
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/10/30 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیــره و مدیرعامــل به مدت 2 
ســال به شــرح ذیل انتخاب گردیدند: - آقای مصطفی علی پور به شماره ملی 
2279522632 به نمایندگی از شــرکت مهرگســتر یمین پارس به شناسه ملی 
10320224050 به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای عباس مولوی به شــماره 
ملی 0065318854 به نمایندگی از شــرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی 
10320230845 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای روح اله یداللهی نژاد 
به شــماره ملی 0322560837 به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن با 
شناســه ملی 10320744051 به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای رضا رحیمی 
به شــماره ملی 0066773784 به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به 
شناسه ملی 10103984048 به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای سعید سرشک 
به شــماره ملی 0047701803 به نمایندگی از شــرکت سامان تجارت مجد به 
شناسه ملی 10320846459 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها وعقود اسامی با امضای مدیرعامل 
ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت  و در غیاب مدیرعامل 
با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق 
عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )336594(

آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان 
سهامی عام به شماره ثبت 269489 

و شناسه ملی 10103045588 

سپرده شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ اولیه)ریال(شرح مناقصهردیف
168/443/818/8588/423/000/000تأمین 308 نفر نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداری اهواز1

شهرداری اهواز در نظر دارد موضوع مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به شرکت های خدماتی و مؤسسات انتظام واجد شرایط واگذار نماید.

1- از شــرکت ها و مؤسسات واجد شرایط ذیل دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد 
مناقصه  به اداره قراردادها به نشانی: اهواز- خیابان انقاب-جنب پزشکی قانونی- ساختمان 
شــماره ســه شــهرداری- اداره قراردادها )تلفن تماس: 33774062- 33799160(، یا به 

سامانه قراردادها به نشانی  Peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمایند.
2- شرکت های خدماتی، می بایســت دارای برگ تعیین صاحیت معتبر از اداره کل کار و 
امور اجتماعی استان خوزستان، مجاز در کد فعالیت شماره 4 )خدمات عمومی( باشند. ضمنا 
در موضوع اساسنامه آن ها، موضوع تأمین نیروی حفاظتی و مراقبتی قید شده باشد و بدین 

منظور نامه تأییدیه از مرکز ناجا ارائه نمایند.
3- مؤسسات حفاظتی و مراقبتی باید اساس نامه آن ها به تأیید مرکز انتظام ناجا رسیده باشد 

و همچنین دارای پروانه فعالیت معتبر صادر شده از مرکز انتظام ناجا باشند.
4- گواهی نامه صاحیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( برای مؤسسات انتظام 

و شرکت های خدماتی الزامی است. 
5- ارائــه گــردش حســاب یکســاله از 96/10/1 لغایــت 97/10/1 بــه مبلــغ حداقل 

160/000/000/000 ریال.
6- کلیه شــرکت ها می بایست یکسال سابقه کار در زمینه نیروی انسانی باای 300 نفر و 

یا حداقل دو سال تامین نیروی انسانی باای 200 نفر داشته باشند.
7- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.

8- هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
9- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری 
اســت و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه مســتقر در آدرس فوق الذکر می باشد. )حداکثر 

مهلت تحویل پاکت ها ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 97/10/25 می باشد.(
10- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

11- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حســاب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک 

ملی به نام شهرداری اهواز
ب- به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شــهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح 

پیشنهادها
ج- چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز

12- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

13- تاریخ برگزاری کمیســیون مناقصه در ساعت 15/30 روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 
می باشد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مجاز می باشد.

14- نتیجــه کمیســیون برابر مــاده 15 و 18 قانون اصاح و تســری آئین نامه معامات 
شــهرداری تهران به شهرداری های مراکز استانها، کان شــهرها و شهرهای باای یک 

میلیون نفر جمعیت به برنده اعام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
15- به اســتناد بند 5 ماده قانون اصاح و تســری آئین نامه معامات شهرداری تهران به 
شــهرداریهای مراکز اســتانها، کان شهرها و شــهرهای باای یک میلیون نفر جمعیت، 
 میــزان تضمین انجــام تعهدات 10٪ درصد می باشــد کــه پس از تحویــل قطعی آزاد 

خواهد شد.
16- براســاس مــاده قانون اصاح و تســری آیین نامــه معامات شــهرداری تهران به 
شــهرداری های مراکز استانها، کان شهرها و شــهرهای باای یک میلیون نفر جمعیت، 

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
17- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

18- برآورد و فهرســت مقادیر براساس ســال 1397 لحاظ شده است و در صورتی که در 
طول مدت قرارداد از ســوی اداره کار و امور اجتماعی حقوق و مزایای پرسنل افزایش یابد، 
پس از اعمال طرح طبقه بندی مشــاغل، مابه التفاوت مربوطــه بدون اعمال ضریب پیمان 

پرداخت خواهد شد.
19- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد فراخوان مندرج شده است.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول یک مرحله ای

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

صنایع شیمیایی اصفهان در نظر دارد یک دستگاه دمنده )بلوور 
کامــل GM220L( را از طریق مناقصــه عمومی خریــداری نماید. 
تامین کنندگان واجد شــرایط می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
چاپ آگهی جهت دریافت  اســناد مناقصه، تکمیــل و عودت آن به همراه 
رزومه کاری و معرفی نامه به آدرس: اصفهانـ  زرین شهر - صنایع شیمیایی 
اصفهــان مراجعه نمایند. )صندوق پســتی 159( هزینه آگهی برعهده 

برنده مناقصه می باشد.
تلفن دریافت اسناد: 03152322600 داخلی 3095 و 3399

شناسه آگهی: 335410     شناسه نوبت چاپ: 363036

مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )آگهی شماره 97-100-08(

روابط عمومی صنایع شیمیایی شهدای اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/5/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به 
شماره ملی 10380152313 به عنوان بازرس اصلی و آقای سامان رفعت به 
شــماره ملی 0421956615 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت )336596(

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه پیشرو 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 155 

و شناسه ملی 10100030432 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1395/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ دولت کوچه ســلیمی 
پاک 34 واحد 12 کدپستی 1941813611 انتقال یافت 

)ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید(.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )336599(

آگهی تغییرات شرکت پزشکی و آرایشی آراد طب ایرانیان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459590 

و شناسه ملی 14004356610
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/8/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خ دولت 
خ جال اخاقی شــرقی خ مرتضی مطهری پاک 6 طبقه 2 
واحد 12 کدپستی 1939814997 انتقال یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق  اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )336598(

آگهی تغییرات شرکت پزشکی و آرایشی آراد طب 
ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459590 

و شناسه ملی 14004356610 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/5/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد -سرمایه شــرکت از مبلغ 43/200/000/000 ریال به مبلغ 
90/000/000/000 ریال منقسم به 540/000 سهم بی نام و 585/000 سهم 
بانام 80/000 ریالی از محل مطالبات حال شــده سهامداران افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت)336597(

آگهی افزایش سرمایه شرکت حدید سازه 
پیشرو)سهامی خاص( به شماره ثبت 155 

و شناسه ملی 10100030432

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرسی 
تلفیق نگار )حسابداران رسمی( به شماره ملی 10320853372 و 
شماره ثبت 31263 به سمت بازرس اصلی و خانم راضیه مختاری 
به شماره ملی 1260589730 به سمت بازرس علی البدل برای 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )336595(

آگهی تغییرات شرکت مرواریدنقش طوس مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  195768 

و شناسه ملی 10102376489 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فو ق العاده مورخ 
1395/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- آقــای رضا بهرامعلی به 
شماره ملی 0036980511  به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پگاه 
بهرامعلی به شماره ملی 0077760360 به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.- کلیه اوراق و اسناد 
بهادار از قبیل چک- سفته- برات- اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود 
اسامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )336600(

آگهی تغییرات شرکت پزشکی و آرایشی آراد طب 
ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459590 

و شناسه ملی 14004356610 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/10/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 
هیئــت مدیره و مدیرعامل به مدت 2 ســال به شــرح ذیل 
انتخــاب گردیدند: آقــای مصطفی علی پور به شــماره ملی 
2279522632 به نمایندگی از شــرکت شــمس ارتباطات 
پارس به شناسه ملی 10103984048 به عنوان رئیس هیئت 
مدیره. آقای سعید سرشک به شماره ملی 0047701803 به 
نمایندگی از شرکت مهرگســتر یمین پارس به شناسه ملی 
1032022450 بــه عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره. آقای 
میرزا ســرلک به شماره ملی 4171741823 به نمایندگی از 
شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی 10320744051 
به عنوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره. مقرر گردید کلیه 
اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود 
اســامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
متفقا به همراه مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر و 
ســایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)336593(

آگهی تغییرات شرکت افق توسعه پاسارگاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 372871 

و شناسه ملی 10320230845
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســعید 
سرشــک به شــماره ملــی 0047701803 بــه نمایندگی از 
شرکت افق توسعه پاســارگاد با شناسه ملی 10320230845 
به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مصطفی علی پور به شــماره 
ملی 2279522632 به نمایندگی از شــرکت شمس ارتباطات 
پارس با شناســه ملی 10103984048 به عنوان نایب رئیس 
هیئــت مدیــره. آقای محمــد طلبی مهابادی به شــماره ملی 
0067153569 به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن با 
شناسه ملی 10320744051 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. مقرر 
گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و 
عقود اسامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
متفقا به همراه مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو 
نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر و سایر 
اوراق عادی و غیــر تعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به همراه 

مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )336592(

آگهی تغییرات شرکت مهر گستر یمین 
پارس سهامی خاص به شماره ثبت 373116 

و شناسه ملی 10320224050 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/07/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ گیشا 
خ هجدهم خ شهید نادری نیا پاک 15 ط 3 واحد 9 کد پستی 1448733151 
تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. - تعداد اعضای هیئت مدیره 
مرکب از 2 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. - دارندگان 
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل چک - سفته - برات - اسناد تعهدآور 
و قراردادها و عقود اسامی و سایر نامه های عادی و اداری را هیئت مدیره و یا 

مجمع تعیین می نماید و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )336601(

آگهی تغییرات شرکت پزشکی و آرایشی آراد طب 
ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459590 

و شناسه ملی 14004356610 

 

شــرکت آب و فاضاب شــیراز در نظر دارد مناقصــه عمومی همزمان بــا ارزیابی 
کیفی)فشــرده( یک مرحله ای خرید 3000 متر کابل تخت در ســایزهای مختلف به 
شــماره 200971032000040 مورخ 97/10/10 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شــد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/10/12 می باشد.
1- محل اجرا: شهر شیراز 2- مدت اجرا: 4)چهار( ماه 3- محل اخذ اسناد مناقصه 
و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده: سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت( 4- برآورد اولیه: اعام نمی گردد. 5- تاریخ فروش اسناد مناقصه: ساعت 
11 صبح مورخ 97/10/12، 6- تاریخ نهایی فروش اســناد مناقصه: 97/10/18، 
7- تاریخ نهایی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 
14 روز شــنبه مورخ 97/11/6، 8- تاریخ بازگشــایی پاکات مناقصه: راس ساعت 
10 صبح روز یکشــنبه مورخ 97/11/7 در محل ســالن کنفرانس شــرکت انجام می شود. 
9- اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در خصوص 
اســناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس شــیراز- خیابان ساحلی شرقی- حد فاصل پل 
حر و پل هجرت تلفن: 8-07132281156، 10- اطاعات تماس ســامانه ســتاد 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها در سایت سامانه 
)WWW.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود 
اســت. 11- به مدارکی که مشــروط، مخدوش و مدارکی که بعــد از انقضاء مدت مقرر 
در این آگهی واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شــد. 12- اعتبار از محل اعتبار 
طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای)عمرانی( می باشــد. پرداخت بر اساس اسناد خزانه 
اســامی با سررسید یکســاله صورت می گیرد. 13- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار 350/000/000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سیبا شــماره 4001114307144832 بانک مرکزی بنام حساب تمرکز وجوه 
ســپرده نزد خزانه شرکت آب و فاضاب شــیراز مطابق آیین نامه تضمین معامات دولتی 
به شــماره 123402/ت50659ه  مورخ 94/9/22 و شرایط ذکر شــده در سامانه ستاد ارائه 
گردد. 14- دســتگاه نظارت مدیر امور بازرگانی 15- قیمت اسناد مناقصه 600/000 ریال 
16- ســایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 17- این آگهی 
دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می شود. متقاضیان می توانند قبل از خرید اسناد و شرکت 
در مناقصه از طریق سایتهای زیر اطاعات مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی 
نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خود ارزیابی  کســب می نمایند، اسناد را خریداری کنند. 
 http://iets.mporg.ir, http://www.nww.ir, وب سایت جهت اطاعات بیشتر مناقصه *

WWW.abfa-shiraz.com, WWW.setadiran.ir می باشد.
شرکت آب و فاضاب شیراز

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( 

یک مرحله ای خرید 3000 متر کابل تخت 
در سایزهای مختلف

نوبت اول

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضاب شیراز

سال هفتادو هفتم   شماره 22090   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 12 دی 1397   25 ربیع الثانی 1440    2 ژانویه 2019

گزارش کیهان از مسئولیت های مجمع 
در دوره جدید 
آیت اه آملی اریجانی
و 5 ماموریت پیش روی 
مجمع تشخیص مصلحت

۱۱

جامعه مدرسین:

سران سه قوه
جنگ اقتصادی را باور کنند

* عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس: نرخ 
دار در بودجه برای درآمدهای نفتی 8 هزار تومان 

تعیین شده است.
* کارشــناس حوزه انرژی: مدیران وزارت نفت در 

توهمات اوایل برجام به سر می برند.

* بر اساس آمار ســازمان برنامه و بودجه، خانه دار 
شدن مردم به طور میانگین 10 سال طول می کشد.

* تاش دبیر مناطق آزاد برای واردات بیشتر!
* عضو اتاق بازرگانی: کارخانه ها با 20 تا 30 درصد 
ظرفیت کار می کنند.                           صفحه۴

با وجود افزایش چندباره قیمت ها از سوی خودروسازان

سازمان حمایت: قیمت های جدید خودرو 
فردا اعام می شود

* نیویــورک تایمز: ترامپ به ارتــش آمریکا 4 ماه 
فرصت داد تا از سوریه خارج شود.

* اعــام مالکیت امــارات بر جزیره اســتراتژیک 
»سقطری« در یمن!

* آمریکا و رژیم صهیونیستی رسما از یونسکو خارج شدند.

* اتمــام حجت »اون« با »ترامــپ«؛ اگر تحریم ها 
ادامه یابد، مسیر تغییر می یابد.

* نتانیاهو: فاسد نیستم دادستان کل هم متهم کند 
استعفا نمی دهم.

صفحه آخر

رای الیوم پاسخ می دهد

چرا فروپاشی اسرائیل و عقب نشینی آمریکا از سوریه
قطعی است؟

رئیس  جمهور در دیدار خانواده شهید ارمنی آلفرد گبری:
هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان

 با ایثار و فداکاری حضور داشته و دارند

ژاپن، انگلیس، هلند و آلمان 
سال نو میادی را 
با تهدیدات  و حمات 
تروریستی آغاز کردند

۱۲
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جشن 63 سالگی کیهان بچه ها
صفحه۳با حضور فرزندان و خانواده  شهدای مدافع حرم

رونویسی از بی بی سی را انکار می کنید
یا سانسور پولشویی در قرارداد توتال را؟!
صفحه2

خبر ویژه

دعوت سعودی 
مصلحت سوریه

یادداشت روز

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان از روسیاهی جدید دشمنان مردم

آشوب مجازی!
دشمن از آرزوهای خود خبر ساخت

* جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه ای به سران سه  قوه: به موقع عمل نکردن و عدم باور به 
جنگ اقتصادی، فرصت ها و ظرفیت های بیشماری را سوزانده است.

