العاده ســهام ممتاز صادر نماید. کلیه سهام شرکت 
باید به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت و با مهر شرکت 

باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت 
صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۴۴ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳6۰۸6

به استناد صورتجلسه هیئت 
امنا مــورخ 1395/9/24 و 
مجوز ســازمان هواپیمایی 
کشوری به شماره 55036 
مجوز  و   95/11/3 مــورخ 
ســازمان حــج و زیارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 و مجوز اداره کل 
گردشگری استان تهران به 
شــماره 952/126/9409 
مورخ 95/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نام موسسه 
به فرهنگی خدمات مسافرت 
هوایی گردشگری و زیارتی 
ثامن اائمــه تغییر یافت و 
اساسنامه اصاح شد.  ماده 
ماده 2 اساســنامه به شرح 
ذیل اصاح گردید: فعالیت 
در زمینه اخذ روادید، تنظیم 
و انجام مسافرت های گروهی 
داخلــی و خارجی، ذخیره 
هرگونــه خدمات  و  مکان 
گردشگری با رعایت قوانین 
و مقررات ســازمان میراث 
دســتی  صنایع  فرهنگی، 
)هرگونــه  گردشــگری  و 
تغییرات در خصوص سهام 
شرکا، مدیران، مکان فعالیت 
و تاســیس شــعبه باید با 
کل  اداره  موافقت  کســب 
صنایع  فرهنگــی،  میراث 
دستی و گردشگری استان 

تهران صورت پذیرد.(

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوائی و زیارتی 
ثامن اائمه موسسه 
غیرتجاری به شماره 
ثبت ۱6۵6۹ و شناسه 
ملی ۱۰۲6۰۱۳۵۷۲۵ 

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

1- نام مزایده گزار: دادگستری کل استان تهران
2- موضوع مزایده: فروش 26 دستگاه خودروی انواع سواری پژو و پیکان به شرح مندرج در اسناد مزایده

3- محل دریافت اســناد مزایده: تهران میدان ارگ جنب کاخ گلســتان ساختمان شــماره 2 قوه قضائیه حوزه معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی 
دادگستری کل استان تهران طبقه 4 )دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی(

4- تاریخ فروش اسناد مزایده: از روز شنبه مورخ 97/10/8 الی روز چهارشنبه مورخ 97/10/12
5- هزینه تهیه: مبلغ یکصد هزار ریال به صورت واریز وجه به حساب 4001000901001082 بنام درآمدهای متفرقه و خزانه داری نزد بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.
6- میزان ســپرده شرکت در مزایده: مبلغ ده میلیون ریال برای هر دســتگاه خودرو به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2171299005000 

سپرده دادگستری کل استان تهران نزد بانک ملی شعبه کاخ یا ضمانتنامه بانکی طبق نمونه ضمیمه اسناد مزایده به همین مبلغ می باشد.
7- مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 97/10/23

8- زمان و محل بازگشــایی پیشنهادات: زمان بازگشایی پاکات روز دوشــنبه مورخ 97/10/24 رأس ساعت یازده صبح در محل دادگستری کل 
استان تهران به نشانی فوق الذکر

9- مزایده گزار نسبت به قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
10- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

11- شرکت کارکنان دولت در مزایده آزاد است.
12- مزایده گران می توانند در ســاعات اداری )ســاعت 15-9( از تاریخ 97/10/12 لغایت 97/10/22 از خودروهای مورد مزایده در محل تهران گرمدره 

خیابان تاجبخش خیابان زرشکی پاک 753 مراجعه و بازدید نمایند.

»فراخوان عمومی مزایده«

دادگستری کل استان تهران م الف 3595

فروش خودروهای سواری مازاد بر احتیاج دادگستری کل استان تهران سال ۱۳۹۷



پاورقی
Research@kayhan.ir

 ســاعت 5/23 روز 2/8 /22 دو نفــر ســرباز 
نیــروی دول متحــده آمریکا در اثر اســتعمال 
الکلــی( در چهارراه  نوشــابه )منظور نوشــابه 
مختاری با چاقــو به طرف مــردم حمله نمودند.

 بــرای آگهی عموم، اعانی منتشــر نمایید که در 
آتیه در هر موقع پلیس هــای آمریکایی به نقاطی 
که سوء ظن داشــته باشند]رفتند[، صاحبان خانه 
درب را باز و اا درب را شکسته و وارد خواهیم شد.

قوای ارتش های متفقین از دیوار مردم باا رفتند
ســربازان ارتش هــای  اشــغالگر متفقین در کوچــه و خیابان های 
شهرهای ایران جوان می دادند و برای مردم مزاحمت ایجاد می کردند، 
مغازه های شــان را غارت می کردند، خود را محق می دانستند که بدون 
کسب اجازه به خانه های مردم داخل شده و مزاحم نوامیس مردم شوند 
و... این آزار و اذیت ها به حدی زیاد شده بود که صدای برخی مسئولین 
کشــوری هم که گوش به زنگ بیگانگان بودند، درآورد. اسنادی که در 
پی می آید تنها بازگو کننده بخش کوچکی از ســال ها  اشــغال و قتل و 

غارت ایران و ایرانی بود.
سند:

وزارت کشور 
محرمانه 

شماره 1480/387

در مورد اعام اسامی کشته 
شده ها بیشتر افراد کشته شده 
علی رغم اینکه از روی سایت 
اینترنت برداشــته شــده بود 
ولــی خیلی از آنها را از طریق 
دریافت  هم  مردمی  اطاعات 
کرده بودیــم که فکر می کنم 
حدود ســی و دو یا ســی و 
چهارتای آن کامًا محرز شده 
بود، بقیه را هم که بنا بود دنبال 
کنیم که قضیه قبرهای بهشت 
زهرا پیش آمد و آقای رضائیان 
را برکنار کردند و مســئله با 
پیچیدگی عجیبی همراه شد. 
ما از یاسوج، از شمال، از آبدانان 
تلفن داشتیم که اسامی آنها با 
لیســت مطابقت می کرد ولی 
برای احراز واقعیت فرصت نیاز 
بود و باید به آن شــهرها سفر 
می کردیم که تهدید برادران و 
قضیه عاطفه امام پیش آمد، لذا 
بهتر دیدم که هر چه سریع تر با 
بهانه حمله به دفتر خاتمه کار 
دفتر را اعام کنیم. )ص 107 

تا 119 پرونده(
محمدرضا مقیســه داســتان 
ربوده شــدن دختر [جــواد] امام 
را این گونــه بازگو می کند، مورخ 
 77-73 )صفحــات   :)88/8/17(

پرونده(
قضیه ربــودن دختر امام 
که برای نخســتین روز بود 
که آمده بود به ما کمک کند 
من را خیلی ترســاند. واقعه 
کوچکی نبود. تصورش برای 
ما خیلی سخت و تلخ بود. من 
ابتدا فکر کردم همان دوستانی 
که قبًا مراجعه کرده بودند و 
کاری  چنین  نمودند،  تهدید 
را کرده اند که از ما زهر چشم 
بگیرند. در آن شرایط انسان 
هزاران فکر و تصور به ذهنش 
خطور می کنــد. در هر حال 
فردای آن روز قصد تعطیلی 
دفتر را با ایــن بهانه گرفتم 
و [بــه دروغ] اعام کردم که 
دفتر مورد حمله قرار گرفته 

اســت. البته دفتر وقتی من 
رفتم باز بــود و همه بودند، 
ولی وقتــی آمدم دیدم همه 
رفته اند و درب بسته است و 
فکر اعام چنین مسئله ای از 
همین جا شــکل گرفت. اول 
فکر کردم کــه واقعاً به دفتر 
حمله شده، چون دفتر هیچ 
وقت ساعت 2 بسته نمی شد. 
ما معمواً تا ساعت 7 در دفتر 
حضور داشتیم. مواجه شدن با 
درب بسته، اول این تصور را 
به ذهنم زد. وقتی دیدم درب 
پلمپ نیست از همانجا زنگ 
زدم به آقای الویری که دفتر 
تعطیل شده است و به آقای 
بهشتی هم گفتم فردا هم به 
اتفاق [وحید] طایی و خانم 
ژینوس [شریف رازی] رفتیم 
دفتر، چون من کلید نداشتم. 
کلیــد من در اختیــار خانم 
منصوری بود. یک دسته کلید 
هم آقای طایی داشت. البته 
آن روز آقــای طایی آمدند 
درب را باز کردند و مقداری از 
اسناد که باقی بود را برداشتیم 
و خارج شــدیم و چند روزی 
ادامه کار را در دفتر [مجله] 
20 ســاله ها دنبال کردم و با 
توجه به اینکه دیگر تصمیم 
گرفته بودم به این کار و این 
حضور خاتمه بدهم موبایل را 
خاموش کردم و دیگر پاسخ 
کسی را ندادم، تا اینکه آقای 
اژه ای اســم مرا از تلویزیون 
اعام کرد. اعام شــدن اسم 
مــن از تلویزیــون همه را به 
وحشــت انداخته بود. از آنجا 
بــه بعد همــه می گفتند که 
در انظار حاضر نشو. قطع به 
یقین تو را دستگیر خواهند 
کرد و بااخره روز 88/7/22 

در منزل دستگیر شدم. این 
بود واقعیت کل ماجرا، قضیه 
دختر امام هم به این ترتیب 
بود که عاطفه با جمع عموزاده 
خلیلی خیلی جور شده بود و 
مادرش نگــران او بود. لذا از 
من خواســت که او را مجاب 
کنم بیاید دفتر با ما همکاری 
کند و آنجا نــرود، به همین 
جهت من از عاطفه خواستم 
که برای همکاری و همچنین 
دنبال کردن مشکل پدرش به 
ما کمک کند. قرار شد بیاید و 
کارهای کامپیوتری ما را انجام 
دهد. لذا همان روز اول که قرار 
بود صبح زود بیاید، زنگ زد و 
گفت: من ظهر به بعد می آیم. 
ایشــان  ندارد.  عیبی  گفتم: 
حدود ساعت 12 یا 1 بود که 
آمد و تا ساعت 6 بعد ازظهر 
دفتر بود. من برای اینکه راه 
دفتر تا منزلشــان کمی دور 
بود و به ترافیک بر می خورد 
کمی زودتر گفتم برود که به 
اذان و افطار برسد. حتی قبل 

از خروج چند بار تأکید کردم 
کــه بگذارید آژانــس بگیرم 
برایتان، ولی قبول نکرد. قطعاً 
شــاهد  باید  منصوری  خانم 
این گفت وگو من بوده باشد، 
چون به خانــم منصوری رو 
کردم و گفتم به آژانس زنگ 
بزنید. ولی عاطفه اصرار کرد 
که نه خودم مــی روم. البته 
ایشــان قبل از خروج از دفتر 

خیلی sms می فرســتاد. در 
هــر حال هر چــه من اصرار 
کردم ایشــان نپذیرفت ولی 
من توصیه کردم که با تاکسی 
برود. حدود دو ساعت بعد از 
خروج ایشــان از دفتر، مادر 
عاطفه زنــگ زد و گفت که 
عاطفه را ربوده اند.گفتم امکان 
نــدارد آخه او ســاعت 6 از 
دفتر خارج شد، چطور ممکن 
است روز روشن چنین اتفاقی 
افتاده باشد. مادرش مضطرب 
 sms گفت که برای من یک
فرستاد و من هم با شما تماس 
اتفاق مثل بمب  این  گرفتم. 
توی تهران ترکید. ظرف یک 
ساعت همه باخبر شده بودند. 
تلفن پس از تلفن بود که به 
ما زده می شــد و تقریباً همه 
و  محمودیان  مشــارکتی ها، 
من به سمت منزل جواد امام 
حرکت کردیم. خیلی ها آمده 
بودند و همه در تاش بودند و 
به هر کجا که فکر کنید اطاع 
دادیم و کســب خبر کردیم. 
پدربزرگ ایشان گریه می کرد، 
دایی های ایشان ناراحت بودند. 
متأســفانه وقتی من رسیدم 
مادرش با بی.بی.سی مصاحبه 
کرده بود. هر چند گفتم این 

کار شما اشتباه بود، ولی گفت 
جان دخترم در خطر اســت 
چاره ای نداشتم. من با آقای 
هر  گرفتم،  تماس  بهشــتی 
کسی را که می توانستم از او 
کمک بگیرم به کمک طلبیدم. 
آن شب خیلی بر من سخت 
گذشت. اولین روزی بود که به 
دفتر آمده بود  و روی خبرها 

رفته بود.

آغاز خبرسازی های دروغ در کمیته زندانیان
   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

قضیه دختر امام هم به این ترتیب بود که عاطفه با 
جمع عموزاده خلیلی خیلی جور شده بود و مادرش 
نگران او بود. لذا از من خواست که او را مجاب کنم 

بیاید دفتر با ما همکاری کند و آنجا نرود.

قصد تعطیلی دفتر را با این بهانه گرفتم و ]به دروغ[ 
اعام کردم که دفتر مورد حمله قرار گرفته است. 
البته دفتر وقتی من رفتم باز بود و همه بودند، ولی 
وقتی آمدم دیدم همه رفته اند و درب بسته است و 
فکر اعام چنین مسئله ای از همین جا شکل گرفت.

بدمستی اشغالگران در خاک ایران
41    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران
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مورخه 1321/4/17
وزارت امور خارجه

گزارش واصله از شــهربانی حاکی است که از اول تیرماه، روس ها از 
نصف شــب به بعد در گرگان با نردبام سر دیوارهای منازل مردم رفته، 

داخل حیاط ها را بازرسی می کنند.
وزیر کشور

192 21/4/17
بد مستی و چاقوکشی و حادثه آفرینی اشغالگران 

در تهران و شهرستانها
میگساری و مشروب خواری و مستی و سپس عربده کشی و چاقوکشی 
و راهزنی از جمله خصوصیات همیشــگی ارتش های غربی به خصوص 
آمریکاییان و انگلیســی ها بوده که این صفت رذیله به هنگام حضور در 
دیگر کشورها و سرزمین ها و اشغال آب و خاک دیگران، به سرمنشاء انواع 
و اقسام خباثت و رذالت ها و جنایات و تعرضات بدل شده است. آنچه در 

بیمارستان می برند و از قرار معلوم راننده و سربازان به واسطه استعمال 
نوشابه )الکلی( از حال طبیعی خارج بوده اند...

رئیس شهربانی کل کشور 
پاسیار 1 سیف193

چاقوکشی و شرارت سربازان آمریکایی 
سند:

وزارت داخله
اداره کل شهربانی

به تاریخ 22/4/26 نمره 2298/28728ب
وزارت کشور

بر طبق گزارش کانتری 3 معروض می دارد ساعت 22 روز 14 ماه 
جاری چند نفر سرباز آمریکایی در خیابان فارس درب خانه های  اشخاص 
منجمله خانه پرورش، کارمند وزارت دارایی واقع در کوچه گرمابه فارس 
را زده، عباس پســر نجاتعلی گماشته مشارالیه، درب را باز، سربازان که 
هر یک چاقوی کوچکی در دست داشته به مشارالیه حمله و در نتیجه 
دســت او را مختصر زخمی نموده، داخل حیاط شده که دژبان نیروی 
آمریکا رسیده، آنها را به قسمت مربوطه جلب می نماید و در ضمن پاسبان 
شماره 515 پاس میدان شــاهرضا و در مراجعت از پاس، گزارش داده 
در کوچه نامبرده چند نفر دژبان نیروی آمریکا درب خانه مســتر کریم 
دفتردار تجارتی انگلیس ها را زده، چون گماشــته مشــارالیه درب را باز 
نکرده و از روی بام از آنها استعام نموده، دژبان ها یک تیر به طرف هوا 
شلیک و سپس از منزل همسایه داخل خانه شده، پس از جستجو خارج 
می شوند و از قرار معلوم مامورین در تعقیب سربازان نیروی آمریکا بوده اند.

رئیس شهربانی کل کشور
سرتیپ اعتماد مقدم194

چاقو کشی سربازان آمریکایی در چهارراه مختاری 
سند:

شهربانی کل کشور 
وزارت کشور 

برطبق گزارش کانتری 5 معروض می دارد، ساعت 23/5 روز 8/2 /22 
دو نفر سرباز نیروی دول متحده آمریکا در اثر استعمال نوشابه )منظور 
نوشــابه الکلی( در چهارراه مختاری با چاقو به طرف مردم حمله نموده 
و دست دو نفر ناشناس را قدری مجروح و به پاسبان شماره 293 پاس 
قســمت مربوطه هم که جمعیت را متفرق می کرد، با چاقو حمله کرده 

و طرف راست ابروی او را مجروح نموده اند... سربازان مرتکب، متواری و 
مجروحین هم به کانتری شکایت کرده اند.

رئیس شهربانی کل کشور-پاسیار 1 سیف195
تعرض آمریکاییان مست به خانه های مردم

سند:
وزارت کشور

فرمانداری خرم آباد لرستان
بخشداری و شهرداری بروجرد

تاریخ 22/5/1
شماره 24586

اداره فرمانداری شهرستان بروجرد
محترما عطف به امریه شماره.... راجع به رفتار پاره ای از سربازان نیروی 
آمریکا به عرض می رساند در نتیجه مذاکره و ماقاتی که با مامورین پلیس 

آنها در شــهر به عمل آمد و از طرفی مطابق گزارشات کتبی و شفاهی 
روزانه، این چند روزه رفتار غیر انتظاری از سربازان مذکور مشاهده نشد، 
ولی در ساعت 23 شب 18 ماه جاری، سه نفر سرباز آمریکایی که گویا 
در همان موقع با اتومبیل از خارج وارد شــده بودند، به حال مســتی به 
کوچه آقای بشیر معظم رئیس پست و تلگراف رفته، چند خانه از آنجا را 
منجمله منزل آقای معظمی و حاج امین نصرت و به سایر خانه ها داخل، 
اهل خانه را متوحش تلفنا اطاع، فورا خود اینجانب به محل مذکور رفته 
و در نتیجه تجسس مامورین پلیس آنها را پیدا کرده قضایا را به آنها تذکر 
داده، سربازان مزبور را که در حال مستی و در آن کوچه بودند، جلب و 

با اتومبیل به محل قرارگاه خود اعزام داشتند.
نیز ســاعت 6 عصر 19 ماه جاری ساجین جانسن ساکن آمریکایی 
کــه خود را رئیس پلیس نظامی مامور بروجرد معرفی می کرد، به اتفاق 
عزیز آبدری مترجم خود به شهربانی آمده به وسیله مترجم اظهار داشت 
چون اکثر اوقات سوء ظنی به پاره ای از خانه ها برده می شود و می خواهیم 
داخل خانه بشویم، صاحبان خانه از باز کردن درب خودداری می نمایند 
و از لحــاظ اینکه ماموریت داریم به نقاطی که مورد ســوء ظن اســت 
داخل و بازرسی نماییم و پاره ای از صاحبان خانه درب را باز نمی نمایند، 
مجبوریم درب را شکســته داخل شــویم. لذا برای آگهی عموم، اعانی 
منتشر نمایید که در آتیه در هر موقع پلیس های آمریکایی به نقاطی که 
ســوء ظن داشته باشــند[رفتند]، صاحبان خانه درب را باز واا درب را 
شکسته و وارد خواهیم شد. چون اظهارات ایشان نسبت به این موضوع 
صورت قانونی نداشت و باعث زحمت اشخاص مورد اشکال بود و چون این 
عمل بدون حضور پاسبان و مامورین انتظامی شهر دچار اشکال می شد، 
در نتیجه مذاکرات ازمه حضوری بنابراین شد در آتیه در هر موضوع به 
هر یک از نقاط شهر سوء ظن داشته باشند، به شهربانی یا کانتری های 
هر بخش اطاع داده، مامورین شهربانی برای پیشرفت منظور به اتفاق 

رفته، مساعدت ازمه را به عمل آورند...
کفیل شهربانی بروجرد و لرستان

یاور خلیل پور196

صفحه 6
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰88

تعدادی از سربازان متفقین در حال ورود به کاباره ای در تهران

زیر می آید نمونه اسنادی است از اعمال شنیعی که ارتش های اشغالگر 
طی جنگ جهانی دوم در ایران و در حق مردم و این ملت مظلوم مرتکب 
شدند. آنچه که در تمام این سال های پس از انقاب که دست مستقیم 
شــان از جان و مال این ملت کوتاه شده، همواره در رویایشان دستیابی 

مجدد به این سرزمین و تحدید و تحقیر مردم ایران را می پرورانده اند.
سند:

شهربانی کل کشور
اداره سرکانتری 

وزارت کشور 
بر طبق گزارش کانتری 4 معروض می دارد ساعت 23/10 روز 13 
ماه جاری اتومبیل شــماره 52166 ســربازبر نیروی انگلیس که حامل 
چند نفر ســرباز و از خیابان پهلوی با سرعت زیاد به سمت ایستگاه راه 
آهن می رفته، در چهارراه پهلوی بدوا به مقر ایستگاه مامور تامین عبور 
و مرور و پس از آن در سمت چپ خیابان به درختی تصادف نموده و در 
نتیجه دژبان راننده آن و کمک راننده مجروح و سربازان مجروحین را به 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
خانم مژگان بریمانی ک.م 2161535811 آقای مهرداد مال عزیزی ک.م 1750562286 و آقای محسن نمازیان 
ک.م 2991514450 به ســمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند خانم نسرین فرهی ش م 
0532098692 به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد عباسی ش .م 326662285 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور چغازنبیل سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۱8۲58 و شناسه ملی ۱۰86۰۷۲۱۹۰6 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 با 
دریافت مبلغ 4400000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شــرکت خارج گردید. خانم عقیق عراقی به شماره ملی 0534715664 با 
دریافت مبلغ 2000000 ریال از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال به 
مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساســنامه اصاح گردید. لیســت شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: خانم ژاله 
جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4800000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 0532350634 دارای 4400000 
ریال سهم الشــرکه خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مولود عراقی به شــماره ملی 0532035925 دارای 5000000 ریال ســهم الشرکه خانم ســارا هادیان به شماره ملی 0534723179 دارای 
3900000 ریال سهم الشرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره 
ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال ســهم الشــرکه خانم مینا دره باغی به شماره ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 
آقای علیرضا یساولی شراهی به شماره ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا صفری به شماره ملی 0530697831 
دارای 2400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 0533237904 دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره 

ملی 0534206379 دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۷6۳6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲8۳۷۳

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

آگهی اباغ اجرائیه 
طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرای اسناد رسمی

شماره پرونده: 139604021035000287/1
بدینوسیله به شــرکت کشــاورزی و دامداری و مرغداری کبیر مهریز شماره ثبت: 
3358 به نشانی: یزد- مهریز- جاده کرمان- مزرعه حاجی  محمدعلی اباغ می شود 
که بانک پارســیان برای وصول مبلــغ 4/657/171/126 ریال بابت طلب بانضمام 
خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/4/1 و از این تاریخ به بعد خســارت روزانه به 
موجب قرارداد شــماره 86004187 علیه شما تقاضای صدور اجرائیه نموده و پرونده 
به کاســه 9600305 در این اجرا تشکیل و طبق گزارش مورخه 1396/6/7 مامور 
اباغ آدرس شما شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شما را معرفی نماید لذا برابر 
تقاضای وارده بشماره 35010970 طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شده یک مرتبه 
در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
اباغ انتشــار که روز اباغ محسوب می شود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق دولتی 
پرونده اقدام ننمایید طبق درخواســت بستانکار از اموال و دارایی های شما بازداشت 
و برابر مقررات اقدام خواهد شد.                               تاریخ انتشار: 97/10/10
اداره اجرای اسناد رسمی یزد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
متهم خسرو محمد ســلیمان فرزند میرزا با آ خرین آدرس الیگودرز روستای زرزم، 
به اتهام کاهبرداری اینترنتی از آقای سجاد پاپی در شعبه اول دادیاری دادسرای 
اندیمشک می تواند 30 روز پس از نشر آگهی در این شعبه به شماره بایگانی شعبه 
970337 جهــت ارایه دفاعیات خود حضور یابد در غیر این صورت مطابق قوانین 

تحقیقات ادامه خواهد یافت و منجر به تصمیم قانونی می شود.
مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه ۱ دادیاری عمومی و انقاب اندیمشک
رسول محسنی

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 115 آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشــار این 
آگهــی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار متهم ایمان وکیلی فرزند عجم به جرم 
ایراد ضرب و جرح با چاقو که به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اســت 
احضار می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از 
اتهام منتسبه در پرونده کاسه 970269 شعبه هفتم دادیاری اندیمشک موضوع شکایت مجید 
حیــدری از خود دفاع نماید. و اا در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادیاری 

تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد کرد.
دادیار شعبه هفتم دادسرای اندیمشک - علی پورالوار

آگهی اجرائیه
محکــوم له: هادی خلوجینی فرزند علی به نشــانی: همدان- میدان مفتح 

مغازه پایین شهرداری منطقه 3- تابلوسازی
محکوم علیه: نرگس مبارزخواه فرزند محمدرضا مجهول المکان

 به موجب رای شماره 69 تاریخ 96/2/18 شعبه 129 شورای حل اختاف که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 7/400/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 400/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
خسارت تاخیر و تادیه در حق خواهان ضمنا نیم عشر دولتی محاسبه خواهد 
شــد. به استناد ماده 29 قانون شــوراهای حل اختاف مصوب سال 1394 
محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 

مفاد رای بدهد واا اقدامات ازمه قانونی معمول خواهد گردید.
قاضی حوزه ۱۲۹ شورای حل اختاف همدان

م الف 3714

آگهی اجرائیه
محکــوم له: هادی خلوجینی فرزند علی به نشــانی: همدان- میدان مفتح 

مغازه پایین شهرداری منطقه 3- تابلوسازی
محکوم علیه: فریبا علی یار خدابنده لو مجهول المکان

 بــه موجب رای شــماره 61 تاریخ 96/2/18 شــعبه 129 شــورای حل 
اختــاف که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 600/000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه در حق خواهان ضمنا نیم عشر 
دولتی محاسبه خواهد شد. به استناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختاف 
مصوب ســال 1394 محکوم علیه مکلف اســت پس از اباغ این اجرائیه 
ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم بــه و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهــد واا اقدامات ازمه قانونی 

معمول خواهد گردید.
قاضی حوزه ۱۲۹ شورای حل اختاف همدان

م الف 3715

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کاســه 96/43 له بانک صادرات اســدآباد و علیه شرکت 
تعاونی گوســاله پرواری بومی افشــار به نمایندگی محمد نبی و بهمن و ابوالقاسم 
عبــاس قهرمانی ششــدانگ پاک ثبتی 66/291 ملکی مدیونیــن فوق به انضمام 
کلیه مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه و عرفیه و با عرصه و سالن و اعیانی 
مغازه ها و دیوارکشی و امتیازات برق سه فاز KW 120 ملکی مدیون فوق که برابر 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 9/476/000/000 ریال موارد وثیقه سند 
رهنی شماره 7021 مورخ 1387/11/9 تنظیمی دفترخانه 30 همدان مورد ارزیابی و 
قطعیت قرار گرفته و از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از ساعت 9 الی 12 
روز سه شنبه مورخ 1397/10/25 و در محل اجرای ثبت اسدآباد از مبلغ ارزیابی آغاز 
و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رســمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و 
ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1397/10/10                    تاریخ مزایده: 1397/10/25
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و اماک اسدآباد م الف 611

آگهی مزایده
به موجب پرونده کاســه 342/79 اجرای حقوقی محکوم علیه آقای عبدالنبی حمزه نیا محکوم هســت به فروش و 
در حق آقایان محمد خســروی و صحنعلی روزبهی بابادی با توجه به اینکه در این خصوص دارای منزلی به شــماره 
108 فرعی از 7 و 8 بخش 5 شوشتر به نشانی: شعیبیه، روستای حمزه، منزل عبدالنبی حمزه نیا که توسط کارشناس 
رسمی قیمت پایه آن به ترتیب 276/564/000 ریال ارزیابی گردیده در روز دوشنبه مورخ 97/10/25 از ساعت 9 الی 
10 از طریق مزایده با حضور نماینده دادســتان عمومی و انقاب شوشــتر در محل اجرای احکام شورای حل اختاف 
دادگســتری شوشتر به فروش خواهد رســید متقاضیان می توانند در جلسه مزایده در وقت و ساعت مقرر فوق حضور 
یابند مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و به بااترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید از برنده مزایده ده 
درصد قیمت مزایده اخذ خواهد شد و الباقی باید ظرف یک ماه به صندوق دادگستری واریز گردد داوطلبان می توانند 

در صورت تمایل جهت بازدید سه روز قبل از مزایده به اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند.
موسایی فر- مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان شوشتر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قدرت پورمحمدحیدرلو دارای شناســنامه شــماره 369 به شرح دادخواست به کاســه 67/97/701207ش از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نورس حمیدی بشناسنامه 10 در تاریخ 1397/6/12 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر اســت به:  1- قنبــر پورمحمد حیدرلو -ش ش 4 
نــام پدر فرامرز- ش ملی 2755246359- همســر متوفی  2- قدرت  پورمحمد حیدرلــو -ش ش 369 نام پدر قنبر- ش ملی 
2752199449- فرزند متوفی 3- مائیکه پورمحمد حیدرلو -ش ش 444 نام پدر قنبر- ش ملی 2752200196- فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به اســتناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 6۷ شورای حل اختاف ارومیه- تاج الدین شاهمرادی

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی هیئت حل 

اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک اندیمشک
واقع در بخش چهار و سیزده اندیمشک به شرح ذیل می باشد:

اداره ثبت اســناد و اماک اندیمشک مســتنداً به ماده 3 قانون تعیین و تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 مجلس شورای اسامی و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن اسامی متقاضیانی 
که به استناد قانون مذکور تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت نموده اند و هیئت حل اختاف برابر آراء صادره 
تصرفات مالکانه و بامعارض آنها را محرز تشــخیص داده جهت اطاع عموم در دو نوبت به شــرح ذیل 

آگهی می نماید:
1- آقای حســن لطفی زاد فرزند حســین در ششدانگ قســمتی از یک باب دکان به مساحت کلی 20/85 
مترمربــع از پاک 9 اصلی بخش 4 اندیمشــک خیابان امام خمینی بین خیابان های کردوالی و ســعیدی 
خریداری شــده از آقای احمد قلمبر و شــرکاء به موجب رای شــماره 139760317015001115 مورخه 
97/09/26 هیئت تعیین تکلیف ثبت اندیمشک 2- آقای کاظم سپهر فر فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی آبی به مســاحت 80000 مترمربع از پاک 9/3481 اصلی بخش 4 اندیمشک واقع 
در اندیمشــک جاده سد دز جنب جاده چمگلک به موجب رای شــماره 139660317015002857 مورخه 
1396/11/30 هیئت تعیین تکلیف ثبت اندیمشک. 3- آقای علیرضا محمودوند فرزند رضا در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 160000 مترمربع )16 هکتار( از پاک 17/3 اصلی واقع در بخش 13 
الوار گرمسیری به آدرس اراضی موسوم به قلعه بردی خریداری شده ازطرف عباس سپهوند به موجب رای 

شماره 139760317015000784 مورخه 1397/05/14 هیئت تعیین تکلیف ثبت اندیمشک.
لذا بنابر ماده ســه آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مقرر گردید 
به منظور اطاع عموم مراتب را در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی که درصورت اعتراض اشخاص نسبت 
به اصل مقرر گردید ظرف دو ماه از تاریخ انتشــار نوبت اول، اعتراض خود را به اداره ثبت تحویل و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تحویل اعتراض گواهی طرح دعوی مرجع محترم قضایی را به این اداره تحویل دهند 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنًا 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/26
ثبت اسناد و اماک اندیمشک - نادر رضایی میرقاید

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان مهری هیکی دادخواســتی به طرفیت خوانده غضنفر وحیدیان به خواســته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه 
نموده که به کاســه 970423 ثبت این شــعبه و رای مورخ 97/11/14 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین 
شــده است لذا چون خوانده مجهول المکان می باشد به دســتور ریاست محترم دادگاه و به استناد به ماده 73 
قانون آ.د.م. دادگاه های عمومی و انقاب مصوب 1319 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراانتشــار درج تا 
خوانده ضمن اطاع از وقت رســیدگی جهت اعام آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشت دادخواست و 

ضمائم به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک مراجعه و اا دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
صدیقه محمدیان پور - مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اندیمشک

آگهی مزایده مورد وثیقه
به موجب پرونده اجرائی کاســه 9500042 له بانک ملت اسدآباد و علیه شاه حسین 
نجفی فرزند محمدحسین بشماره شناســنامه 429 ششدانگ پاک ثبتی 1136/21 
اصلی ذیل  الثبت 4438 دفتر 22 صفحه 276 بنام راهن فوق مورد وثیقه ســند رهنی 
شماره 8173 مورخ 1390/5/15 تنظیمی دفترخانه 1 اسدآباد با حدود اربعه مندرج در 
ســند ثبتی که ساختمانی است در دو طبقه و اعیانی 360 مترمربع کاربری مسکونی 
و نمای آن از سمت کوچه فاقد نما و از سمت حیاط سیمانی و دارای انشعابات کامل 
چهارگانه دارای پارکینگ به انضمام کلیه مســتحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه 
و عرفیه که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/500/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 
1397/10/25 و در محل اداره ثبت اســدآباد از مبلغ ارزیابی آغاز و به بااترین قیمت 
پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شــد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی 
غیرمترقبــه گردد، مزایــده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام 

می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1397/10/10                                   تاریخ مزایده: 1397/10/25
کامران متقی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اسدآباد

برابر رای شــماره 97/1267 مورخ 97/9/24 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای نصرت اله سرخوش فرزند شــکراله بشماره شناسنامه 887 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت 24149/39 مترمربع در قســمتی از پاک 48 اصلی مزرعه بید جهت الحاق به ملکی 
دیگر متقاضی 48/155 اصلی واقع در اســدآباد اراضی روستای مزرعه بید خریداری از مالکان رسمی آقایان 
1- صحبــت اه اکبری 2- رحمت اه فرزند صحبت 3- مراد مرادی فرزنــد نادعلی 4- صفات اه محمدی 
فرزنــد جان اه 5- کیومرث باقری فرزند نجات 6- علی قنبر فرزند حیــدر 7- ایمان حیدری فرزند قنبرعلی 
8- علی پشــوتن فرزند حاجی قربان 9- شمس  الهه زیوری فرزند میرزاخان 10- عبداه زیوری فرزند حسن 
11- حیات خان اســدی فرزند رحمت 12- حاجی قربان 13- شــکراه ســرخوش 14- علی حیدری فرزند 
بیرامعلی 15- یداه شــهبازی فرزند نامــدار 16- قدرتعلی قربانی فرزند امامعلی 17- امیرقلی حیدری فرزند 
قربانعلی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
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 یک ماه 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: 97/10/10                                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و اماک اسدآباد م الف604

به تاریخ 97/08/14 در وقت فوق العاده جلســه شــورای حل اختاف شهر عسلویه به تصدی 
امضاءکنندگان ذیل تشــکیل است پرونده کاســه 97/1152 تحت نظر شورا پس از بررسی 
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی اعام و با استعانت به خداوند منان مبادرت به 

صدور رای بشرح ذیل می نماید.
»رای شورا«

درخصوص دادخواســت خواهان آقای خالد دریایی فرزنــد احمد به طرفیت خواندگان 1( علی 
خوش بجاری جفرود فرزند ابراهیم 2( آقای محمد خوشــبجاری جفرود فرزند ابراهیم به آدرس 
مجهول المــکان دائر بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال بابــت فروش ابزارآات صنعتی به 
انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خســارات قانونی 
وارده، شــورا با بررســی و امعان در پرونده و اظهارات شهود، معرفی شــده توسط خواهان و 
دعــوت از طرفین و اینکه خواهان اعام نموده که هیچ گونه آدرســی از خوانده ندارد علی هذا 
شــورا ازطریق جراید کثیراانتشار مبادرت به نشر اباغیه نموده و با این اوصاف نیز خوانده در 
محضر شــورا حاضر نگردیده و ایحه یا دفاعیه ای از وی واصل نشــده، علی هذا شورا دعوی 
خواهان را محمول بر صحت دانســته و به استناد ماده 9 شوراهای حل اختاف و مواد 198 و 
519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی از باب تسبیب در حق 
خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیســت روز پس از تاریخ 
اباغ قابل واخواهی در شــورای حل اختاف و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

شورای حل اختاف شهر عسلویهدادگاه محترم شهرستان عسلویه می باشد.