* در شــرایط پیچیده جنگ اقتصادی دشمن؛ مناسب اســت مجلس محترم با نظارت دقیق و 
موشکافانه بر قوانین، جهت تنظیم و تصحیح خأ های قانونی اقدام کند و زمینه های ایجاد فساد 

و رانت را با تدوین قوانین پایدار از میان بردارد.
* قوه قضائیه پاسدار عدالت و چشم امید مردم است، باید سرپنجه های عدالت گریبان مفسدان اقتصادی 
را بگیرد و ضمن برخورد قاطع با آنها، روزنه های فساد در سیستم اقتصادی را شناسایی و مسدود کند. 

* مبارزه با گران فروشی، احتکار و کم فروشی بخشی از فشار های مالی و معیشتی مردم را کاهش 
خواهد داد و زمینه های ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

* در توافقات بین المللی و عمل به دستورات بانک های جهانی، به وعده های موهوم دول اروپایی 
امیدوار نباشید و با اصاح عملکرد ها و استفاده از مدیران خاق و انقابی موانع پیشرفت کشور 

را برطرف و زمینه های تحقق عدالت اقتصادی را فراهم نمایید. 
* تمــام تاش خود را به کار گیرید تا خروجی تمام تدابیر و اقدامات دولتمردان در زندگی مردم 
منعکس و احســاس شــود و روح امید را با عمل خود به جامعه تزریق کنید و بدانید تمام شأن 

وجودی شما برای خدمت به مردم و مستضعفین است.
* در شرایط کنونی تنها با تقویت اقتصاد ملی می توان به مواجهه   هوشمندانه و مقتدرانه با نظام 

تحریم ها پرداخت. 
صفحه3

* رسانه های بیگانه که از هر فرصتی 
برای ایجاد آشوب استفاده می کنند، 
این بار تنها توانســتند آرزوی خود 
را تبدیــل به خبر کرده و با آشــوب 
مجازی مقابــل دانشــگاه تهران به 
 بهانه حادثه دانشــگاه آزاد دل خوش

باشند!
* همچنین رسانه های ضد انقاب از 
ابتدای هفته در فراخوان هایی از مردم 
و دانشجویان درخواست کرده بودند 
تا در تجمع 10 صبح روز دوشنبه در 

میدان انقاب حاضر شوند.

*  رســانه های بیگانه اعم از بی بی سی فارســی، رادیو فردا، صدای آمریکا، یورونیوز و من و تو هم بافاصله با انتشار 
فیلم های آرشیوی سعی در موفق جلوه دادن این فراخوان کردند و حتی مدعی شلیک گاز اشک آور به تجمع گران 

شدند.
* پس از مانور کامل رســانه ها و کاربران شــبکه های اجتماعی معاند بر روی فیلم های آرشــیوی و مشخص شدن 
آرشیوی بودن این فیلم ها و همچنین عدم استقبال افکار عمومی از این دروغ پراکنی ها، بی بی سی طی اطاعیه ای 
به دروغ بودن فضاسازی صورت گرفته اعتراف کرد!                                                                   صفحه2

* رئیس  جمهور همزمان با شب سال نو میادی با خانواده های شهید آلفرد گبری و »هاسو کشیش دانیلیان« 
جانباز ارمنی دیدار و فرا رسیدن سال جدید را به این خانواده های مسیحی تبریک گفتند.

* دکتر روحانی شــامگاه دوشــنبه در این دیدار صمیمی، ضمن آرزوی سال پر خیر و برکت برای هموطنان 
 مســیحی و تجلیــل از صبر و فداکاری والدین شــهید آلفرد گبری، اظهار داشــت: فرزند شــما در راه وطن 
ایثار و فداکاری کرد و اگر چه از دســت دادن فرزند آســان نیســت، اما چون فرزند شما در راه ملت و وطن به 

شهادت رسیده، این موضوع فقدان او را قابل تحمل  می کند.
* روحانی عصر دوشــنبه در دیدار »هاسو کشیش دانیلیان« جانباز ارمنی 70 درصد با بیان اینکه مسلمانان، 
حضرت عیسی)ع( را به عنوان پیامبری بزرگ و به همراه حضرت مریم)س( به عنوان شخصیت های بزرگ الهی 
می دانند، گفت: یکی از سوره های قرآن به نام حضرت مریم)س( است و در آن داستان زندگی، دوران عبودیت 
و فرزندآوری ایشان که از معجزات الهی است، آورده شده است.                                              صفحه3 نقدی بر آخرین مصاحبه آقای ظریف 

تحریف هدف برجام
با کشیدن دایره دور تیر!
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با هدف حمایت از تولیدکنندگان 
مجلس ،خرید کاا
 یا خدمات خارجی را 
که مشابه داخلی دارند 
ممنوع کرد
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سفیر ایران در اتحادیه اروپا: 
برجام 
به تار مویی بند است 
قول های اروپا 
عملی نشده

۲



اخبار كشور
صفحه 2

    چهارشنبه ۱2 دی ۱۳۹۷
2۵ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۹۰

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ای کاسبان برجام! شما که خود معترف بودید اروپا آقا اجازه است چرا 8 ماه کشور 
را معطل کردید؟ آیا 8 ماه عقب افتادگی برای کشور 80 میلیونی خسارت کمی است؟ 
چه کسی پاسخگوی این همه خسارت خواهد بود؟ چهار سال به دنبال »کدخدا« و 8 
ماه هم به دنبال »آقا اجازه« رفتید! هنوز هم به پیمودن این بیراهه ادامه می دهید؟!
نیکنام- قم
* اگر دولتمردان ما دلشان به حال ملت می سوخت و منافع ملی را بر منافع حزبی 
خــود ترجیح می دادند این وضعیت بد اقتصادی در کشــور بوجود نمی آمد. دادن 

مشاوره های غلط به مسئوان چندین سال پیشرفت ملت ایران را عقب انداختند.
0920---1013

* جناب ظریف بدانند جمات و بیانات گهربار امام راحل)ره( صریح و روشن است 
ودر حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و ضبط شده است. معظم له در سال 61 و درجمع 
رهبران مسلمان بنگادش فرمودند: ما می گوییم اسرائیل باید از صفحه روزگار محو 
شــود و بیت المقدس مال مسلمین و قبله اول مسلمین است و یا در 22بهمن 58 
فرمودند: باید همه بپاخیزیم و اســرائیل را نابود کنیم و ملت قهرمان فلســطین را 

جایگزین آن گردانیم.
نوربخش- مشهد مقدس
* یکی از نمایندگان حامی برجام در برنامه تلویزیونی تیتر یک شبکه خبر اعام کرد 
بابت عدم تصویب CFT ساانه 16 تا 17 میلیارد دار خسارت متوجه کشور می شود. 
این همان سیاست نخ نما شده ای است که قبا برای تصویب برجام به دنبال فریب افکار 
عمومی جامعه به وسیله آن بودند. خطاب به افراد غرب زده بنویسید ااقل آزاده باشید.
0913---2826
* برنامه تیتر امشب شبکه خبر را در یک شنبه شب 97/10/9 با حضور دو میهمان 
آقایان نوریان و یاسر جبرائیلی را تماشا کردم و بسیار متأسف شدم. آقای نوریان عضو 
کمیسیون مجلس خیلی راحت منکر بدیهیات مسلم می شد و  FATF را به رغم وجود 

خسارت های سنگین برای کشور تنها راه رشد اقتصادی می دانست!
0912---7345

* هر کشــوری اگر مثل جمهوری اسامی رهبر مقتدری داشت که مثل سوریه را 
از چنگال های خونین 80 کشــور به سرکردگی استکبار جهانی رها کند جشن ها 
می گرفتند ولی در کشور ما به خاطر عملکرد ناصواب برخی ها و فشار اقتصادی از 

بی تدبیری ها، این عظمت به درستی دیده نشد.
0936---6210
* نیروهای ایثارگر ارزشی و صاحب مدیریت جهادی مواظب گفته های خود باشند 
چــرا که در فضای مجازی افراد خناس از مطالب آنان درجهت اهداف شــوم خود 

بهره خواهند برد.
0913---3015
* ضربه کاری انصارا... بر پیکر پوسیده ائتاف سفاک، بزدل و عهدشکن سعودی که 
با به درک واصل شــدن جمعی از فرماندهان اطاعاتی عربستان توأم بود به خوبی 
این پیام را به این رژیم حامی صهیونیست ها داد که انصارا... در برابر نقض عهدهای 
شیاطین سعودی ساکت نخواهد بود و قادر است ضربات هدفمند، مؤثر و دقیق بر 
تأسیسات و ارتش این کشــور وارد کند تا ضمن پیروزی سیاسی، پیروزی نظامی 

میدانی هم از آن انصارا... باشد.
0918---5411
* هفته آینده تیم فوتبال یمن وابســته به دولت معزول از سوی ملت یمن و مورد 
حمایت آل سعود در کشورمان بازی دارد. ازم است صدا و سیما و رسانه ها نسبت 
به این امر روشنگری کنند تا اگر احیانا بداخاقی از تیم یمن بروز کرد، مردم آن را 

به حساب انصارا... نگذارند.
0912---1008
* واردات گرایی مناطق آزاد کشور باعث شد جوانان آن مناطق بیکار و بخش های 
تولیدی تعطیل شــوند. متعجبم که دولت این قدر بر توسعه این مناطق پرخسارت 

اصرار دارد؟!
021---7472

* شــرکت های داخلی تولیدکننده لوازم خانگی شعار سال یعنی حمایت از کاای 
ایرانــی را بهانه ای بــرای افزایش قیمت محصوات خود قرار داده اند و واقعا در حق 

مردم مصرف کننده اجحاف می کنند.
0930---8373

* هر شب چند نفر دولتی به تلویزیون می آیند و گرانی ها را به گردن یکدیگر می اندازند. 
خاصه دولت خیلی خوب مردم را سر کار گذاشته است.

0912---5428
* از متولیان امر درخواست می شود با توجه به جنگ اقتصادی که ازسوی استکبار 
علیه کشورمان آغاز شده است، شایسته است ستاد اقتصاد مقاومتی به جایگاهی از 

جنس قرارگاه خاتم اانبیاء)ص( منتقل شود تا کارآیی آن افزایش یابد.
0937---1154

* در اواخر ســال 96 در منطقه 9 )میدان هاشــمی - جی، دامپزشکی( یک واحد 
آپارتمان 60 متری را با 60-150 میلیون می شد خرید و اان با 400-350 میلیون؟! 
این رشد قیمت را چگونه می توان 70-60 درصدی دانست؟! قریب به سه برابر است. 
با این اوصاف کسی که با زحمت قادر بود مسکنی با چنین متراژی تهیه کند اکنون 

چگونه قادر به تهیه آن خواهد بود؟
محمدی

* بانک مرکزی اعام کرد که چک برگشتی کاهش یافته است! گویا در این شرایط تورم 
و رکود، خبر ندارند که معامات چندانی صورت نمی گیرد که چک برگشتی زیاد شود.
0916---1101

* 6 سال است که در مسکن مهر البرز )روبروی فرودگاه پیام کرج( ساکن هستم. 
هفته گذشته متولیان ساخت مسکن مهر البرز  اعام کرده اند که باید 8 میلیون تومان 
دیگر پرداخت کنید! من که پس از 27 سال سابقه خدمت با درآمد یک میلیون و 
یکصدوسی هزار تومانی تامین اجتماعی به سختی قادر به پرداخت اقساط وام مسکن 
مهرم، چگونه توان پرداخت 8 میلیون تومان دیگر را دارم؟! چرا پس از 6 سال که از 
تاریخ سکونتمان در این واحد می گذرد اعام بدهی مجدد می شود؟! علت اخذ این 

مبلغ چیست؟! از مسئوان امر درخواست مساعدت می نمایم.
کریمی
* وزارت آموزش و پرورش برای شــب یلدا و یا پخش مســابقه فوتبال از تلویزیون 
اقدام به حذف امتحان و تعطیلی کاس در مدارس می کند ولی در رابطه با حضور 
دانش آموزان در مراسم سالروز حماسه پرشکوه 9 دی هیچ اقدامی انجام نمی دهد. چرا؟
0913---3292
* روستای کراب در 22 کیلومتری شهرستان سبزوار با جمعیت بالغ بر 800 نفر از 
گاز شهری محروم است. تاش چندین ساله مردم این روستا برای بهره مند شدن از 
نعمت گاز بی نتیجه مانده چراکه مسئوان امر عدم صرفه اقتصادی را مطرح می کنند 
درحالی که به روستاهای با فاصله های زیاد و جمعیت کمتر از 10 خانوار این منطقه 

گاز داده شده است.
جمعی از اهالی روستای کراب
* چادر مشکی حجاب برتر زن مسلمان است. نباید اجازه دهند داان و سودجویان 
قیمت چادر مشکی را چندبرابر کنند تا بانوان مجبور نشوند برای داشتن حجاب در 

شأن بانوی مسلمان ایرانی، مبلغ زیادی را هزینه کنند.
031---0883
* تولیدی پوشاک دارم که 40 نفر در آن مشغول کارند. به خاطر مشکات بدهی 
به بانک، دولت و بانک در سال تولید ملی قصد نابودی ما را کرده اند. از مسئوان امر 

درخواست رسیدگی دارم.
0937---6908
* معوقات حقوق فروردین و اردیبهشــت مســتمری بگیران تا این لحظه پرداخت 
 نشده است! با نزدیک شدن به اتمام سال آیا قصد ندارند این معوقات را به حساب 

مستمری بگیران واریز کنند؟
0936---1700
* ارزان ترین ماهی، ماهی ریزنقشی به نام کیلکا بود که در گذشته کیلویی 6 هزار 
تومان فروخته می شد اما به لطف برجام و بی تدبیری های دولتمردان اان ماهی کیلکا 
کیلویی 15 هزار تومان فروخته می شود. آیا خطاهای غیرقابل جبران دولت نمی طلبد 

که از مردم عذرخواهی کند؟!
021---5608

پاسخ روابط عمومی پست بانک ایران
در پاســخ به مطلب مندرج در ستون کیهان و خوانندگان نهم دی ماه سال جاری با 
مضمون »دو ماه است که برای رفع سوءاثر چک به پست بانک مراجعه می کنم«. به 
اطاع خوانندگان و همچنین مشتریان محترم پست بانک ایران می رساند؛ هرگونه 
تصمیم گیری درخصوص رفع مسدودی چک، مطابق با قوانین و ضوابط بانک مرکزی 
بوده و شعب بانک ها ازجمله پست بانک ایران هیچگونه دخل و تصرفی در این موضوع 
ندارند. لذا این خواننده محترم می تواند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 

81564017 واحد رسانه ها روابط عمومی تماس حاصل فرماید.

رونویسیازبیبیسیراانکارمیکنید
یاسانسورپولشوییدرقراردادتوتالرا؟!

ارتباط و کله پاچه خوری مدیر روزنامه اعتماد با شهرام جزایری، دروغ است 
یا اپوشانی محکومیت شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به طرف ایرانی در 

دولت اصاحات و یا خسارت 16 میلیارد داری کرسنت؟!
یکشنبه گذشته در همین ســتون، خبری با موضوع سانسور سفر مخفیانه 
ترامپ به عراق در صفحات اول نشــریات زنجیره ای، ترامپ درباره همین ســفر 
گفته بود خیلی غم انگیز اســت. 7 تریلیون دار در خاورمیانه هزینه کردیم اما 

متاسفانه ناچارم کاما مخفیانه به آنجا سفر کنم«.
در خبــر ویژه مذکــور در کنار نام روزنامه هایی که خبر مذکور را در صفحه 

اول خود سانسور کرده بودند، به اشتباه، نام روزنامه اعتماد نیز قید شده بود.
همین موضوع دســتمایه ســردبیر روزنامه مذکور شــده تا در مطلبی با 
عنوان »مباهته شــاخ و دم نــدارد«، ادعا کند تمام مطالــب و دعاوی کیهان 
درباره این روزنامه دروغ پردازی اســت. اعتماد می نویسد: قصه کیهان فرق دارد 
و روزنامه خوان ها می دانند که این رســانه با زبان زهردارش و با دروغ ســازی و 
افســانه پردازی اش چه به روز حرفه شــریف روزنامه نگاری آورده. کیهان با این 
کارهــا نه تنها خــود را بی اعتبار می کند بلکه آن موسســه قدیمی و نامدار را 
از چشــم انداخته و روزبه روز بیشــتر می اندازد. ضمن اینکه کیهان مستقل و 
خصوصی که نیست. با پول ملت منتشر می شود و  نمی تواند هر چه دل تنگش 
می خواهــد بگوید. با این دروغ هــا و بهتان ها اعتبار بعضی از نهادهای حکومت 
را نیز مخدوش می کند و جا دارد که دلســوزان نظام فکری بکنند و راه عاجی 

برای این زخم کهنه بیندیشند!
اعتمــاد می افزاید: کیهان به اعتماد ناســزا می گوید و حقیقتا بی ربط،پای 
شــهرام جزایری را وسط می کشد و رطب و یابسی به هم می بافد که حیرت آور 
اســت. کیهان که دستش به هیچ دم گاوی بند نیست صحبت از هرچه بشود، 
تهش به »کله پاچه خوری الیاس حضرتی و شهرام جزایری« اشاره می کند و با 

همان شیوه نامیمون مباهته به ترور شخصیت رقیب می پردازد.
از گردانندگان روزنامه اعتماد باید پرسید آیا اعتراف شهرام جزایری مفسد 
و پولشــوی اقتصادی معروف دوره موسوم به اصاحات درباره بذول و بخشش 
به مدیر اعتماد دروغ اســت؟ یا عکس کله پاچه خوری این دو؟! مدیران روزنامه 
مذکور توضیــح بدهند در حالی که در بوق FATF می دمیدند و آن را معادل 
مبارزه  با پولشــویی می دانســتند، چرا وقتی پای رشوه های کرسنت و توتال و 
اســتات اویل یا محکومیت اخیر توتال در دادگاه به خاطر پرداخت رشــوه به 
میان آمد، رویشــان را ســمت دیگری کردند یعنی اینکه ندیده و نشنیده اند و 
هیچ تیتری نزدند. آیا این مصداق پولشــویی و رشــوه مهم نبود؟! آیا پناهنده 
شــدن برخی همکاران اصلی روزنامه اعتماد به غرب و همکاری با رســانه های 
ضدانقاب دروغ است، یا انتشار دامنه دار تحلیل های بی بی سی بدون ذکر منبع 
و به نام خود روزنامه، آن هم به مدت طوانی که پس از فاش شــدن، بااجبار 
متوقف شد و حضرات، مســیر کپی برداری از سوژه های بی بی سی را جایگزین 

رونویسی گل درشت کردند؟!
رادیوفردا:ترامپنهمیخواهد

ونهمیتواندباایرانبجنگد
دولت ترامپ با توجه به خسارت های 7 هزار میلیارد داری جنگ های قبلی، 

نه مایل به جنگ با ایران و نه قادر به انجام آن است.
وبسایت رادیوفردا با انتشار این تحلیل نوشت: بازدید غیرمنتظره دونالد ترامپ 
از نیروهای نظامی آمریکایی مســتقر در عراق، به مناسبت ایام کریسمس، تنها 
چنــد روز پس از اعام ورود ناوگان نظامی آمریکایی به آب های خلیج فارس که 
در راس آنها ناو هواپیمابر جان  سی استنیس قرار دارد، لزوماً نشانه تشدید تنش 

در منطقه و یا افزایش آمادگی برای جنگ علیه ایران نیست.
شــمار قابلی از همکاران نزدیک دونالد ترامپ طی دو سال گذشته نظامیان 

ارشد آن کشور بوده اند. با این وجود، جنگ طلبی طبیعت ترامپ نیست.
دونالد ترامپ تاجرپیشــه اســت و تجارت تنها در شرایط آرامش و تداوم و 
 تثبیت قابل ریشــه  گرفتن و سودآوری اســت و نه تاطم و بی ثباتی های ناشی 

از جنگ.
ترامپ پیش از انتخاب شدن به عنوان چهل وپنجمین رئیس جمهور آمریکا 
مخالفت خود را با جنگ افغانســتان، جنگ عراق و حضور نظامی در ســوریه و 
صرف »هفت هزار میلیارد دار در جنگ های خاورمیانه بدون کمترین ســود«، 
ابراز داشــته و از کشــورهای اروپایی عضو ناتو به دلیل مشــارکت غیرکافی در 
تامین هزینه های دفاعی خود )معادل دو درصد تولید ناخالص ملی( انتقاد و  به 
کشــورهای ژاپن و کره جنوبی تاکید کرده بود که برای برخورداری از چتر دفاع 

اتمی آمریکا باید هزینه آن را بپردازند.
ترامپ مایل به جنگ نیست. اما جدا از نداشتن تمایل، دولت کنونی آمریکا 
در حال حاضر قادر به آغاز جنگ تمام عیار علیه ایران نیســت، زیرا ایران کشور 
بزرگی اســت و اشغال نظامی آن نیازمند تجهیز نیرویی در اندازه های دست کم 

نیم میلیون نفر است.
حتی حمله نظامی محدود علیه ایران نیازمند تمهید دلیل و توجیه قانونی 
ازم و ترکیب یک ائتاف جهانی و دست کم منطقه ای است که دولت آمریکا در 
وضعیت کنونی از آن محروم است. اروپا هنوز از جمهوری اسامی جدا نشده و 

کشورهای روسیه و چین از جمهوری  اسامی حمایت سیاسی می کنند.
کشورهای منطقه، بخصوص کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، با 
ظرفیت موشکی دراختیار جمهوری اسامی و میزان آسیب پذیری خود آشنایی 

دارند و به هیچ وجه از جنگ آمریکا علیه ایران استقبال نمی کنند.
کتکخوراسرائیلملسشد
نیازبهحضوردرعراقنیست

فرمانده ســازمان اطاعات نظامی رژیم صهیونیستی گفت: حضور ایران در 
عراق تهدیدی برای اسرائیل است.

بــه گزارش خبرگزاری رویترز، تامیر هیمن که در یک کنفرانس خبری در 
تل آویو صحبت می کرد، گفت: ایران ممکن است از نفوذ فزاینده خود در عراق برای 
تبدیل این کشور به عنوان سکویی برای انجام حمات به اسرائیل استفاده کند.

وی گفت: عراق زیر نفوذ فزاینده نیروهای قدس و ایران قرار دارد.
فرمانده ســازمان اطاعات نظامی رژیم صهیونیســتی اضافه کرد: ایرانی ها 
ممکن اســت که شرایط در عراق را همچون سوریه برای خود مناسب ببینند و 
از این کشور به عنوان سکویی برای تمرکز نظامی استفاده کنند که ممکن است 

تهدیدی برای اسرائیل باشد.
این مقام نظامی و اطاعاتی رژیم صهیونیســتی اضافه کرد: سال 2019 با 
تغییرات ملموســی در سوریه همراه خواهد شــد به ویژه پس از دستاوردهایی 

که ارتش سوریه به رهبری بشار اسد و هم پیمانان این کشور به دست آوردند.
اظهارات این فرمانده اســرائیلی درحالی است که ایران نیازی به زدن رژیم 
صهیونیســتی از عراق دارد و قدرت موشــکی ایران قادر است هر نقطه از مراکز 
امنیتی و نظامی و اقتصادی صهیونیست ها را با دقت و قدرت تخریب تمام مورد 
هدف قرار دهد. از ســوی دیگر، بنابر اذعان و ادعای خود صهیونیست ها، یکصد 
تا یکصدوچهل هزار موشــک حزب اه، رژیم صهیونیستی را هدف گرفته است. 
جالب اینکه شلیک 400 موشک و راکت از سوی حماس در جریان خیط اخیر 
صهیونیســت ها، موجب سرشکســتگی و اســتعفای وزیر دفاع و سرانجام اعام 

انتخابات زودهنگام شد.
نشنالاینترست:مینهایایرانمیتواند

بایجانناوهایآمریکاشود
یک نشریه آمریکایی تصریح کرد مین های دریایی برای نابودی ناوهای ایاات 

متحده در خلیج فارس کافی است.
نشنال اینترست نوشت: در پی باا گرفتن تنش بین آمریکا و ایران، یک ناو 
هواپیمابر آمریکایی مجددا به خلیج فارس برگشــته است. در زمان بازگشت این 
ناو، ایران مشــغول انجام یک رزمایش در آب های خلیج فارس بود. آمریکا ایران 
را به آزمایش موشــک در نزدیکی یکی از ناوهای هواپیمابر خود به هنگام عبور 
آن از تنگه هرمز متهم کرده اســت. قرارگاه فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( 
مدعی شده این شلیک »بســیار تحریک آمیز« بوده است. اما آیا ایران می تواند 

یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا را غرق کند؟
کایل رینز، ســخنگوی ســنتکام، طی بیانیه ای گفته شلیک تسلیحاتی در 
نزدیکی کشــتی های در حال عبور ائتــاف و ترافیک تجاری، اقدامی غیرایمن، 
غیرحرفه ای و با حقوق بین الملل دریایی ناسازگار است. البته او تصریح کرده که 

ایرانیان به سمت کشتی های آمریکا شلیک نکرده اند.
تنگه هرمز گلوگاه طبیعی ورود به خلیج فارس است. در تنگ ترین جا، فقط 
21 مایل عرض دارد و خط عبور کشــتی ها هم تقریبا دو مایل عرض دارد. این 
تنگه، یک نقطه ایده آل برای تهران جهت قطع دسترسی به خلیج فارس یا کمین 

کردن برای نیروهای دریایی آمریکا است.
به گفته سنتکام، کشتی های سپاه پاسداران راکت های هدایت  نشده شلیک 
کرده انــد که تعداد اندک آنها به طور خاص یک کشــتی به حجم ناو هواپیمابر 
یو اس اس  هاری ترومن را تهدید نمی کند. اما یک شلیک موفق می توانست به این 
کشتی بزرگ و جنگنده های روی آن آسیب بزند. در یک فاصله کوتاه این چنینی، 
حتی ساح های هدایت نشده هم شانس خوبی برای زدن یک هدف دارند. قایق های 

ایرانی می توانستند ضربه کاری به کشتی های آمریکایی وارد کنند.
قبا در رزمایش »پیامبر اعظم9« سپاه پاسداران درباره انجام چنین حمله ای 

به ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز در تنگه هرمز تمرین کرده بود.
در این رزمایش های ایران، قایق های تندرو مســلح به موشــک های کروز، 

راکت ها، اژدرهای متوســط و بزرگ، مین های دریایی، مسلسل ها و موشک های 
زمین به هوای دوش پرتاب حضور داشتند.

موثرترین و مجرب ترین ساح ایران برای مسدود کردن تنگه هرمز احتماا 
مین های دریایی هستند. از 19 کشتی نیروی دریایی آمریکا که از جنگ جهانی 
دوم به بعد از دســت رفتند، بخش اعظم آنها توســط مین  های دریایی غرق یا 
ناتوان شده اند. از 19 کشتی، 15 مورد قربانی مین های دریایی بودند. درحقیقت، 
یک مین دریایی ایرانی، تقریبا کشتی یو اس اس ساموئل رابرت آمریکا را در 14 

آوریل 1988 غرق کرد.
بعدها در جنگ 1991 خلیج فارس، ثابت شــد که مین های دریایی عراق 
مشــکل آزاردهنده ای بــرای نیروی دریایی آمریکا هســتند. در همین نزاع و 
در یــک روز، مین های کهنه عراق دو کشــتی چندمیلیــارد داری یو اس اس 
پرینســتون و یو اس اس تریپولی آمریکا را فلج کردند. این مین ها کمتر از 25 

هزار دار ارزش داشتند.
52درصدافزایشبودجه

شرکتهایدولتیدربودجه98
بودجه شــرکت های دولتی به شــکل عجیبی در ایحه بودجه 98 افزایش 

یافته است.
روزنامه جام جم ضمن گزارشــی نوشــت: در ایحه بودجه سال 98، بودجه 
شــرکت های دولتی با 52 درصد افزایش نســبت به امسال، به رقم 1274 هزار 
میلیارد تومان رســیده است. منابع بودجه عمومی دولت هم در ایحه سال 98 
بالغ بر 8 درصد نسبت به سال 97 بیشتر شده است. با اینکه 72 درصد بودجه 
کل کشــور را بودجه شرکت های دولتی تشکیل می دهند اما مجلس معموا به 
بررســی این بودجه نمی پردازد و صرفا تبصره های مربوط به بودجه عمومی در 
صحن مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. این مسئله موجب شده تا ابعاد بودجه 
شرکت های دولتی هیچ گاه شفاف نشود. در ایحه سال آینده بودجه شرکت های 

دولتی تقریبا 3 برابر بودجه عمومی دولت است.
بهجادهخاکیزدید

آقایمرعشی!
ســخنگوی کارگزاران پس از چندماه زیرسوال بردن کفایت دولت از سوی 

حزب متبوع خود مدعی شد دولت به اندازه مسئولیت هایش اختیار ندارد!
مرعشی به روزنامه همشهری گفته است: دولت گرفتار مسائل پیچیده ای 
اســت که نمی توان همه تقصیرها را از دولت دید؛ در ساختار فعلی جمهوری 
اسامی، دولت در بخشی از مسائل کشور دارای اختیار است و در بخش وسیعی 
از مسائل اختیار ندارد؛ برای مثال در سیاست های منطقه ای در ارتباط با سوریه، 
عربســتان، افغانستان و عراق، تصمیم گیرنده فقط دولت نیست. در این زمینه 
نهادهای دیگر از اختیارات وســیع تری برخوردار هســتند. این در حالی است 
که دولت باید پاســخگوی همه آن سیاست هایی که خود در آنها اختیار ندارد، 

باشد. بنابراین کار در این ساختار بسیار سخت و دشوار است.
وی می افزایــد: به نظر من، اگر یک رئیس جمهوری با این ســاختار قانون 
اساسی بخواهد موفق باشد، باید از روز اول بپذیرد که فقط رئیس جمهور مردم 
نیســت. یک تجربه روشنی در این زمینه داریم؛ دولت آقای خاتمی در جریان 
استقرار شــوراهای شهر و روستا موفق بود. رمز این موفقیت، موافقت رهبری 

با این سیاست بود.
مرعشــی همچنین گفت: این قانون اساسی، اختیارات اصلی را به رهبری 
واگذار کرده اســت؛ بنابراین رئیس جمهور باید با هماهنگی رهبری، کشور را 
اداره کنند. با اختاف که کشــور اداره نمی شــود، در مورد برجام، نظر موافق 

رهبری بود که باعث شد این توافق به تصویب برسد.
اظهارات فرافکنانه مرعشــی در حالی است که طی 6 ماه گذشته و در پی 
ســوءمدیریت اقتصادی فاحش دولت، حزب کارگزاران بیانیه شداد و غاظی 
با محوریت بی کفایت خواندن دولت صادر کرد و همزمان کرباســچی انتقادات 
تندی نسبت به همین سوءمدیریت و بی کفایت داشت و سعید لیاز دیگر عضو 
مرکزیــت کارگزاران در گفت وگو با یورونیوز، تصریح کرد اگر اختیارات دولت 
و رئیس جمهور را به چوب خشــک داده بودنــد، در زمینه مدیریت اقتصادی 

خیلی بهتر عمل می کرد.
مرعشــی باید توضیح دهد وقتی به اقرار وی، نظام و رهبری اجازه مذاکره 
و توافق را )مشــروط به 29 شــرط( به دولت داده و دولــت بدون رعایت آن 
شروط، خسارت برجام را به بار آورده، اینجا مسئولیت با کیست؟ یا اگر دولت 
با بی برنامگــی و ناتوانی، به 18 میلیارد دار ذخیره ارزی کمیاب چوب حراج 
زده، رانــت 180 هزار میلیارد تومانی تولید کرده و موجب کاهش ارزش پول 
ملی در همین روند شــده، آیا باید پاسخگو باشد یا با راهنمایی شیطنت آمیز 
امثال مرعشــی فرافکنی کند و بگوید اختیارات ندارد؟ خب اگر مرعشــی این 
قدر درک و شــعور دارد که دولت به اندازه مســئولیتش اختیار ندارد، چرا در 
انتخابات به جای تشویق به رأی دادن به روحانی و چرب کردن وعده ها، صادقانه 

به مردم همین را نمی گوید؟!