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
بابت پرونده اجرایی کاسه ۹6۰۰۰۳۹

بانک پارســیان به استناد سند رهنی شــماره 83131 مورخ 1385/03/25 تنظیمی دفترخانه 3یزد علیه آقای 
علی  دهقان نیری به عنوان وام گیرنده و راهن مبادرت به صدور اجراییه نموده که پس از تشــکیل پرونده به 
کاسه 9600039 اجراییه در تاریخ 1396/08/17 از طریق نشر آگهی، به متعهد اباغ قانونی گردیده است و 
پس از جری تشریفات قانونی مورد وثیقه که عبارت است از شش دانگ پاک ثبتی 93 فرعی 11157 اصلی 
واقع در شــهرک صلواتی مهریز بخش 34 یزد مورد ثبت در صفحه 313 دفتر 45 ذیل ثبت 6171 که ســند 
مالکیت آن بنام علی دهقان نیری صادر گردیده اســت با حدود و مشــخصات شماا: به طول 30متر به کوچه 
12متری شــرقا: به طول های 2/80 متر و 10 متر به کوچه 10متری جنوبا: به طول 32 متر به پاک 92 فرعی 11157 
غربا: به طول 12متر به پاک 94 فرعی 11157 حد فاصل با مجاورین پی  اشتراکی است حقوق ارتفاقی ندارد به مساحت 
ششدانگ 382 مترمربع، ملک مذکور به صورت خانه مسکونی با نمای بیرونی، سیمان سفید و نمای پیشگاه حیاط سنگ 
همراه با نرده ســنگی که سقف آن تیرآهن و پشــت بام آن ایزوگام می باشد و شامل یک زیرزمین در جلوی حیاط و یک 
سرویس بهداشتی داخل حیاط می باشد که زیرزمین با سقف تیرآهن و دیوارها سیمان سفید می باشد که به صورت انباری 
درآمده اســت و شامل یک اطاق در پشــت بام می باشد که دیوارها و کف آن سیمان کاری شده بود و ساختمان مسکونی 
شــامل ســه اطاق خواب که دیوارها گچ کاری شده و کف آن موزائیک بود و دارای یک هال پذیرائی می باشد که دیوارها 
تا یک متر سنگ  جاوید سفید و مابقی گچ کاری شده و کف آن موزائیک  می باشدو دارای یک پاسیو)گلخانه( با دیوارهای 
کاشــی شــده و درب و پنجره آلومینیوم می باشــد و همچنین دارای آشپزخانه که تا سقف کاشــی کاری شده و کف آن 
سرامیک می باشد و دارای کابینت آهنی می باشد و دارای سرویس بهداشتی شامل حمام و دستشوئی که دیوارها تا سقف 
کاشــی کاری شده و کف آن سرامیک می باشــد و همچنین دارای سر بام با نرده های سنگی می باشد و دارای امتیاز آب 
و برق و گاز و تلفن می باشــد، واقع در شهرک صلواتی مهریز که به موجب ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
2/083/600/000 )دو میلیارد و هشتاد و سه میلیون و ششصد هزار( ریال ارزیابی گردیده است و در روز چهارشنبه مورخ 
1397/11/03 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و اماک مهریز واقع در بلوار امام خمینی مهریز از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 2/083/600/000 )دو میلیارد و هشتاد و سه میلیون و ششصد هزار( ریال 
شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود، ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، تلفن 
و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طبق اعام بستانکار مورد مزایده بیمه نمی باشد. تاریخ انتشار: 1397/10/10
علیرضا دهقان منشادی 
رئیس ثبت اسناد و اماک مهریز

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1397603170070003591 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضی خانم زهرا محمودیان بهبهانی اصل فرزند رمضان به شناســنامه شــماره 
359 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861140606 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
183/25 مترمربــع مفروز و مجزی شــده از پاک 5520 اصلی واقــع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رسمی مجید، نجف، حاجی، عزیز، فضل اله و محمد شهرت همگی عبداله زاده 
فرزندان علیشــاه محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/10                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1397603170070003583 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان  بهبهان تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی خانم لیا صحت نژاد فرزند عبدالرســول به شناسنامه شماره 214 صادره از گچساران به شماره 
ملی 4269512121 در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 23/65 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پاک 5749/3 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی شمس اله رحیمی، منصور 
رحیمی و ورثه شمشــیر دانائی )به نام های: اکبر، عزیزاله، مهدی، شاهرخ، حســن، حسین و جعفر( و ورثه 
صفر )به نام های: حمزه، مصطفی، عباس، صدیقه و سوســن شهرتین دانائی و گل خانم قنبری و بلقیس 
دانائی مقدم همگی ورثه صفر( و عطری وصولت دانائی و همی بس شــوکت، عشــرت و کفایت شهرت 
همگی دانائی و گلشاه علیزاده و گل خانم قنبری همگی ورثه شمشیر( محرز گردیده  است. لذا مشخصات 
متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/10                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

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

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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پاکسازی جنگل
 مجازات آتش زننده درختان 

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به حکم جالب 
قاضی جوان گالیکشی، گفت: محکوم زیست محیطی در استان 
گلســتان به جای آتش زدن درختان و تهیه ذغال، به پاکسازی 

جنگل کمک می کند. 
هادی هاشمیان اظهار داشت: قاضی شهرستان گالیکش، فردی را که 
درختان جنگلی را می برید و به ذغال تبدیل می کرد به پاکسازی پارک 
جنگل گلستان محکوم کرد. وی افزود: این فرد مکلف است با همکاری 
اداره منابع طبیعی شهرستان گالیکش، حاشیه جاده پارک ملی گلستان 

را تمیز کند.
وی اضافه کرد: براساس قانون این فرد باید به سه ماه حبس محکوم 
شود اما از آنجا که این فرد فاقد سابقه کیفری است قاضی او را به اجرای 

خدمات عمومی رایگان در زمینه حفظ محیط زیست محکوم کرد.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
گونه های مختلف از پرندگان مهاجر در مســیر مهاجرت در 

تااب ها و آب بندهای پارس آباد مغان فرود آمده اند.
محمد خداپرســت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با 
اعام این مطلب افزود: پارس آباد مغان به عنوان نخستین کریدور مهاجرت 
پرندگان مهاجر از مناطق سردسیر روسیه و شمال اروپا تعداد قابل توجهی 
از این پرندگان را در آب بندها، تااب ها، شــالیزارها، حاشیه رودخانه ها و 

مزارع برای استراحت و زمستان گذرانی میزبانی می کند.
وی گفت: ســاانه بیش از 32 هزار قطعــه پرنده در قالب 72 گونه 

مختلف فقط در تااب سمیل مغان قابل شناسایی می باشد.
وی افزود: بیش از 300 قطعه پرنده حمایت شده غاز پیشانی سفید 

کوچک وارد تااب سد میلغان شده است.
وی گفت: غاز پیشــانی ســفید به همراه زنگوله بــار از باارزش ترین 
پرنده هــای مهاجر در منطقه هســتند که جز ء پرندگان حمایت شــده 

بین المللی محسوب می شوند.
شهردار:

همدان فقط عنوان کانشهری  را دارد
همدان- خبرنگار کیهان:

شــهردار همدان با بیان اینکه کانشهری همدان طی سال 
88 در هیئت دولت تصویب شده گفت: بعد از 9 سال تنها عنوان 
کانشهری به همدان رسیده و سهمی از اعتبارات نداشته است 
اما باید نمایندگان مجلس و مســئوان دولتی در احقاق حقوق 

این کانشهر بکوشند.
عباس صوفی در جمع خبرنگاران با اشــاره به الحاق چهار روستا به 
محدوده شــهری همدان اظهار کرد: در حال حاضر هم این چهار روستا 
در داخل شهر هستند و از شهرداری خدمات دریافت می کنند و دعوای 
کانشهر شدن یا نشدن با الحاق این چهار روستا تنها باعث می شود حق 
شــهر نادیده گرفته شود زیرا 90 درصد بودجه شهر توسط مردم تأمین 

می شود و حداکثر 10 درصد اعتبارات ملی داریم.
وی از راه اندازی دفتر خدمات شهر و سامانه پاسخگویی 137 خبر داد 
و افزود: قرار شده است پروژه تقاطع شهید همدانی با حمایت شهرداری 

ادامه یافته و در شهریور ماه 98 به بهره برداری برسد.
صوفی از جابه جایی بازار پرندگان از نقطه توریستی شهر و ساماندهی 
وانت بارها و همچنین انتقال آب های سطحی از میدان 9 دی به رودخانه 

روبه روی باغ بهشت خبر داد.

اهواز - خبرنگار کیهان:
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری کارون گفت: روستای »علوه« به 
یک مقصد پرجاذبه گردشــگری در همسایگی 

کان شهر اهواز تبدیل می شود.
»حســن ناصــر« افزود: روســتای علــوه دارای 
ظرفیت های گردشگری مزرعه ای و نیز نقطه ای برای 
گردش های بوم گردی در شهرســتان کارون است و 
بسیاری از گردشــگران در سراسر خوزستان و نقاط 
مختلف ایران و فعاان میراث فرهنگی، مستندسازان، 
راهنمایان تورهــای داخلی و دانشــجویان از جمله 
گروه هایی هســتند که از این روســتا و ظرفیت های 
گردشگری آن دیدن کرده و از نزدیک با صنایع دستی 
و سوغات محلی روستا از جمله دوغ، غذاها و آئین های 

آن آشنا شدند.
ناصــر افزود: در آینده یک موزه اســناد را نیز در 

شهرستان کارون دایر خواهیم کرد.
وی افــزود: به زودی همه دیوارهای این روســتا 
کاه گلی شــده و هیچ دیوار سنگی در این روستا دیده 

نخواهد شد.

فرار سرمایه گذاران
 در مازندران

یکی از ظرفیت های مهم اســتان مازندران، صنعت گردشگری و 
حوزه های مرتبط با آن است. در بخش گردشگری هزار راه نرفته و کار 
نکرده داریم که باعث شده چهره ای ناهمگون و نامطلوب از مازندران 
در حوزه گردشگری به نمایش گذاشته شود! و غم انگیزتر از همه این 
ماجرا، ناکارآمدی، بی تحرکی و بی عملی برخی دستگاه های مسئول 
و اجرائی در بخش گردشــگری و اقتصادی اســتان است که مزید بر 

علت شده است.
متاســفانه یکی از مشکات در حوزه ســرمایه گذاری مازندران 
عدم حمایت ها و کمک به ایجاد ســاز و کار مورد نیاز است. امری که 
طی این ســالها مغفول و مکتوم مانده اســت! و اگر قرار باشد امنیت 
سرمایه گذاری در استان مورد توجه قرار نگیرد »نه از تاک نشان خواهد 

ماند نه از تاکنشان!«
امیدواریم همه مســئوان اعم از فرمانداری شهرستان ساری به 
عنوان نماینده عالی دولت و سازمان گردشگری به عنوان متولی این 
حوزه و مسئوان قضایی، انتظامی و اداره کل منابع طبیعی با اقدامی 
شایسته و عاجل از فرار سرمایه گذاران و فعاان این بخش مهم استان 
جلوگیری نمایند تا شــاهد شــکوفایی ظرفیت های بالقوه در عرصه 

گردشگری برای توسعه استان باشیم.
ساری- حسین علیزاده

رشت- خبرنگار کیهان:
وزیــر راه و شهرســازی گفت: پروژه 
راه آهــن قزوین - رشــت در دهه اول 

اسفندماه امسال افتتاح شود.
محمد اسامی در حاشیه بازدید از پروژه خط 
آهن قزوین - رشت در جمع خبرنگاران افزود: 
ایــن پروژه ریلی برای اتصال به مناطق فراتر از 
قفقاز و ترانزیــت کاا برای ما از اولویت باایی 

برخوردار است.
وی ادامه پروژه خط ریلی قزوین - رشت و 
اتصال آن به آستارا را نیز مهم خواند و گفت: با 
اتصال خط ریلی به آستارا ، حمل کاا از جنوب 
شرقی آسیا و حوزه اقیانوس هند به شمال قفقاز 
و بخشی از اروپای شرقی، به تقریب به یک سوم 

زمان مسیر کشتیرانی کاهش می یابد و به همین 
نسبت برکاهش قیمت تمام شده نیز تأثیر دارد. 
وزیر راه و شهرسازی تردد از خط ریلی منتهی 
به آستارا را یکی از بهترین مسیرها برای ترانزیت 
کاا عنــوان و اضافه کرد: باتوجه به افتتاح خط 
آهن آستارا-آســتارا خأ موجود میان رشت به 
آستارا از طریق بخش جاده ای تکمیل می شود تا 
با احداث مسیر ریلی، مسیر با قطار سپری شود.
وی با  اشــاره به اینکه ادامه مسیر قزوین - 
رشت به آستارا جزو اولویت هاست اظهار داشت: 
امیدواریــم پس از برگــزاری مناقصه و تعیین 
پیمانکار، شــروع عملیــات اجرایی را با تعیین 
زمانبندی در سال آینده در دستور کار قرار دهیم.

این گزارش حاکی اســت اول آذرماه امسال 

قطار قزوین - رشت حرکت آزمایشی خود را با 
حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه از ایستگاه قزوین آغاز کرده بود و 
قرار است این خط ریلی با حضور رئیس جمهوری 

افتتاح شود. 
راه آهن قزوین - رشت به طول 164 کیلومتر 
احداث شــده که 70 کیلومتر آن در محدوده 

جغرافیایی استان قزوین قرار دارد. 
راه آهـــن قزوین - رشت بصـورت یـک 
خطه، بـا سرعـــت 160 کیلومتر در ساعت 
برای قطارهای مسافربری و 120 کیلومتر در 
ساعت برای قطارهای باری از ایستگاه رشت 
دوشــاخه شده که یک شــاخه به بندرانزلی 
متصل شــده و شاخه دوم آن به شهر مرزی 

آستارا منتهی می شود.
این طرح عاوه بر آنکه از لحاظ حمل  و نقل 
داخلی بار و مســافر برای استان های قزوین و 
گیان اهمیــت دارد، از نظر ایجاد یک کریدور 
ریلــی جدید برای صادرات و واردات کشــور و 
همچنین ترانزیت کاا از مناطق شمالی کشور 
به خلیج فارس و آب های آزاد بین المللی و دیگر 

کشورهای همسایه ایران بسیار مهم است. 
ساخت پروژه راه آهن قزوین - رشت از سال 
1385 آغاز شده و این خط ریلی قادر خواهد بود 
ساانه 10 میلیون تن بار را حمل و سه میلیون 

و 800 هزار مسافر را جابجا کند. 
برای احداث این پروژه افزون بر یک هزار و 

850 میلیارد تومان هزینه شده است.

تبریز- خبرنگار کیهان:
دبیر کل کمیســیون ملی یونســکو، از 
تأســیس و فعالیت »بنیاد شمس و موانا« و 
»پایگاه اســتانی یونسکو« در تبریز حمایت 

کرد.
»حجت اه ایوبی« گفت: تبریز زادگاه شــمس 
اســت و باید محل تأسیس و فعالیت بنیاد شمس 

و موانا باشد.
وی افزود: با در نظر گرفتن سابقه قدیمی و بسیار 
غنی تاریخ و فرهنگ تبریز نخستین پایگاه استانی 
)محلی( یونسکو در ایران، در تبریز ساخته می شود.

ایوبی در دیدار با محمدرضا پورمحمدی استاندار 
آذربایجان شرقی اظهار داشت: برخی به بهانه دفن 
بودن شمس در خوی، خواســتار راه اندازی بنیاد 

شمس و موانا در آن شــهر هستند ولی با توجه 
به اینکه تبریز زادگاه شــمس تبریزی می باشد و 
آرا، نظرات و اندیشه های شمس در این شهر شکل 
گرفته است، بهترین مکان برای تأسیس و فعالیت 
»بنیاد شمس و موانا« شهر تبریز است. ضمن آن 
که طبق مصوبه می توان پایگاه اســتانی یونسکو را 

در تبریز ایجاد کرد.
وی در عین حال از قرار گرفتن تبریز در فهرست 
شهرهای کتاب دنیا خبر داد و گفت: تاش می شود 
تبریز در سال 2021 شهر کتاب شود و در فهرست 

شبکه شهرهای کتاب دنیا قرار گیرد.
پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی نیز ضمن 
درخواست از یونسکو برای تأسیس پایگاه یونسکو 
در تبریز، از این شــهر بعنــوان »دارالعلم« قدیم و 

»دیار عامه ها« نام برد و بر لزوم معرفی شایســته 
آثار فرهنگ و تاریخ تبریز به مردم دنیا، تأکید کرد.
همچنین در دیدار ایوبی با ایرج شــهین باهر، 
شهردار تبریز، تبریز مهد فرهنگ اسامی می باشد 
و در جریان اهدای اولین نشان یونسکو به محمدعلی 
موحد در دانشــگاه تهران، دکتر موحد خواســتار 
تأسیس دفتر یونسکو در تبریز شدند و ما به همین 

منظور در تبریز هستیم.
شهردار تبریز گفت: تبریز آماده همکاری های 
ازم و کامل با یونسکو برای تأسیس پایگاه استانی 
آن ســازمان و نیز راه اندازی بنیاد شمس و موانا 
اســت. وی با اشــاره به دفن 400 شاعر معروف و 
قدیمی در مقبره الشــعرای تبریز، آن را نشان مقام 

باای فرهنگی این شهر دانست.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان 
قزوین گفت: تجهیزات گرمایشی 2400 کاس 

درس قزوین غیراستاندارد است.
عسگر علی جوانبخت با  اشاره به اینکه 25 درصد 
از کاس های استان قزوین نیازمند استانداردسازی 
هســتند، بیان کرد: برای استانداردســازی 2 هزار 
و 400 کاس نیازمنــد 350 میلیــارد ریال اعتبار 

هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان آوج 90 درصد 
کاس های مدارس استانداردسازی شده و 10 درصد 

باقی مانده است.
این مســئول اضافه کرد: در الموت شــرقی و 

غربی هرکجا که گاز وجود دارد، استانداردســازی 
تجهیزات گرمایشی صورت گرفته ولی مدارسی که 
این انرژی را ندارند از بخاری های نفتی کاربراتوری 

استفاده  شده است.
جوانبخت با بیان اینکه بیشــتر در روستاها از 
بخاری های نفتی کاربراتوری استفاده می شود، ابراز 
کرد: در آموزش وپرورش ناحیه  دو قزوین و شهرستان 

آبیک و البرز به هیچ عنوان از این بخاری ها نداریم.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین 
اظهار کرد: در الموت شرقی و غربی استان، تجهیزات 
گرمایشی استاندارد در برخی کاس های این منطقه 

وجود ندارد.

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
 مدیر کل راه و شهرســازی استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: احداث تونل زره در استان چهارمحال 
و بختیاری به عنوان یکی از پروژه های مصوب دور دوم 
سفرهای استانی رئیس جمهوری  است که با یک هزار 

و 400 متر طول در دست اجرا است. 
داریوش حسینی افزود: تاکنون بیش از 700 کیلومتر از 
حفاری این تونل انجام شده و مابقی نیز تا نیمه نخست سال 
آینده به اتمام خواهد رسید. وی اضافه کرد: با بهره برداری از 
این طرح بیش از 5 نقطه حادثه خیز و پرخطر حذف و جاده 
اصلی شــهرکرد به سمت سد کارون 4 و استان خوزستان، 
20 کیلومتر کوتاه تر خواهد شــد. حسینی تصریح کرد: این 
تونل در زیرکوه ســوخته و گردنه زره در حال حفاری است 
که با بازگشــایی این تونل، افزایش تردد جاده ای از مســیر 
شــلمزار، ناغــان، کارون 4 و ایذه، بــار ترافیکی بروجن به 
لردگان کاهش پیدا می کند. وی از اختصاص 400 میلیارد 
ریال اعتبار برای حفاری، تجهیز و ایمن ســازی تونل زره از 
اعتبارات ملی خبر داد و افزود: نیمه نخست سال آینده این 
تونل بازگشایی می شود. مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری همچنین اعام کرد: برای تکمیل پروژه در دست 
احداث جاده کمربندی بین شهرستانی شهرکرد به سامان 

30 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
حسینی افزود: این اعتبار به منظور تملک اراضی حاشیه 
جاده و معارضات نیاز است که در صورت تخصیص اعتبار این 
جاده نیمه نخست سال آینده به بهر ه برداری خواهد رسید.

مشــاور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
گفت: برای هر استان یک سامانه بالن ارتباطی 
تا اواخر فصل بهار سال 98 راه اندازی می شود که 
ارتباطات ازم را در مواقع بحران ایجاد می کند.

صادق بیک پور در نشســت ستاد مدیریت بحران 
استان کرمان افزود: راه اندازی بالن های ارتباطی مصوب 
شده و در مرحله تخصیص اعتبار است و در راه اندازی 

این سامانه استان کرمان در اولویت قرار دارد. 
وی با بیان اینکه فاز نخست رادیو ترانک در استان 
کرمان بهره برداری شد گفت: فاز نخست این شبکه با 
هزینه 150 میلیارد ریال ، 32 شهر و بیش از 2 هزار 

روستا را تحت پوشش قرار داده است. 
وی ادامه داد: فاز دوم این پروژه نیمه اول سال 98 
بهره برداری می شود که تمامی شهرها و شهرستان ها و 
سه هزار و 897 روستا را تحت پوشش قرار می دهد. 

بیک پور افــزود: برای واردات تجهیزات شــبکه 
بی سیم رادیو ترانک در گمرک مشکاتی بوجود آمد 
که خوشــبختانه رفع شده و این تجهیزات اینک وارد 
کشور شده است.  وی عنوان کرد: قبل از پایان امسال 
تجهیزات وارداتی در استان ها توزیع می شود که سهم 

کرمان نیز تحویل داده می شود.

فرود پرندگان مهاجر به تااب های 
پارس آباد مغان

بیشترین نام انتخابی
اصفهان- خبرنگار کیهان:  مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: 
امیرعلی، علی، امیرحســین، حسین، محمدحســین و در میان دختران فاطمه، 

زهرا، حلما، آوا و زینب پنج نام اول امسال بوده است.
حسین غفرانی با بیان اینکه میانگین سن ازدواج مردان در شش ماهه سال 
جاری 22/8 و زنان 32/5 سال بوده است، ابراز داشت: در طول سال گذشته گاه 

به 24 در زنان و 28 در مردان نزدیک شده است.
وی اضافــه کرد: یک میلیــون و 103 هزار و 546 نفر از جمعیت ما زیر 15 
سال هستند و این در حالی است که هر چه افزایش پیدا کند زیربنای جمعیتی 

بهتری را شاهد هستیم.
غفرانی اضافه کرد: پیش بینی می شود در سال 1403 یا 1404 وارد جریان 
افزایش ســالمندی در استان می شویم و برای ایجاد جمعیت متوازن حداقل هر 

خانواده باید دو فرزند داشته باشد.
کسب رتبه نخست نماز

همدان- خبرنگار کیهان: دبیر شورای اقامه نماز وزارت کشور گفت: استان 
همدان موفق شد در سال 96 با اجرایی کردن برنامه های وزارت کشور درباره نماز 

صاحب رتبه نخست شود.
حسن قشقایی اظهار کرد: در سال 96 استان همدان موفق شد در بخش های 
تشــکیل و برگزاری کارگروه اقامه نماز، بررســی وضعیت اقامه نماز در راه های 
مواصاتی، نظارت بر سامانه های سفری، برگزاری نشست های ویژه مدیران درباره 
نماز، برگزاری اجاس های شهرســتانی  و اســتانی نماز، توانمندسازی بانوان در 
تربیت نسل نمازخوان و حمایت مادی و معنوی از سمن های فعال در عرصه نماز 

حائز رتبه نخست کشور شود.
بهره برداری از آبرسانی

*  مدیر امور آب و فاضاب روســتایی شهرستان اســدآباد از افتتاح شبکه 
آبرسانی روستای سیراوند با هزینه کرد 500 میلیون تومان، همزمان با دهه فجر 

سال جاری خبر داد.
احد احدی ایمان با اشاره به فرسودگی شبکه آبرسانی روستایی سیراوند گفت: 
در راستای اصاح شــبکه مذکور، همزمان با استانداردسازی انشعابات، اجرای 6 

کیلومتر شبکه آبرسانی نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین ضمن اشاره به اجرای پروژه  مخزن آبرسانی روستای چنارعلیا،  
گفت: این مخزن با حجم 500 مترمکعب با اعتبار 450 میلیون تومان هم اکنون در 
حال اجراست که با اتمام کار مخزن مذکور 2 هزار و 20 نفر از جمعیت روستای 

چنار علیا را تحت پوشش قرار می دهد
عملیات نهال کاری

ساری- خبرنگار کیهان: عملیات نهال کاری، احیاء و غنی سازی عرصه های 
جنگلی به وسعت 66 هکتار در منطقه لفور سوادکوه با اعتبار 288 میلیون تومان 

از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انجام شد.
معــاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری مازندران منطقه 
ساری گفت: عملیات اجرایی 66 هکتار از عرصه های جنگلی در منطقه اسکلیم 
رود لفور شیرگاه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و توسط جوامع محلی با 

نظارت حوزه معاونت امور جنگل انجام شده است.
محمدرضا جهان آراء گفت: تاکنون، پیشرفت 90 درصدی داشته و مابقی اجرای 

این پروژه با مساعد شدن شرایط آب و هوایی انجام خواهد شد.
ذخیره  نمونه سلول بنیادی

* مدیر عامل شــرکت فناوری بن یاخته های رویان گفت: 110 هزار نمونه 
ســلول بنیادی بند ناف در کشور ذخیره ســازی شد که سهم استان مازندران 5 

هزار نمونه است.
ضرابی با بیان اینکه دانش سلول های بنیادی در چند سال گذشته انقابی در 
عرصه پزشکی ایجاده کرده است افزود: 31 استان در خصوص سلول های بنیادی 
فعالیت دارند که استان مازندران از استان  های پیشتاز و پیشرو در این زمینه است.

وی گفت: درمان  بیماری های خون چون تااسمی، کم خونی های مادرزادی، 
سرطان های خونی ام اس، آلزایمر و... با کمک این سلول ها عملی خواهد بود.

توزیع ماسک فیلتردار
اهواز- خبرنگار کیهان: مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه در 
دو سال اخیر بیش از یک میلیون ماسک تنفسی تهیه و بین خوزستانی ها توزیع 
شده است، گفت: توزیع ماسک فیلتردار موجب شده است که حداقل گروه های 

حساس برای مقابله با گرد و خاک ایمن شوند.
کیامرث حاجی زاده گفت: گرد و خاک پدیده ای است که به ابربحران تبدیل 
شده اســت و ما توانستیم در سال گذشته بیش از 40 هزار هکتار از کانون های 
گرد و خاک داخلی را کنترل کنیم. همچنین کنترل همین میزان از کانون های 
گرد و خاک در سال جاری با اعتبارات صندوق ملی توسعه در حال انجام است.

وی بیان کرد: امسال نیز برنامه ریزی شده است و در شهرستان هایی که بیشتر 
درگیر خاک هستند از جمله جنوب، جنوب شرق، شرق، مرکز و قسمتی از شمال 
خوزســتان ماسک فیلتردار توزیع می شود و تأمین ماسک ها در شهرستان هایی 
که کمتر دچار گرد و خاک می شوند نیز از طریق شهرداری ها انجام خواهد شد.

حاجی زاده یادآور شد: 600 هزار ماسک فیلتردار که بین مدارس خوزستان 
توزیع شد، با اعتباری حدود یک میلیارد تومان تهیه شده است.

آموزش رایگان کپوبافی
* یکی از کارآموختگان اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
دشت آزادگان در حرکتی خیرخواهانه به صورت رایگان به توانخواهان دختر شهر 

سوسنگرد آموزش کپوبافی داد.
این هنرمند صنایع دستی شهرستان دشت آزادگان با نام »عادل برکتی« که 
کارآموخته اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان است 
تصمیم گرفت تا با حرکت انسان دوســتانه خود به چند توانخواه مرکز دخترانه 

مهرتابان سوسنگرد آموزش رایگان کپوبافی بدهد.
برکتی که عضو انجمن صنایع دســتی شهرســتان دشت آزادگان است در 
حرکت انسان دوســتانه خود به 15 نفر از معلوان ذهنی اما مســتعد این مرکز 
توانخواهــی آموزش کپوبافی داد که مورد اســتقبال این توانخواهان قرار گرفت. 
در همین راســتا با هماهنگی سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری دشت آزادگان و مدیر مرکز توانخواهان دخترانه مهرتابان مقرر شد 
پس از پایان دوره، نمایشــگاه مشترک توانخواهان و کارآموختگان صنایع دستی 

در مرکز شهرستان برگزار شود.
رد صاحیت شهردار

رشت- خبرنگار کیهان: شهردار منتخب شورای اسامی شهر رشت رد 
صاحیت شد.

»حامد عبدالهی« که آبان ماه سال جاری از سوی شورای اسامی شهر رشت 
بعنوان شصت و ششمین شهردار این شهر انتخاب شده بود، از سوی وزارت کشور 
رد صاحیت شــد. علوی رئیس شورای اسامی شهر رشت اظهار داشت: پس از 
رد صاحیت »حامد عبداللهی« توسط وزارت کشور، اعضای این شورا با برگزاری 
نشســتی، گزینه های جدید تصدی شهرداری رشــت را بررسی کردند و بزودی 

شهردار جدید به مردم رشت معرفی می شود.
سفیر ورزش

تبریز- خبرنگار کیهان: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 
تبریز سفیر ورزش همگانی شد.

علی مجدآرا، رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور در جریان دیدار با 
حجت ااسام محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز نشان سفیر ورزش همگانی 

را به وی اهدا کرد.
مجــد آرا در توجیه ایــن امر به حضور امام جمعه شــهر در پیاده روی ها و 

همایش های کوه روی اشاره کرد.
امام جمعه تبریز نیز در سخنانی خواستار ورزش رایگان برای محات حاشیه 

شهر شد.
تجلیل از پژوهشگران برتر

* طی مراســمی در تبریز از 20 پژوهشــگر برگزیده دانشــگاهها تقدیر به 
عمل آمد.

اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: ســاانه حداقل 2000 پایان نامه و رساله 
در دانشــگاه ها نوشته می شــود. »محمدرضا پورمحمدی« افزود: بین رشته های 
دانشگاهها توازن وجود ندارد و برای همین نوعی خأ در امور دانشگاهی به چشم 
می خورد. وی با اشــاره به این که مقاله نویســی برای دانشجویان توسط برخی 
مؤسسات، بای جان دانشگاهها گردیده و افرادی در اطراف دانشگاه ها از این راه 
برای خود دکان باز کرده اند به آیین نامه جدید مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: 
مطابق این آیین نامه پلیس و قوه قضائیه با امر مقاله نویســی به این شکل، مانند 

مبارزه با قاچاق برخورد خواهند کرد.

کیش میزبان جشنواره مطبوعات
 و رسانه های مناطق آزاد

کیش- خبرنگار کیهان: 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی این جزیره 
برای برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه های مناطق 
آزاد کشور با رویکرد معرفی ظرفیت های بین المللی این جزیره 

در مرداد سال آینده در این جزیره خبر داد. 
غامحسین مظفری مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به اقدام های انجام  شده برای تشکیل خانه مطبوعات کیش، تاکید 
کرد: برگزاری این جشنواره به عنوان اولین اقدام خانه مطبوعات در دستور 
کار قرار گرفته و این خانه متولی این رویداد فرهنگی و رسانه ای است. 
وی همچنیــن بــر ایجاد مــوج و حرکــت رســانه ای در معرفی 
ظرفیت هــای بین المللــی جزیــره کیــش تاکیــد و آن را رســالتی 
مهــم بــرای مطبوعات و رســانه های ایــن جزیره دانســت و گفت: 
 رســانه و مطبوعــات می تواننــد ظرفیت هــای بی بدیــل اقتصادی،

فرهنگی و گردشگری این منطقه را به جهان معرفی کنند. 
وی افزود: جزیره کیش سرشار از ظرفیت ها و برخوردار از قابلیت های 
بی بدیل برای بین المللی شدن اســت که معرفی این جاذبه ها نیازمند 

برنامه ریزی و ایجاد موج رسانه ای است. 
در نشســت هم اندیشی اصحاب رســانه و مدیرعامل منطقه آزاد، 
نمایندگان رسانه ها و مطبوعات در سخنان جداگانه مهمترین، نظرات خود 
را در خصوص امور اطاع رسانی، مشکات جزیره مطرح و خواسته های 

این صنف را بیان کردند. 

وزیر راه و شهرسازی:

راهآهنقزوین-رشتدههاولاسفندماهافتتاحمیشود

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی کشور 
گفت:  58 میلیارد تومــان اعتبار در مناطق 
سیل زده غرب مازندران برای کارهای عمرانی، 
ساماندهی رودخانه ها و تثبیت روستاها و کمک 
باعوض مسکن، ساخت، تعمیرات و معیشت 
مردم سیل زده غرب  مازندران هزینه می شود.
علیرضا تابش افزود: برای تملک زمین و جابجایی 
منازل مســکونی  در مسیر سیل، اعتباراتی در نظر 
گرفته شــده و برای جا به جایی خانه های تخریب 

شده ســیل اخیر هم که در حاشیه رودخانه ها واقع 
بودنــد، مبلغ 10 میلیون تومان تســهیات اضافی 

پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمی که در سطح 
ملی و اســتانی برای سیل زدگان گرفته و اجرا شده، 
پرداخت تسهیات 11 میلیون تومانی برای خانه های 
آسیب دیده شهری و 10 میلیون تومانی به خانه های 
مسکن روســتایی در نظر گرفته شــد ولی اکنون 
صاحبان خانه هایی که در مسیر رودخانه ها بودند و 
تخریب شــدند اگر زمین خود را جا به جا کنند 10 

میلیون تومان تسهیات بیشتر دریافت می کنند.
رئیس بنیاد مسکن با ابراز رضایت از روند بازسازی 
مناطق سیل زده تنکابن، گفت: برای مناطق سیل زده 
تنکابن 35 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در نظر گرفته 
شــده که تاکنون 20 میلیــارد تومان آن تخصیص 

یافته است.
وی یادآور شــد: این اعتبارات برای ساماندهی 
روســتاهای ســیل زده و رودخانه های همجوار این 

روستاها هزینه خواهد شد.
تابــش از پرداخــت 23 میلیــارد تومان کمک 

باعوض برای ساخت و تعمیر مسکن مناطق سیل زده 
تنکابن خبــر داد و گفت: تســهیات بانکی مردم 
خســارت دیده به زودی  پس از اباغ به بانک های 

شهرستانی به مردم پرداخت می شود.
خسارت  سیل مهرماه برای مازندران  بیش از 700 
میلیارد تومان برآورد شد که از جمله آن تخریب بیش 
از 12 دهنه پل و آسیب رساندن به بیشتر از 2 هزار 
و 500 واحد مسکونی، 10 ها واحد تجاری  و صنعتی 
و همچنین زمین های کشاورزی، زیرساخت های اولیه 

مانند راه و دیگر تاسیسات بوده است.