گفت و شنود

ناپلئون!
گفت: آقای ظریف گفته است اهداف برجام اقتصادی نبود و ما با 

1+5 درباره مسائل اقتصادی صحبت نمی کردیم!
گفتم: خب، معلوم است که با آنها درباره مسائل اقتصادی 
نظیر واردات و صادرات و نقدینگی و تورم و رکود و این جور 
چیزها بحث نمی کردید، چون این مسائل داخلی است و به آنها 

مربوط نبوده است.
گفت: مگر به زمین و زمان قسم نمی خوردند و آسمان و ریسمان را 
به هم گره نمی زدند که مذاکرات برای لغو تحریم هاست؟! و هدف از لغو 
تحریم ها هم گشایش اقتصادی بود. پس چرا می گویند هدف مذاکرات 
اقتصادی نبود؟! یعنی یادشان رفته که چه هیاهویی راه  انداخته بودند که 
آب خوردن مردم هم به مذاکرات مربوط است و..؟! پس اینهمه امکانات و 

ظرفیت ها و بودجه را برای چی هزینه کردند و برباد دادند؟! 
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از قنادی شــیرینی کشمشی 
خریده بود ولی دید یک دانه کشمش هم در آن نیست. وقتی 
اعتراض کرد قناد گفت؛ عجب آدمی هستی ها؟ مگه شیرینی 

ناپلئونی که می خری توی هر کدومش یک ناپلئونه؟!

سعداه زارعی

مقامات عربستان، پیش از آنکه پایان بحران امنیتی سوریه اعام 
شود، عمرحسن البشیر رئیس جمهور سودان را به دمشق اعزام کردند 
تا از »بشــار اســد« بخواهد به »اتحادیه عرب« باز گردد و اجازه دهد 
عربستان در فرایند بازسازی سوریه شرکت کند. از آن طرف دولت های 
امارات و بحرین نیز با اعزام هیئت های مقدماتی به دمشق از بازگشایی 
سفارت خانه های خود در سوریه خبر داده اند. عربستان، امارات و بحرین 
سه کشور عربی هستند که در خط مقدم مقابله با دولت سوریه به حساب 
می آیند و بازگشــایی سفارت خانه ها و از سرگیری مراودات سیاسی با 
دمشق یک شکست فاحش به حساب می آید کما اینکه بازتاب این سفرها 
»قبول شکست« از سوی مخالفان اسد بود. اما حرف اصلی این نیست.

اگر تصور کنیم سیاست دولت های عربستان، امارات و بحرین و هر 
کشور دیگری که تا همین امروز هم از تروریست ها و موضوع تغییر دولت 
در سوریه حمایت می کنند، با شکست در اهداف امنیتی خود، از هدف 
کنار زدن و تضعیف دولت سوریه منصرف شده اند، حتماً خطا کرده ایم. 
چرا که این اولین بار و در اولین پرونده نیســت که سعودی ها در عین 
شکست و حتی اعتراف به شکست به سیاست سنتی خود ادامه داده اند. 
بعنوان مثال عربستان تاش زیادی کرد تا دولت عراق که با جمهوری 
اســامی ایران روابط ویژه ای دارد تغییر کند و در این راه تاش زیادی 
کرد اما نتایج انتخاباتی اردیبهشت ماه امسال نشان داد این تاش ها به 
نتیجه ای منجر نشده است. پس از آن دولت سعودی با اعزام هیئت به 
بغداد و با دعوت از مقامات ارشد دولت عراق و بخصوص رهبران شیعی 
وانمود کرد که شکســت را پذیرفته و بنا دارد بازی خود را اصاح کند. 
اما از این موضوع بیش از چند هفته نگذشت و سر و کله عناصر وابسته 
به ســعودی در تنش های امنیتی بصره پیدا شد و همزمان با آن اسناد 
مربوط به »نشست های هتل بابل« نشان داد که رژیم سعودی به همراه 
آمریکا نقشه شکل دهی به دولت در عراق مطابق با الگوی خود را کماکان 
و حتی با جدیت بیشتر دنبال می کند و این در حالی بود که در عراق به 
دلیل وجود اکثریت شیعی و نیز جا افتادن سیستم سیاسی کنونی آن 
و اجماع نسبی که در داخل بر روی آن وجود دارد، تغییر دولت توسط 
سعودی کار بسیار دشواری بود کما اینکه بذل و بخشش های میلیونی 

آنان در ماه های مرداد و شهریور به جایی نرسید.
بر این اساس اقدامات دولت های عرب وابسته به آمریکا و دعوت 
آنان از ســوریه برای عادی سازی روابط سیاسی و به تعبیر خودشان، 
بازگرداندن سوریه به دامن عرب بیش از آنکه بوی اعتراف به شکست 
بدهد، بوی توطئه می دهد. توطئه ای که می خواهد هدف »تغییر سوریه« 
که در بخش امنیتی به بن بست رســیده را در بخش سیاسی محقق 

نمایند. اما چگونه؟
ســعودی از سوریه دعوت کرده که به اتحادیه عرب بازگردد و یک 
کشور عادی عرب باشد. سؤال این است که آیا این یک نیاز سعودی و یا 
نیاز سوری است؟ اان اتحادیه عرب گرفتار بحران هویتی و موجودیتی و 
برای بقاء نیازمند بازگشت سوریه است و یا دولت سوریه گرفتار بحران 
سیاســی و موجودیتی و برای بقاء نیازمند بازگشت به اتحادیه است؟ 
پاسخ این سؤاات آسان است. اتحادیه عرب بیش از 20 سال است که 
مرده و اثر واقعی ندارد چرا که فلسفه وجودی اتحادیه عرب دو چیز بود 
یکی مقابله با رژیم اسرائیل و تحقق آرمان »آزادی فلسطین« و دیگری 

»گسترش همکاری درون عربی و کاهش تنش های داخلی«. 
از یک سو مدت هاســت اکثر اعضای اتحادیه عرب و بخصوص 
کشورهای شــاخص آن، نه تنها مبارزه با رژیم صهیونیستی را کنار 
گذاشته اند بلکه با آن رابطه سیاسی و حتی امنیتی نیز برقرار کرده اند 
و از سوی دیگر عرب ها در یمن، عربستان، بحرین، لیبی، سوریه، عراق 
و... با بمب و بمب افکن به یکدیگر حمله می کنند و وضع امنیتی آنان 
از هر زمانی وخیم تر است. خب حاا بازگشت سوریه به این اتحادیه 
که بعضی از رســانه ها آن را »ُدّری گرانبها« تصور کرده اند، چه نفعی 
برای این کشور دارد مگر مسئول اول جنگ سوریه، اعضای اداره کننده 
همین اتحادیه نبوده اند؟ پس در وضع فعلی، این اتحادیه نیست که 
می تواند به بشــار اسد آبرو دهد بلکه این بشار است که اگر بپذیرد 
که بازگردد تا حدی به این اتحادیه اعتبار می بخشد. اما به مصلحت 

بشار اسد نیست که به دعوت عربستان و... پاسخ مثبت دهد. چرا؟
عربســتان سعودی و جبهه او و از جمله اتحادیه عرب که در تیول 
سعودی است، در زیر فشار سنگین و خردکننده قرار گرفته اند. رژیم 
سعودی با شکست تکفیری ها در جنگ سوریه، عراق، لبنان و...  دو اُفت 
اساســی در حوزه های امنیتی و ایدئولوژی پیدا کردند از نظر امنیتی، 
ساز وکاری که بندر بن سلطان حداقل از سال 2006 روی آن کار و گمان 
می کرد با آن و با پشتیبانی اسرائیل و آمریکا می تواند فضای منطقه را 
تغییر دهد، به بن بست رسید و سرمایه سعودی بر باد رفت و از این رو 
اعتماد به »مدیریت« سعودی در بین دولت های عربی و غیرعربی کاهش 
یافت. از نظر ایدئولوژیک، شکست افراط گرایی تکفیری در واقع شکست 
مکتب فکری آنان یعنی »وهابیت« نیز بود. افراط گرایی پس از شکست 
در سوریه و عراق عما به کاای منفور تبدیل شد و این نفرت مستقیما 
به وهابیت نیز منتقل گردید. از سوی دیگر درگیری سنگین سعودی در 
جنگ علیه مردم یمن به وجهه آن در میان کشورهای عربی و اسامی 
آســیب زد و حوادثی نظیر قتل جمال خاشقجی بردامنه این آسیب 
افزود. در این میان دو جریان موازی سعودی در جهان اسام که از قبل 
سر برآورده بودند،  میدان دار تحوات منطقه ای شده و علیرغم شکاف 
اولیه ای که میان آنان وجود داشــت به مرور به هم نزدیک و نزدیک تر 
شدند؛ یعنی »جبهه مقاومت« و ترکیه. رژیم سعودی با درک حساسیت 
شرایط و زمان اندکی که به پایان آن نزدیک شده، هیئت بلندپایه ای از 
سودان که تا همین دو سال پیش دوست ایران تلقی می شد را به دمشق 
اعزام کرد تا با »قیمت باا« سوریه را بخرد و یا مانع چسبندگی بیشتر 

آن با جبهه مقاومت شود.
اما سوریه نباید به اتحادیه عرب که روزی برای به شکست کشیده 
شدن از آن اخراج گردید، بازگردد چرا که این بازگشت هیچ نفعی برای 
او ندارد و آینده سیاسی امنیتی سوریه را نیز با مخاطره مواجه می کند. 
درک این مطلب که عمق بخشی به امنیت سوریه و مانا کردن آن ارتباط 
مستقیمی با فروپاشــی کانون های فتنه- و نه شاخ و بال هایی نظیر 
داعش- دارد چندان دشوار نیست. بدون شک رژیم سعودی و تفکر 
وهابیت کانون فتنه امنیتی 8-7 سال اخیر علیه سوریه بود. امروز این 
کانون رو به ضعف نهاده و وقت آن است که با اقدامات سیاسی جبهه 
مقاومت- که هزینه زیادی هم در بر ندارد- از میان برود. اما چگونه؟

کشورهای عربی و اسامی به تشکل هایی برای حل و فصل مسایل 
خود، مقابله با تهدیدات مشترک و استفاده از فرصت ها احتیاج دارند 
از آنجا که به تجربه دریافته ایم که تشــکل هایی مثل »اتحادیه عرب«، 
»سازمان همکاری های اسامی« و »شــورای همکاری خلیج فارس« 
نه تنها قادر به حل مشــکات و استفاده درست از فرصت ها نیستند، 
بلکه امروزه خود به بزرگترین مشــکل جهان اسام و کشورهای عرب 
تبدیل شــده اند. بنابراین باید این جامه های مندرس را از تن درآورد و 

سازمان های تازه ای بنا نهاد.
امروز کم نیســتند کشورهای اسامی و عربی که از سیاست های 
سلطه جویانه آمریکا و نیز از  فتنه های ضداسامی رژیم سعودی و اقمار 
آن در منطقه خسته شده اند و دنبال یک محور مطمئن برای عبور از 
مشکات و اســتفاده از فرصت ها هستند. چرا نباید چنین تمایاتی 
به تاسیس سازمان جدید منجر شــود؟ امروز ایران، ترکیه، سوریه، 
عراق، پاکستان، افغانستان، عمان، قطر، الجزایر، مالزی، اندونزی و ... 
می توانند سازمان جدیدی را پایه گذاری کنند و این امکان را به وجود 
آورند که کشورهای اسامی دیگر به مرور به آن پیوسته و به اصلی ترین 
و پرشمارترین سازمان اسامی تبدیل شوند. خود عرب ها با محوریت 
عراق و سوریه می توانند یک تشکیات عربی جدید به وجود آورند و 

پاسخگوی بسیاری از مسایل ملت های عرب باشند.
در این میان »مقاومت« می تواند کلمه مشترک بین این کشورها 
باشد. مقاوم در برابر تهدیدات امنیتی و سیاسی و قوی در استفاده 
از فرصت های  فراوان پیش روی جهان اسام و ملل عرب. ما امروز 
در زمانی به ســر می بریم که جهان یک بار دیگر پس از 74 سال 
در حال پوست اندازی اســت و در طلیعه وضعی نوین است. ما در 
شرایط جدید که غرب در حال غروب و ستاره شرق در حال طلوع 
می باشد، نمی توانیم با ســازوکارهای دوره نظام دوقطبی و جنگ 
سرد و دوره گذار- یعنی مختصات حد  فاصل 1945 تا 1918م- به 
اســتقبال شرایط متحول آینده برویم. بر این اساس جا دارد که به 
جای برخورد احساسی با موضوعات، فکری اساسی برای اثرگذاری 
بر تحوات آتی بین المللی نمائیم و منطقه خود را برای نقش آفرینی 

فعال در تحوات آسیا آماده کنیم.