مرحله دوم بیمارستان شهدای شهرستان 
با حضور وزیر بهداشت، درمان  سرپل ذهاب 
و آموزش پزشکی و اســتاندار کرمانشاه به 

بهره برداری رسید. 
بخشی از این بیمارستان در زلزله 7/3 ریشتری 
سال گذشته کرمانشاه آسیب دیده بود، که با افتتاح 
آن این بیمارستان با تجهیزات کامل و تخصص های 
مختلف  آماده ارائه خدمات درمانی و بهداشتی است. 
این بیمارستان با کمک دولت و خیران تجهیز و آماده 

بهره برداری شد.
برای نوســازی، مقاوم ســازی و تجهیز فاز دوم 
بیمارستان شهدای سرپل ذهاب 20 میلیارد تومان 
هزینه شــده که از این میزان هفت میلیارد و 500 
میلیون تومان برای تجهیزات و 12 میلیارد و 500 
میلیون تومان برای ساخت و ساز و کارهای عمرانی 

هزینه شده است.
متراژ این بیمارســتان پنج هزار متر مربع است 
که قبل از زلزله 7/3 ریشــتری سال 96 دارای 56 
تخت بود و اکنون 15 تخت به آن اضافه شــده و به 

71 تخت ارتقا یافته است.
بیمارستان شهدای سرپل ذهاب دارای 2 بخش 
زنان و مردان، ســه اتاق عمل، زایشگاه، آزمایشگاه، 

سونوگرافی، رادیولوژی و سی تی اسکن است.
اتاق های عمل و زایشــگاه قبل از زلزله در این 
بیمارستان وجود نداشت که اکنون به این بیمارستان 

اضافه شده است.
بخش دیالیز با هشت تخت به بیمارستان شهدای 
سرپل ذهاب اضافه شده است که قبل از زلزله 7/3 

ریشتری سال گذشته فاقد آن بود.
همچنین فاز نوسازی شده بیمارستان حضرت 

با حضور وزیر بهداشت
مرحله دوم بیمارستان شهدای شهرستان سرپل ذهاب بهره برداری شد

ابوالفضل )ع( شهرستان مرزی قصرشیرین با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.
برای نوسازی این بیمارستان 96 تختخوابی در 

مجموع یک میلیارد تومان هزینه شده است.
بیمارســتان حضرت ابوالفضل )ع( قصرشیرین 
حدود 6 هزار متر مربع زیربنا دارد و دارای بخش های 
مختلف مانند بخش مردان و زنان، اطفال، داخلی، 
آی سی یو و اتاق عمل است و به دلیل مرزی بودن 
پذیرای بیماران عراقی نیز هست و بخش بین الملل 

آن فعال است.
افتتاح بیمارستان موقت

 ثاث باباجانی 
بیمارستان موقت شهرستان زلزله زده و مرزی 
ثاث باباجانی از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. 
وزیر بهداشت در حاشیه مراسم تجلیل از خیران 
سامت در هتل کسری قصرشیرین از طریق ارتباط 
ویدئو کنفرانس با معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه مستقر در محل بیمارستان موقت 

ثاث باباجانی این بیمارستان را افتتاح کرد.
وزیر بهداشت در این مراسم با قدردانی از زحمات 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در جریان بازسازی 
خسارات وارده به واحدهای بهداشتی و درمانی گفت: 
مجموعه وزارت بهداشت به تعهدات خود در مناطق 

زلزله زده استان کرمانشاه عمل کرده است.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، ابراز امیدواری 
کــرد که بیمارســتان دائمــی ثــاث باباجانی با 
تاش بیشتر اســتاندار کرمانشاه هرچه سریعتر به 

بهره برداری برسد.
بیمارستان موقت ثاث باباجانی 22 تخت دارد 
و برای ساخت آن چهار میلیارد تومان هزینه شده 

است.
این شهرستان هم اکنون فاقد بیمارستان است 
و تا زمــان بهره برداری از بیمارســتان دائمی آن، 

بیمارستان موقت فعالیت می کند.
بیمارستان موقت ثاث باباجانی دارای بخش های 
جراحی عمومی، بیهوشی، داخلی، اطفال و عفونی 

است.
در هشــتمین سفر وزیر بهداشــت و درمان و 
آموزش پزشکی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
40 پروژه بهداشتی و درمانی به بهره برداری رسید.

در این ســفر، 13 پروژه بخش دانشــگاهی با 
اعتباری بالــغ بر 270 میلیارد ریال به بهره برداری 

رسید.
بهره برداری از خانه بهداشت خیرساز در 

سرپل ذهاب 
خانه بهداشت روستای زلزله زده »مشک نار« به 
نمایندگی از 22 خانه بهداشت شهرستان زلزله زده 
سرپل ذهاب با حضور سید حسن قاضی  زاده هاشمی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هوشنگ 

بازوند استاندار کرمانشاه به بهره برداری رسید. 
کار ساخت این خانه بهداشت از آذر سال گذشته 
شروع و در مهر ماه سال 97 به پایان رسید است. 

در مجموع 22 خانه بهداشت شهرستان سرپل 
ذهاب در جریان زلزله 7/3 ریشتری 21 آبان سال 

96 تخریب شده بود، به بهره برداری رسید.
بــرای هر خانه بهداشــت 240 میلیون تومان 

هزینه شده است.

تخصیص 58 میلیارد تومان اعتبار برای سیل زدگان غرب مازندران

»علوه«
 کاه گلی می شود

نصب بالن ارتباطی
 در استان ها

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو:

»بنیاد شمس و موانا« در تبریز تأسیس می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان:تجهیزات گرمایشی 2400 کاس درس قزوین غیراستاندارد است
»تونل زره« فاصله چهارمحال و بختیاری 

به خوزستان را کوتاه می کند
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شما معموا بازیگر گزیده کاری هستید. 
چرا پیشنهاد بازی در ســریال »مینو« را 

پذیرفتید؟
برای بازی در ســریال ها وسواس و دقت ازم 
را در انتخاب آنها دارم و معموا پیشــنهادهایی 
را می پذیــرم کــه برای مخاطب جــذاب بوده و 
ماک های فنی درآن رعایت شــده باشد. سریال 
»مینو« ویژگی هایی داشت که آن را قبول کردم. 
چراکه متفاوت تر ازسریال هایی بود که تا کنون از 

تلویزیون پخش شده است.
از جمله این ویژگی ها این است که قصه این 
سریال عاشــقانه جذابیت خاصی برایم داشت و 
برای من دوست داشتنی بود چرا که کاراکتر رضا 
که نقش آن را ایفا می کنم، یک کاراکتر عاشقانه ، 
صادق، ساده و درواقع به شدت جسور است که به 

دنبال عشقش تا پای جان می جنگد.
درباره فضــای جنگی و مضمون دفاع 
مقدس در ســریال »مینو« چه برداشتی 

دارید؟
از قســمت پانزدهم این سریال ماهیت قصه 
تغییر می کند و تا پایان آن ادامه دارد. قصه سریال 
»مینو« در این مقطــع با وقوع جنگ در جنوب 
کشور به ویژه درآبادان و خرمشهر همراه می شود. 
مخاطب  ناگهان شاهد اولویت های مشترک بین 
آدم ها می شــود و آن هم یک نوع عشق به وطن ، 
خاک و ناموس است که همه یکپارچه به دفاع از 
خاک میهن بر می خیزند. در حقیقت از قســمت 
پانزدهم به بعد روایت دفاع مقدس در این سریال 
رو به اوج مــی رود و اتفاقات عجیبی می افتد که 
مخاطبــان این ســریال را غافل گیر خواهد کرد. 
ماهیت دفاع مقدس یک جورهایی خود عشــق 

است. 
قصه ســریال »مینو« یک اثــر متفاوت دفاع 
مقدس اســت که تا حاا کمتــر درتلویزیون در 
قالب یک ســریال به آن پرداخته شــده اســت. 
تصویر محاصره ۴۵ روزه مردم خوزستان در آغاز 
دفاع مقدس در این سریال و دفاع جانانه آنان در 
مقابله با دشمن که به تصویر کشیده شد برای من 

بسیارجذاب بود. 

رایزنی ها درباره تغییر مدیر مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی آغاز شده است. سید مهدی 
طباطبایی نژاد که بیش از پنج ســال است بر مســند مهمترین مرکز تولید مستند ایران تکیه زده، در 
مصاحبه ای از احتمال تغییر خود و اینکه قرار است به صداوسیما بازگردد، سخن گفته. تغییر در مدیریت 
مرکز گسترش مستند و سینمای تجربی، اولین و شاید مهم ترین تصمیم سرپرست سازمان سینمایی 

خواهد بود. 
 اکنون بیش از آنکه مرور کارنامه طباطبایی نژاد در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، اهمیت 
داشــته باشد، که البته کارنامه پرباری هم نیســت، این  بحث که چه کسی جایگزین وی خواهد شد، 

اهمیت پیدا کرده است. 
مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی، بعد از بنیاد فارابی دومین زیر مجموعه قدرتمند و مهم 
سازمان سینمایی است و سکاندار سینمای مستند در ایران محسوب می شود. این مرکز همچنین متولی 
برگزاری جشــنواره سینما حقیقت است، جشــنواره ای که برند جشنواره های مستند در ایران به شمار 
می رود. از ســوی دیگری، چند ســالی است که مخاطبان عام سینما به سینمای مستند و تماشای این 

گونه آثار در سالن های سینما تمایل پیدا کرده اند. 

صف های طوانی تماشای آثار مستند در جشنواره ها، نشان دهنده افزایش روزافزون میل به تماشای 
آثار مستند در ایران است. همین موضوع جایگاه مرکز گسترش را بیش از گذشته در شکل گیری آینده 

سینمای ایران به نمایش می گذارد.
تحول مدیریتی در مرکز گســترش می تواند بزرگ ترین فرصت برای دگرگونی سینمای مستند 
ایران باشد. تحول در مدیریت این مرکز، به صورت مستقیم بر تحول در سینمای مستند نقش دارد. 
پس در اولین گام، حسین انتظامی باید به گزینه ای فکر کند که در کارنامه اش، نشان داده باشد که 
توانایی ایجاد تحول را دارد. دومین موضوع مهم این است که مدیر مرکز گسترش باید مانند سینمای 
مستند که مرکز کشف استعدادهای جوان در مستندسازی است، توانایی ارتباط با جوانان مستندساز 
را داشــته باشد و حداقل با روحیات جوانان مستندســاز آشنا بوده و جنس نگاه آنها را به سینمای 
مســتند، درک کند. چابکی در مدیریت، سومین محوری است که در تصمیم گیری برای جایگزین 
مهدی طباطبایی نژاد اهمیت دارد. مدیر آتی مرکز گسترش باید به این مرکز چابکی و طراوت بدهد. 
انتخاب درست سرپرست سازمان سینمایی می تواند آینده روشنی برای سینمای مستند و سینمای 

کشور در کل، رقم بزند.

تهیه کننده سریال »مینو« گفت: این سریال، رشادت ها و مقاومت جانانه مردم بی دفاع خرمشهر 
و آبادان را در آغازین روزهای جنگ تحمیلی به تصویر کشیده است. 

مهدی همایون فر تهیه کننده سریال »مینو« در گفت و گو با خبرنگار کیهان ضمن تشریح ابعاد 
تولید این مجموعه گفت: ســریال »مینو« داستانی متفاوت ازعشق و وطن دوستی مردمان جنوب 
کشــورمان است که درنخستین روزهای جنگ تحمیلی جانانه و با کمترین امکانات دفاعی از شهر 

و دیار و ناموس خود دفاع کردند. 
وی با اشاره به اینکه سریال »مینو« در ۲۷ قسمت ۴۵ دقیقه ای تهیه و تولید شده است گفت: 
موضوع کل داســتان این سریال مربوط به روزهای دفاع مقدس است که شخصیتی به نام رضا که 
عباس غزالی درآن ایفا نقش کرده است از جوانان جسور و غیور جنوب است که در تاطم عشقش 
به دختردایی اش مینوســت، اما داستان ســریال در ادامه با وقوع جنگ تحمیلی وارد فاز جدیدی 
می شــود. داستان سریال از قسمت پانزدهم تا پایان کاما دســتخوش تغییرات می شود که برای 

مخاطبان جذاب تر خواهد شد. 
تهیه کننده سریال »مینو« باعنوان اینکه اگرچه مجموعه مینو با حال و هوای عشقی بین رضا 
و مینو آغاز شــده اما داستان ازقسمت پانزدهم تا پایان این سریال وارد فاز جدی و جدید خود که 

فضای جنگ و دفاع مقدس مردم آبادان و خرمشهر است می شود. 
وی همچنین درباره مراحل ســاخت این ســریال گفت: با حمایت و مســاعدت سازمان اوج و 
موسسه روایت فتح کار تولید این مجموعه از اردیبهشت سال گذشته شروع شد و پس از هفت ماه 
فیلمبرداری آن به پایان رســید و تقریبا از اواخرســال ۹۶ کار تدوین این سریال انجام شد و نهایتا 

خرداد امسال هم کارهای مونتاژ و موسیقی آن را انجام دادیم. 
همایون فر همچنین گفت: بیشتر لوکیشن های این سریال، دکورهای بازسازی شده فضای دفاع 

مقدس در تهران و بوستان وایت بود و فقط به مدت ۱۵ روز درخرمشهر فیلمبرداری کردیم.
تهیه کننده ســریال »مینو« با انتقاد از ســازمان صداوسیما و عدم حمایت این سازمان از روند 
تولید سریال مینو گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت و پشتیبانی از تولید 
مجموعه هایی با مضمون دفاع مقدس و دستور موکد ایشان به دست اندرکاران و مسئوان فرهنگی 

کشور متاسفانه سازمان صداوسیما به غیراز پخش این سریال حمایتی از ما نکرد.

ای کاش وقتی با یک فیلم ایدئولوژیک و محتوازده ای مثل »بمب« روبروییم، 
می توانســتیم امیدوار باشیم که ااقل مقدمات و ابتدائیات فرم و تصویر و ادوات 
سینمایی- حداقل تکنیکش، اگر نه فرم- لحاظ شده باشد، نه اینکه ما با مجموعه 
تصاویری روبرو باشیم که همه چیز را از قبل در ذهن ما فرض کرده و هیچ چیز 
را تدارک ندیده جز زیبایی بصری دهه شصتی با حرکت دوربین شاعرانه و قاب 
بندی های کارت پستالی! خب؛ این چه کاری است؟! می رفتیم نمایشگاه نقاشی 
یا شهرک های ســینمایی یا آلبوم های خانوادگی مان را زل می زدیم. خیلی هم 
دقیق تر ومســتندتر و جذاب تر و البته »نوستالژیک تر« از فیلم شما دوستان هم 

بود! گاف های شما را هم نداشت!
به هر حال؛ »بمب، یک عاشــقانه« دومین اثر پیمان معادی -که به عنوان 
یــک بازیگر مورد احترام نگارنده اســت- در مقام کارگردانی پس از تجربه هایی 
که در حوزه نویسندگی و بازیگری داشته، فیلم چندپاره، گسسته، کند و ابتری 
اســت و شاید این کندی و ابتر بودن بیشترین و دقیق ترین وجوه فیلم باشد. ما 

دقیقا با یک چند پاره روبروییم.
از فضای هجوآمیز و طنازانه مدرسه با آن همه  اشارات و کنایات و لودگی های 
تند و رادیکال مدیر و ناظم و معلم ها گرفته تا قاب بندی های شــیک و زمخت 
»نوســتالوژی گرا«ی فیلم از دهه شصت و دوران جنگ، که رسما فیلم را هم از 
نفس می اندازد و هم در یک دو قطبی عجیب و گسستگی مهیب گرفتار می کند. 
معلوم اســت که نه در مقام نویسندگی و نه در مقام کارگردانی توجه یا توانایی 

فایق آمدن بر این دو گانه نادرست وجود نداشته است.
خب؛ در خاصه داستان فیلم آمده است: در میانه سال های جنگ و در اوج 
بمباران های تهران، روزگار با بیم و ترس می گذرد. اما عشق و دل دادگی و زندگی 

و امید، هراس ملموس مرگ را به فراموشی مي سپارد؛ رفتگان در کلماِت زندگان 
تکرار مي شوند. مرگ، سؤال مطلق است و عشق، ابهام مکرر. »بمب؛ یک عاشقانه« 

با کورسوی امیدبخش زندگی کار دارد نه با سیاهی مطلق مرگ.
ما که از این انشــاپردازی ها چیزی نمی فهمیم و باید برویم ســراغ فیلم تا 
ببینیم موضوع چیســت. بنابراین اجازه دهید جور دیگری خاصه داستان فیلم 

بمب را مرور کنیم:
ایرج )پیمان معادی( و میترا )لیا حاتمی( زن و شــوهری فرهنگی هستند 
که در تهران سال ۶۶ و در میانه بمباران ها دچار سردی شده اند و قهر کرده اند. 
آنها آن قدر به انتها رســیده اند که حتی پس از شنیدن صدای آژیر قرمز هم به 
پناهگاه نمی روند و چیزی برای از دست دادن ندارند. از طرفی یکی از شاگردان 
ایرج در نوجوانی عاشق دختر همسایه شده است و به همین دلیل معتقد است 
که بمباران را دوست دارد و در این مسیر به خطرهای کودکانه دست می زند. و 
البته ضلع سومی هم هست که مربوط می شود به عشق میان سرباز کشته شده 

در جنگ و دختر وامانده در میانه حسرت و دلدادگی!
خب؛ البته قصه فیلم در واقع با هیچ یک از این خرده پیرنگ های ابتر و بی حال 
شروع نمی شود و فقط وقتی نشانه های شروع را می بینیم که نیمچه روایت فیلم رخ 

می نماید: پسر بچه ای در حین بمباران و وضعیت قرمز که همه  اهالی ساختمان 
در پناهگاه دور هم جمع شــده اند، عاشق دختر همسایه شان می شود. ابد یک 
»نگاه شــاعرانه کــه به جنگ یا مفاهیمی همچون مــرگ، رنگ و بوی دیگری 
می دهد.« از اینجاســت که فیلم یک موقعیت گسســته را شکل می دهد و وارد 
فضای مدرسه می شود وکل حال و هوایش عوض شده و وارد هجو و فانتزی- و 
نه طنز- می گردد. فیلم ابد می خواهد نگاهی کنایه آمیز به وضعیت آن سا  ل های 
بچه  مدرسه ای ها هم داشته باشد. که البته به دلیل کینه های شخصی فیلمساز 
از بعضی چیزها و برخی مفاهیم و موقعیت ها، عما کارکرد خودش را از دســت 

می دهد و دافعه برانگیز می شود.
فیلم »بمب« به خصوص در آغاز، سکانس ها و پان های کارت پستالی و مثا 
نوستالژیکی را تدارک می بیند که در ادامه روایت، هیچ کارکردی ندارد و البته کند 
بودن ریتم فیلم هم مزید بر علت می شود و حال و همراهی را از مخاطب می گیرد.

اما شاید بتوان یکی از مهم ترین گره ها و مشکات جدی فیلمنامه را در بی وجه 
و زمخــت و ابتر بودن رابطه میان زوج جوان ردیابی کرد؛ در اینجا ما با بدترین 
بخش گسسته فیلم روبروییم. رابطه ای که اصا معلوم نیست آغاز و انجامش چه 
بوده، چرا به بن بســت و سردی و بی تعلقی کشــیده شده و اصا جایگاهش در 
فیلم چیست. مختصر آلمان ها و افکت هایی هم که در فیلم جاسازی شده بیش 
از حد سهل انگارانه و سست است و بعید است حتی مخاطب سهل گیر و ساده 

پسند را هم قانع کند.
البته فیلم بمب خیلی کوچکتر از آن اســت که بتواند ادعاهای ایدئولوژیک 
قلنبــه را در خود بپروراند ولی فیلم چنیــن کاری کرده و چنان ادعاهایی را در 
خود تلنبار نموده و جا به جا به مخاطب یادآوری می کند! که البته این مسئله، 

بیشتر و پیشتر از همه در سکانس های پرت افتاده و بیرون زده مدرسه و حالت 
دفرمه و هجوآلود آن فضا رخ می نماید.

اینکــه آیا ما با یک اثر ضد جنگ روبروییم؟ آیا در حال نقد و تخریب و 
هجو فضای آموزشی دهه شصت هستیم؟ اینکه آیا نیم نگاهی به تلخی های 
حضور ســربازان در جنگ داریم و فارغ از همه مفاهیم آرمانی و ارزشی، در 
حال نمره دادنی مکانیکی و صرفا دنیایی- بر اساس معادات ماتریالیستی- به 
جنگ و تبعاتش هســتیم؟ اینکه اساسا تصویر و تصور ما از خود جنگ چه 
بوده و چه شده و چه هست، تا بعد برسیم به مفهوم ضد جنگ و بسنجیم 
که آیا دریافت و فهمی اســتاندارد و قابل دفاع از این مقوله داریم یا نه؟ و 
مهم تر از همه اینکه این تصویرسازی سینمایی آیا اساسا بر پایه یک درک و 
دریافت قابل تبیین هست یا نه، بالکل همگی روی هواییم و معلق در فضا؟! 
حاا گیریم که این فضا، با پان های کارت پســتالی فیلم بمب، تزیین هم 

شده باشد یا نشده باشد!
گفتیم که »بمب، یک عاشــقانه« فیلم چندپاره، گسسته، کند و ابتری 
است. و شاید این کندی و ابتر بودن بیشترین و دقیق ترین وجوه فیلم باشد. 
ما دقیقا با یک چند پاره روبروییم و این را هم باید بگوییم که این مختصات 
بــد و نقص های وخیم، بیش و پیــش از اینکه به مفاهیم و محتویات فیلم 
مربوط باشد، به مقوله فرم و ارزش های سینمایی اثر برمی گردد.در واقع و 
به عبارت دیگر اصا نیازی نیست وارد بحث های فرامتنی یا نقد مبتنی بر 
مفاهیم محتوایی فیلم شویم چرا که فقدان فرم و ساختار لرزان و نامستحکم 
فیلــم اصا راهی به دیار بحث هــای ایدئولوژیک فیلم باقی نمی گذارد و به 
تعبیر دیگر بحث بمب اصا به آن مقوات نمی رسد و در همین ابتدای فرم 

متوقف می ماند!
البته فیلم برای اپوشانی این نکات، انصافا تمهیدات خوبی را تدارک دیده و 
مقدمات جذابی را فراهم کرده؛ زوج بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین، نماهای 
کارت پســتالی محمود کاری، بازی خود او، بخش گسسته طنز-هجو- فیلم با 
حضور بازیگر معروف شب های برره- سیامک انصاری- و البته موارد دیگری که 

ردیف کردنش در اینجا دردی را از »بمب« دوا نمی کند!

مهدی همایونفر، تهیه کننده:

 روایتگر عشق، ایثار و مقاومت مردم خرمشهر 
» مینـو«

گفت وگوی کیهان با »عباس غزالی« 
به بهانه بازی در سریال »مینو«

دفاع مقدس
 خوِد عشق است

»مینو« یک سریال عاشقانه در ژانر دفاع مقدس است که این شب ها از شبکه 
یک سیما پخش می شود. این سریال در قالب یک درام عاطفی و خانوادگی، ایثار و 
مقاومت مردم آبادان و خرمشهر را در دوران دفاع مقدس به تصویرکشیده است. 
عباس غزالی، از بازیگران بی حاشیه اما جوان و خوش استعداد سینما و تلویزیون 
ماست که در سریال »مینو« نقش آفرینی می کند. به بهانه پخش این سریال، با 

عباس غزالی گفت وگو کردیم که از نظر می گذرد.               رسول شماعی ورزنده

بازی در نقش یک جوان پرشور خرمشهری 
چه تأثیری بر شما دارد و چطور توانستید به 

این نقش نزدیک شوید؟
من متولد تهران هســتم اما به شدت ارادت 
خاصی به مردمان جنوب دارم و به همین خاطر این 
نقش را پذیرفتم و سعی کردم که لحن و گویش 
صحبت کردن من نزدیک به لحن و آهنگ و گویش 
آن منطقه )خرمشهر وجنوب( شود. البته در این 
مــورد خاص، یعنی لهجه جنوبی، ابتدا کارگردان 
ســریال به دایلی نمی پذیرفت که در دیالوگ ها 
من با لحن و گویش جنوبی صحبت کنم اما بعد 
از اینکه کیفیت موضوع را با او در میان گذاشــتم 

متقاعد شد که این کارانجام شود. 
در مجموع، احســاس خوبی را در نقش رضا در 
سریال مینو پیدا کردم. فکر می کنم برای مخاطبان 
هم یک کاراکتر جذاب و دوســت داشــتنی است. 
رضــای قصه مینو کاراکتری اســت که تا پای جان 
برای رسیدن به عشــقش می جنگد. به گونه ای که 
من احســاس می کنم که همین ویژگی های نقش 
رضا توانســته بین مــردم و تلویزیون ارتباط خوبی 
برقرارکنــد، چراکه فکر می کنم که مردم این روزها 

نسبت به گذشته کمی از تلویزیون فاصله گرفته اند و 
این نوع سریال ها می تواند دوباره تلویزیون را به مردم 
نزدیک کند. مطمئن هستم که مردم، هنرمندان ایران 
و برنامه های تلویزیون ایران را بیشــتر از هنرمندان 

خارجی و تلویزیون های خارجی دوست دارند.
تجربه بازی در یک ســریال تلویزیونی 
پس از مدتی دوری از این عرصه چگونه بود؟
بله، من دو سال از فعالیت و بازی در سریال های 
تلویزیونی دور بودم. اما خوشــبختانه با بازی در 
این ســریال توانستم ارتباط خوبی را با مخاطبان 
برقرارکنم. به طوری که هم اکنون و در زمان پخش 
این سریال ضمن ارتباط با کارگردان به تماشای 
آن می نشینم و بین مردم هم که حاضر می شوم 
می بینم که تعلق خاطر بسیار خوبی به این سریال 
پیدا کرده اند و مرا مورد محبت و لطف خود قرار 

می دهند. 
از وضعیــت تولید ســریال »مینو« و 

دشواری های کار ساخت آن خبر دارید؟
مجمومــه »مینو« ازنظر مســائل و امکانات 
تولید و بودجــه یکی از فقیرترین ســریال های 
تلویزیون اســت. به دلیل کمبود بودجه بیشــتر 

زمان فیلمبرداری، لوکیشن های این سریال که یک 
مجموعه دفاع مقدسی است به مدت شش ماه در 
محیط های بازسازی شده در تهران تصویربرداری 
شد و فقط دو هفته ما در منطقه خرمشهر بودیم. 
اما علی رغم کمبود بودجه، خوشــبختانه باعشق 
و صمیمیــت عوامل ســریال، کیفیت تولید این 
مجموعه چند برابر ســریال های دیگر تلویزیون 
شــد و با توجه به باز خورد آن در جامعه تا حاا 

موفق هم بوده است.
از این  به نظرتان دلیل رضایت مخاطب 

سریال چیست؟

برنامه هــای خــوب تلویزیونی مثل ســریال 
»مینــو« که قصه اش از درون مردم برخاســته و 
قصه دلچسبی است می تواند مردم را پای تلویزیون 
بنشاند. به نظرم سریال مینو با همراه کردن داستان 
عاشقانه و حماسه دفاع مقدس که تا حاا کمتر در 
تلویزیون شاهد این نوع داستان ها بودیم توانسته 
مخاطبان بیشتری را جذب کرده و موجب رضایت 

آنان شود. 
یکی از نیازهای امروز سینما و تلویزیون 
ما، پرداختن به قهرمانان ملی است. جایگاه 

قهرمان در سریال »مینو« چگونه است؟
به نظرم کاراکتر رضا شکری درسریال مینو یک 
چهره قهرمان متفاوت در دوران دفاع مقدس است. 
مخاطبان این سریال در ادامه چهره جدیدی از رضا 
را خواهند دید که با رســوا ساختن کاراکتر عماد 
که به عنوان جاسوس عراقی دراین سریال نشان 
داده می شود قهرمان ویژه سریال مینو خواهد شد.

درباره فعالیت های سینمایی خود توضیح 
دهید.

در حال حاضر دو فیلم سینمایی را آماده اکران 
دارم. فیلم ســینمایی »شب لرزه« به کارگردانی 

محمدرضا رحمانی و تهیه کنندگی سعید سعدی 
که موضوع آن معضات اسیدپاشی است ان شاءاه 
ســال آینده به اکران درخواهد آمد. فیلم دیگرم 
که محصولی بین المللی اســت تحت عنوان »من 
یوسفم مادر« به کارگردانی محمدرضا فرطوسی 
و در ژانر دفاع مقدس ســاخته شده که محصول 
مشــترک ایران ، کویت و عراق است. در این فیلم 
من با هنرمندان بین المللــی کار کردم که اثری 
متفاوت است و توانسته در فستیوال های بین المللی 
درکشور های برزیل و مکزیک مقام برتر را کسب 
کند. فیلم سینمایی بین المللی »من یوسفم مادر« 

که برای ســینماهای هنر و تجربه است هم سال 
آینده بر پرده سینما خواهد نشست. 

چرا در سینما کمتر از تلویزیزیون بازی 
می کنید؟

من هنوز حقــم را از ســینما نگرفته ام. من 
سینما را دوســت دارم و فکرمی کنم سینما هم 
مرا دوست دارد ولی معتقدم که هنوز به حقم در 
سینما نرسیدم و تاش خواهم کرد که به آن برسم. 
متاسفانه امروز درسینما تصمیم گیرنده ها فقط به 

فکر منافع خود هستند.
 من به عنوان یک بازیگر احترام زیادی برای 
مخاطبان تلویزیون و سینما قائلم و سعی می کنم 
که همه انرژی خود را برای رضایت آنها صرف کنم. 
چرا که نقطه  اشــتراک من درسینما و تلویزیون 

احترام به مخاطبان و تامین رضایت مردم است.

نگاهی به فیلم »بمب؛ یک عاشقانه«

چطور می توانیم از »بمب« یک عاشقانه بسازیم؟!

* »بمب« فیلم ابتر وگسسته ای است و ضعیف. خیلی ضعیف! از فضای هجوآمیز و طنازانه و عریان مدرسه با 
آن همه اشارات و کنایات و لودگی های تند و رادیکال مدیر و ناظم و معلم ها گرفته تا قاب بندی های شیک 
و زمخت »نوستالوژی گرا«ی فیلم از دهه شصت و دوران جنگ، که رسما فیلم را هم از نفس می اندازد و 

هم در یک دو قطبی عجیب و گسستگی مهیب گرفتار می کند تا معایب ونقایص دیگر.

یک کارشــناس رســانه، بــه بهانــه انتصاب 
رئیس جدید این شــبکه بر لــزوم تغییر در برخی 

رویکردهای این شبکه نیز تأکید کرد.
علی محمد اســماعیلی، رئیس  فرهنگســرای 
رسانه درباره شــبکه افق و مسیری که این شبکه 
تلویزیونی می تواند پیش رو داشته باشد به خبرنگار 
کیهان، گفت: جمهوری اسامی یک قلمرو آرمانی 
دارد که منبعث از بیانات حضرت امام)ره( و رهبری 
و اسناد باادستی نظام ازجمله قانون اساسی است. 
اان شاهد یک قلمرو آرمانی واقعی هم هستیم که 
مردم به آن عمل می کنند. این نشان می دهد بخشی 
از این آرمان ها در کشور محقق شده و بخش قابل 

توجهی از این آرمان ها محقق نشده است.
وی تصریــح کرد: به نظر می رســد که وظیفه 
اصلی رســانه ها این اســت که این قلمرو واقعی را 
تــا حد امکان منطبق کنند با آن قلمرو آرمانی که 
برای انقاب شهید دادیم. در طول این چهل سال 
به دلیل اینکه برخی از کسانی که در مسئولیت های 
مختلف قرار گرفتند این آرمان ها یک مقدار کمرنگ 
شد و نتوانستیم آن طور که باید و شاید در رسانه های 
خودمان ایــن مبانی را تقویت کنیم. شــبکه افق 

می تواند در این راستا نقش بسزایی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: شبکه افق مهم ترین رسالتی 
که برعهده اش است برمی گردد به این نکته که این 
آرمان ها را یک بــار مجدداً مورد توجه قرار دهد و 
بدون این نگرانی که برخی خوششــان نیاید خیلی 
شجاعانه وارد میدان شود. آسیب شناسی کنیم که 
نتوانســتیم به برخی از آرمان های انقاب برسیم. 
بازتولیــد فرهنگــی انقاب یک مقــداری ناموفق 
بودیم که بخش عظیمی از این ناکامی به رسانه ها 

برمی گردد. 
اسماعیلی با  اشــاره به الزامات گفتمان انقاب 
اســامی که وظیفه شبکه افق است گفت: طبیعتاً 
برای طرح پررنگ گفتمان انقاب اسامی در رسانه 
الزاماتی وجــود دارد. یکی اینکه ناگزیر هســتیم 
گفتمان انقاب اســامی را معرفی کنیم و ارجاع 
بدهیم به شــخصیت ها و سلوک اجتماعی شان در 
زندگی فردی شــان. یعنــی از آنها دعوت کنیم در 
شبکه افق حاضر شوند و با مردم صمیمانه صحبت 
کنند. از آنها خواسته شود تا حواشی و نقاط ضعفی 
که در این چند ســال داشــتیم را یادآور شوند و 
نســخه های کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدتی 

یک کارشناس رسانه مطرح کرد

اقداماتی که »افق« برای »افق شدن« 
مجتبی برزگرباید انجام دهد

برای رفع گرفتاری هــای جامعه ارائه دهند. باید به 
آنها فرصت داده شود تا به دور از فضای مغرضانه، با 
یک گفتمان معتدل و منصفانه  به بایدها و نبایدهای 
انقاب اسامی بپردازند. پس یک موضوع اصلی برای 
شبکه افق، استفاده از نخبگان انقاب اسامی است. 
وی ادامه داد: در تلویزیون هر شبکه ای برنامه ای 
را روی آنتن ببرد تاش می کند از مدیران و معاونین 
استفاده کند و این خطای استراتژیک است. چرا که 
چهره های برجسته ای داریم که دنبال مطرح شدن 
در رسانه نیســتند و اان هم تمایلی به خودنمایی 
رسانه ای ندارند. کسانی هستند که ما باید به دنبال 
آن  ها برویم و این از وظایف سنگینی است که بر دوش 
شبکه افق است. شــبکه افق بایستی به چهره های 
جــوان و انقابی مراجعه کند که می توانند نســخه 

شفابخش گرفتاری های موجود در جامعه باشند.
وی با  اشــاره به اینکه شــبکه افق باید رویکرد 
حق طلبانه و فراجناحی داشته باشد، گفت: نکته ای 
که باید ســرلوحه همه رسانه ها خصوصاً شبکه افق 
باشــد یک رویکرد کامًا حق طلبانــه و فراجناحی 
اســت. مخاطب ما مخاطب هوشــمندی است و به 
خوبی تشخیص می دهد یک برنامه تلویزیونی گفت 
وگومحور به جناح خاص سیاسی گرایش دارد. انصاف 
در بیان نقطه نظرات بــرای مخاطب اهمیت دارد. 
طبیعی است تاش کنیم این نقیصه را برطرف کنیم 
و از چهره های دلسوز انقابی در چارچوب گفتمان 
انقاب اسامی حرکت می کنند بیشتر دعوت شود.