دعوت سعودی، مصلحت سوریه
یادداشت روز

گزارش خبری تحلیلی کیهان از روسیاهی جدید دشمنان مردم

آشوب مجازی!
دشمن از آرزوهای خود خبر ساخت

سرویس سیاسی- 
به دنبال حادثه تأسف بار واژگونی 
و  علوم  واحد  آزاد  دانشگاه  اتوبوس 
تحقیقات که به فوت و زخمی شدن 
تعدادی از دانشــجویان منجر شد 
رسانه های بیگانه و دنباله های داخلی 
آنها که از هر فرصتی برای سوءاستفاده 
و ایجاد آشــوب بهره  می برند تاش 
کردند این بار نیز فضا را ملتهب سازند 
ولی این دفعه تنها توانستند آرزوهای 
خود برای آشوب را تبدیل به خبر کرده 
و تنها با یک آشوب مجازی و ساختگی 

دل خوش باشند!
چهارم دیمــاه خبر واژگونی اتوبوس 
دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقات 
،که منجر به فــوت 10 نفر و مجروحیت 
23 نفر از دانشــجویان این دانشگاه شد، 
عواطف عمومی جامعه را جریحه دار کرد و 
واکنش های بسیاری هم از سوی مردم و 

هم مسئوان را در پی داشت. 
از همان ســاعات اولیــه این حادثه 
دردناک جامعه دانشــجویی و دانشگاهی 
کشور به همراه افکار عمومی جامعه بر لزوم 
پیگیری و برخورد جدی حقوقی و شفاف با 
متخلفان این حادثه به منظور جلوگیری از 

تکرار چنین حوادثی تاکید داشتند.
جمعی از دانشــجویان ایــن واحد 
دانشگاهی طی روزهای گذشته با برگزاری 
تجمع در این دانشــگاه یاد درگذشتگان 
حادثه واژگونی اتوبوس را گرامی داشــته 
و بــا بازماندگان ابراز همــدردی کردند. 
دانشجویان همچنین طی بیانیه ای خواستار 

برخورد با مسئوان خاطی شدند.
از سوی دیگر حجت ااسام منتظری، 
دادستان کل کشــور به منظور پیگیری 
حادثه دانشــگاه علوم تحقیقات در جمع 
دانشــجویان معترض این دانشگاه حاضر 
شد.همچنین دولت آبادی دادستان تهران 

نیز در این بازدید حضور داشت.
همچنین محمــد مهدی طهرانچی، 
رئیس دانشــگاه آزاد در جمع دانشجویان 
معترض دانشــگاه علوم تحقیقات حضور 

یافت و با آنها به گفت وگو پرداخت.
تسویه حساب 

و کاسبی سیاسی جریان خاص
در این میان اما متاسفانه جریانی خاص 
شرایط را برای عقده گشایی و تسویه حساب 
سیاسی مناسب دید و در تدارک سیاسی 
و جناحی کردن ایــن ماجرای غم انگیز و 
تاسف بار بود تا طبق معمول از خون قربانیان 
این حادثه پلی به مطامع سیاسی خود بزند و 
از سوی دیگر عواطف و احساسات جریحه دار 

شده مردم را منحرف کنند.
همچنین رســانه های ضدانقاب از 

ابتدای هفتــه در فراخوان هایی از مردم و 
دانشــجویان درخواست کرده بودند تا در 
تجمع 10 صبح روز دوشــنبه در میدان 
انقاب حاضر شــوند. پس از این فراخوان 
ضدانقاب تنهــا عده معدودی )که حتی 
مشخص نبود چه تعداد از آنها رهگذران 
عبوری هستند( در میدان انقاب حضور 
پیــدا کردند. رســانه های بیگانــه اعم از 
بی بی سی فارسی، رادیو فردا ، صدای آمریکا، 
یورونیوز و من و تو هم بافاصله با انتشار 
فیلم های آرشــیوی سعی در موفق جلوه 
دادن ایــن فراخوان کردند و حتی مدعی 
شلیک گاز اشک آور به تجمع گران شدند. 
دروغ و جعل خبری که دردسر ساز شد

پایگاه خبــری یورونیوز ضمن دامن 
زدن به این دروغ رســانه ای نوشــت : » 
گزارش های و تصاویر منتشــر شــده در 
رســانه های ایران و شبکه های اجتماعی 
حاکی از آن اســت که گروهی از مردم و 
دانشــجویان در واکنش به حادثه واژگون 
شــدن اتوبوس دانشجویان در واحد علوم 
تحقیقات دانشــگاه آزاد از پیش از ظهر 
روز دوشــنبه دهم دی ماه )31 دسامبر( 
در مقابل دانشگاه تهران تجمع اعتراضی 
برگزار کرده اند.فراخوان این تجمع توسط 
دانشــجویان دانشگاه تهران در حمایت از 
اعتراضات روزهای گذشــته دانشجویان 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد داده شد و 
تعدادی از مردم نیز در خیابان انقاب به 
این تجمع پیوســتند.« بی بی سی فارسی 
هم ضمن انتشــار فیلم اغتشاشــات 96 
به جای تجمع روز دوشــنبه نوشــت : » 
فراخوان تجمــع برخی از دانشــجویان 
دانشگاه تهران در همبستگی با اعتراضات 
دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه 
آزاد، تبدیل بــه تجمع اعتراضی تعدادی 
از مردم و دانشــجویان در اطراف دانشگاه 
تهــران و خیابان های منتهــی به میدان 

انقاب شده است.«
اما پس از مانور کامل رسانه ها و کاربران 
شبکه های اجتماعی معاند بر روی این فیلم 
آرشیوی و تاش برای بحرانی نشان دادن 
اوضاع در میدان انقاب و از سوی دیگر عدم 
استقبال و واکنش منفی افکار عمومی به این 
دروغ پراکنی و تهییج رسانه های بیگانه برای 
ایجاد آشوب و اغتشاش ، بی بی سی فارسی 
در اطاعیه ای نوشت: »بی بی سی دریافته 
اســت که تصاویری که پیشــتر از سوی 
مخاطبان برای بی بی سی و سایر رسانه ها 
ارسال شــده بود، مربوط به تجمعی بوده 
که دی ماه ســال 1396 در مقابل دانشگاه 
تهران برپا شده بود. به همین دلیل ضمن 
پوزش، این تصاویر را از شبکه های اجتماعی 

حذف می کنیم.«

دلتنگی جریان خاص
 برای آشوب و اغتشاش!

اما نکتــه قابل تامــل اینکه برخی 
رسانه های داخلی منتسب به جریان خاص 
که ظاهرا دلشان برای آشوب و اغتشاش 
خیاباتی تنگ شده به هم صدایی با شبکه 
سلطنتی ملکه انگلیس برخاسته و سعی در 
برجسته کردن خبر تجمع عده ای معدود 

مقابل دانشگاه تهران کردند.
ســایت ها و کانال هــای این جریان 
خاص ضمن همراهی با فضاسازی  دروغین 
رســانه  های ضدانقاب با انتشار گسترده 
خبــر این تجمع حدودا 20 نفره در قالب 
خبــر فــوری ســعی در بزرگنمایی این 
موضوع بی اهمیت و به عبارتی محک افکار 
عمومی برای میزان استقبال مخاطبتانشان 

از اغتشاش و آشوب داشتند. 
این جریان در ماجــرای دلخراش و 
تاسف بار »ســقوط اتوبوس دانشجویان 
دانشــگاه آزاد واحد علوم تحقیقات« در 
تدارک سیاســی و جناحی کــردن این 
ماجرای غم انگیز و تاســف بار بود تا طبق 
معمــول از خون جان باختگان این حادثه 

ماهی سیاسی خود را صید کند. 
البته اینگونه اقدامات از ســوی این 
جریان مسبوق به ســابقه است و ظاهرا 
سیاسی کردن مسائل مختلف و تبدیل آن 
به زمینه ای برای ایجاد آشــوب در کشور 
آنهم به صورت هماهنگ با شبکه های ضد 
انقاب خارج از کشــور به صورت رویه در 

دستور کار شان قرار گرفته است. 
بر همین اســاس، هر از چند گاهی 
تعدادی از کارگران یک کارخانه در جهت 
استیفای حقوق قانونی خود تجمعات آرام و 
مسالمت آمیزی را مقابل کارخانه یا یک نهاد 
مسئول برگزار می کنند و خواستار تامین 
حقوق خود می شوند که برگزاری این گونه 
تجمعات از سال های خیلی دور در کشور 
ما معمول بوده و اخبار آن نیز معمواً در 
خبرگزاری های داخلی به ویژه خبرگزاری 

کار ایران منتشر می شود.
بی بی سی فارسی انگلیس به همراه 
شــبکه رســانه ای همکار خود در داخل 
هر بار به شــکل غیر طبیعی روزانه اخبار 
مربوط به این تجمعات را به شکل گسترده 
پوشش می دهد و در میزان تجمعات، حجم 
جمعیت و موارد دیگر ضمن انتشار برخی 

اخبار دروغ، بزرگنمایی هم می کند.
موج سواری سیاسی 

از حوادث دیماه تا هفت تپه
این جریان رسانه ای در اخبارشان به 
گونه ای تحریک آمیز مشکات ایران را بازگو 
می کند ، انتشار اخبار دروغ و تحریک آمیز 
که متاسفانه در اتفاقات اخیر کشور رویه 

اش، یکــی از شــگردهای بیگانگان طی 
سال های گذشته بوده تا از برخی خواسته ها 
و مطالبات به حق مردم سوءاستفاده کرده 
و با تغییر جهت دادن به مطالبات مردم، 
دشمنی دیرینه خود را با نظام اسامی و 

مردم ایران نشان دهند.
به عنوان مثال این جریان در ماجرای 
اعتراضات صنفی کارگران نیشــکر هفت 
تپه و در شــرایطی که تاش بی بی سی و 
اتاق فکر شــبکه های ضد انقاب انحراف 
خواسته های برحق کارگران و سوءاستفاده 
از این اعتراض ها برای پررنگ کردن بحث 
تحریم های یکجانبه آمریکا و ایجاد آشوب 
و اغتشــاش بود به همراهی با ضد انقاب 
پرداخته و سعی کردند به این اعتراضات 

رنگ و بوی سیاسی و امنیتی دهند.
زنگ خطر برای رسانه ها 

و دلسوزان کشور
سال گذشته و در حوادث دیماه نیز 
کــه چند مورد تجمــع اعتراضی و البته 
مسالمت آمیز در چند شهر ایران با هدف 
اعتراض به گرانی و وضعیت اقتصادی، که 
اتفاقی طبیعی است و نمونه های بی شماری 
در سراسر دنیا از جمله ایران در سال های 
گذشته دارد متاسفانه این جریان به این 
حرکت ها به چشــم فرصت نگریسته و به 
دنبال تأثیرگذاری، موج سواری، تحریک، 
جهت دهی و بسیاری مسائل بودند. ماجرای 
فراخوان تجمع مقابل دانشــگاه تهران و 
دروغگویی و جعل خبر رسانه هایی که با 
هدف ایجاد آشوب و ناامنی در ایران و فراهم 
سازی زمینه براندازی جمهوری اسامی 
راه اندازی شــده است، زنگ خطری برای 
مراقبت بیشتر رسانه ها و دلسوزان کشور 
در مقابل دشمنی است که مترصد ایجاد 

آشوب و فتنه در کشور است.

بررسی  از  نگهبان پس  شورای 
درباره  اصاح شده مجلس  مصوبه 
CFT، در نامه ای به رئیس  مجلس 
اعــام کرد کــه همچنــان اکثر 
مغایرت های این مصوبه با شــرع و 

قانون اساسی برطرف نشده است.
شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه 
اصاح شده مجلس، درباره الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
CFT، در قالب نامه ای به تاریخ 3 دی 97 
خطاب به علی اریجانی، رئیس  مجلس، 

اعام کرد که همچنان اکثر مغایرت های 
این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این 

مصوبه برطرف نشده است.
به گزارش تسنیم، در نامه عباسعلی 
کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، 
دربــاره ایحه CFT کــه یکی از لوایح 
چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی 

FATF می باشد، آمده است:
عطف به نامه شماره 78052 /345 
مورخ 1397/09/17 و پیرو نامه شماره 
97/10/2 7897مــورخ 1397/09/21 
ایحه الحاق دولت جمهوری اســامی 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تأمین مالی تروریســم که با اصاحاتی 
در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار 
و ســیصدونودوهفت به تصویب مجلس 
شورای اسامی رسیده است؛ در جلسه 
مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت و با توجه به 
اصاحــات به عمل آمده به شــرح زیر 

اعام نظر می شود:
1 ـ در بند یک نظر قبلی شــورای 
نگهبان به جز ایراد مبنیا بند 3 ســابق 
)بند 4 مصوبه فعلی(، سایر ایرادات این 

بند به قوت خود باقی است.
2 ـ ســایر ایرادات قبلی شــورای 
نگهبان به جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، 

کماکان به قوت خود باقی است.

شورای نگهبان در نامه  ای به رئیس  مجلس:

CFT ایرادات شورای نگهبان به
برطرف نشده است

سفیر ایران در بلژیک و اتحادیه 
یورو نیوز  برای  یادداشتی  در  اروپا 
نوشت: برجام به تار مویی بند است.
 پیمان ســعادت افــزود: هرچند 
درباره عملیاتی بودن قوانین مسدودساز 
یا اعطای مجوز به بانک سرمایه گذاری 
اروپا تردید جدی وجود دارد، قول های 
بسیاری که درباره ســازوکار ویژه داده 

شده، هنوز عملی نشده است.
 سفیر کشــورمان در اتحادیه اروپا 
می گوید: آیا تداوم توافقی که ناقص اجرا 
شده فقط به خاطر بیانیه های سیاسی 

اروپا به نفع ایران اســت، هر چند هم 
ایــن بیانیه ها قوی باشــند و تکرار هم 
شــوند؟ ایران )به برجام( پایبند بوده و 
ناقض آن نبوده است اما در این معادله 
معیوب، طرف ناقض برنده و طرف پایبند 

بازنده است.
 وی در ادامه می نویســد: نه تنها 
گروه های سیاســی پویا بلکه بسیاری 
از ایرانی ها هم معتقدند که چســبیدن 
یک طرفه به توافقی که در ایجاد عواید 
اقتصادی )قول داده شده( ناکام مانده، 

توجیه پذیر نیست.

سفیر ایران در اتحادیه اروپا:
برجام به تار مویی بند است 

قول های اروپا عملی نشده



اخبار كشور

هشدار به نفوذ سرمایه دارها 
در جشنواره های فیلم و تئاتر فجر!

یک کارشــناس تأکید کرد: هر چند ســرمایه دارها حقیرتر از آن هستند 
که بتوانند لطمه ای به انقاب اســامی بزنند، اما این دلیل بر بی مســئولیتی 
مدیران نسبت به نفوذ آنها در رویدادهای فرهنگی متعلق به این انقاب، یعنی 

جشنواره های فجر نیست.
یکی از روزنامه های زنجیره ای با انتشــار تصویری بزرگ از یک سرمایه دار 
که بدون ســابقه سینمایی، بودجه برخی از فیلم های سینمای کشور را تأمین 
کرده نوشت: »گفته می شود اگر این سرمایه دار، فیلم های خود را از جشنواره 

فجر خارج کند، این جشنواره از رونق خواهد افتاد.« 
محمد محمدی، کارشناس فرهنگی در این باره به خبرنگار کیهان گفت: 
نکته قابل تأســف اینکه باسابقه نزدیک به چهار دهه برگزاری جشنواره فیلم 
فجر و در آســتانه چهل سالگی انقاب اســامی با این گزاره روبه رو می شویم 
که شــخصی تنها به دلیل برخورداری از سرمایه ای که مبدأ و مقصدش کامًا 
نامعلوم و پرابهام است اگر تصمیم بر خروج آثار تولیدی اش از جشنواره بگیرد 
آن جشــنواره از رونق خواهد افتاد، اتفاقی که در وهله اول همان طور که بیان 
شــد مایه تأسف برای مدیران و سیاســت گذارانی است که سالیان سال است 
به اندازه عمر انقاب برای خــود از حوزه فرهنگی به بهانه های مختلف اعتبار 

مادی و معنوی بسیاری اندوخته اند.
وی افــزود: البته این مطلــب نافی عدم حفاظت و حراســت از مرزهای 
فرهنگی در دو رویداد مهم سینما و تئاتر انقاب نیست که قطعاً ظهور و بروز 
این افراد و ایجاد چنین بســترهایی را همان مدیران دولتی فراهم کرده اند که 
امروز ســینما و در آینده نزدیک تئاتر را به حیاط  خلوت پولشویی بسیاری از 

سرمایه دارها بدل کنند. 
محمدی ادامه داد: اگر مدیران دولتی قاطعانه تصمیم نگیرند دیر نخواهد 
بود که با بهانه های مختلف شاهد باج خواهی ها و خواسته های غیرمنطقی برخی 
ســرمایه دارها باشیم که در صورت محقق نشدن خواسته هایشان آثار تولیدی 
را از جشــنواره فجر بیرون ببرند که درنهایــت مهم ترین رویداد تئاتر انقاب 
اسامی زمین گیر شــود؛ و بازهم تأکید می کنم درنهایت این افراد به اصطاح 
ســرمایه دار با تمام دبدبه و کبکبه های موجود بسیار حقیرتر و ذلیل تر از این 
حرف ها هستند که بخواهند به انقاب اسامی لطمه ولو اندک و کوچک وارد 
کنند؛ اما چه در سازمان ســینمایی و چه در اداره کل هنرهای نمایشی باید 
به این موضوع با جدیت پرداخته شــود زیرا هر نوع صدمه و خســارتی از این 
ناحیه صورت پذیرد قطعاً پای بی مســئولیتی مدیران امروزی نوشــته خواهد 
شــد و بی گمان باید پاسخگو باشند. امیدوارم تا زمان از دست نرفته راه چاره  

بیاندیشند.
مخالفت کارگردان نمایش مبتذل و  اشرافی 

با مستند »هاشمی زنده است«!
کارگردان یک نمایش مبتذل و  اشــرافی با اکران مستند »هاشمی زنده 
اســت« مخالفت کرد! کارگردان یک نمایش  اشرافی که در یکی از هتل های 
مجلل برگزار می شــود و اخیرا نیز به خاطر ابتذال و برافراشتن پرچم فرانسه، 
مورد انتقاد دادســتان عمومی تهران قرار گرفــت، زمینه را برای توقیف یک 

مستند ساخته شده توسط فیلمسازان جوان انقابی فراهم کرد.
حســین پارسایی، مدیرکل دفتر شــبکه نمایش خانگی، مستند و کوتاه 
ســازمان سینمایی اســت که این روزها هم به خاطر نمایش اشرافی و مبتذل 
»بینوایان« و هم به دلیل صدور مجوز انتشار آثار غیراخاقی و ضدخانوادگی در 
شبکه نمایش خانگی، مورد انتقاد بسیاری از هنرمندان و کارشناسان فرهنگی 
قرار گرفته است، او گفت مستند »هاشمی زنده است« مجوز ندارد و در هیچ 
جایی نمی تواند به نمایش دربیاید! وی تأکید کرده این مستند حتی به صورت 
تک ســانس هم حق اکران در جایی را ندارد! جای ســؤال است، مسئولی که 
خودش متهم به ترویج ابتذال و  اشــرافی گری است و همچنین در مرکز تحت 
مدیریــت خود بارها به آثار بی محتوا مجــوز داده بود، حاا چرا این گونه علیه 
یک فیلم با رویکرد انقابی، فضاســازی می کند؟ شاید هم مخالفت کارگردان 
نمایش اشــرافی با این مستند به خاطر محتوای ضداشــرافی »هاشمی زنده 

است« باشد و او خود و آثارش را مصداق انتقادات مستند مذکور می پندارد.
نمایش فیلم های جشنواره عمار 

به سانس ویژه رسیدند
به دنبال اســتقبال فراوان مخاطبان از فیلم های داســتانی »جمعه گل« 
و »محمود« در نخســتین روز جشنواره مردمی فیلم عمار، این دو فیلم شب 

گذشته مجددا در سینما فلسطین اکران ویژه شدند.
فیلم داستانی »جمعه گل« به گارگردانی محمدرضا حاجی غامی راوی 
داســتان پسری نوجوان است که با بچه های مهاجران افغانستانی مشکل دارد 
امــا به دلیل اینکه پدر یکــی از این بچه ها به عنــوان مدافع حرم در جنگ 
شــرکت کرده است، رفاقتی بین او و این پسر شــکل می گیرد و در این بین 
اتفاقاتی می افتد. فیلم داستانی »محمود« به کارگردانی »علی زهیری« روایتی 
از داســتان زندگی شــهید مدافع حرم محمود مراد اسکندری است. محمود 
جوانی ۱۹ ســاله بود که با پیگیری های خود و به صورت داوطلبانه به سوریه 
اعزام می شــود. اکران فیلم های نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار از دوشنبه 

۱۰ دی ماه آغاز شده و تا آخر هفته آینده ادامه خواهد داشت.
اقدام عجیب خبرگزاری ایسنا 

در موضع گیری علیه یک فیلم ضد فتنه!
خبرگزاری ایســنا ادعا کرد که یک مقــام وزارت اطاعات در گفت وگو با 
این خبرگزاری علیه کارگردان و فیلم ضد فتنه» قاده های طا« موضع گیری 
کرده اســت! این مقام وزارت اطاعات - بر فرض صحت خبر ایسنا- در حالی 
دست به موضع گیری یاد شده زد که در شبکه های مجازی، ضد انقاب داخلی 
و خارج نشــین به شکل هماهنگ علیه ابوالقاســم طالبی و فیلمش اقدامات 
تخریبی صورت داده اســت. قبا طالبی در نوشته ای از وجود برخی افراد در 
صدا و سیما برای جلوگیری از نمایش قاده های طا خبر داده و گله کرده بود.
اقدام عجیب مقام وزارت اطاعات این سؤال را در ذهن بوجود می آورد که 
چرا یک مقام اطاعاتی – بر فرض صحت ادعا - باید با نمایش فیلمی مخالفت 
کند که ضد انقاب نیز نسبت بدان دارای کینه است؟ گفتنی است خبرگزاری 
دولتی ایسنا در دوران فتنه عملکرد سؤال برانگیزی داشت و در بخش فرهنگی 
خود کاما با مشی لیبرالیســتی برخورد می کند! حاا چطور این خبرگزاری 

محرم یک مقام اطاعاتی شده، جای تعجب دارد!

آغاز عملیات اجرایی ساخت
 شهرک علم و نوآوری در مشهد

عملیات اجرایی ساخت شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد)ص( 
دیروز طی مراســمی با حضور متولی آستان قدس رضوی و جمعی از 

مسئوان خراسان رضوی در مشهد آغاز شد. 
معاون علمی آستان قدس رضوی در حاشیه این مراسم به ایرنا گفت: شهرک 
علم و نوآوری عالم آل محمد)ص( پس از سه سال کار مطالعاتی به همت این 
آستان در محوطه ای 5۰۰ هکتاری واقع در منطقه سیدی مشهد بنا می  شود. 
محمدمهدی نژادنوری افزود: ساخت این شهرک در سه قالب مرحله طراحی 
شده که مرحله نخست آن در زمینی ۱۰۰ هکتاری مجوز ساخت گرفته و در 
طرح شهری مشهد نیز گنجانده شده است. بر اساس برنامه ریزی مرحله نخست 

این طرح ظرف سه سال بهره برداری شود. 
وی ادامه داد: مرحله دوم این شــهرک 2۰۰ هکتار است که طراحی های 
آن انجام می شود و مرحله سوم نیز 2۰۰ هکتار مساحت دارد. پیش بینی شده 

این شهرک ظرف ۱۰ تا ۱5 سال تکمیل شود. 
معاون علمی آستان قدس رضوی به هزینه ساخت شهرک علم و نوآوری 
نیز  اشــاره و بیان کرد: با توجه به اینکه قرار نیســت کل این شهرک را آستان 
قدس رضوی بسازد، دیگر سرمایه گذاران نیز به آن ورود می کنند. بر این اساس 
در گام نخست برای محوطه سازی ۱۰۰ هکتار آن به ازای هر یک مترمربع دو 

میلیون و 5۰۰ هزار ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 
وی گفت: اعتبار این شــهرک با فروش یا واگذاری برخی موسســاتی که 

آستان قدس در مشهد دارد تامین می شود. 
نژادنوری به اســتقرار برخی واحدهای علمی در این شهرک  اشاره و بیان 
کرد: پس از بهره برداری از این شــهرک علمی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، 
پژوهشــگاه ها، آزمایشگاه ها، مدارس علمیه، مراکز رشد و پارک علم و فناوری، 
مراکز تولید محدود و ناب، یک مرکز داده ملی، نهادهای میانجی، نمایشــگاه 
دائمی، هتل، مسجد و مراکز فرهنگی و هنری، اماکن مسکونی و خدمات شهری، 

مراکز توسعه سامت و بیمارستانی در آن مستقر می شوند. 
بهره برداری از 2 واحد تولیدی بنیاد برکت 

در ورامین و مهدی شهر

از سوی بنیاد برکت دو واحد صنعتی در مهدیشهر سمنان و پیشوای 
ورامین به بهره برداری رسید. 

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، به منظور کمک 
به محرومیت زدایی دو واحد تولیدی در پیشوای ورامین استان تهران و مهدیشهر 

در استان سمنان به بهره برداری رساند.
با فعالیت این دو واحد صنعتی در شــهرهای ورامین و مهدیشهر نزدیک 

به 23۰ فرصت شغلی مستقیم و ۹۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد  شد.
 )HPL( شــرکت زیباچوب با تولیــد انواع روکش های مصنوعــی چوبی
و با ظرفیت تولید ســاانه  پنج هزار تن واقع در شــهرک صنعتی پیشــوای 
ورامین، دومین تولید کننده  روکش های HPL در ایران به شــمار می رود که با 
سرمایه گذاری بنیاد برکت قابلیت ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای ۱8۰ نفر 
و فرصت شغلی غیرمستقیم برای 72۰ نفر را دارد. فعالیت این واحد صنعتی، 
۱۰ میلیون دار صرفه جویی ارزی ســاانه را برای کشور در پی دارد. بیش از 

452 میلیارد ریال برای راه اندازی این شرکت هزینه شده است.
گروه صنعتی  ساتراپ مهدیشهر نیز که در حوزه  تولید انواع دستکش های 
صنعتی فعالیت دارد، با حجم سرمایه گذاری 44 میلیارد ریالی و تعداد  اشتغال 

47 نفر مستقیم و ۱88 نفر غیرمستقیم به بهره برداری رسید.  
در این مراسم سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام )ره( حضور داشت.
بنیاد برکت 350 واحد تولیدی با 

مشارکت بخش خصوصی ساخته است
معاون ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گفت: بنیاد برکت 
350 واحد تولیدی را با مشارکت بخش خصوصی در مناطق محروم و 

کمتر توسعه  یافته  کشور ساخته است.
ســید مصطفی سیدهاشمی روز سه شنبه در دیدار با آیت اه سید محمد 
شــاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان تصریح کرد: بنیاد برکت در 
نزدیک به 4۰ واحد تولیدی که به شکل مشارکتی با این بنیاد راه اندازی شده 
بود به دلیل تامین مالی بخش خصوصی، ســهم خود را پس از تحویل اعتبار 

اولیه واگذار کرده است.
وی ادامــه داد: بنیاد با این اقدام مشــارکتی با بخش خصوصی به دنبال 
توانمندســازی اقتصاد کشور در تمام مناطق از جمله مناطق محروم و تحقق 

اقتصاد مردمی است.
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ابراز داشت: کشور ساانه به 
3۰۰ هزار تن کاغذ احتیاج دارد که از این میزان 2۰۰ هزار تن وارد می شود و 
بنیاد برکت به صورت مشــارکت با بخش خصوصی در حال راه اندازی کارخانه 
تولید کاغذ اســت. سید هاشــمی ادامه داد: برای راه اندازی این کارخانه 45۰ 

میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.
وی گفت: بنیاد برکت یک هزار و 552 مدرســه و 8۰۰ مرکز درمانی در 
سراسر کشور با هزینه خود ساخته و همچنین اقدام به تکمیل بیمارستان هایی 

کرده است که دولت به دلیل کمبود اعتبار قادر به تکمیل آنها نیست.
به گفته معاون ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، ۱2 بیمارســتان 
نیمه تمام با ظرفیت 56۰ تخت به کمک بنیاد برکت احداث و تجهیز شده و 

مدیریت آن به دولت واگذار شده است.
معرفی یک زن اهل سنت 

به عنوان سفیر ایران
معاون اول رئیس جمهور از معرفی فرماندار قصر قند )سیستان و 

بلوچستان( به عنوان سفیر ایران در برونئی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، اسحاق جهانگیری ظهر دیروز در 
جریان سفر به قصرقند اظهار داشت: حمیرا ریگی فرماندار شهرستان قصرقند 

به عنوان سفیر ایران در برونئی معرفی می شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامــه داد: حکم معرفی حمیرا ریگی به عنوان 

سفیر ایران در برونئی امشب )دیشب( در زاهدان قرائت می شود.
وی افزود: حمیرا ریگی یکی از فرمانداران موفق دولت بوده اند که خدمات 

زیادی در شهرستان قصرقند نیز انجام داده اند.
ریگی اولین فرماندار زن در دولت یازدهم و اولین فرماندار زن اهل سنت 
است که ســکانداری فرمانداری شهرستان قصر قند را از 28 فروردین ۱3۹3 

به دست گرفته است.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: هر چه آنها )دشمنان( در بوق هایشان 
بر ضد شما صحبت کنند دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت 

اسام و عظمت جمهوری اسامی است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

با استفاده بهینه از ابزارهای شناخت
 شکر خدا را به جا آورید!

»خداوند شــما را از شکم های مادرانتان خارج نمود، در 

حالی که هیچ چیز نمی دانستید، و برای شما، گوش و چشم 

و عقل قرار داد تا شکر نعمت او را به جا آورید.«
نحل- 78
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رئیس  جمهور همزمان با شب سال نو میادی با 
خانواده شهید آلفرد گبری دیدار و فرا رسیدن سال 

جدید را به این خانواده مسیحی تبریک گفت.
حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه 
دوشنبه در این دیدار صمیمی، ضمن آرزوی سال پر خیر 
و برکت برای هموطنان مسیحی و تجلیل از صبر و فداکاری 
والدین شهید آلفرد گبری، اظهار داشت: فرزند شما در راه 
وطن ایثار و فداکاری کرد و اگر چه از دســت دادن فرزند 
آسان نیســت، اما چون فرزند شما در راه ملت و وطن به 
شهادت رسیده، این موضوع فقدان او را قابل تحمل  می کند.

رئیس  جمهور خاطرنشــان کرد: هموطنان ارامنه در 
صیانت و نگهداری از کشــورمان هم پای مردم مســلمان 
در صحنه ایثار و فداکاری حضور داشته و امروز هم آماده 

فداکاری هستند و این بسیار قابل تحسین است.
شــهید آلفرد گبری در ســال ۱37۰ و در ســن 2۰ 
ســالگی در منطقه گیان غرب توسط منافقین به درجه 

رفیع شهادت نایل آمده است.
در این مراسم که حجت ااسام والمسلمین شهیدی 
معاون رئیس  جمهور و رئیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران 
نیز حضور داشت، رئیس جمهور با تقدیم لوحی از خانواده 

شهید آلفرد گبری، تقدیر کرد.