اســماعیلی افزود: ما باید یک نکته ای را مدنظر 
قرار دهیم و آن این است که شبکه افق در این عمر 

کوتاه خودش از ســال ۹3 تا اان گام های موثر و 
مهمی برداشته اگرچه ما معتقدیم با توجه به تکثر 
و تعدد رســانه ها، مردم هیچ دلبستگی خاصی به 
شبکه ای ندارند. مردم به این نقطه رسیده اند که 
برنامه های خوب را می بینند و اعتقاد دارم برایشان 
مهم نیســت شبکه خاصی باشد. اگر حس بکنند 
و اطاع پیدا کنند یک برنامه ای مســیر خاصی را 
دنبال می کند و مــورد توجه مردم قرار می گیرد 

مردم اقبال نشان می دهند. 
رئیس  فرهنگسرای رسانه ادامه داد: نکته مهم 
دیگر در شبکه افق که باید به آن توجه کنیم این 
اســت که ما باید همواره نبض جامعه را در دست 
داشــته باشیم و بفهمیم گفتمان غالب در فضای 
جامعه چه دغدغه هایــی دارد و منطبق با فضا و 
جریان جامعه حرکت کنیم. مردم باید حس کنند 
مسائل شان در شبکه های مختلف مطرح می شود 
و رســانه، زبان گویای مردم است.در این صورت، 
مردم قطعاً اقبال نشان می دهند و سعی می کنند 
وقت شــان را طوری تنظیم کنند تا از برنامه های 
آن شبکه استفاده نمایند. حسم این است که در 
سال های گذشته یک کوتاهی در معرض تولیدات 
ارزشمند صداوسیما بوده است. به عبارت روشن تر 
در ســازمان صداوســیما برنامه های خوبی تولید 
می شــود اما نتوانســتیم آن طور که باید و شاید 
آنهــا را معرفی کنیم و مردم بدانند برنامه ای این 

چنینی وجود دارد. 
وی افزود: شــبکه های ماهواره ای با همه توان 
حرفه  ای و بودجه عالی چون در فضای کشــور ما 
تنفس نمی کنند قطعاً آن ارتباط عمیق و ازم را 
با مردم ما برقرار نمی کنند. مردم ما یک ســرمایه 
ارزشــمندی هستند که این ســرمایه در اختیار 
ماســت. این نقیصه و ضعــف در همه برنامه های 
شبکه های ماهواره ای وجود دارد و این ناتوانی ما 
بوده که نتوانســتیم از این فرصت استفاده کنیم. 
شــاید صدها کارشناس در اختیار داشته باشید و 
این ظرفیت در اختیار شبکه های ماهواره ای نیست. 
برنامه های خوب مان را معرفی کنیم؛ از یک برنامه 
تلویزیونی آنونس ســاخته شــود و شبکه دیگر، 

برنامه های شبکه دیگری را معرفی کند. 

لزوم تحول در مرکز سینمای مستند و تجربی وزارت ارشاد
سعید رضایی

هنوز حقم را از سینما نگرفته ام!

محمدرضا محقق



ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم ملی ایران در دومین دیــدار تدارکاتی اش در 

اردوی قطر، امروز به مصاف میزبان می رود.
کمتــر از 5 روز دیگر رقابت های جام ملت های آســیا در 
امارات آغاز می شــود. بزرگان فوتبال قاره کهن از شنبه هفته 
آینده به مصاف یکدیگر می روند تا در نهایت قهرمان این دوره 
مشــخص شــود. تیم ملی فوتبال ایران نیز به منظور کســب 
آمادگی هر چه بیشتر برای حضور در جام ملت ها، از چند روز 
قبل اردوی تدارکاتی خودش را در کشور قطر برپا کرده است. 
ملی پوشان کشورمان در نخستین بازی تدارکاتی خود در قطر 
به مصاف فلسطین رفتند و برابر این تیم به تساوی یک – یک 

رضایت دادند.
شــاگردان کــی روش در دومین بــازی تدارکاتی شــان 
امروز بــه مصاف قطر می رونــد. این دیدار از ســاعت ۲۰ به 
وقــت محلــی)۲۰:۳۰ به وقت تهــران( آغاز می شــود. طبق 
هماهنگی هــای صورت گرفته اعضای تیم ملــی ایران از قطر 
راهی امارات می شــوند تا آماده حضور در جام ملت های آسیا 

شوند. 
دیــروز روزنامه الرایه درباره بــازی تدارکاتی قطر و ایران 
نوشــت: آلکس سانچس، ســرمربی تیم ملی قطر به این بازی 
به چشم یک دیدار رسمی نگاه می کند و می خواهد با ترکیب 
اصلی برابر تیم اول آسیا قرار بگیرد تا قدرت بازیکنانش را تست 
کند. این دیدار از جهات مختلفی برای قطر مهم است چون تیم 
ملی ایران از قدرتمندترین تیم ها اســت که خود را برای جام 

ملت های آسیا آماده می کند. 
ایران دومین تیم پرافتخار جام ملت ها

قهرمانی تیم ملی فوتبال در رقابت های جام ملت های آسیا 
موضوعی اســت که این روزها درباره آن زیاد صبحت می شود. 
از آخرین قهرمانی ایران در آســیا بیش از 4 دهه می گذرد. در 
تمام این سال ها تیم ملی حتی توانسته به فینال جام ملت های 

آسیا برسد. بر همین اساس بسیاری امیدوار هستند امسال این 
طلسم شکســته و ایران عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا را 

بدست آورد. 
تیــم ملی فوتبال ایران در ۱۳ دوره از ۱۶ دوره گذشــته 
این مســابقات حضور داشــته و با ۳ عنوان قهرمانی به همراه 
عربستان، دومین تیم پر افتخار در این مسابقات هستند. ژاپن 
با 4 عنوان قهرمانی دارای بیشترین قهرمانی و پر افتخارترین 
تیم حاضر در این مســابقات به لحاظ کســب عنوان قهرمانی 

است.
کــره جنوبی با ۲ قهرمانی در این مســابقات، از تیم های 
پرافتخار آســیا به حساب می آید. رژیم  اشغالگر قدس، کویت، 
عراق و اســترالیا هم تیم هایی هستند که هر کدام یکبار طعم 

قهرمانی در این مسابقات را چشیده اند.

تیم ملی ایران در مجموع ادوار گذشــته این مســابقات 
44 بار به میدان رفته و با کســب ۹۰ امتیاز، بهترین تیم این 

مسابقات به لحاظ کسب امتیاز است.
ملی پوشــان کشــورمان ۲۶ بار در این مســابقات پیروز 
شــده اند، ۱۲ بار مقابل حریفان خود متوقف شده و تنها در ۶ 
بازی شکســت خورده اند و در مجموع نیز با احتساب ۳ امتیاز 
از هر بازی، با ۹۰ امتیاز بهترین تیم همه ادوار این مســابقات 
هســتند. تیم ملی ایران در مجموع این تعداد بازی با ۸۷ گل 
زده و ۲۹ گل خورده دارای بهترین عملکرد از نظر تفاضل گل 
می باشــد. همچنین ایران به همراه کره جنوبی با ۸۷ گل زده 

دارای بهترین عملکرد از این حیث می باشد. 
کره جنوبی بــا 4۰ بازی و ۶۹ امتیاز بعد از ایران، دومین 
تیم امتیازآور در این مسابقات است و عربستان سعودی با 5۲ 

امتیاز از ۲۹ بازی سومین تیم پر امتیاز بازی ها می باشد.
اهمیت قهرمانی ایران

اهمیت موضوع قهرمانی احتمالی ایران در جام ملت های 
آسیا به اندازه ای است که فاکس اسپورت در تازه ترین گزارش 
خود از انتظارات باای هــواداران فوتبال ایران از کارلوس کی 
روش برای قهرمانی در جام ملت های آسیا و موانع او در این راه 
ســخن گفته است. در این گزارش آمده است: »جام ملت های 
آســیا کمتر از یک هفته  دیگر با حضور ۲4 تیم برتر آسیا در 
امارات آغاز می شــود. در این جام مربیانی حضور دارند که به 
دنبال اثبــات خود و توانمندی هایشــان خواهند بود. در بین 
مربیان بزرگ در این جام همــه نگاه ها به کارلوس کی روش، 
ســرمربی تیم   ملی فوتبال ایران اســت تا به 4۳ سال انتظار 

فوتبال ایران برای قهرمانی پایان دهد.
حضور کارلوس کی روش در تیم   ملی فوتبال ایران همواره 
با تاطم روبرو بوده اســت. از درگیــری او با برانکو ایوانکوویچ 
گرفته تا مشــکاتی که او با اعضای فدراســیون فوتبال ایران 
دارد. کی روش در آستانه جام ملت های آسیا در مصاحبه ای به 
انتظارات از تیم   ملی فوتبال ایران پرداخت که این صحبت او با 
واکنش شدیدی از سوی اهالی فوتبال از جمله خداداد عزیزی، 

مهاجم سابق تیم   ملی فوتبال ایران روبرو شد.
قــرارداد کارلوس کی روش با فدراســیون فوتبال ایران تا 
پایان جام ملت های آسیا است و چیزی جز قهرمانی نمی تواند 
باعث تمدید قرارداد او شود. ایران در این رقابت ها بدون بازیکن 
اصلی خود یعنی ســعید عزت اللهی خواهد بود که کار را برای 

کی روش و تیم   ملی فوتبال ایران سخت خواهد کرد.
با همه این اوصاف ایران همچنان یکی از با استعدادترین 
تیم های حاضر در جام ملت های آسیا است. تیمی که در آستانه 
صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه بود. حاا 
همه انتظارات از کارلوس کی روش اســت تا بتواند با تیم   ملی 

فوتبال ایران در جام ملت های آسیا تاریخ سازی کند.«

گزارش فاکس اسپورت از آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال

ایران – قطر؛ آخرین بازی تدارکاتی قبل از جام ملت ها
به یاد شهید عباس باقری تشكریقهرمانی در آسیا تنها راه تمدید قرارداد کی روش است

اسلحه من و ديگر برادرانم را به زمين نگذاريد
شــهید عباس باقری تشکری، فرزند علی در 
اردیبهشتماه سال ۱۳44 در شهرستان  بیستم 

مشهد متولد شد.
والفجر مقدماتی  بستان، محرم،  در عملیات 
و والفجر ۳ شرکت داشت. در عملیــات بستان از 
سر  ناحیه  از  دوم  بار  شد.  مجروح  شکم  ناحیه 
مجروح گردید. ولی در هر حال از رفتن به جبهه 
برای  هم  را  دیگران  حتی  نمیکرد.  خودداری 

کمک به جبهه تشویق میکرد.
عباس باقری تشکری در ۱5اســفندماه ۱۳۶۲، در عملیات خیبر به درجه 
رفیع شهادت نایل گردید. اما جنازه او به دست نیامد و در اول مرداد ۱۳۶۳ در 
گلزار شهدای بهشت رضا)ع( مشهد مقدس، به یاد او سنگ قبری گذاشته شد.

فرازی از وصیت نامه شهید:
زمین  به  را  برادرانم  دیگر  و  من  اسلحه  که  دارم  تقاضا  شما  از  برادرانم 
نگذارید. من از خداوند سبحان سامتی امام و کلیه خدمتگزاران بـه اسام 
را خواهانم. و از کسانی که در زمان حیات، آنها را مورد اذیــت قرار داده ام 

میخواهم که مرا عفو کنند.

حدیث دشت عشق

برانکو، کامیابی نیا و ترابی محروم از دیدار با پدیده
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس از ســوی کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال و در پی مســائل مطرح شده در بازی با ذوب آهن از یک جلسه همراهی 
سرخپوشــان محروم شد. برانکو ایوانکوویچ طی حکمی از سوی کمیته انضباطی 
که به امضای ابراهیم شــکوری سرپرســت دبیرکلی فدراسیون فوتبال رسید و 
به باشگاه پرسپولیس اباغ شــد، از یک جلسه همراهی تیم فوتبال پرسپولیس 
محروم شــده است. در حکم فدراســیون فوتبال که در آن به ماده 5۷ مقررات 
انضباطی اســتناد شده اســت، برانکو ایوانکوویچ به دلیل آنچه اعتراض شدید به 
داوری و اهانت به ســازمان لیگ و بیان آن به نماینده فدراسیون و تکرار آن در 
پایان مســابقه، خوانده شد، با یک جلسه محرومیت و پنج میلیون تومان جریمه 
نقدی روبرو شد.باشــگاه پرسپولیس نیز به دلیل اعتراض ها به امر داوری که آن 
را ســبب تحریک تماشاگران دانســت، طبق همین ماده، به ۱۰ میلیون تومان 
جریمه نقدی محکوم شــد. این احکام قطعی خوانده شــده است که به معنای 
غیر قابل تجدید نظرخواهی بودن آن است.مســئوان باشــگاه سپاهان پیش از 
رویارویی دو تیم به اظهارنظرهای ســرمربی سرخپوشان معترض بودند و این در 
حالی است که در روزهای گذشته در حکم جداگانه ای از سوی کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال، کمال کامیابی نیا هم به دلیل مسائل بازی با سپاهان از یک 
جلسه همراهی سرخپوشان محروم شد و همراه با علیرضا بیرانوند که توبیخ کتبی 
گرفت، جریمه نقدی هم شد. به این ترتیب، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی 
نیم فصل دوم که بازی بــا پدیده خواهد بود، عاوه بر کمال کامیابی نیا و مهدی 

ترابی که محروم هستند، برانکو ایوانکوویچ را هم روی نیمکت نخواهد داشت.
تذکر شدید سازمان لیگ به استقال 

وکیل فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ در دادگاه عالی ورزش شرکت 
می کند. سازمان لیگ فوتبال ایران اعام کرد: در پی اظهارات یکی از مسئوان 
باشگاه استقال مبنی بر دخالت فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در تشریفات 
رســیدگی به پرونده مطروحه در CAS به اطاع می رســاند: مرجع بین المللی 
مذکور تابع تشریفات و ضوابط قانونی خود بوده و همگان موظف به رعایت آن 
می باشــند. لذا ضمن تاکید بر مسئولیت و ماموریت سازمان لیگ برای صیانت 
از حقوق تمامی باشگاه های فوتبال و در نتیجه ارتقای فوتبال و تذکر جدی به 
بیان کنندگان مطالبی که باعث تشــویش اذهان عمومی می شود اعام می کند 
فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس در ادامه روند پیگیری 
پرونده فقط اقدامات قانونی را در رابطه با دادگاه CAS انجام داده و وکیل مرتبط 
با پرونده از طرف فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ در دادگاه شرکت می کند، 

لذا هرگونه اظهارات خاف واقع در ارکان قضایی فدراسیون پیگیری می شود.
قطعی شدن کسر ۶ امتیاز از استقال خوزستان 

عضو هیئت مدیره باشگاه استقال خوزستان گفت: طی آخرین خبری که 
روز گذشته به دست من رسید، رای فیفا در مورد کسر شش امتیاز قطعی شده 
است. صفرعلی جمال پور درخصوص پرداخت بدهی دیوید ساکونی، اظهارکرد: 
پول این بازیکن هنوز پرداخت نشــده و در تاشیم که مشکل مالی حل شود 
و این پول را پرداخت کنیم زیرا در غیر این صورت ممکن اســت که فیفا رای 
سنگین تری را برای استقال خوزستان در نظر بگیرد. وی ادامه داد: به هر حال 
وقتی نظر فیفا کسر شش امتیاز بود، رای آن قطعی است. مگر برای پرسپولیس 
با آن همه قدرت در تهران رای فیفا برگشت و آیا توانست بازیکن جذب کند؟ 
یعنی اســتقال خوزستان از این موضوع مســتثنی است؟ عضو هیئت مدیره 
باشگاه استقال خوزســتان بیان کرد: من بعید می دانم که رای فیفا در مورد 
استقال خوزستان تغییر کند. طی آخرین خبری که روز گذشته به دست من 
رسید، رای فیفا در مورد کسر شش امتیاز قطعی شده است. وی همچنین در 
پاســخ به این سؤال که آیا بوســتانی تا پایان فصل سرمربی تیم خواهد بود؟ 
گفت: آقای رحیمی دیگر عضو هیئت مدیره باشــگاه اعام کرده اســت که تا 
پایان فصل با آقای بوستانی به عنوان سرمربی تیم همکاری خواهیم داشت، در 
حالی که من از این موضوع بی اطاع هستم. در هر صورت این هفته درخصوص 
کادر فنی تعیین تکلیف می شود. جمال پور در پایان عنوان کرد:  چند روز پیش 
بخشــی از مبلغ قرارداد بازیکنان به حساب آنها واریز شد. استقال خوزستان 

بازیکنان خوبی دارد که از نظر کیفی و نوع بازی بسیار خوب هستند.
شرایط فسخ یک طرفه قرارداد فوتبالی ها اعام شد

مدیر نقل و انتقاات ســازمان لیگ فوتبال ایران شــرایط فسخ یک طرفه 
قرارداد از ســوی باشــگاه ها و بازیکنان در نیم فصل را تشــریح کرد. فریبرز 
محمودزاده در مورد شرایط فسخ یک طرفه قرارداد اظهار کرد: با توجه به ماده 
۱5 آئین نامه نقل و انتقاات، باشگاه ها و بازیکنانی که مبانی حقوقی و تعهداتی 
را در متن قرارداد طرفین گنجانده اند و ادعای عدم رعایت آن را دارند، با طرح 
شــکایت در سازمان لیگ و منوط به اعام نظر کمیته محترم تعیین وضعیت 
فدراســیون فوتبال می توانند فقط در زمان نقل و انتقاات نیم فصل از تاریخ 
۱۶ دی تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ مبادرت به فســخ یک طرفه قرارداد نمایند. او 
تصریح کرد: بدیهی است با توجه به قوانین حقوقی، تمام مسئولیت های ناشی 

از این موضوع متوجه طرف فسخ کننده است.
فتحی: جباروف برای حضور در استقال اعام آمادگی کرد

سرپرست باشــگاه استقال گفت: با توجه به درخواست سرمربی باشگاه از 
هفته های قبل مذاکراتمان را با سرور جباروف شروع کردیم و او نیز برای حضور 
مجدد در جمع خانواده خود اعام آمادگی کرد. امیرحســین فتحی سرپرست 
باشگاه اســتقال درخصوص آخرین وضعیت باشگاه استقال گفت: با توجه به 
درخواست سرمربی باشگاه از هفته های قبل مذاکراتمان را با سرور شروع کردیم 
و او نیز برای حضور مجدد در جمع خانواده خود اعام آمادگی کرد. بخشــی از 
طلب ۱۳۰ هزار داری فصل گذشــته این بازیکن که بایستی سال قبل تسویه 
می شده است را پرداخت کردیم. همین طور قسمت دیگری از طلب این بازیکن 
توسط شــرکت آراد که از هواداران باشگاه هستند پرداخت شده. به نظرم برای 
حضور جباراف و انعقاد قرارداد با ایشــان مشکلی وجود ندارد. البته برابر روال و 
عرف جاری بایستی تست های ازم پزشکی و بدنی از ایشان گرفته شود تا پس 
از تایید معاونت پزشــکی باشگاه بتوانیم از وجود سرور جباروف آماده و توانمند 
مانند ســال گذشته اســتفاده کنیم. وی در ادامه گفت: در حال مذاکره با چند 
مهاجم طراز اول و در ســطح باشگاه بزرگی چون اســتقال هستیم. امیدوارم 
مذاکراتمان به زودی به نتیجه نهایی برســد و خدمت هــواداران عزیز و فهیم 
باشگاه اعام کنیم. همچنین طبق پیشنهاد آقای شفر و با توجه به مکاتباتی که 
با فدراسیون فوتبال آلمان داشــتیم، یک مربی جوان با تحصیات آکادمیک و 
همین طور رزومه مناســب را انتخاب کرده و به زودی به جمع ما اضافه خواهد 
شــد که قطعا بانظر ســرمربی از وجود این مربی در آکادمی باشگاه و نظارت بر 
تیمهای پایه ای هم استفاده خواهیم کرد. باشگاه استقال ضمن حمایت کامل از 
کادر فنــی خود به لحاظ تقویت کادر فنی این تصمیم را گرفته که عاوه بر تیم 
بزرگساان نگاه ویژه و علمی نیز برابر تیم های پایه داشته باشیم. فتحی در پایان 
در مورد برگزاری اردوی نیم فصل آبی پوشان گفت: طبق برنامه ای که آقای شفر 
قبل از تعطیات اعام کردند، در روزهای ۱۳ و ۱4 دی تیم به کلینیک می رود 
و تســت های ازم فنی و پزشکی از بازیکنان گرفته می شود. ان شااه شانزدهم 
دی ماه برای یک اردوی آماده ســازی ۲ هفته ای عازم دوحه قطر می شویم که 
امیدوارم با توجه به شرایط خوب آب و هوایی قطر اردوی مفیدی برای تیم باشد.

سرمربی پرسپولیس مهاجم خارجی می آورد
حضور مهاجم ســابق تیم ملی فوتبال کشــورمان در پرسپولیس منتفی 
شده اســت. بعد از اینکه ایرج عرب اعام کرد که پیشنهاد رضا قوچان نژاد به 
پرسپولیس غیرمتعارف بوده، فاضلی مدیر برنامه های این بازیکن اعام کرد که 
رقمی به پرسپولیســی ها پیشنهاد نشده است و با این شرایط به نظر می رسد 
حضور مهاجم ســابق تیم ملی فوتبال کشورمان در جمع سرخ پوشان منتفی 
شده است. در همین رابطه برانکو سرمربی پرسپولیس به مسئوان باشگاهش 
اعام کرده اگر حضور قوچان نژاد در پرسپولیس منتفی شده او با چند مهاجم 
خارجی در کرواسی مذاکره کند تا در صورت رسیدن به توافق های نسبی، یک 
مهاجم خارجی به پرســپولیس اضافه شــود.برانکو که این روزها برای سپری 
کردن تعطیات به کرواسی رفته آخر هفته راهی تهران خواهد شد و قرار است 

مهاجم بعدی تیمش را خودش به مسئوان باشگاه معرفی کند.
تهدید شیعی به استعفا از مدیرعاملی پیکان 

محمود شــیعی، مدیرعامل پیکان در پی نامــه مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو، تهدید به اســتعفا از ســمت خود کرد. روز شنبه هاشم یکه زارع 
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو خطاب به محمود شــیعی، مدیرعامل 
باشــگاه پیکان اعام کرد که انتخاب سرمربی جدید از تیم های دیگر ممنوع 
اســت. این بدان معنا بود که جواد نکونام که در نساجی مازندران هدایت این 
تیم را برعهده داشــت، نمی تواند سرمربی پیکان باشــد و این در حالی است 
که گفته شــده یکه زارع در جریان انتخاب این مربی بوده است. به دنبال این 
موضوع، جلسه هیئت مدیره باشگاه پیکان برگزار شد و شیعی مدیرعامل باشگاه 
اعام کرد که در صورت ادامه روند فعلی و آماده نبودن فضای کار، از ســمت 
خود اســتعفا خواهد کرد. شیعی در شرایطی تهدید به استعفا کرده که عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز اســت و چون به عنوان نماینده باشگاه ها 
در هیئت رئیســه حضور دارد، در صورت کنار رفتــن از پیکان، حضورش در 
هیئت رئیسه نیز منتفی خواهد شد. از طرفی، با توجه به بازنشستگی چند نفر 
از اعضای هیئت رئیســه و با کنار رفتن شیعی، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 

دچار چالش و دردسر خواهد شد.

مسئوان ورزش چین تصمیم گرفته اند با تصویب قانون، ورزشكاران دوپینگی را راهی زندان کنند.
در حالی که در یکی، ۲ سال اخیر چند نمونه مثبت دوپینگ ورزشکاران چینی در المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ اعام شده، 
مسئوان ورزش این کشور به فکر افتاده اند تا با افزایش مجازات برای ورزشکاران دوپینگی از این پدیده شوم در کشور خود 
جلوگیری کنند. البته این قانون پیش از این در کشورهایی همچون آلمان و آمریکا هم به شکل های دیگری اجرا شده؛ اما 
گویا چینی ها قصد خیلی جدی برای کیفری کردن مجازات دوپینگ دارند. »گو ژونگ ون« وزیر ورزش چین در این باره 
می گوید: » ما در آستانه پایان تحقیق و مطالعات مان درخصوص تفسیر قضایی درباره مبارزه با دوپینگ هستیم. احتمااً 
این موضوع در اوایل سال ۲۰۱۹ اعام می شود. کسانی که دوپینگ می کنند، با مجازات های کیفری مواجه خواهند شد. 
این اراده ما را نشــان می دهد که در مبارزه با دوپینگ جدی هستیم و اقداماتی اساسی در مسیر مبارزه با دوپینگ انجام 
می دهیم.«باید دید بعد از تصویب این قانون آیا ورزشــکاری بازهم در چین به سوی دوپینگ می رود چون در این صورت 
باید حداقل چند ماهی را پشت میله های زندان سپری کند. گفته می شود بعد از تصویب این قانون در آلمان از سال ۲۰۱5 
دیگر هیچ ورزشکاری مرتکب دوپینگ نشده است! هدف چینی ها هم قطعا همین است که ورزشکاران خود را با این قانون 

از دوپینگ بازدارند و باعث کاهش مصرف مواد نیروزا توسط ورزشکاران شوند.

دوپينگی ها در چين زندانی می شوند! 
کمیته دو نفره ای که به منظور بررسی برنامه المپیكی فدراسیون ها تشكیل شده، برای پیشبرد برنامه های 

خود با مشكل سرپرست ها و حضور آنها در فدراسیون های مدال آور مواجه است.
با تاکید ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی و به منظور بررسی اولیه برنامه فدراسیون های کاندیدای اعزام به سی 
و دومین دوره بازی های المپیک، کمیته ای با حضور مشترک نمایندگان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تشکیل شد. 
این کمیته موظف است در نشســت های جداگانه با فدراسیون های المپیکی، برنامه های مورد نظر آنها درباره این بازی ها 
را مورد بررســی و ارزیابی قرار دهد تا نتیجه را به ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک ارائه دهد. در این زمینه اولویت 
با فدراســیون هایی است که شانس کسب ســهمیه و مدال آوری در المپیک ۲۰۲۰ توکیو به حساب می آیند اما مدیریت 

سرپرستی در برخی از این فدراسیون ها، عامل بازدارنده برای نشست با آنها شده است. 
از میان رشته هایی که شانس کسب سهمیه برای بازی های المپیک توکیو هستند و حتی امید به مدال آوری ورزشکاران 
آنها هم زیاد است، رشته هایی مانند کشتی، جودو و کاراته با سرپرست اداره می شود. همین موضوع سد راه برگزاری نشست 
با این فدراســیون اســت چراکه تاکید و ترجیح کمیته دو نفره شکل گرفته و حتی ستاد عالی بر این است تا نشست های 

موردنظر با روسای فدراسیون ها برگزار شود که حضور مستمر و ثابت در فدراسیون مربوطه خواهند داشت.

سرپرست ها سد راه بررسی برنامه المپيکی فدراسيون ها

یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می گوید کارشناسان AFC ارزش حق پخش فوتبال ایران را حدود 
۱۵۰ میلیون دار برآورد کرده اند.

محمود اسامیان عصر دیروز در جلسه هم اندیشی خصوصی سازی استقال و پرسپولیس اظهار کرد: برنامه ریزی فوتبال در 
دنیا نشان می دهد که ۶5 تا ۷5 درصد فوتبال دنیا از حق پخش است. یا باید راه دیگری را برویم و یا این موضوع را قبول کنیم. 
راه سومی نیست. علت بدهکاری تیم ها و ناتوانی بخش خصوصی و غیبت بخش خصوصی در اداره تیم ها نبود حق پخش است. 
عربستان سعودی ۱۰۰ میلیون دار، امارات ۱5۰ میلیون دار، کره جنوبی 4۶۰ میلیون دار و انگلیس که ۳ میلیارد و 44 هزار 
پوند از طریق حق پخش درآمد داشتند. علت هم انحصار است. ما در خودرو انحصار داریم که نتیجه پراید شده است. این عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با بیان اینکه کارشناسان AFC ارزش حق پخش فوتبال ایران را ۱5۰ میلیون دار برآورد کردند، 
ادامه داد: گزینه ســوم در ایران این اســت که تیم ها را به بنگاه های دولتی می دهیم که سپاهان، ذوب آهن و فواد همین طور 
هستند. اشخاص هم از جیب هزینه می کنند اما استقال و پرسپولیس از طریق تبلیغات درآمدهایی دارند. اگر مسئله حق پخش 
حل نشود، واگذاری شکست می خورد. وی افزود: تیم ملی ما به قطر رفته اما دولت یک ریال هم کمک نکرد. خدا پدر فدراسیون 
فوتبال قطر را بیامرزد که به ما جا داد و حدود 4۰۰ هزار دار هزینه کرد. آیا خوشحالی مردم ارزش نداشت که دولت یک ریال 
هم نداد؟ سازمان خصوصی سازی می تواند مزایده بگذارد اما اگر منابع دو باشگاه که عمده آن حق پخش است، پرداخت نشود، 
من چک سفید امضاء می دهم که موفق نمی شوید. اهلیت مهم است اما کسانی باید حضور داشته باشند که باید این شرایط حاکم 
باشد و یا تضمین بدهند که بدهی بار نیاورند و فقط خودشان استفاده کنند. به خاطر تحریم ها، نمی توان درامد ۲۰ درصدی از 

تبلیغات را محقق کرد. فوتبال هواداران زیادی دارد و نمی توان با حرف این کار را محقق کرد.

AFC برآورد کرد: ۱۵۰ ميليون دار ارزش حق پخش فوتبال ايران
فدراســیون فوتبال با توجه به احتمال کارشكنی 
اماراتی ها برای فدراســیون با مسئوان کنفدراسیون 

فوتبال آسیا نامه نگاری کرده است. 
با توجه به کارشــکنی های احتمالی امــارات بابت اذیت 
ایرانی ها به خصــوص عوامل فدراســیون در زمان برگزاری 
جام ملت های آســیا با کنفدراسیون فوتبال آسیا و FIFA نامه 
نگاری شده تا مراقبت های ازم برای عدم انجام کارشکنی ها 
صورت بگیرد. ممکن است در امارات اجازه بردن پرچم ایران 
به ورزشــگاه داده نشود و کارشکنی هایی از این قبیل صورت 
بگیرد. به همین خاطر فدراســیون با این نامه نگاری ها سعی 

کرده از هر اتفاق احتمالی پیشگیری کند.خبر دیگر از فدراسیون فوتبال اینکه تیم ملی فوتبال ایران اولین دیدار خود را 
در جام ملت های آسیا روز ۱۷ دی مقابل یمن برگزار می کند و مهدی تاج برای حضور در کنگره AFC و بازی اول تیم ملی 
در امارات حاضر می شود. بازی دوم تیم ملی ۲۲ دی مقابل ویتنام است. تاج به خاطر برگزاری مجمع عمومی فدراسیون 

به تهران بر می گردد و در این بازی غایب است.
معلوم نیست رئیس  فدراسیون برای بازی سوم مقابل عراق به امارات سفر می کند یا نه اما تاج بعد از صعود تیم ملی 

از مرحله گروهی در کنار تیم حضور پیدا می کند.

نامه نگاری فدراسيون فوتبال برای جلوگيری از کارشکنی امارات 

دیدار تدارکاتی تیم ملی عربستان با کره جنوبی
تیم ملی فوتبال عربستان امروز در دیداری تدارکاتی مقابل کره جنوبی 
قرار می گیرد. مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات کمتر یک هفته 
دیگــر یعنی ۱5 دی ماه با دیدار تیم ملی امارات و بحرین کلید می خورد. 
در این راستا فدراسیون عربستان اعام کرد که تیم ملی این کشور امروز 

در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی کره جنوبی می رود.
همچنیــن تیم ملی فوتبال ویتنــام که درگــروه D رقابت های جام 
ملت های آسیا یکی از رقبای تیم ملی کشورمان محسوب می شود، امروز 
در دوحه دیداری دوســتانه خواهد داشت. این تیم که توسط پارک هانگ 
ســئو کره ای هدایت می شود، قرار اســت امروز با تیم ملی فیلیپین پشت 

درهای بسته بازی کرده و سپس عازم امارات شود.
هموطن کی روش هم

 قول قهرمانی در جام ملت ها نداد!
ســرمربی پرتغالی تیم ملی کره جنوبی تنها قولی که به رسانه ها داد 
این بود کــه تیم ملی کره بازی های خوبی در این دوره به نمایش خواهد 

گذاشت.
تیم ملی فوتبال کره جنوبی باید در جام ملت های آسیا برابر تیم های 
چین، فیلیپین و قرقیزستان به میدان برود. کره ای ها در 5 دوره اخیر جام 
ملت ها، در چهار دوره توانســتند در جمع 4 تیم پایانی قرار گیرند ولی از 

رسیدن به قهرمانی بازماندند. 
کره در ســال ۲۰۰4 با شکست برابر ایران در یک چهارم نهایی حذف 
شــد ولی در دوره های ۲۰۰۰، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ در رده سوم قرار گرفت و 
در دوره گذشته نیز دوم شد.پائولو بنتو در پاسخ به سوال خبرنگار کره ای 
مبنی بر شــانس قهرمانی این تیم در جام ملت ها گفت: تیم ملی فوتبال 
کره در ۶ دیدار اخیر خود خوب ظاهر شــده اســت و قبول دارم که اان 
انتظارها از تیم ملی باا رفته باشد. با این حال ما تنها مدعی قهرمانی در 
جام ملت ها نیستیم. من فکر نمی کنم ما تنها مدعی قهرمانی هستیم ولی 
می توانــم قول دهم که در این دوره فوتبال خوبی به نمایش بگذاریم. جام 
ملت های آسیا از شــنبه هفته آینده با دیدار امارات و بحرین آغاز خواهد 

شد و ۲4 تیم برتر آسیا برای رسیدن به افتخار برابر هم قرار می گیرند.
آخرین خبر از حریفان ایران

زمان عزیمت کاروان تیم ملی فوتبال عراق به امارات جهت شرکت در 
جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ مشخص شد.

کاروان تیم ملی فوتبال عراق با ۲۳ بازیکن شامل محمد کاصد، جال 
حسن، محمد حمید، علی عدنان، فرانس پطرس، ولید سالم، عاء مهاوی، 
احمد ابراهیم، علی فائز، ســعد ناطق، ریبین ســواقا، صفاء هادی، امجد 
عطوان، اسامه رشید، احمد یاسین، همام طارق، علی حصنی، حسین علی، 
محمد داود، بشار رسن، مهند علی، ایمن حسین و عاء عباس پنجشنبه 
هفته جاری از محل برپایی اردوی آماده ســازی خود در قطر راهی امارات 
می شــود. تیم ملی فوتبال عراق پرونده بازی های تدارکاتی خود پیش از 

آغاز جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ را نیز بسته است.
خبر دیگر از حریفان ایران مربوط به تیم ملی ویتنام اســت. ســایت 
دتائو ویتنام به نقل از کادر پزشکی تیم ملی ملی فوتبال این کشور نوشت: 
شرایط ترونگ هوآنگ، بازیکن کلیدی خط میانی از نظر مصدومیت رو به 
بهبودی اســت. او با وجود تمرین های فردی به آرامی پا به توپ می شود و 
ســرمربی کره ای امیدوار به استفاده از این بازیکن در جام ملت های آسیا 

است.
فریرا: ایران و قطر فینالیست  می شوند

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال السد اعام کرد تیم های ملی ایران و قطر 
به بازی فینال جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ راه خواهند یافت.

مانوئل فریرا گفت: تیم های ملــی فوتبال ایران و قطر در بازی فینال 
جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ حضور خواهنــد یافت زیرا این ۲ تیم در قاره 

آسیا بهترین هستند.
سرمربی تیم الســد ادامه داد: قطر هم اکنون ۱۷ بازیکن را در اختیار 
دارد که از نظر بدنی شــرایط بســیار مطلوبی دارنــد و به خوبی در حال 
پیشــرفت هســتند. می دانم که نیمی از بازیکنان تیم ملی قطر عضو تیم 
السد هستند و توانمندی های فردی آنها را می شناسم. افتخار خواهم کرد 
اگر آنها به جام قهرمانی ملت های آســیا دســت یابند. مانوئل فریرا اظهار 
داشــت: تیم ملی فوتبال قطر راه آسانی را در جام ملت های آسیا پیش رو 
ندارد و فکر می کنم در دور دوم این رقابت ها با عراق مواجه شود. این یک 

بازی بزرگ کاسیک خواهد بود که البته قطر نامزد اصلی پیروزی است.
جهانبخش آماده برای حضور در میدان

هافبک مصدوم تیم ملی فوتبال ایــران می تواند در بازی های مرحله 
گروهی رقابت های جام ملت های آسیا به میدان برود. علیرضا جهانبخش 
کــه به دلیل مصدومیت همچنان نمی تواند در تمرینات گروهی تیم ملی 
فوتبال شــرکت کند بطور اختصاصی زیر نظر مربی بدنساز تیم در کمپ 
اســپایر قطر کار می کند. هافبک ملی پوش برایتون انگلیس که بازی های 
باشــگاهی خود در دو ماه گذشته را نیز به دلیل آسیب دیدگی پا از دست 
داده بود به زودی می تواند در تمرینات تاکتیکی کارلوس کی روش شرکت 
کند. جهانبخش می تواند از نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 
گروهی رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا به میدان برود تا دغدغه های 
کادرفنی تیم ملی برای غیبت ســعید عزت اللهی و علی قلی زاده را کمتر 
کند. خبر خوشی که می تواند برنامه های کارلوس کی روش را برای رسیدن 

به تفکرات تاکتیکی اش تحت تاثیر قرار دهد.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

صفحه 9
دو شنبه ۱۰ دی ۱۳9۷

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۸

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 1397603170070003587 هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهــان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای روح اله رضائی منفرد فرزند فتح اله 
بشناسنامه شماره 497 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861193556 در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 150/42 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 5612 اصلی 
واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی جابر نصریان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/10                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت ارس تابان )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره ۲۴۰۴ آمل 

و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۸۷95
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شــود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت 14 مورخ 1397/10/22 به آدرس 
آمل- خیابان هراز- نرسیده به امامزاده عبداه- شهرک صنعتی- فاز یک 

به کدپستی 4616159451 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند: 
دستور جلسه: 

اتخاذ تصمیم در خصوص: 
1- انتخاب مدیران )اعضای هیئت مدیره(

هیئت مدیره شرکت
آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پاک 9۱۷/۱9۳۲ واقع

در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر
آقای اســماعیل خواجه گیری مالک ششدانگ پاک 917/1932 با تسلیم استشهاد محلی گواهی شده دفتر 56 گناوه مدعی 
است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ پاک 917/1932 واقع در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر که در دفتر اماک جلد 
77 صفحه 250 ذیل ثبت 11024 به نام آقای اســماعیل خواجه گیری صادر و تســلیم گردیده است و تاکنون در قید تامین و 
بازداشت نمی باشد به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعام می گردد که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و اماک گناوه مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.           تاریخ انتشار: 97/10/10 

مجید امیری - رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان گناوهم الف ۷۲5

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1397603170070003592 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای علیرضا جاوریان فرزند محمدقلی 
بشناســنامه شماره 1361 صادره از بهمئی به شماره ملی 5999795117 در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 167/30 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 5664 
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی آزاده بهادر قنواتی محرز 
گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضی مورد تقاضا بمنظور اطاع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/10      تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760317180001792 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه 
اهواز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جمیل حمادی فرزند عود به شــماره شناسنامه 
1745443916 صادره از اهواز در یک باب ساختمان به مساحت 332 مترمربع پاک 25 فرعی 
از 1559 باقیمانده واقع در خشــایار خ کاشــف بین ســروش و باهنر خریداری از مالک رسمی 
آقای رحیم ســواری به موجب وکالتنامــه 32902 مورخ 97/5/4 دفترخانــه 180 اهواز محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/10                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
بهنام قادریان
رئیس ثبت اسناد و اماک ناحیه سه اهواز 5/۲5۲۸ م/الف

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

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  هیئت   ۹۷/۸/۲۸ مورخ   ۱۳۹۷۶۰۳۲4۰۰۱۰۰۲4۸5 شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا زارعی 
 ۲۰۹ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  را  گناوه  از  صادره  علی  فرزند 
مترمربع در قسمتی از پاک ۹۱۷ واقع در امامزاده گناوه محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود درصورتی که 
از  می توانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه 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: ۹۷/۱۰/۱۰                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۰/۲5
مجید امیری - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گناوه ۷۲۶ م الف

 D  برنامه بازی های جام ملت های فوتبال آسیا – گروه
دوشنبه ۱7 دی ۱397

*ایران...........................................................................................یمن )ساعت۲۰:۳۰(
سهشنبه ۱8 دی ۱397

*عراق................................................................................................ویتنام)ساعت۱۸(
شنبه 22 دی ۱397

*ویتنام..........................................................................................ایران)ساعت۱5:۳۰(
*یمن....................................................................................................عراق)ساعت۱۸(

چهارشنبه 26 دی ۱397
*ایران..........................................................................................عراق)ساعت ۲۰:۳۰(
*ویتنام.........................................................................................یمن)ساعت ۲۰:۳۰(

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیتی ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760324001002619 مــورخ 97/9/18 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســین خوش رفتار فرزند 
غامرضا صادره از گناوه را نســبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 394/25 مترمربع 
در قســمتی از پاک 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/10                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گناوه 724م الف

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالرضا شــهرت ســفیدکاردزفولی نام پــدر محمدعلی به 
شناســنامه 197 صادره از اهواز درخواستی به خواسته صدور گواهی 
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم محمدعلی شهرت 
ســفیدکاردزفولی به شناسنامه 460 صادره اهواز در تاریخ 97/5/18 
در اهواز اقامتگاه دائمــی خویش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی: 
1- علیرضا سفیدکاردزفولی فرزند محمدعلی به ش.ش 197 صادره 
از اهواز 2- عبدالرضا ســفیدکاردزفولی فرزند محمدعلی به ش.ش 
6 صادره از اهواز 3- محمدرضا ســفیدکاردزفولی فرزند محمدعلی 
به ش.ش 219 صادره از دورود 4- عباس ســفیدکاردزفولی فرزند 
محمدعلی بــه ش.ش 333 صادره از دورود )پســران متوفی( 5- 
بتول ســفیدکاردزفولی به ش.ش 647 صادره از اهواز 6- اشــرف 
ســفیدکاردزفولی به ش.ش 323 صادره از اهــواز )دختران متوفی( 
7- طوبی نقــره فرزند نادعلی بــه ش.ش 31612 صادره از اهواز 

)همسر متوفی( واغیر.
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 باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 
صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف 
مجتمع شماره ۳ اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای محمدکاظم شهرت کجباف نژاد نام پدر محمدابراهیم به شناسنامه 138 صادره 
از اهواز درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
پسرشان مرحوم کاوه شهرت کجباف نژاد به شناسنامه 1740118855 صادره از اهواز 

در تاریخ 97/8/2 در شهر اهواز اقامتگاه دائمی  خودش فوت ورثه اش عبارتند از:
 1- متقاضی فوق پدر متوفی 2- مریم نظری فرزند هادی به  ش ش 26844- صادره 
شوشــتر مادر متوفی 3- مهرنا حاجت پور فرزند علیرضا به  ش ش 1740734653- 
صادره اهواز همسر متوفی و اغیر به شرح دادخواست مطروحه در شعبه 2 شورای 

حل اختاف مجتمع شماره یک اهواز
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا 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

*رقابت های انتخابی تیم ملی تكواندو در حالی از چهارشــنبه هفته جاری در خانه تكواندو برگزار می شود که 
همه مدعیان برای ورود بــه اردوی تیم ملی ثبت نام کرده اند. این رقابت ها با حضور 763 تكواندوکار به مدت 

چهار روز برگزار خواهد شد.

*اردوی منتخبین تیم تپانچه کشورمان با حضور ۱4 ورزشکار از ۱5 دی ماه تحت نظر الکساندر سماکین مربی اوکراینی تیم 
ملی آغاز می شود. در این اردو ۱4 ورزشکار از ۹ استان کشور از ۱5 تا ۲۸ دی ماه در محل سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی 

آزادی به تمرین می پردازند.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
سه شنبه ۱۱ دی

هفته 2۱ لیگ برتر انگلیس
* آرسنال ...................................................... فوام)ساعت ۱۸:۳۰ - شبکه ورزش(
* کاردیف ........................................................ تاتنهام)ساعت ۲۱ - شبکه ورزش(



کشف برنج قاچاق
رشت – خبرنگار کیهان: فرمانده  انتظامی تالش از کشف برنج قاچاق در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ »حسین جمال دار«  گفت: در پی دریافت خبری 
مبنی بر دپوی برنج های قاچاق واقع در انبار یک مغازه در تالش بررسی موضوع 
را در دســتور کار خود قرار داد.وی با  اشاره به اینکه در بازرسی از این انبار 12 
تن و 940 کیلوگرم برنج قاچاق کشــف شد افزود: کارشناسان ارزش برنج های 

کشف شده را یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعام کردند.
تصادف مرگبار

ساری – خبرنگار کیهان: روابط عمومی مرکز فوریت های پیش بیمارستانی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران از برخورد یک دستگاه پراید 141 با یک دستگاه 

مزدا و کشته و زخمی شدن سه نفر خبر داد.
بنا بر این گزارش در این سانحه که در روستای قلعه سر نکا بوقوع پیوست 
یک دختر 17 ســاله کشــته و دو نفر مصدوم شدند. در این سانحه مصدومین 

توسط نیروهای امداد به مراکز درمانی منتقل شدند.
قاچاقچیان در دام

اهواز – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی خوزســتان از کشف محموله نخ 
قاچاق در شهرستان اندیمشک خبر داد.

سرتیپ حیدر عباس زاده، گفت: ماموران ایست و بازرسی پل زال اندیمشک 
موفق به شناســایی و توقیف یک دســتگاه کامیون حامل بار قاچاق در محور 
اندیمشــک - خرم آباد شدند.وی افزود: در بازرسی از کامیون توقیفی 23هزار و 
650 کیلوگرم نخ دوخت پلی اســتر دوایه فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف 
و ضبط شــد. وی ارزش این محموله را بیش از 16 میلیارد ریال عنوان کرد و 
گفت: یک قاچاقچی در این عملیات دستگیر و همراه با کااهای کشف شده به 

مراجع قضایی تحویل شد. 
شکار شکارچي

 سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرســتان محات تصریح کرد: 
مأموران کانتری 13 شهرستان با همکاری اداره محیط زیست چهار شکارچی 
غیرمجاز را شناســایي و در یکی از روستاهای شهرستان »محات«، دستگیر 
کردند.ســرهنگ جعفر شمس بیرانوند با  اشــاره به اینکه در این عملیات 90 
کیلوگرم انواع گوشــت غیر مجاز، پنج قبضه ســاح و تعدادي ادوات شکار از 
آنان کشف شد، بیان داشت: شکارچیان غیرمجاز پس از تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضائی شدند.
دستگیری کاهبردار

قزوین - ایرنا: فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: یک کاهبردار متواری با 
207 شاکی در قزوین با تاش ماموران پلیس شناسایی و دستگیر شد. 

ســرتیپ مهدی محمودی افزود: ماموران با انجام مراقبت های نامحسوس، 
متهم فراری را در مخفیگاهش در قزوین شناســایی و در یک عملیات ضربتی 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان قزوین اضافه کرد: متهم در بازجویی به بزه انتسابی 
و کاهبرداری از 207 نفر در اســتان کرمانشــاه که از اعضای تعاونی مسکن 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودند، اعتراف کرد.
وی خاطر نشــان کرد: متهم دوســال قبل به علت کاهبرداری از اعضای 
تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشــکی کرمانشاه از سوی مراجع قضائی به 11 
ســال حبس محکوم و با قرار وثیقه 17میلیارد ریالی آزاد شده بود که به علت 

وجود شاکیان بیشتر برای فرار از مجازات های قانونی متواری شد.
بازداشت مخان آرامش 

تایباد – ایســنا: فرمانده انتظامی شهرســتان تایباد گفــت: مأموران این 
فرماندهی موفق شــدند در راستای برقراری امنیت اجتماعی 16 نفر از مخان 

نظم و آرامش در سطح این شهر را دستگیر کنند.
سرهنگ علی اکبر قربانی اظهار کرد: ماموران پلیس در اجرای طرح ارتقای 
امنیت عمومی این افراد را که عوامل اصلی ایجاد اخال در نظم عمومی بودند 
و اقدام به ضرب و شــتم، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و رعب و وحشت، کرده 
بودند بازداشــت و روانه دادسرا کردند.وی با  اشاره به کشف 9 قبضه ساح سرد 
شــامل چاقو، قمه و شمشیر در بازرســی از پاتوق این افراد، افزود: 151 لیتر 
مشــروبات الکلی و چهار هــزار عدد قرص غیرمجاز از دیگر کشــفیات پلیس 

انتظامی تایباد در اجرای طرح امنیت اجتماعی بود.
قاچاق گوساله

مشــهد – خبرگزاری صدا و ســیما: فرمانده انتظامی شهرســتان کاشمر 
گفت:  46 راس گوساله قاچاق به ارزش دو میلیارد و 760 میلیون ریال در این 
شهرستان کشف شد.سرهنگ ابوالقاسم باقری گفت: مأموران پلیس آگاهی این 
فرماندهی هنگام کنترل محورهای مواصاتی، این تعداد گوساله را در بازرسی 
از دو دستگاه کامیون کشف کردند. وی افزود: دو متهم در این رابطه دستگیر و 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
اتوبوس حامل کااي قاچاق

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرســتان »کوار« از توقیف یک 
دستگاه اتوبوس حامل کااي قاچاق خبر داد. 

ســرهنگ علی بابایی، گفت: ماموران در بازرسي از خودرو موفق به کشف 
پنج کارتن لوازم یدکی خودرو بنز، ســه حلقه اســتیک، دوهزار و 280 عدد 

مسواک و چهار عدد دیسک بی ام و  فاقد مجوز گمرکي شدند.
وی با  اشاره به دستگیري یک متهم و تحویل وي به مراجع قضائي، خاطر 
نشــان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه، دومیلیارد ریال برآورد 

شده است.
آتش سوزی در کمپ

قرچک- مهر: مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از آتش ســوزی در کمپ 
ترک اعتیاد بانوان در قرچک خبر داد.محمد کرم درآبادی، افزود: در این حادثه 
12 نفر مصدوم شدند.وی از اعزام چهار دستگاه آمبوانس به محل حادثه خبر 
داد و گفت: زمان اعزام شــش نفر از مصدومین بدحال بودند و شش نفر دیگر 

حال مساعدتری داشتند.
برخورد کامیون و مینی بوس

رشــت – ایسنا: رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گیان 
گفــت: در اثر برخورد کامیون و مینی بوس در رشــت 13 تن مصدوم و راهی 
بیمارســتان شدند. پیمان اســدی افزود: در این حادثه سرنشینان مینی بوس 
مصدوم که توســط  تکنســین های اورژانس 115 پس از انجام اقدامات اولیه 

درمانی به بیمارستان پورسینا رشت انتقال داده شدند.
نجات مصدومان تصادف

کرمان - مهر: مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرمان از نجات مصدومان حادثه تصادف در شهر کرمان خبر داد.

علی عسکری بیان کرد: با توجه به شدت این حادثه و برخورد سه دستگاه 
خودرو سواری پژو پارس، تندر ال 90 و پژو 206 بافاصله سه تیم اطفاء حریق، 
امداد و نجات سازمان آتش نشــانی سه از ایستگاه آتش نشانی  به محل حادثه 
اعزام شــد.وی افزود: این افراد در بین آهن پاره های خودروی پژو پارس و یک 

نفر در خودروی تندر ال 90 محبوس شده بودند.
عسکری عنوان کرد: آتش نشانان بدون اتاف وقت اقدام به ایمن سازی محل 
حادثه و خروج مصدومان از داخل خودروهای دچار حادثه شده کرده و با انجام 

موارد ایمنی هر سه خودرو از حریق احتمالی جلوگیری کردند.
واژگونی خودرو

اصفهان – خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس  مرکز اورژانس منطقه ای کاشان 
گفت: واژگونی دو خودرو در جاده مرنجاب 9مصدوم برجا گذاشت.

حســین ریاحی افزود: در حادثه اول در اثر واژگونی یک دســتگاه خودرو 
ســوزوکی در کیلومتر 10جاده مرنجاب پنج سرنشین آن شامل دو مرد و سه 
زن دچار مصدومیت شــده و با آمبوانس اورژانس آران و بیدگل به بیمارستان 

شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.
وی اضافه کرد: در حادثه دوم هم در حوالی کاروانســرای مرنجاب خودرو 

پراید واژگون شد و چهار سرنشین آن مصدوم شدند.

صفحه 10
دو شنبه 10 دی 1۳۹۷

۲۳ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۸۸
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

جلیقه نارندا مودی، نخســت وزیر هند 
عاوه بر فروش باا به یک سوژه در رسانه ها 

و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
به گزارش پایــگاه اینترنتی روزنامه گاردین، 
کت هــای رنگارنــگ بدون آســتین کــه گفته 
می  شود از لباس های مورد عاقه »نارندا مودی« 

هند  نخســت وزیر 
یکی  بــه  اســت، 
پوشــش  های  از 
پرفــروش در نقاط 
کشور  این  مختلف 
به ویژه در روستاها 
است. شده  تبدیل 

این نوع لباس مردانه که در هند به »جلیقه مودی« معروف شــده اســت، یک 
کت بدون آستین با یقه ای ایستاده است که قد آن تا زیر کمربند می رسد.جلیقه 
مودی در حال حاضر به یکی از پرفروش ترین پوشش های مردانه در هند تبدیل 
شــده است. کارکنان یک فروشــگاه بزرگ در مرکز دهلی گفته  اند روزانه 100 
جلیقــه مودی در رنگ های مختلف به فروش می رســد.مودی در میان رهبران 
هند به دلیل اعتقاد به ملی گرایی از محبوبیت باایی برخوردار اســت و یکی از 
علل فروش باای این نوع جلیقه همین موضوع است.طرح جلیقه مودی فقط در 
هندوستان محبوب نیست، بلکه »مون جائه این«، رئیس جمهور کره جنوبی طی 
دیداری که با »نارندا مودی« داشت نظر مثبت خود را در باره لباس نخست وزیر 
هند ابراز کرد و بعدها تعــدادی از این جلیقه ها را به عنوان هدیه دریافت کرد. 
او سپس توئیتی همراه با تصویری از خود در حالی که این هدیه را به تن کرده 
بود، در حســاب کاربری اش منتشر نمود.»مون جائه« این در پیام توئیتری خود 
نوشــت: »در سفری که به هند داشتم، به نخست وزیر نارندا مودی گفتم که در 
این جلیقه ها فوق العاده به نظر می رسی. او نیز تعدادی از این جلیقه ها که کاما 
به اندازه من دوخته شده بودند برایم فرستاد. می خواهم از او به خاطر این لباس 
تشــکر کنم.«پس از انتشار این عکس اختافات میان موافقان و مخالفان مودی 
درباره اینکه این طرح جلیقه متعلق به مودی است یا »جواهر لعل نهرو«، اولین 
نخست وزیر هند پس از استقال این کشــور، باا گرفت.این در حالی است که 
یک طراح لباس در هند معتقد است جلیقه مودی با آنچه جواهر لعل نهرو به تن 
داشــت متفاوت است. او گفت: جلیقه مودی در بخش های یقه و جیب  ها تفاوت 
زیادی با لباس نهــرو دارد. حتی رنگ های انتخابی آنها متفاوت اســت. مودی 
همواره از رنگ های مختلف اســتفاده می کند، ولی نهرو صرفا به لباس  های رنگ 
سفید و شیری گرایش داشت.یک شرکت انگلیسی طراحی لباس معتقد است هر 
دو طرح کم و بیش یکسان هستند. یک طراح نیز که از سال 1989 لباس  های 

متعددی را طراحی کرده است، طرح جلیقه مودی و نهرو را متفاوت می داند.

»جلیقه مودی« 
سوژه 

رسانه های هند 

پلیس هند در حالی از دستگیری چهار 
کودک خبر دادند که حدود ۳۰ دســتگاه 

گوشی تلفن سرقتی همراه خود داشتند.
بنا بر اعام پلیــس بمبئی، اعضای یک باند 
سرقت این کودکان را به استخدام خود درآورده 
و به آنان آموزش هایی دادند تا بتوانند در اماکن 

شلوغ اقدام به سرقت گوشی همراه کنند.پلیس هند اعام کرد: این کودکان از 
شهرها و مناطق دیگر این کشور به بمبئی منتقل شده تا آموزش های ویژه ای را 
در مورد چگونگی سرقت گوشی همراه ببینند. بررسی های بیشتر در حال انجام 
اســت و پلیس به دنبال اعضای این باند است که اقدام به آموزش این کودکان 
کرده اند.پلیس هند پس از دریافت چندین گزارش از ســرقت گوشی همراه که 
بیشتر مظنونان این دزدی ها کودک بوده اند به بررسی جزئیات آن پرداخت. بنا 
بر اعام پلیس، تمامی چهار کودک دستگیر شده اعتراف کرده اند که برای امرار 
معاش مجبور به سرقت گوشــی همراه بوده اند.به گزارش اینترنشنال بیزینس 
تایمز، پلیس بمبئی در بررســی محل سکونت این کودکان 30 دستگاه گوشی 
تلفن همراه کشــف و ضبط کردند. تمامی این کودکان 12 تا 15 ساله بوده اند. 
همچنین این کودکان نه تنها روش های ســرقت را فرا گرفته اند، بلکه چگونگی 

فرار در صورت گیر افتادن را نیز آموزش دیده اند. 

آموزش 
موبایل قاپی 
به کودکان 
سارق هندی

ساختمان مسجدی ۶۰۰ ساله در ترکیه 
برای انتقال به مکانی جدید به ســه بخش 
هوشمند  روبات های  وســیله  به  و  تقسیم 

حمل شد.
به گزارش میل آناین، مســجدی در ترکیه 
که متعلق به قرن 15 است به سه قسمت تقسیم 

شده و به وسیله روبات های پیشران به محلی جدید منتقل شده است. کارگران 
مجبور شــدند دیوارهای این مســجد را که صدها ســال به هم متصل بودند 
از یکدیگر جدا تا بتوانند آنها را به ســکوی حمــل منتقل کنند.بخش نهایی 
»مســجد ایوبی« که 2500 تن وزن داشت از شهر تاریخی »حصن کیفا« واقع 
در اســتان باتمان در جنوب ترکیه به مکان جدیــدش انتقال یافت. دو بخش 
دیگر این مسجد در اوایل سال جاری میادی به این مکان جدید منتقل شده 
بود. عاوه بر این مســجد 610 ســاله، دیگر صنایع فرهنگی نیز به این مکان 
که در سال 2017 ایجاد شــده در حال انتقال است.به گزارش روزنامه حریت 
دیلی، این انتقال بدان معنی است که چهارمین سد بزرگ ترکیه شهر باستانی 
حصن کیفا را زیر آب خواهد برد.شــهر باستانی حصن کیفا در سال 1981 در 
فهرســت آثار حفاظت شده درآمد و نزدیک 6000 غار در این شهر وجود دارد. 
عاوه بر مسجد، دیگر آثار تاریخی از جمله عبادتگاه های مسیحیان و مسلمانان 
و همچنین قلعه باســتانی بیزانس در آنجا واقع شده است. نخستین  متن هایی 
که از این شهر در آنها نام برده شده است مربوط به 2000 سال پیش از میاد 

مسیح هستند.

انتقال مسجد
 ۶00 ساله ترکیه 
به مکانی جدید! 

نو میادی،  هر ساله در آستانه  ســال 
مردم انگلیس برای خرید گوشــت با قیمت 
ارزان تــر در یک حراجی بــزرگ در لندن 

شرکت می کنند.
به گــزارش رویترز، مردم لنــدن -پایتخت 
انگلیس- هر ســال در آستانه  ســال نو میادی 
در بازاری به نام 
سمیت فیلد«  ا «
جمع می شــوند 
خرید  بــرای  و 
و  سفید  گوشت 
قرمــز با قیمتی 
چانــه  ارزانتــر 
می زنند.حراجی 
صــد  امســال، 
پنجاهمیــن  و 
حراج  مراســم 
گوشــت ســال نو میادی بود که هزاران نفر را در این بازار جمع کرد. در این 
حراجی، هر قطعه گوشــت بین 15 تا 20 پوند به فروش رســید و خریداران 
توانســتند گوشــت مورد نیاز خود را حدود 50 تا 60 درصد ارزانتر از قیمت 
اصلی آن از قصابی ها و سوپرمارکت ها خریداری کنند.این رویداد در هیچ کجای 
دیگر انگلیس برگزار نمی شود و به همین دلیل، ازدحام مردم در این حراجی و 
چانه زنی آنها برای پرداخت پول کمتر، هر سال تصاویر جالبی را خلق می کند 
که معموا از چشم رسانه ها پنهان نمی ماند.در پایان این حراجی، رئیس انجمن 
بازار اســمیت فیلد به خریداران این فرصت را می دهد که در صورتی که بتوانند 
درست حدس بزنند که یک تکه از گوشت مربوط به کدام بخش از بدن حیوان 

است، آن تکه گوشت را رایگان دریافت کنند!

ازدحام انگلیسی ها 
برای خرید 

گوشت ارزان 
در شب سال نو

1- نام و نشانی کارفرما: 1-1- نام کارفرما: شهرداری کرج 1-2- نشانی کارفرما: کرج- بلوار بال- ساختمان مرکزی شهرداری کرج
2- موضوع خدمات مشاوره: انتخاب مشاور انجام مطالعات، خدمات آزمایشگاهی و استقرار فناوری های نوین در کارخانه آسفالت  شهرداری کرج 

3- دارا بودن گواهی نامه صاحیت در گروه: - ژنوتکنیک رتبه 1  - راه سازی رتبه 3 و یا ارائه تفاهم نامه همکاری
4- روش انتخاب مهندس مشاور: مناقصه به صورت دو مرحله ای و به روش QCBS و پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه  برگزار خواهد شد.

5- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد: 5-1- تاریخ فروش ا سناد ارزیابی از کارفرما: روز دوشنبه مورخ 97/10/10 تا روز سه شنبه مورخ 97/10/25 
5-2- مهلت تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی کیفی به کارفرما: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/10/25

5-3- نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: کرج- بلوار بال- ساختمان مرکزی شهرداری کرج- طبقه هفتم- اداره امور قراردادها و پیمان ها
5-4- هنگام خرید اســناد داشــتن رتبه مربوطه و ارائه تأییدیه صاحیت در ســایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir معرفی نامه ممهور به مهر و 

امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی الزامی می باشد.
5-6- اســناد ارزیابی کیفی تکمیل شــده می بایست در پاکت اک و ممهور به مهر شــرکت و اصل امضای دارندگان حق امضا تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

97/10/25 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بال دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.
بدیهی است ارسال سوابق و اسناد هیچگونه حقی را در واگذاری موضوع آگهی به همراه نخواهد داشت.

ازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن  های 32704857-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.

شهرداری کرج

آگهی فراخوان مشاور انجام مطالعات، خدمات آزمایشگاهی 
و استقرار فناوری های نوین در کارخانه آسفالت شهرداری کرج

اداره امور قراردادها و پیمان ها- شهرداری کرج

)نوبت اول(

اتحادیه ســازمان های حمل و نقل همگانی کشور به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر 
دارد از طریــق برگزاری مناقصــه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه عملیــات مربوط به چاپ و 
بسته بندی تعداد 8/000/000 ست برچســب گواهی معاینه فنی خودروهای سبک را برابر طرح 

و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
الف( شــرایط دریافت اسناد مناقصه: تصویر آگهی تأسیس، روزنامه رسمی حاوی آگهی 
آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضاء، گواهی امضاء صاحبان امضا، شناســنامه و کارت 
ملی مدیرعامل )ویژه افراد حقوقی( و ارائه تصویر پروانه کسب و مجوز فعالیت از مرجع ذیصاح 
و کارت ملــی )ویــژه افراد حقیقی( و اصل فیــش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حســاب 
4906998790 نزد بانک ملت شــعبه سه راه باقر خان شرقی کد 67447 الزامی است. ضمنا محل 

قبول پیشنهادات دبیرخانه اتحادیه می باشد.
ب( سپرده شــرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 

800/000/000  )هشــتصد میلیون ریال( به حســاب جاری 0104894150006 نزد بانک ملی 
شعبه میدان جهاد کد 721 به نام اتحادیه.

پ( محل دریافت اسناد: محل دریافت اسناد واحد دبیرخانه اتحادیه به آدرس: تهران، بااتر 
از میدان توحید، خیابان باقرخان شرقی پاک 23 تلفن 66909191 می باشد.

ت( مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: پس از درج آگهی حداکثر 10 روز می باشد )تا 
ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 می باشد.(.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد 
مناقصه بوده و اتحادیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه های کارشناسی 

و درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
ج( برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

روابط عمومی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور

سرویس شهرستانها -
پنج هــزار و 77۰ کیلوگرم مواد افیونی توســط 
نیروهای انتظامی در شهرهای زاهدان و طبس کشف 

و ضبط شد.
در همین رابطه فرمانده انتظامي اســتان سیســتان و 
بلوچســتان از کشــف چهار هزار و 650 کیلوگرم انواع مواد 

افیونی در »زاهدان« خبر داد. 
ســرتیپ محمد قنبری افــزود: تیم هــای اطاعاتی و 
عملیاتی پلیس، روز یکشــنبه اعضای این باند مسلح را که 
با سه دستگاه پژو 405 در حال جابه جایی محموله سنگین 
مواد مخدر در یکی از محورهای فرعی حاشــیه شهر زاهدان 

بودند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
وی تصریــح کرد: ماموران پلیس پس از طی مســافتی 

به راننده خودروها دســتور ایست دادند که سرنشین یکی از 
خودروها به سمت عوامل انتظامی تیراندازی و جان برکفان 
پلیــس مبارزه  با مواد مخدر با مقابلــه به مثل پس از طی 

مسافتی دو دستگاه خودرو آنها را متوقف کردند.
قنبری بیان داشــت: در این عملیات ضمن دستگیری 
چهار قاچاقچی در بازرسی از دو خودرو آنها، یک هزارو 547 
کیلو و 975 گرم تریاک، 120 کیلو و 990 گرم هروئین، 41 
کیلو و 200 گرم حشیش، 15 کیلو و 200 گرم مرفین و 58 

کیلو و 400 گرم سایر مواد مخدر کشف شد.
این مقام ارشــد انتظامی خاطر نشان کرد: در ادامه این 
عملیات مخفیــگاه اعضای این باند در یکی از روســتاهای 
حاشیه شهر زاهدان شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی 
در بازرســی از محل دو تن و 491 کیلو و 600 گرم تریاک، 

241 کیلو و 250 گرم هروئین، 114 کیلوگرم مرفین و 20 
کیلوگرم حشــیش به همراه یک قبضــه کلت کمری و پنج 
قبضه ســاح شکاری کشــف کردند. وی ادامه تاش برای 

دستگیری دیگر اعضای متواری این باند خبر داد.
همچنین فرمانده انتظامی اســتان خراســان جنوبی از 
کشــف یک هزار و 120 کیلوگرم مرفین در کویر »طبس« 

خبر داد. 
سرتیپ مجید شــجاع، اظهار داشت: مأموران عملیاتی 
یــگان تــکاوری 102 دیهوک شهرســتان »طبس« هنگام 
گشــت زنی و کنترل مناطق کویری به تردد یک دســتگاه 

تریلی در کویر مشکوک و خودرو را تحت نظر قرار دادند.
وی افزود: در این رابطه یک متهم دســتگیر و پرونده ای 

در این رابطه تشکیل شد.

شماری از کشاورزان شرق اصفهان با حضور در 
محل ورودی شــهر ورزنه تشکیل هرچه سریع تر 
ستاد احیای زاینده رود و نیز حقابه های خود را از 

این رودخانه مطالبه کردند. 
بــه گزارش ایرنا، این گروه از کشــاورزان و باغداران 
شــرق اصفهان رســیدگی به موضوع تخصیص نیافتن 
حقابه ها و حل مشــکات اقتصادی معیشــتی خود را 

خواستار شدند.
این افراد که اغلب از ســاکنان شــهرهای شــرقی 
اصفهان از جمله زیــار، جرقویه، ورزنه، اژیه، هرند، برآن 
و خوراســگان هســتند بر لزوم حمایت و توجه بیشتر 
مســئوان برای حل معضات کشاورزان و حل خشکی 

زاینده رود تاکید کردند.
کشــاورزان مناطق شــرقی اصفهــان همچنین بر 
جلوگیــری از برداشــت های غیرقانونی در باادســت 

زاینده رود تاکید کردند.
کشــاورزان و باغداران شرق و غرب اصفهان پیش از 
این و در ماه های اخیر بــا حضور در برخی مکان های از 
قبل اعام شده خواهان تخصیص حقابه خود برای کشت 
پائیزه و جبران خسارت های ناشی از خشکسالی شدند و 

مسئوان را به حل مشکات خود فراخوانده بودند. 
کاهش بارش در ســال های زراعــی قبلی در حوضه 
آبریز فات مرکزی ایران که زاینده رود بزرگترین رودخانه 
آن به شمار می رود، باعث شده تا میزان آب ورودی به سد 

زاینده رود نیز به حداقل خود برسد و امکان تخصیص آب 
برای کشت کشاورزان غرب و شرق اصفهان وجود نداشته 
باشــد. رئیس جمهوری چندی پیش در پی اســتعفای 
گروهی نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای 
اســامی به نشــانه اعتراض به حذف و کاهش اعتبارات 
طرح های آبی استان در بودجه سال آینده، دستور تشکیل 

ستاد احیای زاینده رود را صادر کرد.
کشاورزان اصفهانی می گویند بر اساس طومار تاریخی 
شــیخ بهایی از قدیم اایام از محل زاینده رود دارای سهم 

و حقابه هستند.
بر اســاس این طومار کل آب رودخانه به 33 سهم 
کلی و 275 ســهام جزیی تربین 7 بلوک آبخور آن که 

کشف بالغ بر ۵ تن موادمخدر در زاهدان و طبس

کشاورزان اصفهان حقابه خود از زاینده رود را طلب کردند

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: از امروز 
بازنشستگان  )دوشنبه( طی دو تا سه ساعت تمامی 
مشمول دریافت ســبد حمایتی مبلغ 2۰۰هزار تومان 

دریافت خواهند کرد.
به گزارش ایســنا، محمد حســن زدا در حاشیه مراسم 
تکریم و معارفه رئیس  ســازمان بهزیســتی کشور در مورد 
بسته های حمایتی بازنشستگان گفت: تاش کردیم که بسته 
حمایتی مســتمری بگیران تحقق پیدا کنــد که در نهایت 

دیروز)یکشنبه( تامین اعتبار شد.
وی با بیان اینکه  دومیلیون و 600 هزار نفر بازنشســته 
و مســتمری بگیر تحت پوشــش که حقوق زیر سه میلیون 
تومان می گیرند بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد، افزود: 
از روز دوشــنبه 10 دی ماه واریز بســته های حمایتی میان 

بازنشستگان آغاز می شود.
وی با بیان اینکه تا پایان سال دو مرحله دیگر نیز سبد 
حمایتی به بازنشستگان ارائه خواهد شد، اظهار کرد:  توزیع 
این بسته در مرحله اول، به صورت نقدی خواهد بود و به هر 

بازنشسته 200 هزار تومان تعلق می گیرد.
زدا تصریح کرد: بازنشستگان مشمول بعد از همپوشانی 
بســته را دریافت می کنند و افرادی کــه از نهادهای دیگر 
بســته حمایتی گرفته اند اسمشان در لیست سازمان تامین 

اجتماعی نخواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه اسامی تمامی کارگرانی که تحت 
پوشش تامین اجتماعی هستند و حقوقشان زیر سه میلیون 
تومان است را در این طرح داریم، افزود: زمانی که این اسامی 
قطعی و از ســوی وزارت رفاه به ما اعام شــد اسامی آنها را 

برای ارائه سبد حمایتی اعام خواهیم کرد.