رئیس  جمهور در دیدار خانواده شهید ارمنی آلفرد گبری:

هموطنان ارامنه در صیانت از كشورمان با ایثار و فداكاری حضور داشته و دارند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه ای به سران 
قوا بر لزوم از بین بردن زمینه های ایجاد فساد و رانت 
با تدوین قوانین پایدار از سوی مجلس، برخورد قاطع 
با مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضائیه و قطع امید 
به وعده های موهوم دولت های اروپایی از سوی دولت 

و تقویت اقتصاد ملی تأکید کرد.
در این نامه آمده اســت: نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران به عنوان یکی از مردمی ترین حکومت های جهان توجه 
ویژه ای به معیشت مردم و تامین رفاه و عدالت اجتماعی دارد. 
پیشــرفت مادی مردم در کنار رشد فضیلت ها و معنویت ها 
از اهداف نظام اســامی اســت و حاکمیت جامعه اسامی 
عمیقاً پیگیر و ســاعی در تحقق این مهم می باشد. نگاهی به 
دستاورد های عظیم انقاب اسامی نیز نشان می دهد که این 

اهداف در برخی موارد تحقق صددرصدی داشــته است و در 
برخی موارد نیز در آســتانه تحقق است. در این میان برخی 
بی تدبیری ها در نحــوه مدیریت و سیاســتگذاری اجرایی، 
مشکات عمده ای را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده 
است. افزایش روز افزون و افسار گسیخته قیمت ها و بی توجهی 
به امر نظارت و تصحیح عملکرد ها، کشور را در مقابل تحریم ها 
آسیب پذیر کرده است. شکل گیری بازار   سیاه و خأهای قانونی 
نیز برای متجاوزان به حقوق مردم فرصتی فراهم کرده است 
تا از این ضعف ها سوءاستفاده کرده و بر التهاب بازار بیافزایند. 
حقیقت آن است که به موقع عمل نکردن و عدم باور به جنگ 
اقتصادی، فرصت ها و ظرفیت های بیشماری را سوزانده است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن بیان دغدغه ها و 
تاکید بر لزوم حمایت از مردم، این ولی نعمتان انقاب اسامی 

تصریح کرد: در شرایط پیچیده جنگ اقتصادی دشمن؛ مناسب 
است مجلس محترم با نظارت دقیق و موشکافانه بر قوانین، 
جهت تنظیم و تصحیح خأ های قانونی اقدام کند و زمینه های 

ایجاد فساد و رانت را با تدوین قوانین پایدار از میان بردارد.
قوه قضائیه پاســدار عدالت و چشــم امید مردم است، 
باید سرپنجه های عدالت گریبان مفسدان اقتصادی را بگیرد 
و ضمن برخورد قاطع با آنها، روزنه های فســاد در سیســتم 
اقتصادی را شناســایی و مسدود کند. مبارزه با گرانفروشی، 
احتکار و کم فروشــی بخشی از فشــار های مالی و معیشتی 
مردم را کاهش خواهد داد و زمینه های ثبات قیمت ها و رشد 
اقتصادی را فراهم خواهد کرد. در ادامه این نامه خاطرنشان 
شده است: دولتمردان و مدیران اقتصادی بدانند نگاه به درون 
و توجــه به ظرفیت های داخلی و در یک کام همان گونه که 

رهبر معظم انقاب اسامی حضرت آیت اه العظمی خامنه ای  
»مدظله العالــی« بارها فرموده اند: »توجه به اقتصاد مقاومتی 
تنها راه حل عبور از مشــکات اقتصادی است«. بنابراین در 
توافقات بین المللی و عمل به دســتورات بانک های جهانی، 
به وعده های موهوم دول اروپایی امیدوار نباشــید و با اصاح 
عملکرد ها و استفاده از مدیران خاق و انقابی موانع پیشرفت 
کشور را برطرف و زمینه های تحقق عدالت اقتصادی را فراهم 
نمائید. در شرایط کنونی تنها با تقویت اقتصاد ملی می توان 
به مواجهه  هوشمندانه و مقتدرانه با نظام تحریم ها پرداخت. 
پس تمام تاش خود را بکار گیرید تا خروجی تمام تدابیر و 
اقدامات دولتمردان در زندگی مردم منعکس و احساس شود 
و روح امید را با عمل خود به جامعه تزریق کنید و بدانید تمام 
شأن وجودی شما برای خدمت به مردم و مستضعفین است.

جامعه مدرسین:

سران سه قوه
جنگ اقتصادی را باور کنند

هموطنان مسیحی از پیام تبریک و توجه 
نو  ویژه کیهان در گرامیداشــت آغاز سال 

میادی قدردانی کردند.
طبق روال هر سال، کیهان این بار هم بر حسب 
وظیفه و برای ارج نهادن به هموطنان عزیز مسیحی 
اقدام به درج تبریک همراه با تصاویر مربوط به ایام 
وادت پیامبر الهی حضرت عیســی بن مریم)ع( در 
چهارم دی ماه و همچنین آغاز سال جدید میادی 
در روز گذشــته نمــود که این موضــوع موجبات 
خوشحالی هموطنان عزیز مسیحی را فراهم آورد.

یکی از این هموطنان دیروز در تماس با تحریریه 

کیهان با  اشاره به اینکه روزنامه های مهم کشور را 
مورد بررسی قرار داده و تنها با پیام تبریک و تصاویر 
ویژه آغاز ســال نو مسیحی در کیهان مواجه شده 
است، قدردانی خود و دیگر هموطنان مسیحی را از 

اقدام کیهان اعام کرد.
نکتــه جالب دیگر اینکه این هموطن گرامی از 
پیگیری و توجه روزنامه کیهان در رابطه با مشکات 
اقتصادی کشــور با نگاه انتقادی و مطالبه گرانه به 
نمایندگی از مردم، ابراز رضایت و خرسندی نمود.

 وی معتقد بود متاسفانه در شرایط فعلی بسیاری 
از روزنامه ها مجیز گوی دولت شده و برخی از آنها 

به جای طرح مشکات مردم و مطالبه از مسئوان 
تبدیل به روزنامه سازمانی دولت شده اند.

کیهان، ضمن تبریک مجدد آغاز ســال جدید 
میادی به هموطنان مسیحی از حسن توجه آنها 
تشــکر می نماید. قطعا زندگی برادرانه و همراه با 
مســالمت و مهربانی همه ادیــان و مذاهب الهی 
در ذیل پرچم جمهوری اســامی ایران، که نمونه 
کم نظیری از وحدت و همگرایی مردم این سرزمین 
را در معرض نگاه جهانیان قرار داده، خنثی کننده 
ســیاه نمایی ها و دروغ پردازی هــای بدخواهــان و 

دشمنان این سرزمین است.

تشکر هموطنان مسیحی از كیهان
قائم مقام جدید متولی آستان 

قدس رضوی معرفی شد
»سیدرضا فاطمی امین« با حکم متولی  آستان قدس 

رضوی به عنوان قائم مقام این آستان منصوب شد. 
به گزارش آســتان قدس رضوی، سیدرضا فاطمی امین 
دانش آموخته رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی 
از دانشگاه علم و صنعت ایران است که سوابقی همچون مجری 
طرح نوســازی خودروهای فرسوده کشور، مشاور وزیر صنایع 
و معادن در طرح تحول اقتصادی، سخنگوی وزارت صنایع و 
معــادن، معاون برنامه  ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
 عضویت در شورای عالی آموزش  و پرورش را در کارنامه خود دارد. 
پیش از این سید مرتضی بختیاری عهده دار قائم مقامی تولیت 
آســتان قدس رضوی بود. وی از سوی حجت ااسام رئیسی 
به عنوان مشاور و دســتیار ویژه تولیت آستان قدس رضوی 

منصوب شده است. 

دیدار رئیس جمهور با »هاسو کشیش دانیلیان« 
جانباز ارمنی

رئیس  جمهور همچنین در ایام میاد خجســته پیامبر 
رحمت و ســعادت حضرت عیســی مســیح)ع( و آغاز سال 
2۰۱۹ میــادی، در فضایی صمیمی با »هاســو کشــیش 
 دانیلیان« جانبــاز ارمنی و خانــواده وی، دیدار و گفت وگو 

کرد.
حجت ااسام والمســلمین دکتر حسن روحانی عصر 

دوشنبه در دیدار این جانباز ارمنی 7۰ درصد با بیان اینکه 
مسلمانان، حضرت عیسی)ع( را به عنوان پیامبری بزرگ و 
به همراه حضرت مریم)س( به عنوان شخصیت های بزرگ 
الهی می دانند، گفت: یکی از سوره های قرآن به نام حضرت 
مریم)س( است و در آن داستان زندگی، دوران عبودیت و 
فرزندآوری ایشان که از معجزات الهی است، آورده شده است.
رئیس جمهور تأکید کرد: حضرت عیسی)ع( شفابخش 

بیماران بود و با معجزاتی الهی مرده ها را زنده می کرد.

دکتــر روحانی همچنین در این دیــدار از تاش ها و 
ایثارگــری خانواده های جانبازان انقاب اســامی و دفاع 
مقدس قدردانــی کرد. رئیس  جمهــور در این دیدار که 
حجت ااسام والمسلمین شهیدی معاون رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران حضور داشت، با اهداء 
لوح تقدیر از ایثارگری های این جانباز 7۰ درصد قدردانی 
کرد. جانباز دانیلیان در ســال 63 به درجه رفیع جانبازی 

نایل گردید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 
به اتفاق هیئت همراه در ســفر به شهرســتان 
قصرقند 40 واحد مســکونی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( را به نمایندگی از 800 واحد مسکونی 
مددجویی سیستان و بلوچستان دیروز )سه شنبه( 

افتتاح کرد. 
مدیــر عمــران و ســاختمان کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( سیســتان و بلوچســتان در حاشیه این 
مراســم در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در فازمرحله 
افتتاح منازل مسکونی مددجویی این 4۰ واحد از 8۰۰ 
واحد مددجویی سیســتان و بلوچستان در شهرستان 
قصرقنــد در ســفر دیروز معــاون رئیس جمهوری به 

بهره برداری رسید. 
مجید نجفی افزود: در مجموع 6۹ واحد در قصرقند 
در حال ساخت است که 4۰ واحد آن مربوط به مرحله 

نخست است که به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: برای ســاخت هر واحد مسکونی فاز 
یک مددجویی 25 میلیون تومان هزینه شــده که از 
این مبلغ پنج میلیون تومان کمک باعوض ســپاه و 
2۰میلیون تســهیات از سوی این نهاد به مددجویان 

پرداخت شده است.
مدیرعمــران و ســاختمان کمیتــه امــداد امام 
خمینی)ره( سیســتان و بلوچستان گفت: در مرحله 
دوم نیز ۹۱۹ واحد در ســطح استان با اعتبار هر واحد 
35 میلیون تومان افتتاح خواهد شــد که از این تعداد 
2۹ واحــد در شهرســتان قصرقند درســال آینده به 

بهره برداری می رسد.
محرومیت های سیستان و بلوچستان 

به هیچ وجه قابل قبول نیست
معــاون اول رئیس جمهــوری گفت: سیســتان 
و بلوچســتان با وجــود برخــورداری از ظرفیت ها و 
توانمندی هــای فراوان در بســیاری از بخش ها دچار 
محرومیت های زیادی اســت که این محرومیت ها به 

هیچ وجه قابل قبول نیست. 
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: سیســتان و بلوچستان استانی است 
که ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی برای توسعه دارد.
وی افزود: هم مرز بودن این اســتان با دو کشــور 
افغانســتان و پاکســتان از یک ســو و مرز دریایی با 
کشورهای دریای عمان و اقیانوس هند زمینه را برای 
ارتباطات منطقه با کشورهای زیادی فراهم کرده است.
وی منابع طبیعی و نیروی انسانی تحصیل کرده و 
پرانرژی را از دیگر استعدادهای سیستان و بلوچستان 
برشمرد و افزود: همین امسال یکی از مدارس سراوان 
۱6 نفر فقط در رشــته پزشکی قبول شدند همه اینها 
بیانگر این است که ظرفیت های زیادی در این استان 

وجود دارد.
معــاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: با تکیه بر 
این ظرفیت ها می توان استان را در مسیرهای مختلف 

از جمله صنایع دریایی، شیات، کشتی سازی و صنایع 
مرتبــط با منابع طبیعی و معدنی و تجارت که مرتبط 
با دو کشــور همسایه باشد، قرار داد. جهانگیری افزود: 
پایگاه بســیار مهمی با این ظرفیت ها برای سیستان و 

بلوچستان می توان طراحی کرد.
وی بیان کرد: متاسفانه با این استعدادها و ظرفیت ها 
سیستان و بلوچستان از محرومیت زیادی در خیلی از 
بخش ها برخوردار اســت که به هیچ وجه قابل قبول 
نیست و باید برای آنها کارهای جدیتری انجام دهیم.

معاون اول رئیس جمهوری توســعه زیرساخت ها 
همچون توسعه راه ها، راه آهن و بنادر را برای پیشرفت 

این استان مهم عنوان کرد.
جهانگیری ادامه داد: خوشبختانه در بخش بندری 
تصمیماتی گرفته شــده و چابهار به عنوان یک نقطه 

کلیدی کشور و سواحل مکران است.
وی تاکید کــرد: چابهار در آینده به عنوان یکی از 

مهم ترین بنادر ایــران در دریای عمان تبدیل خواهد 
شد تا هم برای کشور خودمان و هم کشورهای آسیای 
مرکزی و افغانستان بتوانیم از این طریق سرویس ازم 
را دهیم و ترانزیت و حمل ونقل را از این بندر انجام شود.

معــاون اول رئیس جمهوری بر تســریع در اتمام 
عملیات ساخت راه آهن چابهار به زاهدان گفت: انتقال 
گاز به این استان به عنوان انرژیی که پیشتاز توسعه است 
در دولت یازدهم تصمیم گیری شد و خوشبختانه گاز 
با یک خط لوله ای که از عســلویه تا ایرانشهر آمده به 
زاهدان و زابل و چابهار و بقیه شهرها کشیده خواهد شد.
جهانگیری بیان کرد: سعی می کنیم همه شهرهای 
سیستان و بلوچستان را به خط انتقال گاز برسانیم که 
صنایع مرتبط با گاز در این استان مستقر کنیم تا مردم 

بیشتری از این نعمت برخوردار شوند.
معاون اول رئیس جمهوری مســئله آب را یکی از 
تنگناهای سیســتان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: 
به وزیر نیرو از قبل ماموریت داده شــده که چه میزان 
انتقال آب از دریا ممکن است و دولت چه تضمین هایی 

برای خرید آب بدهد.
جهانگیری افزود: مسئله هیرمند برای ما بحث جدی 
اســت که امیدواریم با مسئوان افغانستانی بتوانیم به 
یک تفاهم خوبی در رابطه با حق آبه برسیم که زابل از 

هیرمند بتواند استفاده مطلوب کند.
وی اظهار داشــت: مسئله آب شــرب و شن های 
روان و محدودیت هایی که برای مردم ایجاد کرده جزو 

برنامه های اصلی ماست.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: در بودجه سال ۹8 
برای تامین قیر مورد نیاز برای مالچ پاشی تصمیم گیری 

کردیم و در این سفر به آن می پردازیم.
معــاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به اهمیت 
گردشــگری گفت: در زمینه گردشــگری سیستان و 
بلوچستان از استعدادهای بسیار کم نظیری برخوردار 

است.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری؛

800 واحد مسکونی مددجویی كمیته امداد در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

جشن 63 سالگی کیهان بچه ها، با حضور فرزندان شهدای مدافع حرم برگزار شد.
بعد از ظهر سه شــنبه یازدهم دی ماه، کیهان بچه ها شاهد انتشــار شماره 3۰۰۰ بود.میهمانان ویژه این جشن، فرزندان و 
خانواده معظم شهدای مدافع حرم بودند. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان با حضور در جشن 63 سالگی کیهان بچه ها 
ضمن تشکر و قدردانی از ایثارگری شهدای مدافع حرم گفت: شما خانواده ها و فرزندان شهدا حق بزرگی بر گردن مردم ایران و 
همه ملت ها دارید. شما شهدا یتان را از دست نداده اید، آنان را به دست آورده اید و نام و یاد مبارک آنها را بر تارک تاریخ جاودانه 
ســاخته اید، آنچه از دســت رفته است، عمری است که ما جاماندگان از قافله شــهدا به غفلت از دست داده ایم. شریعتمداری 

از یادگاران شهدا خواست دعا کنند ادامه دهنده راه آنان باشیم و فردایی که در پیش است نزد آنها و شما شرمنده نباشیم.
محمد حسین صلواتیان، مدیر مسئول کیهان بچه ها نیز گفت: سیره پیامبر خدا)ص( و ائمه اطهار)ع( همیشه در کیهان بچه ها 
راهنمای ما بوده و انشاءاه خواهد بود و به همین دلیل، جشن 63 سالگی کیهان بچه ها را با بهترین و عزیزترین میهمانان خود، 

یعنی فرزندان شهدای مدافع حرم برگزار کرده ایم.
در این جشــن، فرزندان شــهدای مدافع حرم در یک نمایش عروسکی شرکت کردند و با شادی و هیجان، کیک تولد 63 
سالگی کیهان بچه ها را بریدند. نکته جالب آنکه سومین سال تولد »محنا گودرزی« فرزند شهید مدافع حرم نیز با جشن تولد 

63 سالگی کیهان بچه ها همزمان بود و بچه ها تولد این عزیز را هم به جشن نشستند.
نمایش عروسکی، شعرخوانی، سرود تولد مجله، اهدای هدایا به فرزندان شهدا از جمله برنامه های جشن تولد قدیمی ترین 

مجله کودکان و نوجوانان ایران بود.