4 عضو شبکه تبشیری صلیبی صهیونیستی در 
استان البرز دستگیر شدند.

به گزارش تسنیم، این افراد به صورت برنامه  ریزی شده با 
عناصر خارج از کشور در ارتباط بوده و عقاید و افکار انحرافی 

در مسیحیت را ترویج می کردند.
ترویج عقاید و افکار انحرافی مســیحیت در استان البرز 

مورد اعتراض رسمی مسیحیان قرار گرفته است.
به گزارش تســنیم، پنج نفر از اعضــای این گروه نیز با 
تاش دســتگاه های مســئول روز پنجم دی در استان البرز 

بازداشت شده بودند.
جریان تبلیغ و تبشــیر مسیحیت  بدون در نظر گرفتن 
اختافات فرق و مذاهب مســیحی با  تشــکیل اردوگاه ها در 
ســطح جهان اقدام به جذب مسلمانان و پیروان  دیگر ادیان 

در قالب کلیساهای خانگی می کنند .

رئیس  پلیــس امنیــت عمومی هرمــزگان از 
دستگیری یک راهزن و قاچاقچی مسلح مواد مخدر 
که در پوشــش مامور نیروی انتظامی اقدام به اخاذی 

می کرد، در شهرستان بندرعباس خبر داد. 
به گزارش ایرنا، ســرهنگ »علی اصغــر عبادی نیک« 
درجمــع خبرنگاران افزود: در پــی دریافت خبری مبنی بر 
اینکه افرادی با لباس فرم و ســاح و مهمات غیر مجاز اقدام 
به شــرارت، راهبندان و اخــاذی می کنند، مراتب به صورت 
ویژه در دســتور کار ماموران عملیاتی پلیس امنیت عمومی 

استان قرار گرفت. 
وی تصریح کرد: با کارهای اطاعاتی محل پنهان شدن 
متهمان نیز که در روستای »گودو« واقع است شناسایی شد. 
رئیس  پلیس امنیت عمومی هرمزگان اظهار داشــت: با 
هماهنگی مقام قضایی در بازرســی از محل یاد شــده، یک 
قبضه کلت کمری به همراه دو تیغه خشاب، 9 عدد فشنگ، 
یک دست لباس نظامی، تعداد 45 عدد دستبند پاستیکی و 

وسایل استعمال مواد مخدر کشف شد. 
ســرهنگ عبادی نیک با اشاره به دستگیری یک متهم 
در این پرونده اظهار داشت: با توجه به اعتراف متهم و اسناد 
موجود، هویت دو متهم دیگر این پرونده نیز شناسایی شده 

است و اقدام پلیسی جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگســتری کل اســتان قزوین، 
محمد قاســمی افزود: طبق گزارش دریافتی از سوی مراجع نظارتی، اسناد و 
مدارک ارایه شــده و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، برخی از مسئوان این 
اداره کل تحت تعقیب قرار گرفته و صبح شــنبه به دادســرای قزوین احضار 

شدند.
وی افزود: مســئوان این اداره کل به دلیــل اتهاماتی همچون اختاس، 
ارتشا، مداخله و تبانی در معامات دولتی، جعل اسناد دولتی و تضییع حقوق 

عمومی و دولتی از سوی دادسرای قزوین تحت تعقیب قرار گرفتند.

پرداخت 200 هزارتومان 
به بازنشستگان تأمین اجتماعی 

از امروز

4 عضو از شبکه 
تبشیری صلیبی صهیونیستی 

در البرز دستگیر شدند

راهزن مسلح مامورنما 
در دام ماموران

احضار برخی مسئوان میراث فرهنگی قزوین 
به دادسرا

مدیر کل گمرک تمرچین از توقیف ۱۰ دســتگاه 
تانکر حامل سوخت قاچاق در مرز تمرچین پیرانشهر 

خبر داد.
به گزارش مهر ، مرحمت سلیمان نژاد اظهار داشت: تعداد 
10 دستگاه تانکر حمل ســوخت با اظهار نامه تینر شوینده 
از گمرک قزوین به مرز تمرچین وارد شــده بود که پس از 

بررســی های ازم مشخص شد کاای مذکور با کاای اظهار 
شــده مطابقت ندارد . وی ادامه داد: در این زمینه 100 هزار 
لیتر ســوخت قاچاق به ارزش 540 میلیون تومان کشف و 

ضبط و عوامل به مراجع قضایی تحویل داده شد.
آذربایجان غربی با ســه کشور ترکیه، عراق و جمهوری 

آذربایجان مرز مشترک دارد.

توقیف10 دستگاه تانکر سوخت قاچاق در مرز تمرچین 

دادستان قزوین از احضار و تحت تعقیب قرار گرفتن برخی مسئوان اداره کل میراث فرهنگی استان 
خبر داد و گفت: رسیدگی به پرونده این افراد در جریان است.

رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمان گفت: انحراف یک دستگاه اتوبوس 
در مسیر رفســنجان به انار 28 نفر مصدوم بر جا 

گذاشت. 
محمدحسین مصدق در گفت و گو با ایرنا افزود: انحراف 
اتوبوس از مســیر در محور رفسنجان به انار در ساعت 2 و 
30 دقیقه بامداد روز یکشنبه در کیلومتر 10 محور انار به 

بیاض اتفاق افتاد.
وی بیــان کــرد: بــا اعــام گــزارش بــه اورژانس، 
تعــداد پنــج دســتگاه آمبوانــس و یــک دســتگاه 
 اتوبــوس آمبوانس برای امدادرســانی بــه محل حادثه 

اعزام شد. 
رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشــته است 
اظهار داشــت: ســه نفر از مصدومان به صورت سرپایی در 
محل مداوا و 25 نفر  نیز برای انجام اقدامات درمانی بیشتر 

به بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( رفسنجان اعزام شدند. 

انحراف اتوبوس 
28 مصدوم برجا گذاشت

از حدود 70 کیلومتری غرب اصفهان تا 120 کیلومتری 
شرق این شهر ادامه داشته است تقسیم شده است.

روستای  دانش آموزان  حامل  خودروی  ســقوط 
بخــش صومای برادوســت ارومیه از پل روســتای 

فیروزیان موجب جراحت سه دانش آموز شد. 
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بخشدار انزل ارومیه  
گفت: خــودروی حامل دانش آموزان روز یکشــنبه صبح از 
جاده منحرف و از روی پل سقوط کرد که نیرو های امدادی 

بافاصله در محل حاضر شدند.
نریمانی ادامه داد: معاینات و کمک های اولیه در همان 
محل انجام شــد، سه نفر از دانش آموزان برای ادامه مداوا به 
بیمارستان امام خمینی اعزام شدند که خوشبختانه نگرانی 

خاصی نیست و در حد شکستگی دست جراحت دارند.
بخشــدار انزل اضافه کرد: ســایر دانش آمــوزان نیز با 
وجود اینکه جراحتی نداشــتند، اما بــرای حصول اطمینان 

سامتی شان به بیمارستان اعزام کردیم.

ســومین جلســه محاکمه معاون اجرایی وقت 
مدیریت شــعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه 
چهارم دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم مفسدان و 
اخالگران اقتصادی و به ریاســت قاضی صلواتی، به 

صورت علنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه قاضی صلواتی 
از متهم خواست برای ایراد دفاعیات در جایگاه حاضر شود و 
خود را معرفی کند.متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: »علی 
اکبرعمارت ساز«، فرزند محمد، متولد 1347 کرمان هستم 
و ســابقه کیفری ندارم. آخرین پست دولتی من هم معاون 
اداری مالی مدیریت شــعب بانک تجارت استان کرمان بوده 

است و از هفته آینده وارد ششمین سال بازداشت می شوم.
رئیــس دادگاه اتهامــات متهم را تفهیــم کرد و گفت: 

دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم گفت: من در جلسات دادگاه ثابت می کنم که تنوع 
اتهاماتی که در کیفرخواست ذکر شده ظلم به من است من 
کارمند بانک بــودم و البته ما تخلفاتی انجام داده ایم، اما در 
راستای خدمت به مردم بوده است!عمارت ساز افزود: شعبه ای 
که به من تحویل دادند با مشــتری های کوچک و هزینه کم 
را به شعبه ممتاز در کرمان تبدیل کردم. علت اینکه پرونده 

من به اینجا رســید اختاف نظر مدیرعامل و هیئت مدیره 
بود و از زمانی شروع شد که بحث حقوق های نجومی مطرح 
گردید.وی ادامه داد: درســت است که مشکاتی در جامعه 
وجود دارد که از کم کاری مسئولین است ولی شما در مورد 
مــن قضاوت کنید آیا من اخال کردم؟ آیا من ضرر و زیانی 
برای بانک ایجــاد نمودم؟من تمام انگیزه ام ایجاد آرامش در 
اقتصاد کشــور بوده است و در همین راستا هم اقدامات مهم 

و موثری انجام داده ام.
متهم دچار توهم شده است!

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: 
متهم کارمند بانک بوده؛ اما جایگاه خود را خیلی رفیع تلقی 
می کند و خود را مســئول آرامش اقتصاد معرفی می کند که 

به نظر می رسد دچار توهم شده است.
متهم در ادامه با اشــاره به اظهارات نماینده دادســتان 
گفت: آقــای قاضی یک اصراری وجــود دارد که بنده را به 
هرشــکل محکوم کنند، من خواهش می کنم دو کارشناس 
مورد اطمینان این موضوع را بررسی کنند. مبالغ عنوان شده 
کذب محض اســت. چرا در مورد این پرونــده تا این اندازه 
حاشیه سازی شده اســت؟ وثیقه سنگینی برای من در نظر 
گرفتنــد، بطوریکه بنــده باید نصف کرمان را می گذاشــتم 

تــا از زندان بیرون بیایم. »عمارت ســاز« با بیــان اینکه در 
کیفرخواســت تکرار مکررات وجود دارد، افزود: در یکجا به 
بنده اتهام اختاس و پولشویی زدند و هر عملی را که انجام 
داده ام 3 یــا 4 اتهام به آن منتســب کردند آقای قاضی 14 
اتهام به من زده اند که این اتهامات شــوخی نیست. نماینده 
دادستان براساس نامه های بانک گزارش تنظیم کرده اند و بر 

این اساس ایشان فریب خورده است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما دفاعیات خود 

را مطرح کنید. نماینده دادستان فریب نمی خورند.
متهــم ادامــه داد: در یکی از صفحات کیفرخواســت 
به موضوع 100 میلیارد ضمانت نامه اشــاره شــده اســت، 
این موضوع اصا به بنده تفهیم اتهام نشــده اســت و کپی 
ضمانت نامه دو ســال و نیم بعد به بانک آمده اســت چگونه 
چنین چیزی امکان پذیر است؟ آقای قاضی بنده می خواهم 
صحبت کنم، امــا نمی دانم چه بگویم و چــه نگویم. امروز 
شوک زده هســتم اگر صاح می دانید ادامه دفاعیات را فردا 

صبح مطرح کنم.
بــا موافقت قاضی صلواتی رئیس شــعبه 4 دادگاه ویژه 
رســیدگی به اتهامات اخالگران نظام اقتصادی ختم جلسه 

اعام شد.

زمینی ، بهای آن را به صورت کاذب افزایش دهند. از سوی 
دیگر مرزبانی خوزستان روز پنجشنبه یک محموله 15 تنی 

گوجه فرنگی را حین خروج از مرز چذابه توقیف کرد.
گفته می شود محموله گوجه فرنگی زیر بار پیاز و فلفل 
دلمه جاســازی شده بود که با بازرســی ماموران مرزبانی ، 

مشخص شد این محموله فاقد اسناد گمرکی بوده است.
این محموله گوجه فرنگی قاچاق با نظارت مرزبانی جهت 

تنظیم قیمت بازار در میدان میوه و تربار اهواز عرضه شد.

با وجود تولید مناســب گوجه فرنگی در خوزســتان به 
خصوص در مناطق جنوب شــرق استان ، ولی قیمت گوجه 

فرنگی در بازار خرده فروشی اهواز همچنان باا است.
قیمت گوجه فرنگی باغــی در بازار اهواز 30 تا 35هزار 
ریال عرضه می شــود ولــی قیمت آن در مزرعه هشــت تا 
12هزار ریال اســت و این موضوع به خوبی دست داان و 
واســطه ها را در افزایش بی رویه و غیرمنطقی گوجه فرنگی 

نشان می دهد.

معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در دادگاه:

تخلفات من برای خدمت به مردم و ایجاد آرامش 
در اقتصاد کشور بوده است!

اداره کل گمرکات خوزستان اعام کرد : صادرات 
محصول سیب زمینی از بازارچه مرزی چذابه آزاد شد 
ولی ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی همچنان برقرار 

است. 
به گزارش ایرنا بر این اساس صادرکنندگان کاا می توانند 
با انجام تشریفات گمرکی نسبت به صادرات محصول سیب 

زمینی از بازارچه مرزی چذابه اقدام کنند.
صادرات ســیب زمینی چند ماه پیش بــا اعام وزارت 
جهاد کشــاورزی و اباغ گمرک ممنوع شــد ولی با افزایش 
تولیدات و مازاد تولید، از دیروز )شنبه هشتم دی( صادرات 

سیب زمینی از چذابه از سرگرفته شد.
در همین حال بهای خرده فروشــی سیب زمینی درجه 
یک تازه در بازار اهواز هرکیلوگرم بین 20 تا 25هزار اســت 
ولی احتمال می رود برخی از داان به بهانه صادرات سیب 

صادرات سیب زمینی 
از بازارچه مرزی چذابه آزاد شد

سقوط خودروی 
حامل دانش آموزان از پل

مدیر پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه 
گفت: تولید نانوواکسن سرطان سینه در پژوهشکده 
آزمایشگاهی مراحل  دانشــگاه  این  فناوری   زیست 

/ In vitro و In vivo / را با موفقیت پشــت ســر 

گذاشت. 
نوروز دلیرژ ، در گفت و گو با ایرنا افزود: این واکســن در 
مرحله نخســت در شرایط آزمایشــگاهی، سیستم ایمنی را 

علیه سلول های سرطانی تحریک کرد.
وی ادامه داد: آزمایش بر روی موش هایی که ســرطان 

پستان در آنان به صورت تجربی ایجاد شده بود، مرحله دوم 
این آزمایش به شمار می رفت که با موفقیت ثبت شد.

وی اضافــه کرد: ســلول های ســرطانی در موش های 
واکســینه شــده به طور قابل ماحظه ای از بین رفت و این 
موش ها تا سه برابر بیشتر از موش های واکسینه نشده زنده 
ماندند. مدیر پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه اعام 
کــرد: با توجه به نتایج درخشــان این آزمایش در شــرایط 
آزمایشــگاهی، آزمایش بالینی آن در بیماران انسانی نیز به 

زودی آغاز می شود.

تمام  البرز گفت:  مدیرکل حفاظت محیط زیست 
عوامل ضرب و شتم محیط بان و همیار محیط زیست 

طالقان دستگیر شدند.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، فردین حکیمی 
افزود: شامگاه 19 آذرماه متخلفان شکار غیرمجاز در منطقه 
شکار ممنوع طالقان اقدام به ضرب و شتم محیط بان و همیار 

محیط زیست در این منطقه کردند.
وی گفــت: صبح روز 19آذرماه محیط بانان طالقان پس 
از دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور تعدادی شکارچی 
غیرمجاز در منطقه پایین طالقان به محل اعزام شدند که در 
نهایت پس از تعقیب و گریزهای فراوان و بســتن گریزگاه ها، 

این افراد با ساح سرد سرباز محیط بان و همیار محیط زیست 
منطقه طالقان را مصدوم کردند.

وی اضافه کرد: در این درگیری با تاش محیط بانان یکی 
از شکارچیان مسلح دستگیر و اسلحه وی توقیف شد و مابقی 

موفق به فرار شدند.
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت البرز، افــزود: پس 
از پیگیری قضایــی و همکاری نیــروی انتظامی، تمام این 

متخلفان دستگیر شدند.
وی اضافــه کــرد: این افراد پس از دســتگیری تحویل 
مراجع قضایی شهرســتان طالقان شدند و پرونده برای آنان 

در این شعبه تشکیل شد.

نانو واکسن سرطان سینه تولید شد

دستگیری عوامل ضرب و شتم محیط بانان طالقان



اخبار كشور

درمکتب امام

مردمیبهخوبیایرانپیدانمیشود
مردم را در صحنه حار نگه داريد كه آنچه انقاب وايران را حفظ كرده حضور 

مردم در صحنه است. در مام دنيا مردمى به خوى مردم ايران پيدا مى شود. امروز 

مردم پشتيبان انقاب اسامى و دولت هستند.
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صفحه 11
دو شنبه 1۰ دی 1۳۹۷

۲۳ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
طرح شفافیت اموال مسئوان

به کار شفافیت نمی آید!
سرویسسیاسی-

روزنامه ابتکار در سرمقاله دیروز با موضوع شفافیت نوشت: »...اکنون و با این توضیح مختصر می توان به راحتی دریافت 
که کدام طرح ها می تواند شفافیت را محقق کند. به طور مثال، طرح شفافیت اموال مسئوان یا طرح هایی از این دست، به 
هیچ وجه نمی تواند نقاط فسادخیز فرآیندهایی که مسئول در آن نقش دارد را آفتابی کند. یعنی مستقل از اینکه نتایج آن 

خوب است یا بد، می توان گفت که این کار قطعاً به کار شفافیت نمی آید«!
در این زمینه باید گفت از آن زمان که طرح شفافیت در مجلس مطرح شد طیف مدعی اصاح طلبی به مخالفان اصلی 
آن تبدیل شدند. آنها بهانه های رنگارنگ و گاه محیرالعقولی را برای مخالفت خود با این گونه طرح ها بیان کرده و می کنند.

این گروه که پیش از این با شعارهای رنگارنگی مانند شفافیت در میان جامعه خود را مطرح کرده بودند حاا در معرض 
آزمونی قرار گرفته بودند که بسیار سنگین بود. لذا برای مخالفت خود باید دایلی دست و پا می کردند. سرانجام کار به آنجا 

رسید که طرح شفافیت را از دستور کار مجلس خارج کنند.
پس از آن طیف فراکسیون وایی مشغول تدوین طرحی دیگر برای طرح در مجلس شد که از طرح پیشین شفافیت جامع تر 
باشد. این طرح جدید در حوزه آرا و عملکرد نمایندگان است. یکی دیگر از طرح هایی که با وتوی طیف موسوم به اصاح طلب 

روبرو شد طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که یکی از بخش های آن طرح اعاده اموال نامشروع مسئوان است. 
وضعیت نابسامان بازار مسکن به خاطر توقف تولید در دولت روحانی است

روزنامه همشهری در مطلبی نوشت: »حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته است: 
»شیب کاهشی معامات مسکن به خاطر این است که در بازارهای موازی یک آرامش نسبی برقرار شده و تمامی بازارها 

منتظر هستند تا شرایط جدید را ارزیابی کنند؛ البته تاش های دولت نیز موثر بوده و توانسته از شتاب قیمت ها بکاهد.«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشــت: »در آن بخش از کام که تاش های دولت را در کاهش شــتاب قیمت ها موثر 
دانسته، مشخص نیست منظور او از تاش، دقیقا چه بوده است...بازار مسکن در یک سال اخیر مثل آب خوردن 100درصد 

رشد قیمت را تجربه کرده و هیچکس هم حریف آن نشده است«.
همشهری در ادامه با اشاره به اینکه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکسال تمام کنار نشست و 
تاش موثری برای ساماندهی بازار مسکن انجام نداد، نوشت: »)وزارت راه و شهرسازی( باید از چند سال قبل به داد حوزه 
تولید مسکن می رسید تا با افزایش عرضه، بازار به سامان برسد. این اتفاق در طول 5 سال اخیر انجام نشد و حاا هم که 
بازار مسکن وارد رکود سنگین شده، قرار است با برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا افق 1400 جبران شود؛ غافل از 

اینکه با اتمام این رکود دوباره بازار سرکشی خواهد کرد چرا که توجه به تولید واقعا مغفول مانده است«.
گفتنی است عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی گفته بود: 
»در این 62 ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می کردم، 
پس بنابراین افتخار می کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم... این افتخار است که دولت حتی یک واحد مسکونی 

نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه ای بسازد«.
وزیر مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی، همان شخصی است که در اظهارنظری توهین آمیز، مسکن مهر را مزخرف 

نامید و علیرغم ادعاهای فراوان، حتی یک واحد مسکن اجتماعی هم نساخت!
عدم صاحیت یا عدم احراز صاحیت؛ 

حق قانونی شورای نگهبان قابل کتمان نیست
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در گفت و گویی با یک فرد که او را حقوق دان خواند به نقل از وی نوشت عدم صاحیت 
با احراز صاحیت در ما به ازای حقوقی هیچ فرقی ندارد، رد صاحیت را به نام عدم احراز صاحیت نمی توان توجیه کرد.

گفتنی است همسو با رسانه های بیگانه از جمله بی بی سی نشریات زنجیره ای و مدعیان اصاحات نیز حمله به شورای 
نگهبان را تشدید کرده اند، اصاح طلبان که این روزها به دلیل رفتار زشت یکی از نمایندگان لیست امید در مجلس مورد 
انتقاد و سؤال قرار گرفته اند، در یک فرافکنی عجیب و همگام با بی بی سی، شورای نگهبان را مورد هجمه قرار داده و مدعی 

هستند وضعیت نامطلوب مجلس و دولت محصول نظارت استصوابی است!
به هر حال عدم صاحیت یا احراز نشدن صاحیت هر تعبیری که از آن استفاده کنیم نمی توان حق قانونی شورای 

نگهبان در بررسی صاحیت افراد را مورد کتمان قرار دهیم.
وقتی نماینده اصاح طلب پرحاشیه به حاکمیت درس می دهد!

غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده اصاح طلب مجلس روز گذشته در یادداشتی در روزنامه ایران ارگان دولت درباره 
اعتراضات دی ماه 96 نوشــت: »شــاید مهم ترین درسی که حوادث دی ماه سال 96 برای افراد حقیقی و حقوقی حاضر در 
حاکمیت داشت، این بود که باید بخش های نادیده و ناشنیده جامعه ایرانی توسط حاکمیت به صورت رسمی شنیده و دیده 
شوند. این بخش ها به طور قطع دارای ابعاد اجتماعی اکثریت در کشور ما نیستند اما اینکه به بهانه اقلیت بودن، مواضع، 
ســخنان و اعتراض شــان نادیده و ناشنیده باقی بماند، یک اشتباه فاحش خواهد بود که می تواند به مرکزیت یافتن آنها در 

حوادثی چون دی ماه گذشته منجر شود.«
این نماینده اصاح طلب مجلس در حالی از درس حوادث دیماه 96 برای حاکمیت و خطر دیده نشدن بخش هایی از 
جامعه را گوشزد می کند، که چندی پیش در جایگاه نمایندگی مردم به جای دیدن و شنیدن مشکات مردم ترجیح داده 

بود برای صفحه اینستاگرام خود جشن تولد دو سالگی بگیرد. 
همچنین اعتراض شدید وی به حقوق نمایندگان مجلس که گفته بود من پنج میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق 
می گیرم در حالی که در دانشگاه می خوابیدم ولی نزدیک ۸ میلیون تومان حقوق می گرفتم به خوبی نشان می دهد که این 

نماینده اصاح طلب مجلس در گفتار خود درباره مردم چقدر صداقت دارد.
غیر از این بگویید، مایه تعجب است!

عباس عبدی دیروز در روزنامه اعتماد نوشــت: »نهاد دین؛ دین به منزله نهادی مهم که به صورت ســنتی اثرگذاری 
چشمگیری در جامعه داشته و نقش مهمی در تهذیب اخاقی و انسجام اجتماعی ایفا می کرده است در عمل و به دلیل ادغام 
شدن نسبی با نهاد دولت، کارایی مستقل خود را از دست داده و دیگر چون گذشته اثرگذاری مناسب را ندارد و فاقد نفوذ 
کام شده است.«ادعای فوق از طیف مدعی اصاحات اصا عجیب نیست. حکایت سابقه اینها در اهانت به مقدسات و اصول 
و فروع دین زبانزد است. از توهین به امامت و وایت تا عاشورا و حجاب و جهاد و شهادت.در ادامه این مطلب آمده است: 
»به ویژه آنکه گرایش شدید به شکل گرایی و مناسک گرایی دینی، آن را از محتوای گذشته خود تهی کرده است. نهاد دین 
آنچه را که از ارتباط نزدیک با نهاد سیاست به دست آورده به بهای از دست دادن اثرگذاری بر مردم و جامعه است.«یکی از 
دایل صدق عنوان برانداز برای مدعیان اصاح طلبی همین سکوار بودن آنهاست. این جماعت قلمرو دین را از مناسبات 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدا می دانند و حیطه آن را حداقلی و صرفا به عبادت فردی محدود می کنند. از 
این رو نظام سیاسی برآمده از رأی مردم و بر پایه احکام دین، نه تنها در مخیله آنان نیست بلکه همواره حمله به نهادها و 
ساختارهای نظام اسامی مانند نهاد انتخابات، سپاه، شورای نگهبان و... که متضمن پاسداری از جمهوریت و اسامیت آن 

است، در دستور کار آنهاست. چه اینکه نویسنده مطلب، خود لفظ پرداز خروج از حاکمیت هم هست.
دستاورد دولت تدبیر و امید در بخش مسکن: رونق حاشیه نشینی!

روزنامه ارگان دولت ایران در گزارشی با عنوان »رونق حاشیه نشینی« به حال و روز این روزهای بازار مسکن پرداخت 
و نوشت :»بر اساس آخرین آمار رسمی، میانگین قیمت ها در این بازار آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در 
تهران 92 درصد رشــد را نشان می دهد.با وجود تاش دولت ها در اجرای برنامه هایی برای تأمین مسکن مردم اما مشکل 
مســکن در کشور به مشکلی پابرجا تبدیل شــده که افزایش قیمت دائمی آن دسترسی اقشار متوسط و ضعیف را به آن 

سخت یا غیرممکن کرده است.«
همچنین یزدانی پژوهشــگر اقتصاد شهری و مسکن در همین رابطه به روزنامه ارگان دولت گفته است: »دولت باید 
تمام توان خود را معطوف مســکن گروه های کم درآمد و متوســط کند اگر دولت بگوید رونق ســاخت و ساز بدهم یعنی 
دولت تمایل دارد از طریق بازار افزایش قیمت بده چون تا افزایش قیمت نباشد رونقی در بازار مسکن اتفاق نمی افتد پس 
دولت به جای رونق باید به فکر تأمین مسکن کم درآمدها باشد.هر گونه فعالیتی در جهت سودآور کردن بافت های فرسوده 
شهری یعنی افزایش قیمت در آن بافت ها. ساکنان بافت های فرسوده از اقشار ضعیف هستند و بیشتر ساکنان مستأجرند. 
افزایش قیمت در این بافت ها یعنی دیگر ساکنان بافت ها قادر به ادامه سکونت در آنجا نخواهند بود نتیجه آن یعنی پرت 
شدن ساکنان فعلی در سکونتگاه های غیررسمی. جمعیت سکونتگاه های غیررسمی در سال 93 حدود 11 میلیون بود که با 
توجه به وضعیت اقتصادی اان قطعاً حاشیه نشینی بیشتر شده است. حاشیه نشینی معضاتی دارد که قابل گفتن نیست.« 
گفتنی اســت چندی پیش آقای روحانی رئیس جمهور گفته بود: »در دولت گذشــته 45هزار میلیارد تومان از بانک 
مرکزی به مسکن مهر دادند و 45 درصد تورم ایجاد کرد«. اما توضیح نداد مسکن مهر 10 میلیون نفر را صاحب خانه کرد 
اما دولت تدبیر و امید که نقدینگی را از 470 هزار میلیارد به 1700 هزار میلیارد تومان رساند، چند واحد مسکونی ساخت؟ 
آقای رئیس جمهور همچنین توضیح نداد چرا بدون اهتمام به مسکن مردم، قیمت دار را به حداقل چهار برابر رساندند 
و در دولت شــان تولید مســکن 61 درصد کاهش یافت و فقط در یک سال، حداقل 91 درصد بر تورم مسکن افزوده شد. 
این درحالی بود که گردش چرخ صنعت مســکن در قالب مســکن مهر، چرخ 250 صنعت دیگر را می چرخاند و در تیراژ 

میلیونی، ایجاد اشتغال می کرد.
نقد به شیوه مدعیان اصاحات!

روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز به قلم »مصطفی هاشمی طبا« به انتقاد از کم توجهی دولت به موضوعاتی از 
قبیل صنعت و تولید پرداخت.

اما نکته ای قابل تامل در خال این یادداشت آمده و آن اینکه: »از این نکته رقبای انتخاباتی ناکام ایشان مثل نگارنده، 
ذوق نکنند که خوب مچ رئیس جمهور گرفته شد.«!!

اینجور نقد کردن هم برای خودش می تواند شــیوه ای و روشــی منحصر به فرد باشد. نویسنده سرمقاله شرق آمده و 
در موردی خواســته انتقادی را مطرح کند و ناگاه در میانه نوشــته اش برمی آشوبد که کسی از کشف! من ذوق زده نشود. 
غافل از اینکه این قبیل موضوعات و انتقادها سال هاست که مطرح می شود. باید به آقای هاشمی طبا که در انتخابات 96 
ظاهــرا رقیب انتخاباتی آقای روحانی بودند و در عمل مانند معاون اول دولت برای حمایت از عملکرد دولت یازدهم آمده 
بود متذکر شویم که کسی از اینکه رئیس جمهور محترم نسبت به بخشی مانند صنعت کم توجه هستند خشنود نمی شود. 
گویا نویسنده هم می خواهد با توجه به عملکرد ضعیف دولت همراه با مردم باشد در نقد و هم می خواهد این چنین دل 

دولتمردان را به دست آورد!

سرویس سیاسی-
روزگذشتهدرمجلسنمایندهفاورجان
گفتفتنهگرانهنوزدرحالفعالیتهستند
ودر9ماهگذشتهبیشاز2000سندازجلسات
آنهاکشــفشدهوهمچنیننمایندهمشهد
اظهارداشتاکنونفتنهگراندرپیسخت
رئیسمجلس کردنمعیشتمردمهستند،
نیزدرسخنانیتاکیدکردسرانفتنهاگربه
فتنهای رهنمودهایرهبریعملمیکردند

رخنمیداد.
در ابتدای جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اســامی علی اریجانی در نطق پیش از دستور به 
مناسبت فرا رسیدن سالگرد حماسه 9 دی اظهار 
داشت: فرا رسیدن سالروز  حماسه نهم دی ماه را 
به نمایندگان محترم و ملت سربلند ایران تبریک 

عرض می کنم.
وی در ادامه گفــت: نهم دی ماه از آن جهت 
در تاریــخ ایران جای گرفــت و در خاطره ها ماند 
کــه قدرت حضور ملت را دربــردارد، قدرتی که با 
صابت، چالش ها را از بین برد و شرایط را روشن و 
تثبیت کرد؛ قدرتی که به اغواگری ها و شیطنت های 

بیگانگان سیلی محکم زد.
رئیس  مجلس شــورای اسامی افزود: پس از 
کشمکش های چند ماهه، ملت بزرگ ایران در نهم 
دی ماه اراده  خود را جایگزین رفتارهای ماجراجویانه 
داخلی و خارجی نمود؛ به همین جهت در انقاب 
اسامی در 40 سال همواره از بحران های داخلی و 

خارجی نجات یافته است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
یکی از دایل مهم چالش های آن روز عدم توجه به 
قانون و تمکین به آن بود. اینکه در همه نظام های 
جا افتاده اصل  را بر قانون پذیری می گذارند و پای 
آن می ایســتند به این جهت است که عبور از این 
مقوله هزینه های سنگینی برای منافع ملی و امنیت 
ملی کشور خواهد داشت و این درس بزرگی برای 
نسل امروز و فرداست که بدانند حتی با تخلف های 
کوچک از قانون نیز باید مبارزات جدی داشت چون 
فراگیری تخلفات کوچک هــم می تواند پایه های 

مدنیت کشور را بلرزاند.
عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به رخنه 
فرصت طلبان و استفاده ضدانقاب از کشمکش های 
داخلی در ماجرای انتخابات سال ۸۸ گفت: ماحظه 
کردید در چند ماه پس از انتخابات مخصوصا در روز 
عاشورای آن سال فرصت طلبان و ضدانقاب چگونه 
اهانت به ســاحت مقدس امام حسین)ع( و عاشورا 
نمودند، با اقدامات زشت و توهین به نظام عزاداری 

ملت را مضاعف کردند.
اریجانی متذکر شد: نکته دیگر در حوادث آن 
روز که منجر به 9 دی ماه شــد، این بود که برخی 
از سیاستمداران و گروه ها در شرایط حساس، توجه 
به روشنگری های خیرخواهانه رهبر معظم انقاب 
نکردند چرا که ایشــان بارها مسیر را نشان داده اند 
چه در جلسات خصوصی و چه علنی، آنچه خیر ملت، 
گروه ها و عناصر سیاسی بود، بیان کردند که اگر به 
موقع توجه می شد، این گونه فتنه ها یا اصًا ایجاد 

نمی شد یا خیلی سریع تمام می شد.
سامانهشفافیتراتکمیلکنید

حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در 

جلسه علنی دیروز در تذکری، گفت: آقای انصاری 
معاون اداری و اســتخدامی رئیس جمهور چهارم 
دی ماه، اعام کردند لیســت حقوقی 242 نفر از 
نمایندگان به این سازمان جهت قرار دادن در سامانه 

ارائه شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس شورای 
اسامی باید سریع تر فهرست حقوق باقی نمایندگان 

را نیز ارائه کند.
عضو شــورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
وایی اظهارداشت: دولت اعام کرده اطاعات حقوق 
و دستمزد سایر مدیران را نیز منتشر خواهد کرد. 
با توجه به اینکه حدود یک سال و دو ماه از مهلت 
قانونی اجرای ســامانه شفافیت حقوق و دستمزد 
می گذرد، دولت ســریعتر اطاعــات مربوطه را در 

سامانه قرار دهد.
ازم به ذکر است که رئیس جمهور در نطق خود 
در روز تقدیم ایحه بودجه به مجلس از لزوم شفاف 
سازی بودجه ای سخن گفت. در مقابل بسیاری از 
نمایندگان مجلس این ایراد را به دولت وارد می دانند 
که در مورد شفافیت تنها به حرف بسنده می کند 
و به قول هایش در این باره جامه عمل نمی پوشد.

فتنههای3گانه
در ادامه جلســه علنی روز یکشــنبه مجلس 
شورای اسامی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم 
مشهد در نطق میان دستور خود با گرامیداشت روز 
9دی گفت: در سه دهه بعد از ارتحال امام سه فتنه 
به وقوع پیوست. فتنه اول، فتنه انسداد سیاسی در 
کشور در سال7۸ با اسم رمز جامعه مدنی با هدف 
به زانو درآوردن نظام اسامی و فراهم کردن زمینه 

بازگشت آمریکا به کشور طراحی شده بود.
عضو کمیســیون امنیت ملی افــزود: هدایت 
این فتنه بر عهده رئیس جمهور وقت بود. طراحی 
انجام شــده در این پــروژه خــروج از حاکمیت، 
استعفای رئیس جمهور و کابینه، ارائه لوایح دوقلو، 
استعفای دسته جمعی 132 نماینده مجلس ششم، 
شــورش های خیابانی، آتــش زدن اموال عمومی، 
طراحی و اجــرای قتل های زنجیره ای با هدف زیر 
سؤال بردن نظام اسامی، هماهنگی با سرویس های 
خارجی برای پشتیبانی، مخالفت با قانون اساسی و 

جایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان بود.
کریمی قدوسی اظهار داشت: فتنه دوم، فتنه 
امنیتی در ســال 13۸۸ بود، اســم رمز شروع این 
فتنه تقلب در انتخابات بود. هدف این فتنه نیز به 
زانو درآوردن نظام اســامی و جمع کردن بساط 
جمهوری اسامی و حکومت دینی و فراهم کردن 
زمینه بازگشــت آمریکا به کشور بود. تاکتیک های 
فتنه امنیتی در سال ۸۸ »اگر موسوی رای نیاورد 

پس تقلب شده و مردم به خیابان ها بریزند«، بود.
عضو شــورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
وایی ادامه داد: درخواســت ابطال انتخابات، پروژه 
پشته سازی از کشته ها مثل پروژه قتل های زنجیره ای 
یکی دیگر از تصمیمات فتنه گران بود. سران فتنه با 
ناتو هماهنگ کرده بودند که در وقت مناسب حمله 

نظامی آمریکا و ناتو به ایران آغاز شود.
عضو کمیســیون امنیت ملی ادامه داد: دیدار 
محمد خاتمی با ملک عبداه در ریاض یکی دیگر 
از پروژه هــا بود که در این دیدار گفته شــده بود 
برای پیروزی در این انتخابات نیاز به یک شــوک 

اجتماعی داریم عاوه بر این به یک شوک خارجی 
نیز نیاز داریم. در راهپیمایی غیرقانونی خرداد ماه 
سال ۸۸ می گویند باور داشته باشید که رهبری از 
این جمعیت ترسیده است و همین نقطه جای فشار 

وارد کردن است.
وی گفــت: یک ماه قبل نیز همین مواضع در 
حضور جمعی با حضور موسوی خویینی ها و عبداه 
نوری از سوی محمد خاتمی بیان شد که نظام موجود 
که مبتنی بر وایت فقیه است قابل دوام نیست؛ این 
ساختار را امام آورد. در این نشست تاکید می شود 
که باید نقد وایت فقیه در دستور کار اصاحات قرار 
گیرد و عده ای می گویند دموکراسی را نمی توان با 

وایت فقیه ادامه داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی فتنه سوم را فتنه 
اقتصادی با نام رمز مذاکره خواند و گفت: این فتنه 
با اسم رســم مذاکره از سال 92 آغاز شد. هدف از 
این فتنه ایجاد بن بست اقتصادی است. هدایت این 
جریان به برخی از چهره های شاخص دولت اعتدال 
و اصاحات ســپرده شده است. هدف این فتنه نیز 
عادی سازی رابطه با آمریکا با به زانو درآوردن نظام 

اسامی است.
کریمی قدوســی ادامه داد: طراحی های انجام 
شــده برای این فتنه به عهده همان سران فتنه و 
اعضــای اصلی فتنه های قبل اســت، در این فتنه 
سخت ترین روش ها انتخاب شده است که عبارتند 
از کاهــش ارزش پول ملی، افزایش 300 درصدی 
قیمت ها، فقیرتر کردن مردم، بی اعتمادی به نظام 
اسامی، ناامید کردن مردم، تعطیلی تولید، بیکاری 
کارگران، شورش و بحران امنیتی در خیابان ها، تهدید 

به شروع جنگ.
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: 10 
نقشه آمریکا برای سال ۸۸، 240 میلیارد دار برای 
اجــرای توطئه ها، تاش برای برگــزاری انتخابات 
بدون نظارت شورای نگهبان، تقویت شبکه من و تو، 
استفاده وسیع از توئیتر، حمایت از فیسبوک، لکه دار 
کردن 40 سال انقاب اسامی، وارد کردن مدل و 
ایجاد شبکه های امن برای بحران های سال آینده، 
تغییر ذائقه زنان، زیر سؤال بردن جریان مقاومت، 
هماهنگی با جریان اصاحات و افشاگری در مورد 
فرزندان مسئوان همه از توطئه هایی است که در 

فتنه اقتصادی طراحی شده است.
کریمی قدوسی در پایان سخنرانی خود گفت 
که اســناد مربوط به فتنه ۸۸ را که اهداف واقعی 
فتنه گران را هویدا می کند به هیئت رئیسه مجلس 
می دهم. پس از آن او این اسناد را به هیئت رئیسه داد.

قصوردولتوآموزشوپرورش
قطعیاست

دیروز عصر کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلــس با حضور وزیر آموزش و پرورش جلســه 
داشت. موضوع جلســه بررسی دایل آتش سوزی 

مدرسه ای در زاهدان بود. 
در این ارتباط حجت ااســام علیرضا سلیمی 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات 
گفــت: محمــد بطحایی وزیر آمــوزش و پرورش 
جهت پاسخگویی به سؤاات جمعی از نمایندگان 
در کمیســیون حضور یافت. دو نفر از نمایندگان 
سؤال کننده از پاسخ های وزیر قانع شدند و دو نفر 

هم پاسخ های وی را قانع کننده ندانستند.

عضــو هیئت رئیســه کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس با اشــاره به اینکه در این جلسه، 
حادثه آتش سوزی در مدرسه زاهدان مورد بررسی 
قرار گرفت، گفت: جمع بندی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات این است که کوتاهی هایی منجر به وقوع 
این حادثه شده اســت. طبق گزارش های واصله، 
مدیــر و معاون این مدرســه در زمان وقوع حادثه 
حضور نداشته اند و از سوی دیگر ساختمان مدرسه 
هــم بدون مجوز وزارت آموزش و پرورش کاما به 

مکانی غیراستاندارد جابه جا شده است.
آنچنانکه این عضو مجلس به خبرگزاری مهر 
گفته است در این جلسه اعضای کمیسیون به وزیر 
آموزش و پرورش به دلیل کوتاهی های صورت گرفته 
معترض بوده اند و خواسته اند تا با اتخاذ تدابیر صحیح 
از بروز این حوادث جلوگیری شــود. از سوی دیگر 
دولت هم در این زمینه کوتاهی هایی کرده اســت، 
چرا که طبق برنامه ششم توسعه، باید سه میلیارد 
دار برای نوسازی مدارس هزینه می شد اما دولت 

به این مصوبه توجهی نکرد.
سرانفتنهتوبهپذیرنیستند

ســیدناصر موســوی ارگانی، نماینده مردم 
فاورجان در جلســه علنی دیروز مجلس در نطق 
میان  دستور ضمن گرامیداشت حماسه 9 دی،گفت: 
با کالبدشــکافی فتنه ۸۸ و حماسه 9 دی، متوجه 
می شــویم که جریان نفاق و ضد انقاب با پوشش 
و شعارهای انقابی برای ایجاد اصاحات در انقاب 
شکل گرفته و چهره جریان فتنه، مملو از مخالفت با 
نظام جمهوری اسامی و ارزش های اسامی بود، زیر 
نقاب دفاع از ارزش های اسامی پنهان کرده بودند. 
فتنه ۸۸ همان اهداف منافقین برای نابودی نظام 
را دنبال می کرد و باطن جریانی که ادعای تقلب در 
انتخابات و دفاع از رأی مردم را داشت، در عاشورای 

۸۸ پدیدار شد.
موســوی ارگانی تأکید کرد: ســران فتنه با 
سکوتشان نشان دادند که توبه پذیر نیستند و اهداف 
استکباری را بر خواسته های مردم ترجیح می دهند.
وی تاکید کرد: فتنه ۸۸ آخرین فتنه در نظام 
نبود و دشــمن با کمک نیروهای نفوذی خود در 
دولت و مجلس در حال فعالیت است و از 9 ماه قبل 
 تاکنون بیش از 2000 سند از جلسات آنها کشف 

شده است.
این عضو کمیســیون اقتصادی اظهار داشت: 
جمهوری اسامی در صورتی ماندگار خواهد بود که 
با زندگی  اشرافی مسئوان، انتصابات فامیلی، استثمار 
منابع بیت المال توســط بانک ها، خون مردم را در 
شیشه کردن و بروکراسی شدید در سیستم دولتی 
و قوه قضائیه برخورد شود. مجلس انقابی، مجلس 
لیست محور نیست و مجلس در مواقع حساس به 
جای تأکید بر رفع دغدغه های معیشتی مردم، به 

برخی امور حاشیه ای می پردازد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسامی با بیان اینکه خصوصی کردن کلیه بنگاه های 
شستا و باشــگاه های پرســپولیس و استقال در 
ســال های 97 و 9۸ شــک برانگیز است، تصریح 
کرد: بوی خصوصی خوری برخی از مســئوان به 
مشام می رسد و ازم است مجلس و قوه قضائیه با 
جدیت بر روند خصوصی سازی ها نظارت کند تا شاهد 

اتفاقاتی نظیر نیشکر هفت تپه نباشیم.

اریجانیدرنطقپیشازدستور:

اگر برخی به روشنگری های رهبر انقاب توجه می كردند
فتنه ای رخ نمی داد

رئیسهیئتامناوهیئتموسسدانشگاهآزادگفت:درجلسهفوقالعاده
هیئتامنایدانشــگاهبربرخوردقاطعانهوبدونمسامحهبامتخلفانو

خاطیاناینحادثهدرهرمقاموموقعیتتاکیدشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی اکبر وایتی در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی ضمن عرض تســلیت مجدد برای درگذشت تعدادی از دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسامی، خاطرنشان کرد: »در جلسه هیئت امنای این دانشگاه که برای 
روشــن شدن ابعاد این حادثه و بررسی دقیق علل وقوع آن برگزار شد بازرس ویژه 
هیئت امنای دانشــگاه آزاد اســامی مامور شد با استقال کامل به بررسی دقیق و 
موشکافانه ابعاد حادثه بپردازد و ضمن ارائه گزارش فوری با متخلفان و خاطیان این 
حادثه در هر مقام و موقعیت برخورد قاطعانه و بدون مسامحه داشته باشد. استفاده 
از تمامی امکانات دانشــگاه آزاد اسامی برای تسریع در روند بهبود مصدومان این 
حادثه و تسکین آام خانواده های داغدار و همچنین تدوین فوری راهکار های ازم 
برای افزایش سطح امکانات رفاهی دانشجویان در راستای جلوگیری از تکرار حوادثی 

مشابه از دیگر تصمیمات مهم این جلسه بود.«
انتقالواحدعلوموتحقیقاتبهزیرارتفاع1۸00متر

همچنین رئیس ســازمان امور رســانه های دانشــگاه آزاد اســامی گفت: به 
زودی بخش های آموزشــی دانشــگاه به زیر ارتفاع 1۸00 متر انتقال خواهد یافت.
صالح اســکندری اظهارداشــت: دانشــگاه آزاد اســامی واحد علوم و تحقیقات 
میراث دار ابنیه و ســاختمان هایی اســت که در باای ارتفاع 1۸00 متر ســاخته 
 شــده اند و به زودی بخش های آموزشی دانشــگاه به زیر ارتفاع 1۸00 متر انتقال 
خواهد یافت.اسکندری درباره اجرایی شدن این تصمیم، افزود: مسئوان واحد علوم 
و تحقیقات در مرحله بررسی و مطالعات کارشناسی به منظور انتقال این واحد به زیر 
ارتفاع 1۸00 متر هستند.وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسامی میراث دار ساخت و 
ساز های غیراصولی و غیرکارشناسی در 30 سال گذشته در باای ارتفاع 1۸00 متر 
است، گفت: بنابر تصمیم مسئوان واحد علوم و تحقیقات بخش های آموزشی مثل 
دانشکده ها که بیشتر محل تردد دانشجویان است به زیر ارتفاع 1۸00 متر انتقال خواهد 
یافت و قسمت های پژوهشی فعا در ساختمان های باا استقرار خواهد یافت تا وضعیت 
این ساختمان ها و ابنیه ها مشخص شود.رئیس سازمان امور رسانه های دانشگاه آزاد 
اسامی همچنین از رسیدگی مستمر کمیته ویژه پیگیری حادثه مصیبت بار تصادف 
اتوبوس واحد علوم و تحقیقات به وضعیت مجروحان و سانحه دیدگان این تصادف 
خبر داد و گفت: نمایندگان دانشگاه به طور مرتب در بیمارستان های حضرت رسول، 
امام خمینی، نورافشان، خاتم اانبیاء، عرفان، شریعتی و اله حضور دارند.اسکندری 
با بیان اینکه یکی از مجروحان بنا به درخواســت خانواده از بیمارستان شریعتی به 
بیمارستان نورافشان، منتقل شده است، گفت: یکی از سانحه دیدگان در بیمارستان 
حضرت رسول به هوش آمده و وضعیت یکی دیگر از آنها در بیمارستان عرفان نسبت به 
روز قبل بهتر است و احتماا یکی از مجروحان نیز از بیمارستان خاتم اانبیاء مرخص 
شود.وی با بیان اینکه تاکنون 9 نفر از مجروحان از بیمارستان ها مرخص شده اند، ابراز 
امیدواری کرد: به زودی شاهد بهبود کامل همه سانحه دیدگان این حادثه دلخراش 
باشیم.رئیس ســازمان رسانه های دانشگاه آزاد اسامی همچنین با بیان اینکه دیروز 
ناوگان جدید حمل ونقل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات آغاز به کار کرد، گفت: 
یکی از بهترین شرکت های اتوبوس رانی حال حاضر کشور با قریب به 50 اتوبوس در 

حال خدمت رسانی به دانشجویان است.
حضوررئیسدانشگاهآزاددرجمعدانشجویانعلوموتحقیقات

دیروز همچنین رئیس دانشــگاه آزاد در جمع دانشجویان علوم و تحقیقات در 
محوطه این دانشــگاه حضور یافت و از دانشجویان دلجویی کرد.به گزارش فارس، 
محمدمهدی طهرانچی در حاشیه تجمع دانشجویان خطاب به آنها گفت: پیمانکار 
حمل ونقل پیشین در بازداشت به سر می برد.وی افزود: پروژه تله کابین نه برای بهره 
بردن دانشجویان، بلکه با مقاصد تفریحی در زمان مدیریت وقت طرح ریزی و به صورت 

ناقص اجرا شده بود.

وایتی:
با خاطیان حادثه علوم و تحقیقات قاطعانه 

و بدون مسامحه برخورد خواهد شد

دادستانکلکشوردرتجمعدانشجویان
واحددانشگاهعلوموتحقیقاتتهرانحضور

یافتوباآنهابهگفتوگوپرداخت.
          به گزارش                                                                                                                                                                                          فارس                                                                                                                                          ، حجت ااســام محمدجعفر 
منتظری بــا حضور در تجمع دانشــجویان واحد 
علــوم و تحقیقات به آنها گفت: ســانحه دلخراش 
واژگونی اتوبوس دانشــجویان دانشگاه آزاد، حادثه 
تلخی بود که تعدادی از دانشــجویان کشور جان 
باختند که در همین رابطه همه ابعاد این ســانحه 
به صورت قانونی پیگیری خواهد شــد، به طوری 
که بنده دادستان تهران را موظف کردم درباره این 
حادثه تشکیل پرونده بدهد.                                                           منتظری افزود: من به 
شما دانشجویان قول می دهم این پرونده را نظارت 
کنم و در صورتی که مقصر این حادثه مشخص شد 
مطمئن باشــید با آن برخورد قانونی می شود، من 
وظیفه خود دیدم با توجه به اعتراضی که شما انجام 
داده اید، در جمع شما حضور پیدا کنم و از نزدیک با 
شما مذاکره کنم.                  وی تأکید کرد: برای اینکه          مطالبات 
شما و همچنین اعتراض شما پیگیری شود، دو نفر از 
دانشجویان را به نمایندگی از کل دانشجویان انتخاب 
کرده تا همراه ما در جلسه با مسئوان دانشگاهی 
حضور یابند و مطالبات خود و تقاضاهایی را که در 

رابطه با این حادثه دارند، مطرح کنند.                                                                                                                                                               
دادســتان کل کشور خاطرنشان کرد: شما به 
عنوان قشر دانشجو باید مشکات خود را به صورت 
منطقــی و در فضایــی آرام پیگیری کنید؛ چراکه 
برخی افراد از چنین حوادثی در دانشگاه سو ءاستفاده 
می کنند که شما نباید اجازه دهید در این حادثه این 
افراد موج سواری کنند. من از شما درخواست می کنم 
به تجمع خود پایان داده و اجازه دهید موضوع حادثه 
دانشگاه شما از ســوی قوه قضائیه پیگیری شود.                                                                                                                                             

    منتظری افزود: اگر ازم باشد من شخصا چندین 
بار برای حل شدن مشکات و مطالبات شما به این 

دانشگاه مراجعه خواهم کرد، اطمینان داشته باشید 
موضوعات شما بررسی و پیگیری خواهد شد. درباره 
مقصر بودن عامل انسانی این حادثه اگر در بررسی 
پرونده به نتیجه برسیم برخورد قانونی خواهیم کرد.

گفتنی است پس از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس 
دانشجویان رئیس قوه قضائیه از دادستان کل کشور 
خواسته بود که نظارت ازم را در رسیدگی سریع به 
پرونده حادثه به عمل آورده و نتیجه را اعام نماید.

بازدیدسرزدهدادستانکلکشور
ازبازارتهران

همچنین دادســتان کل کشــور در راستای 

احقــاق حقوق عامه از صبح دیروز تا حوالی ظهر با 
حضور در بازار تهران، به صورت مستقیم وضعیت 
اقتصــادی حاکم بر بازار را مورد بررســی قرار داد 
 و گایه هــا و درد و دل هــای مــردم و کســبه را 

شنید.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،در 
این دیدار برخی از بازاریــان از وضعیت اقتصادی 
و تاثیر نوســانات ارزی اخیر بر کســب و کار خود 

گایه کردند.
دادستان کل کشور نیز پس از استماع اظهارات 

مردم و بازاریان درخواست های آنها را ثبت کرد.

بازدید دادستان كل كشور از محل واژگونی اتوبوس دانشجویان علوم و تحقیقات

بقیهازصفحه2
بــا توجه به آنچه ذکر شــد علــت اصلی اعمال 
تحریم های به اصطاح فلج کننده مشــخص می شود، 
گرای تحریم از ســوی فتنه گران به آمریکا داده شده و 
ایاات متحده در جهت براندازی جمهوری اســامی و 
حمایت از متحدان طبیعی خود در داخل این تحریم ها را 
اعمال می کند. نه مقام های دولتی آمریکا و نه رسانه ها و 
تحلیلگران حامی آنها، در مقطع فتنه ۸۸، ابهامی در این 
باره باقی نگذاشته اند که هدف اصلی قطعنامه 1929، 
اثرگذاری بر محیط داخلی ایران، احیا و قدرتمندسازی 
فتنه سبز و نهایتا محقق کردن اهداف کان آمریکا در 

ایران از طریق فتنه گران است.
وطنفروشان،از۸۸تا97

اما وطن فروشی و تقا برای تحریم مردم ایران به 
اقدامات فتنه گران در ســال ۸۸ محدود نشد. در دی 
ماه 95 سی نفر از ضد انقاب خارج نشین طی نامه ای 
به ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران با بهانه های حقوق بشــری و حمایت 

از تروریسم شدند.
در آذر 97 نیــز یکی از دختــران خیابانی که در 
جریان آشوب های سال گذشته در خیابان های تهران 
کشف حجاب کرده و سپس از کشور متواری شده بود 
طی یک کنفرانس خبری در پارلمان کانادا به نام حقوق 

بشر خواستار اعمال تحریم علیه ایران شد!
ازم به ذکر است که زمانی که این دختر خیابانی 
برای زیر پا گذاشتن ارزش های اسامی و ملی مردم ایران 
اقدام به کشــف حجاب کرده بود رسانه های خارجی و 
برخی پادوهای داخلی آنان برای وی و برخی افراد نظیر 
این فرد هتاک به ارزش های دینی دست به تبلیغات زده 

و مظلوم نمایی کردند!
تضعیفموضعمذاکراتیایران

فتنه ۸۸ عاوه بر آنکه قطعنامه ضدایرانی 1929 را 
به مردم ایران تحمیل کرد، موضع مذاکراتی کشورمان 

را نیز تضعیف کرد.
»خاویر سوانا« مســئول وقت سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا در ماههای ابتدایی سال ۸7 به ایران آمد 
و طرحــی به ایران ارائــه کرد که در آن برای اولین بار 
تعلیق غنی سازی از فهرست پیش شرط های مذاکره با 
ایران حذف شــده و در خواست فریز )عدم گسترش 
تاسیســات( جای آن را گرفته بود. آمریکایی ها که تا 
آن زمان به دلیل عدم تعلیق تاسیسات غنی سازی در 
مذاکرات با ایران شــرکت نمی کردند، تصمیم گرفتند 
برای اولین بار مســتقیما در مذاکــرات با ایران حاضر 
شــوند. مذاکرات ژنو 1 در اول اکتبر 200۸ )پاییز ۸7( 
در چارچــوب این راهبرد جدید انجام شــد و »ویلیام 
برنز« معاون وزیــر خارجه آمریکا به نمایندگی از این 
کشور- برای اولین بار-مستقیما در آن شرکت کرد.اما 
نکته قابل تأمل اینجاست که تیم غربی که تا آن زمان 
حریصانه در پی مذاکره و توافق با ایران بود، به یکباره 
میز مذاکره را ترک کرد و تا یک سال بعد از آن بازنگشت.

مذاکــرات ژنو 2 که قرار بــود یک ماه بعد برگزار 
شود، یک سال بعد در اول اکتبر 2009 برگزار شد. آن 
زمان این پرسش بطور جدی وجود داشت که چه چیز 
به یکباره رفتار مذاکراتی غربی ها را تغییر داد و مذاکرات 
را در زمانی چنین طوانی به تعطیلی کشاند؟ پاسخ این 
پرسش را »محمدعلی ابطحی« در اعترافاتش-پس از 
دستگیری در فتنه -۸۸ داده بود. ابطحی از قول مهدی 
هاشمی گفته بود:»این اصاح طلبان بودند که به اوباما 
پیغام دادند تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
صبر کند و مطمئن باشد در این انتخابات دوستانش در 

ایران به جای دولت نهم سر کار خواهند آمد«.
بدین ترتیب آمریکا که ســخت احســاس ضعف 
می کرد و در حال گرفتن یک تصمیم تاریخی برای کوتاه 
آمدن در مقابل ایران بود، این پیام را عمیقا جدی گرفت 
و تاش کرد با کمک به پروژه تبدیل انتخابات به کودتا از 
فروغلطیدن در باتاق امتیازدهی به ایران اجتناب کند.

در حقیقت روند مذاکرات با غرب که در آغاز سال 
۸۸ رو به نهایی شدن و تثبیت حقوق ملت ایران بود، به 
خاطر ماجرای فتنه دگرگون شد. فتنه، پالس تحریم های 
فلج کننده به جای توافق را به دشمن داد و پس از آن، 

دولتی که روی کار آمد، فاقد قدرت مذاکره و چانه زنی 
شده بود. به ویژه اینکه با جریان فتنه مرزبندی نکرده 

بود و آنها بر ناتوانی در مقابل تحریم تاکید می کردند.
از»نهغزهنهلبنان«
تاژستضداسرائیلی!

در سال 92، جریان معتقد به تعامل با کدخدا!، خط 
فکری فتنه ۸۸ را به نحوی دیگر دنبال کرد.

جریانی که در سال ۸۸ شعار نه غزه نه لبنان وزارت 
خارجه اسرائیل را تکرار کرد، در جریان مذاکرات برجام، 
ژست ضد اسرائیلی گرفت و مدعی شد که »منتقدان 

برجام با اسرائیل همنوا هستند«!
نگاهی به نیروهای ستادی دولت، شباهت غریبی 
را با حلقه یاران دو تن از نامزدهای شکست خورده در 
انتخابات ۸۸ و اعضای ستاد انتخاباتی آنها نشان می دهد. 
عباس آخوندی، بیژن نامدار زنگنه، اسحاق جهانگیری، 
مجید انصاری، رضا صالحی امیری، معصومه ابتکار، علی 
یونسی، اکبر ترکان، نعمت زاده و...همه از اعضای ستاد 
یا حامیان نامزدهای شکست خورده در سال ۸۸ بودند 
کــه در دولت های یازدهم و دوازدهم به مناصب باای 

اجرایی رسیدند.
جریانی که در سال 92 بر سر کار آمد، از یک سو با 
جریان فتنه مرزبندی نکرد و از سوی دیگر با بزرگنمایی 
قدرت آمریکا- اظهاراتی از قبیل اینکه »آمریکا با یک 
بمب تمام سیســتم دفاعی مــا را از کار می اندازد«! و 
»آمریکا کدخداست«!، از موضع ضعف وارد مذاکرات شد.

در روزهای گذشته »سعید حجاریان« از فعالین 
مدعی اصاح طلبی گفته بود:»اگر همین امروز صندوق 
رأی بیاورنــد، اقبال چندانی به آن نخواهد شــد. مگر 
آنهایی که رأی دادن را جزء مناسک مذهبی می دانند...

برای اصاح طلبان هم گمان ندارم انتخابات چنگی به 
دل بزند«. جریان مدعی اصاح طلبی به واسطه حضور 
فعال در فتنه ۸۸ و همچنین تقای بســیار برای بزک 
برجام، خود مسبب وضع موجود است اما با بی اخاقی 
و بی مســئولیتی، از پذیرش سهم خود در ایجاد وضع 

موجود شانه خالی می کند.

ایــن طیف که نه جنبه شکســت در انتخابات را 
داشــت و نه ظرفیت مسئولیت پذیری پس از پیروزی 
در انتخابات، در سال های اخیر در اقدامی مغایر با منافع 
ملی، همزمان با توهین و فحاشی نسبت به منتقدان و 
اظهار ضعف در مقابل آمریکا،معیشت مردم را به مذاکرات 

هسته ای و سپس برجام گره زد.
امــا برجامی که به ادعای دولتمردان، فتح الفتوح 
بــود و تضمیِن امضای وزیر خارجه آمریکا را داشــت، 
دســتاوردش برای مردم ایران تقریباً هیچ و نزدیک به 

صفر شد و سفره مردم را کوچک کرد.
به اذعان برخی دولتمردان و فعالین اصاح طلب، از 
اولین روز اجرای برجام، ایران موبه مو تعهدات هسته ای 
خود را اجرا کرد، اما در پسابرجام تحریم هایی را تحمل 
می کند که به مراتب سخت تر از دوره قبل از توافق است.
به عبارت دیگر، در صنعت هسته ای بتن ریخته شد 
ولی ما اکنون شاهد بازگشت شدیدتر تحریم ها و تورم 50 

تا 150 درصدی در اقام مختلف هستیم.
پیش از امضای برجام، دار حدود 3000 تومان بود 
و با برجام دار تا آستانه 1۸000 تومان نیز افزایش پیدا 
کرد و اکنون نیز در کانال 10 و 11 هزارتومان قرار دارد. 
این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات 
روانی ستاد برجام اینگونه تصور می کردند که قیمت هر 

دار در پسابرجام 1000 تومان خواهد شد.
بدهــی خارجی ایران در ابتدای دی 1394 یعنی 
قبل از اجرای برجام، 5 میلیارد و 675 میلیون دار بود. 
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی 
ایران در پایان سال 1396 به 10 میلیارد و 910 میلیون 
دار افزایش یافته است. یعنی مدت 2 سال و سه ماه از 
اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، 92 درصد 
مقروض تر شده است. )افزایش حدوداً 2 برابری بدهی 

خارجی کشور(.
مشــکات معیشتی امروز، میراث فتنه ۸۸ است. 
متاسفانه دولت فعلی با فتنه مرزبندی نکرد و مدیریت 
جریــان معتقد به امتیازدهی به آمریکا، در دوره فعلی 

همان خط را به نحوی دیگر دنبال می کند.

گزارشخبریتحلیلیکیهان
مشکات معیشتی امروز میراث فتنه دیروز

استادبرجستهدرسخارجحوزهگفت:مجمعنمایندگانطاببایداتاق
فکریداشتهباشدوبابرگزاریاجتماعاتیطابرابهصورتدقیقبشناسند
یعنیهمانگونهکهیکپدرفرزندخودرامیشناسد،مجمعنمایندگانباید
طابرادقیقشــناختهوازآنهامراقبتکنندونسبتبهرفعمشکات

طاباهتمامداشتهباشند.
آیت اه نوری همدانی در دیدار هیئت رئیسه و نمایندگان مجمع نمایندگان طاب 
خاطرنشان کرد: هرکس می خواهد به مقامات عالی برسد باید زحمت بکشد، اگر امام 
راحل فقیه نبود شاید نمی توانست چنین تحولی در کل جهان به وجود آورد، طاب با 
نظم و اراده و جدیت باید برنامه های خود را پیگیری کنند.استاد برجسته درس خارج 
حوزه بیان داشت: مجمع نمایندگان طاب باید اتاق فکری داشته باشد و با برگزاری 
اجتماعاتی طاب را به صورت دقیق بشناســند یعنی همان گونه که یک پدر فرزند 
خود را می شناسد، مجمع نمایندگان باید طاب را دقیق شناخته و از آنها مراقبت 
کنند و نسبت به رفع مشکات طاب اهتمام داشته باشند.این مرجع تقلید با بیان 
اینکه مخاطب اسام و انقاب کل جهان است، اظهار داشت: دشمن زمانی توانست 
اســام را به ضعف بکشاند و به حاشیه براند اما انقاب، اسام ناب را عرصه زندگی 
جامعه و جهان آورد.وی گفت: روحانیت همواره باید در حال مجاهدت باشد، فقها و 
علمای شیعه با شجاعت اسام را حفظ کردند و امروز هم باید اینگونه باشد، امروز 
در صحنه جنگ با دشمنان باید با همان شجاعت وارد میدان شد، بعد از انقاب که 
دشمن در عرصه جنگ سخت شکست خورد و مشاهده کرد که انقاب اسامی با 
اسام آمریکایی مقابله می کند و به راه خود ادامه می دهد، وارد جنگ در عرصه های 
دیگر علیه انقاب شد.آیت اه نوری همدانی با اشاره به تأکید رهبر انقاب مبنی بر 
انقابی ماندن حوزه های علمیه، ادامه داد: یکی از وظایف مجمع نمایندگان طاب 
توجه و اجرایی کردن این فرمایش رهبری است، باید تمام علما و فضای حوزه انقابی 

باشند و دستاوردهای فراوان انقاب را برای مردم تبیین کنند.

آیتاهنوریهمدانی:
اتاق فکر مجمع نمایندگان طاب 

راه اندازی شود

درحالیکهبرخینمایندگانازاستعفایوزیربهداشتخبردادهاندمعاون
مجلسدولتدیروزاینخبرراتکذیبکرد.

خبرگزاری تسنیم در این رابطه نوشت: پیگیری ها از دولت نشان می دهد که وزیر 
بهداشت شنبه دو هفته پیش به دلیل بودجه سامت برای سال 9۸ به خصوص عدم 
تخصیص بودجه تصویب شده برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از صندوق توسعه 
ملی، کتباً در نامه ای به حســن روحانی رئیس جمهور، استعفا داده است.با گذشت 
حدود 15 روز از اســتعفای وزیر بهداشت، حسن روحانی رئیس جمهور تاکنون در 
این باره پاسخی به نامه استعفای قاضی زاده هاشمی نداده است اما محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهور تاش کرده که با وســاطت، موضوع را حل کند اما وزیر 
بهداشــت اصرار داشته که بودجه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی باید تأمین شود. 
قاضی زاده هاشمی بعد از استعفا و تا مشخص شدن وضعیت استعفا، همچنان در وزارت 
بهداشت مشغول به کار بوده و در هفته پیش 3 سفر استانی به سیستان و بلوچستان، 
کرمانشــاه و کهگیلویه و بویراحمد داشته است.باشگاه خبرنگاران نیز از قول الیاس 
حضرتی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسامشهر نوشت: بنده از کانال های 
مختلفی پیگیری کردم که قاضی زاده هاشمی سه جلسه است که در جلسات هیئت 
دولت شــرکت نمی کند و استعفا داده است.وی ادامه داد: امروز هم دولت به دنبال 
یک سرپرست برای وزارت بهداشت و درمان است. وزیر بهداشت و درمان به دلیل 
کاهش بودجه ســامت و اختافات این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه استعفا 
داده است.اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه علنی 

دیروز مجلس، خبر استعفای وزیر بهداشت را تکذیب کرد.
بودجهوزارتبهداشت10درصدافزایشیافته

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اخبار منتشر شده درباره 
استعفای وزیر بهداشت به خاطر کمبود بودجه طرح تحول سامت گفت:  بودجه وزارت 
بهداشــت نسبت به سال گذشته حداقل 10 درصد افزایش پیدا کر د ه است، وزارت 
بهداشت د ر زمینه مصرف بودجه، قانون ر ا رعایت نمی کند و مسئله استعفای وزیر 
نیز فرار روبه جلو است.علی نوبخت حقیقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس درخصوص انتقادات به بودجه طرح 
تحول سامت گفت: از لحاظ کارشناسی بودجه وزارت بهداشت مناسب تعیین شده 
و هیچ گونه کمبودی د ر این زمینه احساس نمی شو د.                  نوبخت حقیقی با بیان این که 
بر خی به دنبال فضاســازی رسانه ای هســتند توضیح داد: با توجه به منابع خزانه، 
بودجه وزارت بهداشــت به طور دقیق تعیین شد و حتی می توان یک سوم این مبلغ 
ر ا صرفه جویی کر د. افرادی که د ر خصوص کمبود بودجه وزارت بهداشت اظهارنظر 
می کنند ازم است از کارشناسان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظر مشورتی 

بگیرند و همواره نگویند که بودجه وزارت بهداشت کم است                                                                                     .

خبرهای ضدونقیض از استعفای وزیر بهداشت

امامجمعهاردبیلبااشــارهبهواگذاریکشتوصنعتمغانبهبخشخصوصیگفت:درخصوصکشتو
صنعتمغانازدولتمیخواهیمباجامعیتکاملوبارضایتعشایرتصمیمبگیرد،محورکاربایداینباشدکه

حقوقعشایرحفظواحیاشود.
به گزارش تسنیم از اردبیل، آیت اه سیدحسن عاملی، افزود: هرکس و هر طایفه از عشایر که بر زمینی سند دارد چه جدید 

چه قدیم حق او را نمی شود به کس دیگری واگذار کرد، حقوق تمام معارضین باید به طور کامل پرداخت شود.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بیان کرد: یک نفر از عشایر نباید در این ماجرا ناراضی باشد، رضایت آنها بدواً و دواماً 
فصل الخطاب خواهد بود؛ در اراضی پایاب ســد خداآفرین نیز اولویت اول عشــایر هستند و با وجود آنها نباید به کس دیگری 
زمین داده شود.این گزارش حاکی است استاندار اردبیل نیز پیشتر گفته بود زمین کشت و صنعت مغان به هیچ عنوان واگذار 
نمی شــود فقط سهام شرکت فروخته خواهد شد و برنده مزایده حق فروش شرکت چه منقول و چه غیرمنقول را ندارد.اکبر 
بهنامجو افزوده بود: هر زمانی که خریدار از اجرای تعهدات خود شانه خالی کند، قرارداد به نفع دولت فسخ و تمامی خسارات 
آن مسترد می شود و ظرف یک سال آتی تمامی عشایر محدوده نشین تعیین تکلیف شده و به حق و حقوق قانونی خود خواهند 
رسید.به گفته استاندار اردبیل کشت و صنعت مغان به عنوان یک ظرفیت مهم برای استان مطرح است و تمامی این موارد که 
به نفع توسعه این مجموعه ارزشمند باشد را حمایت می کنیم تا هیچ مشکلی در این زمینه پیش نیاید و امنیت شغلی کلیه 

کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را  تضمین می کنیم.

امامجمعهاردبیل:
دولت در واگذاری کشت و صنعت مغان حقوق عشایر را حفظ کند



کره شمالی همچنان مشغول
توسعه ساح های موشکی

 رسانه های کره شــمالی از آزمایش های جدید 
نظامی کره شمالی و ادامه توسعه ساح های موشکی 

این کشور خبر می دهند.
کره شمالی تجهیزات تله متری )دوری سنجی( که برای 
ردیابی اطاعات پرواز موشک بالستیک استفاده می شود را 
آزمایش کرد. سنسورهای تله متری که توسط پیونگ یانگ 
آزمایش شــده اند، این امکان را می دهد تا داده های پرواز 

موشک، از جمله زاویه، موقعیت، سرعت و مسیر کنترل شود.
این آزمایش ها که در نیمه اول ماه دسامبر)آذر( برگزار 
شــده اکنون به رسانه ها درز پیدا کرده است. به نوشته این 
روزنامه، چنین آزمایشی به این معنی است که کره شمالی 
همچنان به توسعه ساح های موشکی ادامه می دهد این در 
حالی است که پیونگ یانگ اعام کرده آزمایشات موشکی 

بالستیک بین قاره ای متوقف شده است. 

مقاومت عراق: برای هدف قرار دادن ترامپ
منتظر یک اشاره بودیم

یــک منبع نزدیــک به مقاومت عــراق فاش 
کرد،علیرغم ســفر سرزده و مخفیانه رئیس جمهور 
آمریکا به عراق، نیروهای مقاومت این کشور او را کاما 
در تیر رس خود داشتند و برای هدف قرار دادن وی، 

منتظر یک اشاره از جانب فرماندهی بودند.
»جلیل النوری« از سیاســتمداران نزدیک به جریان 
»صدر«، در ارتباط با سفر سرزده اخیر »دونالد ترامپ« به 

عــراق گفت: نیروهای مقاومت در دو مکان احتمال حضور 
وی را می دادند؛ اردوگاه »التاجی« در بغداد و پایگاه »عین 
ااســد« در الرمادی. بچه ها در آمادگی کامل و در انتظار 

یک اشاره )فرماندهی( بودند.
النوری خطاب به ترامپ که اعام کرده بود قصد ندارد 
نظامیان آمریکایی را از عراق بیرون ببرد، گفت: اگر بازگردید، 

جهنم را برای کافران شعله ور می کنیم.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

پاریس و شــهرهای مختلف فرانســه در 
هفتمین هفته حضور خیابانی جلیقه زردها هم 
شاهد زد و خورد شدید پلیس و معترضان به 

نظام سرمایه داری بود.
در حالی که تعطیات سال نو در فرانسه آغاز شده 
و انتظار این بود که هفتمین حضور خیابانی جلیقه 
زردها در روز شنبه بسیار کم فروغ برگزار شود و برخی 
خبرگزاری ها نیز در ساعات ابتدائی روز شنبه چنین 
گزارش داده بودند اما، معترضان به نظام سرمایه داری 
در تعطیات ســال نو نیز ماکرون را رها نکردند و به 
خیابان ها ریختند. تصاویر منتشــر شده در رسانه ها 
حاکی از زد و خورد شــدید بین پلیس و معترضان 
اســت طوری که برخی نوشته اند، آسمان پاریس را 
ابری از دود ناشی از سوختن ماشین ها فرا گرفته بود. 
منابع دولتی فرانسه می گویند دستکم 57 نفر فقط 
در پاریس توسط نیروهای پلیس این کشور بازداشت 
شــده اند. بر اثر زد و خوردها و شلیک گاز اشک آور و 
به آتش کشیدن استیک ها و برخی اشیای دیگر در 
خیابان های مرکزی شهر پاریس، برج ایفل، نماد کشور 
فرانســه و پایتخت آن غرق در دود شد. خبرگزاری 
رویترز نیز گزارش داده درگیری های پراکنده ای بین 
معترضان با نیروهای پلیس در چندین شهر فرانسه 
از جمله شهرهای بوردو و نانت اتفاق افتاده و نیروهای 
پلیس علیه معترضان گاز اشــک آور و نارنجک های 

گیج کننده شلیک کرده اند. 
روز شنبه بسیج گستردۀ جلیقه زردها در سراسر 
فرانسه از جمله در شهرهای پاریس، مارسی، لیون، 
تولوز و بوردو دیده می شــد. شــماری از خیابان ها 
به ویژه در شــهر مارســی بسته شــدند و بار دیگر 

جنگ و گریز و آتش در خیابان های فرانسه
پلیس 57 جلیقه زرد را دستگیر کرد

نیز میان پلیس و جلیقــه زردها درگیری  روی داد. 
شماری از جلیقه زردها در اعتراضات روز شنبه دست 
نوشته هایی بلند کرده بودند که روی آنها نوشته شده 
بود: »معترضان رفراندوم را کلید زدند.« جلیقه زردها 
طی هفته های گذشته خواستار برگزاری رفراندوم در 
کشورشان شده اند. معترضان بار دیگر خواهان تغییر 
جهت گیری های اقتصادی دولت این کشور و کاهش 
فقر و نابرابری در فرانسه شده اند و می گویند ماکرون 

را هم نمی خواهند.
ما هرج و مرج طلب نیستیم

اعتراضات روز شــنبه از جنبه ای دیگر نیز دارای 
اهمیت بود زیرا برخاف تبلیغات دولت مبنی بر اینکه 
در مقایسه با زمان آغاز این جنبش یعنی یک ماه و نیم 
گذشته، اکنون از شمار معترضان به طور قابل توجهی 
کاسته شده است، در این روز بار دیگر جلیقه زردها 
به طور چشمگیر در سراسر فرانسه به خیابان ها آمدند. 
معترضان بر این باورند که با پایان تعطیات سال نو 

و از سرگیری فعالیت ها، بار دیگر شمار جلیقه زردها 
در خیابان ها بطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
جلیقه زردها همچنین روز شنبه با انتشار بیانیه هایی 
اعام کردند که بر خاف ادعاهای طرفداران دولت، 
آنها هرج و مرج  طلب نیستند و قصد آسیب رساندن 

به مردم را ندارند. 
به گزارش ایســنا معترضان جلیقه زرد مقرهای 
رســانه های شناخته شــده فرانســوی را نیز هدف 
تظاهــرات قــرار دادنــد و در همین راســتا صدها 
تظاهرکننده در نزدیکی ساختمان تلویزیون بی اف ام 
و فرانس تلویزیون تجمع کردند و رسانه های فرانسوی 
را به طرفداری از امانوئل ماکرون، و شرکت های بزرگ 

و کم اهمیت نشان دادن اعتراضات متهم کردند.
هلند

پلیــس هلند نیز در بیانیه ای اعام کرده، جلیقه 
زردهای هلندی روز شنبه با پرتاب مواد آتش زا، سنگ 
و وسایل به سمت افسران پلیس اقدام به برهم زدن 

نظم عمومی کردند.
براساس این بیانیه، حدود ۱5۰ تا ۲۰۰ معترض 
در تجمعی »اعام نشــده« دست به اعتراض زدند. 
بر اســاس این گزارش پلیس هلند ســوار بر اســب 
برای متفرق کردن تجمع فرســتاده شد و افسران با 
باتوم بــه میان معترضان رفتند. طبق بیانیه مذکور، 
هشت تن به اتهام »ســوء رفتارهای مختلف شامل 
پرتاب مواد آتش زا، ســنگ پراکنی و پرتاب اشیاء به 
ســمت نیروهای پلیس و اخــال در نظم عمومی« 
بازداشت شــده اند. این اولین بار است که معترضان 
حامی جنبش جلیقه زردها در فرانسه منجر به بروز 
درگیری در هلند می شــود. تجمعات پیشین با الهام 
از جلیقه زردها در شماری از شهرهای هلند از جمله 
آمســتردام و روتردام به صورت مسالمت آمیز برگزار 
شده بود.  طی هفته های گذشته جنبش جلیقه زردها 
به کشــورهای اتریش ، بلژیک و ایتالیا و حتی برخی 

کشورهای آسیایی و عربی نیز کشیده شد.

در ادامه اعتراف غربی ها به پیروزی ارتش و 
دولت ســوریه در نبرد هفت و نیم ساله داخلی، 
روزنامه انگلیســی »گاردین« نیز نوشت، سال 
2018 با نوای پیروزی نظام »بشار اسد« در حال 

پایان است.
 دولت ها و محافل سیاسی و خبری جهان یکی یکی 
به پیروزی دولت و مردم ســوریه در برابر تروریست ها 
اعتراف می کنند؛ جمعه گذشته روزنامه آلمانی »دویچه 
وله« نوشت که ســال ۲۰۱8 پایان خوشی برای نظام 
»بشار اسد« داشــت. پیش از او نیز مقامات آمریکایی 
آشــکارا به پیروزی دولت و ارتش سوریه اعتراف کرده 
بودند. اعام خروج آمریکا از سوریه نیز بهتر از هر چیز 

پیروزی اسد را به نمایش گذاشت.
در ادامه این اعتراف ها »گاردین« دیروز نوشــت، 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و عادی  شدن روابط 
این کشوربا اعراب، چالش های باقی مانده را نیز از پیش 

روی دمشق برداشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، »حسن حسن« که از 
مخالفان دولت سوریه است، در ابتدای یادداشت خود در 
گاردین نوشته: »امسال با نوای پیروزی نظام بشار اسد 
در حال پایان یافتن است... جمع بندی تحوات نظامی 
و دیپلماتیک شــش ماه اخیر، جایی برای تردید باقی 
نمی گذارد که )بشار( اسد قاطعانه در این منازعه پیروز 
شده است. حامیان سابق شورشی ها نه تنها از به چالش 
کشیدن رژیم دست برداشته اند، بلکه حاا چه علنا و چه 

در خفا، با آغوش باز از این رژیم استقبال می کنند.«
»حسن« در مورد تبعات تصمیم »دونالد ترامپ«  
بــرای خروج از ســوریه نیز چنین نوشــت: »تصمیم 

به  ترامپ  ناگهانــی 
مشــکل پایان داد و 
دیگر  ایران  و  اســد 
حضور  تهدیــد  بــا 
بی پایــان آمریکا در 
مواجه  سوریه  شرق 

نیستند.« 
نویسنده گاردین 
سپس، روند مذاکرات 
تحت نظر ســازمان 

ملل در »ژنو« را عما »بی معنی« دانست و نوشت: »با 
تصمیم آمریکا برای خروج از ســوریه، آنچه که زمانی 
حضور نظامی آمریکا برای عقب راندن نفوذ ایران دانسته 

می شد، یک شبه فرو ریخت.«
بشار اسد: اول شرکت های ایرانی

»عدنان محمود« ســفیر سوریه در ایران که دیروز 
در همایش مشــترک ایران و سوریه در اتاق بازرگانی 
کشــورمان ســخن می گفت اما، تصریح کــرد: »این 
دیدارهای رودررو فرصت بزرگی برای تاجران ایرانی به 
وجود می آورد تا بتوانند وارد پروژه های سرمایه گذاری 
مشترک در جمهوری سوریه شوند، خصوصا اینکه مرحله 

بازسازی در سوریه آغاز شده است.« 
سفیر ســوریه ســپس گفت: »با توجه به توصیه 
بشــار اسد، مبنی بر مشارکت شرکت های )وابسته به( 
بخش های مختلف دولتی و خصوصی ایرانی در بازسازی 
سوریه، این مسئله فرصت مناسبی را برای حضور ایرانیان 

در فعالیت های اقتصادی کشور ما فراهم می کند.«
رئیس جمهــور و دیگــر مقامات ســوریه درحالی 

حضــور  خواســتار 
شرکت های  پررنگ 
ایرانــی بــه بــازار 
»بازسازی«  پرسود 
ســوریه هستند که 
حامی  کشــورهای 
تــاش  تروریســم 
می کنند که با هدف 
و  ســرمایه گذاری 
بازسازی، وارد سوریه 
شوند. در همین رابطه، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا، اخیرا و پس از اعام خروج نظامیان آمریکایی از 
سوریه، از عربستان خواست برای بازسازی، وارد سوریه 
شــود! در واقع، بازسازی یک کشور، برای کشور عامل، 

سرمایه گذاری محسوب شده و سودآور است.
خروج نخستین گروه نظامیان آمریکایی

خبر دیگر اینکه نخستین گروه از نظامیان آمریکایی 
جمعه گذشــته ســوریه را ترک کرده انــد. به گزارش 
خبرگزاري صداوسیما، دست کم 5۰ سرباز آمریکایی با 
اســلحه و مهمات از منطقه »حسکه« در سوریه خارج 

شدند و با خودروهای زرهی به سمت عراق رفتند.
ترامپ اخیرا مدعي شد،  آمریکا در ماموریت خود 
برای شکست دادن داعش، به موفقیت رسیده و اکنون 
زمان بازگشــت نظامیان آمریکایی به کشورشان است! 
به گفتــه مقامات آمریکایی، خروج نیروهای آمریکایی 

از سوریه،  6۰ تا ۱۰۰ روز به طول خواهد انجامید.
کنترل سد راهبردی تشرین

بر اساس توافق میان دمشق و کردهای مسلح موسوم 

به »نیروهای دموکراتیک سوریه«، ارتش سوریه شنبه 
شب کنترل سد راهبردی »تشرین« را به دست گرفت 
و پرچم این کشــور را برفراز آن به اهتزاز درآورد. این 

سد بر روی رود فرات ایجاد شده است.
سد تشرین در 33 کیلومتری جنوب شهر منبج و 
۱۱5 کیلومتری شرق شــهر حلب واقع است و با مرز 

ترکیه نیز 8۰ کیلومتر فاصله دارد.
این ســد در زمینه تولید برق برای سوریه اهمیت 
راهبــردی دارد.گروه های تروریســتی از جمله عناصر 
داعش، ابتدا آذر ۱394 ســد تشــرین را تحت کنترل 
خود درآوردند، اما نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت 
نیروهای ائتاف بین المللی تحــت فرماندهی آمریکا، 
بهمن ۱395 کنترل این ســد را از اشغال تروریست ها 

خارج کردند.
توصیه واشنگتن به متحدان

»جمال الزعبی«  نماینده پارلمان سوریه، با اشاره به 
توصیه واشنگتن به متحدانش، اعام کرد که نیروهای 
دموکراتیک سوریه  و ترکیه و دیگران می دانند که ارتش 
سوریه  از یک وجب خاک این کشور هم نخواهد گذشت.
وی گفــت: آمریکایی هــا نظامیان خــود را خارج 
 کردند و به متحــدان خود هم توصیه کردند که عقب 

بنشینند.
الزعبی افــزود: »اقدام آمریکا ســبب باز شــدن 
اشتهای ترکیه شــد، به ویژه که نیروهای این کشور و 
تروریست های ارتش آزاد را مهیا عملیات نظامی کرده 
اســت. وی افزود، همین تحرکات ترکیه سبب شد که 
کردها به رایزنی با ارتش سوریه ادامه دهند و درخواست 

حمایت بکنند.« 

انصاراه یمن در راســتای اجــرای توافق 
استکهلم از برخی مواضع خود در بندر الحدیده 
عقب نشــینی کرد، در حالی که ائتاف سعودی 
همچنان به کارشــکنی در راه اجرای این توافق 
ادامه می دهد! و خبری هــم از اجرای تعهدات 

نیست.
براساس توافق »استکهلم« نیروهای ائتاف سعودی 
و نیروهای انصاراه یمن باید نیروهای خود را از الحدیده 
خارج کنند. اما ائتاف سعودی عاوه  بر نقض آتش بس 
در برابر این توافق نیز همچنان مقاومت می کند. این در 
حالی اســت که انصاراه یمن گام اول را در این مورد 
برداشته است. ســازمان ملل در بیانیه ای اعام کرده 
خروج نیروهای ارتش یمن و انصاراه از بندر الحدیده 

رسما از شنبه آغاز شده است.
به گزارش فارس، مسئوان ارتش یمن و انصاراه 
بندر الحدیده را تحویل نیروهای گارد ساحلی مسئوان 
محلی اســتان زیر نظر ســازمان ملل داده اند. محمد 
عبدالسام سخنگوی جنبش انصاراه و رئیس  هیئت 
مذاکره کننده صنعا در گفت وگوهای صلح ســوئد نیز 
تحویل این بندر به ســازمان ملل را تایید کرده است.
عملیــات خروج نیروهای یمنی از بندر الحدیده طبق 
توافقاتی است که در گفت وگوهای صلح سوئد به دست 
آمده اســت. سخنگوی رســمی نیروهای مسلح یمن 
در همین ارتباط گفته که گروه های یمنی در ســوئد 
درخصوص الحدیده به این توافق دســت یافته بودند 
و اکنون نیروهای یمنی جابه جا شــده اند. بنا به گفته 
»یحیی سریع« سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن 
ارتش و کمیته های مردمی یمن از جمعه شب تاکنون 
اجرای مرحله اول توافق »سوئد« برای جابه جایی نیروها 
در بندر »الحدیده« را آغاز کرده اند. این در حالی است 

با چند کیلومتر عقب نشینی از الحدیده 

انصاراه گام اول در اجرای توافق  سوئد را برداشت، نوبت ائتاف سعودی است
که نیروهای ائتاف سعودی هنوز اقدامی انجام نداده اند. 
»ضیف اه الشامی« سخنگوی دولت نجات ملی یمن 
مستقر در صنعا هم ساعاتی پس از تحویل بندر الحدیده 
به سازمان ملل گفت که طرف مقابل )دولت مستعفی 
یمن( باید به اجرای تعهداتش پایبند باشد. وی تاکید 
کرد »تاکنون شــاهد هیچ گونه تحرکی از سوی طرف 
مقابل پس از تحویل بندر الحدیده به مسئوان محلی 

این اســتان زیر نظر سازمان ملل نبوده ایم.«در همین 
ارتباط محمد علی الحوثی، رئیس  شورای عالی انقابی 
یمن در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »تحویل 
بندر الحدیده به نیرو های گارد ســاحلی که با نظارت 
هیئت اعزامی سازمان ملل انجام گرفت، هرگونه توجیه 
متجاوزان را برای کارشکنی در مسیر اجرای توافقنامه 

سوئد از بین می برد.«

این در حالی اســت که ائتاف متجاوز سعودی و 
مزدورانش با ادامه حمات خود به مناطق مختلف یمن، 
همچنان توافقنامه آتش بس ســوئد را نقض می کنند. 
مزدوران متجاوز سعودی پنجاه و سه بار توافق آتش بس 
را در شهر الحدیده در غرب یمن نقض کردند. در همین 
حال هواپیماهای متجاوزان، استان های مختلف یمن را 

36 بار هدف حمله قرار دادند. 

سرویس خارجی-
مرگ تاســف بار کودک 2 ساله یمنی در 
بیمارســتانی درآمریکا در حالی روی داد که 
دولت ترامپ تا همین چند روز قبل به مادر وی 
اجازه ورود به آمریکا و بودن در بالین فرزندش 
را نمی داد. مادر سرانجام با التماس و تاخیر اجازه 
ورود گرفت و به ماقات کودکش رفت اما کودک 

خیلی زود جان باخت.
هنوز چند روزی از مرگ کودکان 7 و 8 ســاله 
دو خانواده پناهجوی اهل گواتماا در آمریکا به دلیل 
سخت گیری های غیرانسانی دولت ترامپ نگذشته که 

خبر رســید، یک کودک یمنی نیز با مرگ خود جلوه ای 
دیگر از قانون نژادپرستانه ترامپ را به نمایش گذاشت.

این کودک ۲ ساله  که دولت آمریکا تا مدت ها به مادر 
وی اجازه ورود به کشور و ماقات با او را نمی داد، سرانجام 
در یکی از بیمارستان های این کشور جان باخت. خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« غروب شنبه با اشاره به این خبر نوشت: 
»مادر عبداه حسن کودک ۲ ساله یمنی پیشتر از دولت 
آمریکا بابت عدم دریافت مجوز ورود به این کشور شکایت 

کرده بود.«
به گزارش فارس، بر این اساس، این کودک یمنی چند 
روز قبــل و در حالی که »علی حســن« پدر وی در فصل 
پاییز  او را به بیمارســتان کودکان »بنیاف« در »اوکلند« 
برای درمان اختال مغزی آورده بود، جان سپرد. از نکات 
حائز اهمیت در این ماجرا سختگیری های اداره مهاجرتی 
آمریکا به دنبال دستورهای »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
این کشــور بود طوری که »شیما سویله« مادر این کودک 
بعد از ازدواج با همسر خود و به دلیل قوانین سختگیرانه 

واشنگتن، نتوانست برگردد و مجبور به اقامت در قاهره 
شد. وی  از سال ۲۰۱7 به این سو خیلی تاش کرد تا 
روادید ورود به آمریکا را کسب کند اما هر بار با ممانعت 

دستگاه های مهاجرتی این کشور مواجه می شد.
این پسر نوزاد یمنی از سوی پزشکان و البته بدون 
حضور مادری که در کشمکش دریافت روادید ورود به 
آمریکا بود، در دســتگاه مراقبت های ویژه  قرار گرفت. 
دولت آمریکا ظاهرا بعد از کش و قوس های فراوان مورخ 
۱7 دسامبر )۲6 آذر( برای مادر این کودک یمنی مجوز 
ورود صــادر می کند و او در ۲8 آذر و با گذشــت یک 
ســال و در حالی که تنها چند روز به عمر این کودک 
نمانده بود قادر به دیدن کودک خود می شــود اما خیلی 

زود کودک می میرد!
یک وکیل شورای مسلمانان آمریکا با انتقاد از رویکرد 
مهاجرتی ترامپ گفت: »این خانواده با شجاعت خود ملت 
مــا را تحریک کرده تا به مقابلــه با قوانین مهاجرتی ضد 
مسلمانان برخیزد. عبداه در عمر کوتاه خود برای همه ما  
در  زمینه مبارزه با بیگانه ســتیزی و جداسازی خانواده ها 

»نور هدایت« شد.«

آمریکا بدون روتوش

آمریکا یک سال تمام به مادر یمنی اجازه ماقات با کودک بیمارش را نداد تا اینکه دیر شد!

دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه ســازمان ملل طی 
گزارشی اعام کرده که  اشغالگران صهیونیست در سال جاری 
میادی دست کم 2۹۵ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش 

از 2۶ هزار فلسطینی را هم زخمی کرده اند.
در این گزارش آمده از مجموع ۲95 شــهید فلسطینی، 57 تن 
و از میان مجروحان نیز نزدیک به 7۰۰۰ تن را افراد زیر ۱8 ســال 

تشکیل می دهند.
در این گزارش همچنین ذکر شــده که  اشغالگران صهیونیست 
در ســال جاری 459 ساختمان را در کرانه باختری به بهانه فقدان 
مجوز ســاخت تخریب کرد ه اند که بخش اعظم این ســاختمان ها 
در مالکیت فلســطینی ها قرار داشــت. همچنین نزدیک به 65۰۰ 
فلســطینی طی ســال میادی ۲۰۱8 از سوی رژیم صهیونیستی 

بازداشت و زندانی شده اند.
بــه گزارش خبرگزاری قدس، به نقــل از آناتولی، این تعداد بر 
اساس برآوردها و آمارهای رسمی در کرانه باختری و نوار غزه اعام 
شده و برخی بازداشت های غیررسمی و مفقود شدن مشکوک برخی 

شهروندان فلسطینی را شامل نمی شود.
 براین اساس این احتمال وجود دارد که آمار بازداشت شدگان 
فلسطینی طی یک سال گذشته بسیار بیش از آمار اعام شده باشد. 
کمیسیون بازداشت شدگان فلسطینی وابسته به سازمان آزادی بخش 
فلسطین با انتشار این آمار گفته در این میان حداقل ۱۰63 نفر زیر 
سن قانونی و همچنین حداقل ۱4۰ زن وجود دارد.گفته می شود که 
در حال حاضر حداقل 6۰۰۰ فلسطینی نیز در بازداشت و زندان های 

رژیم صهیونیستی به سر می برند.
تشییع پیکر شهید فلسطینی

 مردم غزه اما ظهر روز گذشــته پیکر »کرم فیاض« جوان ۲6 
ساله فلســطینی را که در چهلمین راهپیمایی بازگشت در غزه به 

شهادت رسید را تشییع کردند.
 وی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست به شدت زخمی شد 

پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.
حزب جدید در سرزمین های اشغالی 

خبر دیگر اینکه »نفتالی بنت« وزیر آموزش و »آیلت شــاکید« 
وزیر دادگســتری کابینه نتانیاهو با اعام خــروج از حزب »خانه 
یهودی« حزبی جدید را تشکیل دادند. براین اساس، این دو شخصیت 
صهیونیست حزب تازه تاسیس خود را با عنوان »راستگرایان جدید« 
تشکیل داده اند تا بنابر اعام خود میان جریان های سکوار و دینی 

قرابت ایجاد کنند.
»بنت« در این کنفرانس گفت: »جریان راستگرا همان جریانی 
است که مخالف تشکیل کشور فلسطینی و همچنین آزادی اسرای 
فلســطینی است«. از سوی دیگر آوای گابای رئیس حزب کار رژیم 
صهیونیســتی نیز اعام کرد که نخســت وزیر بعدی این رژیم وی 

خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری قدس)قدسنا( به نقل از مرکز اطاع رسانی 
فلســطین، رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی هم اعام کرده که 
نخســت وزیر بعدی این رژیم او خواهد بود. گفتنی است انتخابات 
پارلمانی زودهنگام رژیم صهیونیستی قرار است در تاریخ 9 آوریل)۲۰ 

فروردین( برگزار شود.

سازمان ملل:
اسرائیل در سال2018

295 فلسطینی را کشت 26000 نفر را زخمی کرد

سرویس خارجی -
نارضایتی در ســرزمین های  اشــغالی و در حوزه های 
مختلف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، از نتانیاهو چهره ای 
منفور ساخته طوری که باز هم خبر رسیده، یک جوان دیگر 
صهیونیست قصد کشتن او را داشت اما دستگیر و زندانی شد. 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی جمعه شب یک 
بار دیگر از یک ســوء قصد مقابل منزلش در »کیســاریا« واقع در 
مجاورت »حیفا« جان سالم به در برد. طبق گزارش هایی که منابع 
صهیونیســتی منتشر کرده اند، یک جوان نقابدار اسرائیلی به منزل 
بنیامین نتانیاهــو حمله کرده و فریاد می زده: »می خواهم نتانیاهو 

را بکشم.«
تیم حفاظتی منزل نتانیاهو هم بافاصله این فرد را مورد حمله 
قرار داده و قصد دســتگیری او را می کنند، اما این شــخص تهدید 
می کند به او نزدیک نشوند زیرا یک کیف بمب گذاری شده با خود 
به همراه دارد. این مسئله موجب ترس و وحشت حاضران در محل 

می شود و...
به گزارش خبرگزاری قدس، به نقل از شبکه ۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی، در نهایت محافظان منزل نتانیاهو خواستار حضور 
کارشناسان مواد منفجره در محل می شوند و پس از آن فرد مهاجم 

را بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار می دهند. 
گفتنی اســت این نخستین بار نیست که نتانیاهو از ترور جان 

سالم به در برده است.
 چند ماه پیش نیز یک مرد ۲8 ساله با ارسال پیام های تهدیدآمیز 
به نتانیاهو گفته بود که تصمیم دارد نتانیاهو را به قتل برســاند و 
اگر روزی نخســت وزیر رژیم صهیونیستی کشته شد، کار وی است. 

پلیس رژیم صهیونیستی این فرد را دستگیر و به زندان انداخت. 
چندی پیش نیز سازمان اطاعات و امنیت داخلی اسرائیل )شین 
بت( اعام کرد که یک »حلقه تروریستی« را که بنا داشت »بنیامین 

نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل را ترور کند، خنثی کرده است.
طی تحقیقات مشخص شد که اعضای این گروه، برنامه داشتند 
چندیــن حمله را علیه چنــد هدف از جمله مقام هــای بلندپایه 
صهیونیســت انجام دهند، بنیامین نتانیاهــو در راس این مقامات 

قرار داشت. 
در ماه های اخیر اعتراضات شــدیدی نسبت به بی کفایتی های 
نتانیاهو و همچنین فســاد مالی وی از سوی صهیونیست ها صورت 

گرفته است.
 بسیاری از شهرک نشینان به دلیل نبود امنیت در سرزمین های 
 اشغالی راه مهاجرت را در پیش گرفته و به کشورهای دیگر پناهنده 

شده اند.

»نفرت«، انگیزه جوان صهیونیست
برای ترور نتانیاهو

انتشار تصویر سخنگوی دولت اردن در حال عبور از پرچم رژیم 
صهیونیستی، خشم تل آویو را برانگیخته است. صهیونیست ها سفیر 
اردن را احضار کردند اما یک نماینده پارلمان اردن قویا از این اقدام 

خانم سخنگو دفاع کرد.
انتشــار تصویر خانم »جمانه غنیمات« سخنگوی دولت اردن در حالی 
که برای ورود به دفتر اتحادیه های صنفی این کشــور از روی پرچم رژیم 

صهیونیستی عبور می کند، خشم این رژیم را به شدت برانگیخت.
روزنامه صهیونیســتی »یدیعوت آحارونوت« در همین ارتباط نوشته 
که وزارت خارجه اسرائیل به شدت به این موضوع اعتراض کرده و سفارت 
این رژیم در »امان« هم یادداشــتی اعتراضی به »امان« تسلیم و »غسان 
المجالی« سفیر اردن در تل آویو را فرا خوانده است. به گزارش فارس، این 
روزنامه همچنین نوشته، »عمر الرزاز« نخست وزیر اردن برای ورود به مقر 
اتحادیه های صنفی ترجیح داد از در اصلی وارد نشود تا از روی پرچم عبور 
نکند...مقر اتحادیه های صنفی اردن به شــدت با عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی مخالف است و به همین دلیل پرچم این رژیم را در ورودی خود 
قرار داده تا هر کسی وارد می شود ابتدا از روی این پرچم رد شود. یکی از 
نمایندگان پارلمان اردن نیز از اقدام خانم »جماعه غنیمات« قویا دفاع کرد. 

پرچم رژیم صهیونیستی زیر پای 
سخنگوی وزیر خارجه اردن و 

واکنش اسرائیل

سازمان »حشد الشعبی« عراق با انتشار بیانیه ای، از قصد خود 
برای ایجاد یک نیروی دریایی وابسته به این سازمان خبر داد.

سازمان حشد الشعبی عراق دیروز با انتشار بیانیه ای اعام کرد، فرماندهی 
مرکزی حشد الشعبی از تصمیم خود برای ایجاد و سازماندهی یک نیروی 
دریایی مستقل برای این سازمان در چارچوب فرماندهی عملیات صاح الدین 

خبر داد.
خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری »المعلومه« افزود، در ســال 
۲۰۱4 و پس از  اشغال موصل به دسِت عناصر داعش و در پاسخ به فتوای 
مراجع عراق به ویژه فتوای جهاد آیت اه سیستانی، حشد الشعبی تشکیل و 
هدف آن، کمک به ارتش و نیروهای امنیتی عراق برای پاسداری از مکان های 

مذهبی و نیز مقابله با حمات تروریستی اعام شد.
اکنون نیز نیروهای حشد الشــعبی در کنار ارتش این کشور قرار دارند. 
این نیرو از حدود 4۰ گروه مختلف تشکیل شده، که عمدتاً شیعه هستند. 

اما گروه های سنی، مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند.
روز پنجم آذر ۱395 با اکثریت آرای مجلس عراق، حشد الشــعبی به 

عنوان یک نیروی جدا از ارتش، رسمیت پیدا کرد.
تاش آمریکا برای بازگرداندن داعش

»همام الحمودی« رئیس  مجلس اعای اسامی عراق گفت: خبرهای 
دقیقی از تاش آمریکا برای برگرداندن داعش از سوریه به عراق وجود دارد. 
اما بسیج مردمی عراق هویت، عظمت و احترام را به نیروهای نظامی عراق 
برگرداند و این کشور را دوباره تبدیل به یک قدرت منطقه ای کرده است که 
همه به برکت فتوای آیت اه سیستانی بوده است. الحمودی روابط تاریخی 
و فرهنگی بین ایران و عراق را دیرینه توصیف کرد و گفت که بغداد هرگز 

در کنار دشمنان جمهوری اسامی ایران قرار نخواهد گرفت.

حشد الشعبی عراق
نیروی دریایی تشکیل می دهد

جنگ خیابانی در منطقه کشــمیر تحت کنترل هند بین 
شبه نظامیان و نیروهای دولتی به کشته شدن چهار شبه نظامی 

منجر شد.
درگیری ها در کشــمیر طی ماه های اخیر شدت گرفته است. بر 
اســاس گزارش ها 5۰۰ نفر طی این درگیری ها کشته شده اند. طی 

روزهای گذشته نیز این درگیری ها دوباره از سر گرفته شده است.
 به گزارش ایسنا به ادعای پلیس، سربازان هند منطقه ای روستایی 
را که شــبه نظامیان در آن پنهان شده بودند، محاصره کردند که به 
تیراندازی انجامید. چهار شــبه نظامی نیز طی این درگیری کشــته 
شده اند ولی سربازان هند تلفاتی نداشته اند. به گفته ساکنان این منطقه 
ســربازان دولتی طی این درگیری یک خانه متعلق به غیرنظامیان را 
منفجر کرده و دست کم به دو خانه دیگر هم خسارت زدند. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، این درگیری اعتراضات صدها تن از ساکنان 
این منطقه را به دنبال داشــت که با این اقدام تاش کردند به فرار 

شبه نظامیان کمک کنند.
به دنبال این اقدام، نیروهای دولتی برای هشدار دادن به معترضان، 
تیراندازی و به سمت آنان گاز  اشک آور شلیک کردند. طبق گزارش ها 
دســت کم شــش  نفر هم در این درگیری ها زخمی شده اند. هند و 
پاکستان هر دو ادعای مالکیت کشمیر را دارند و شبه نظامیان از سال 
۱989 علیه کنترل این منطقه به دست هند مبارزه می کنند.بیشتر 
مردم کشمیر از شبه نظامیان حمایت می کنند زیرا خواستار استقال 
این منطقه به عنوان یک کشــور مستقل یا پیوستن آن به پاکستان 
هستند.هند، پاکستان را به آموزش و تامین تسلیحات شبه نظامیان 

متهم می کند.

جنگ مسلحانه در خیابان های کشمیر
بین ارتش هند و شبه نظامیان

گاردین:

بشار اسد سال نو میادی را با نوای پیروزی شروع می کند