جشن 63 سالگی كیهان بچه ها
با حضور فرزندان و خانواده  شهدای مدافع حرم

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:
رأی »اعتدال و توسعه« از آرای باطله کمتر است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: اگر حمایت های مرحوم هاشمی 
رفسنجانی و احزاب اصاح طلب نبود، امکان پیروزی آقای روحانی در انتخابات 

وجود نداشت.
ســعید حجاریان، از تئوریســین های جریان اصاحات، چندی پیش در گفت وگو با 
تسنیم درباره نحوه تعامل اصاح طلبان با دولت گفته بود: »اصاح طلبان هیچ گاه با روحانی 
عقدی به معنای ائتاف نبسته بودند و حاا که  آقای روحانی از خودش عبور کرده، طبیعی 
است که برخی اصاح طلبان با او زاویه پیدا کنند«. به گزارش تسنیم، محمود واعظی، رئیس 
 دفتر رئیس جمهور که اظهارات حجاریان چندان به مذاقش خوش نیامده بود، در گفت وگو 
با تســنیم به این اظهارات واکنش نشــان داد. واعظی با بیان اینکــه آقای روحانی همان 
رئیس جمهور ســال ۹2 و ۹6 است و تغییری در رویکرد او ایجاد نشده است، خاطرنشان 
کرده بود: »این که ما در ســال ۹6 با گروهی نشســته باشــیم و با هم چیزی را به عنوان 
ائتاف امضا کرده باشــیم خیر، نه در ســال ۹2 این کار را کرده ایم و نه در ســال ۹6«. 
اظهارات واعظی بافاصله با واکنش تند بســیاری از فعاان اصاح طلب همراه شد.محمود 
علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت وگو با تسنیم، در واکنش  به 
اظهارات رئیس دفتر روحانی گفت: آقای روحانی در زمان انتخابات سال ۹2 نه تنها جایگاهی 
در احزاب و گروه های سیاســی کشور نداشت، بلکه حتی حزبی هم نداشت که بخواهد از 
او حمایت کند، از سوی دیگر بین مردم نیز شخصیت شناخته شده ای به حساب نمی آمد، 
بنابراین بدون شک اگر حمایت های مرحوم هاشمی رفسنجانی و احزاب اصاح طلب از ایشان 
نبود، امکان پیروزی آقای روحانی در انتخابات وجود نداشــت. عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران همچنین در واکنش به اظهارات اخیر غامعلی دهقان از اعضای شورای مرکزی 
حزب اعتدال و توســعه که گفته بود »امکان دارد حــزب متبوعش در انتخابات های آتی 
کاندیدای جداگانه  معرفی کند«، گفت: اتفاقاً خیلی خوب است، زیرا مشخص می شود تعداد 

آرای کاندیدای مورد حمایت این دوستان حتی از آرای باطله نیز کمتر است.
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جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
چهار شنبه           ۱۲ دی ۱۳۹۷

۲۵ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۰

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/625/000سکه تمام طرح جدید
3/435/000سکه تمام طرح قدیم

1/895/000نیم سکه
1/180/000ربع سکه

645/000گرمی
331/990هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/500دار
12/450یورو
13/378پوند

1/992لیر ترکیه
2/859درهم امارات

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه بودجه شرکت 
نفت در سال آتی به تنهایی نیمی از بودجه 
شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده، 
گفت: نفت تولیدی مربوط به شرکت نفت با 

نرخ 8000 هزار تومان تسعیر می شود.
محمد حســینی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
تسنیم اظهار داشت: یکی از حلقه های مفقوده که 
همواره در بحث بررســی و شفافیت بودجه مطرح 
شــده، بودجه شــرکت های دولتی می باشد. سال 
آینده بودجه شرکت های دولتی رشد 40 درصدی 
را تجربــه کرده و به 1200 هــزار میلیارد تومان 

خواهد رسید.
وی افزود: رقم مذکور در حالی در ایحه بودجه 
عمومی لحاظ شده که منابع بودجه عمومی 407 

هزار میلیارد تومان می باشد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس ادامه 
داد: قانون محاســبات دولتی، شــرکت دولتی به 

شرکتی گفته می شود که 50 درصد سهام آن متعلق 
به دولت باشد. در واقع در صورتی که سهم الشرکه 
کمتر از 50 درصد نام شــرکت در پیوست شماره 

سه بودجه آورده نمی شود.
حســینی با بیان اینکه بودجه شــرکت نفت 
در ســال آتی 600 هزار میلیارد تومان اســت که 
به تنهایــی نیمی از بودجه 1200 هزار میلیاردی 
شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده است، 
گفت: کل نفت تولیدی که حدود 3/5 میلیون بشکه 
در روز می باشد به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی 
در بودجه  شرکت ملی نفت طبقه بندی شده است. 
این میزان نفت تولیدی با نرخ ارز   8000 تومان و 
هر بشکه 52 دار در قسمت منابع گنجانده شده 

و عدد 600 هزار میلیارد تومان احصا شده است.
وی بیان کرد: 350 هزار میلیارد تومان از 600 
هزار میلیارد تومان بودجه شــرکت نفت، مربوط 
به هزینه های دولت می باشد و 147 هزار میلیارد 
تومان به صورت مســتقیم از صادرات منابع نفتی 

دریافت می شود، همچنین مبلغی به صندوق توسعه 
ملــی )20 درصد درآمد ارزی صادرات نفت( واریز 
می شود و از سوی دیگر میزان نفت خام تحویلی به 
پاایشگاه داخلی با توجه به حکم قانون 95 درصد 
به قیمت فوب خلیج فارس محاسبه و از آن محل 
دوباره به شرکت های زیر مجموعه پرداخت می شود. 
در همیــن زمینه، محمدرضــا پورابراهیمی، 
رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
درخصوص شفاف نبودن درآمد و هزینه شرکت های 
دولتی اظهار داشت: در ســاختار بررسی بودجه، 
بودجه ای بررســی می شــود که نتیجه عملکرد 
بخشــی از درآمدهای دولت در حوزه شرکت های 
دولتی است که متأسفانه جزئیات آن به ریز، توسط 

مجلس مورد بررسی قرار نمی گیرد.
وی افزود: متأسفانه این اشکال به ساختار بررسی 
ایحه بودجه کشور وجود دارد؛ یعنی ما بودجه ای را 
بررسی می کنیم که اجزای آن نتیجه گزارش های 

دولت است نه جزئیات مالی شرکت ها.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: 
متأسفانه نکته حائز اهمیت در این بخش آن است 
که بررسی صورت های مالی این شرکت ها نیازمند 
چندین ماه زمان اســت و بــا توجه به محدودیت 
زمانی مجلس برای بررسی ایحه بودجه، بررسی 
صورت های مالی شرکت های دولتی زمان زیادی را 

از مجلس می گیرد.
پورابراهیمــی اضافه کرد: شــاید بهتر باشــد 
مجموعه ای را داشــته باشــیم کــه گزارش های 
شرکت های دولتی را بررسی کند و گزارش تأیید 
یــا عدم تأیید اعداد و مفروضات مندرج در بودجه 

را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. 
گفتنی است، از مجموع کل بودجه 1703 هزار 
میلیارد تومانی سال 98، 1274 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به شرکت های دولتی است که در ایحه 
بودجه سال 98 نیز مثل سنوات قبل، هیچ جزئیاتی 
از نحوه درآمدها و هزینه شرکت های دولتی ارائه 

نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

نرخ داردر بودجه برای درآمدهای نفتی 8 هزار تومان تعیین شده است

وزیر جهاد کشاورزی گفت:در شرایطی که می توانیم نیاز 
کشــور را در داخل تأمین کنیم، نباید در بازارهای خارجی 

دنبال غذا باشیم.
به گزارش خبرگزاری های مهرو فارس، محمود حجتی در سی و 
ســومین دوره انتخاب و معرفی کشاورزان نمونه کشور اظهار داشت: 
زمانی که ما می گفتیم محدودیت آب نداریم و بحث چگونگی مدیریت 
مصرف مطرح اســت، برخی گمان می کردند به دنبال فشار بیشتر بر 
منابع آب هستیم. در حالی که کشاورزان نمونه ثابت کردند ما مشکلی 

در کشور نداریم و این امر تحقق یافتنی است.
وی یادآور شد: برخی از سر دلسوزی برای محیط زیست و مسائل 
مربوط به آب مباحثی را درباره محدودیت تولید و یا عدم تولید مطرح 
می کنند در حالی که اگر ما از کشاورزان نمونه الگوبرداری کنیم، مشکل 

آب نخواهیم داشت و این نگرانی ها نیز بی مورد است. 
وزیر جهاد کشــاورزی در ادامه با بیان اینکه برخی با محاسبات 
 اشتباه می گویند آب در کشور کم است، گفت: ما اگر با علم و تکنولوژی 
بتوانیم از ظرفیت های موجود آب کشــور استفاده کنیم تولید بسیار 
زیادی خواهیم داشت. آب در کشور نه تنها کم نیست، بلکه باید روز 

به روز باید با بهره وری باا از آن استفاده بیشتری کنیم.
وی با بیان اینکه نباید کم کاری ها و تنبلی های خود را گردن کمبود 
ظرفیت و اقلیم بیندازیم، تصریح کرد: برخی مطرح می کنند که متوسط 
الگوی بارش ما از متوسط جهانی کمتر است. در این مواقع باید سؤال 
کرد در جاهایی که میزان بارش بااست، چه اقداماتی انجام داده اید؟

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت:در شرایطی که برخی کشورها 
چشم دیدن ایران را ندارند. چرا باید به جای تاش بیشتر برای تقویت 

تولید داخلی، به دنبال غذا در بازارهای خارجی بگردیم؟
حجتی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه گندمکار 
نمونه کشــور امسال موفق شــده 13 هزار و 571 کیلوگرم گندم در 
هکتار تولید کند، تصریح کرد: این در حالی اســت که متوسط گندم 
دیم و آبی در کشــور 3 هزار و 100 کیلوگرم است. بنابراین مطالبی 
که همواره بزرگان حکومت و از جمله رهبر انقاب بر آن تأکید دارند، 
تحقق یافتنی اســت و ما می توانیم در تولید محصوات استراتژیک 
خودکفا شویم.وی گفت: در سال های ابتدایی دهه 90، ساانه 6 تا 7 
میلیون گندم وارد کشور می شد اما اکنون ما وارداتی نداریم و نیازی 
هم به این کار نیست. امسال نیز با توجه به شرایط امیدوار هستیم که 
وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته در زمینه تولید داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه کشاورز نمونه چغندرکار کشور امسال 143 
تن چغندر در هکتار تولید کرده اســت، گفت: در سال 91 چغندرکار 

نمونه 136 تن چغندر تولید کرده بود.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: از سال 92 حدود 4 میلیون 
تن چغندر در کشور تولید شد و سال گذشته این عدد به 8 میلیون تن 
رسید که باعث شد مشکل شکر کشور حل شود و با افزایش بهره وری 

آب، ما به مرز خودکفایی در این زمینه رسیدیم.
حجتی با تأکید بر اینکه موفقیت کشاورزان نمونه به ما می گوید 
اهداف خودکفایی و تأمین امنیت غذایی تحقق یافتنی است، تصریح 
کرد: اینها آرزوهای دور و دراز و عبثی نیست. ما »نه« و »نمی شود« 
نداریم. بنده به همکارانم نیز می گویم که از واژه های نه و نمی شــود 
استفاده نکنند و این واژه ها را باید از فرهنگ لغاتمان حذف کنیم. ما 

همواره باید به ارباب رجوع پاسخ مثبت بدهیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کلزا کار نمونه کشور امسال 7 
هزار و 100 کیلوگرم کلزا تولید کرده است، گفت: متوسط کشوری دو 
هزار و 100 کیلوگرم است. این در حالی است که ما بیشترین وابستگی 
را در زمینه روغن داریم.خوشبختانه امسال وضعیت بسیار خوبی در 
زمینه تولید کلزا داشته ایم به طوری که تولید این محصول نسبت به 

دو سال قبل 6 برابر و نسبت به سال قبل دو برابر شد.

وزیرجهادکشاورزی:
نباید در بازارهای خارجی

 دنبال غذا باشیم

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد در شــرایطی که کشور با 
تحریم های ارزی مواجه اســت، از تاش خود برای بازگرداندن 
سهمیه 300 میلیون داری کاای همراه مسافر برای واردات در 

ماه های آخر سال خبر داد! 
به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی بانک در نشســت خبری خود 
با اشاره به وضعیت مناطق آزاد اظهار داشت: در سال 97 متاثر از شرایط 
عمومی با سیاست های ارزی و مباداتی روبرو بود که ما هم متاثر بودیم. 
وی افزود: مهم ترین تصمیمات دولت برای کنترل تقاضای ارز ثبت 
سفارش مطرح شد که در مورد مناطق آزاد نیز درگیر شدند، البته طبق 
قانون این مناطق تابع مقررات خاص خود هستند و در مورد ثبت سفارش 

و ورود کاا و تجارت از مقررات عمومی معاف هستند. 
دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد:  ثبت سفارش 
در ســرزمین اصلی تابع مقررات گسترده است و با توجه به اینکه این 
مناطق مشمول مقررات نمی شد؛ ثبت سفارش به طور ویژه توسط مناطق 
آزاد انجام شد و در مرحله آخر بانک مرکزی باید ارز را تخصیص می داد 
که با توجه به منابع خودش بود فکر می کنیم حدود 70 تا 80 میلیون 
دار تخصیص داده شد، اما تقاضا 2/4 میلیارد دار برای کااهای اولیه 

و تولید، ماشین آات بود. 
به گفته بانک، 300 میلیون دار برای کاای همراه مســافر بود که 
اصا تخصیص داده نشــد. رایزنی کردیم تا سهمیه برای کاای همراه 
مسافر در نظر گرفته شود تا برای فعاان کار تسهیل و نیازها تامین شود. 
وی با بیان اینکه تغییر در رویه ها و مقررات، تاثیر منفی در مناطق 
آزاد دارد بیان کرد: شــدت تحریم باا و در جهان کم نظیر است.  اقدام 
دیگری که انجام شــد ورود طا و ارز به کشــور بود که کاما آزاد شد. 
بخشــی از ارزهای خارج باز کشــور به داخل آمد. اقدام دیگر مربوط به 

ارزهای سرگردان بود که می توانست به صورت کاا به کشور بیاید.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد افزود: ثبت سفارش کاا در مناطق 
آزاد بدون محدودیت شد که عمدتا کااهای مواد اولیه تولید و واسطه ای 
هستند که به رونق مناطق کمک می کند. لیست این کااها منتشر شده 
و توسط گمرک امروز اباغ شد.گفتنی است، اوا این سخنان در شرایطی 
گفته می شود که با توجه به اعام رئیس جمهور درخصوص کمبود منابع 
ارزی، تاش این مقام مسئول باعث افزایش خروج ارز از کشور خواهد شد. 
ثانیاً کارکرد مناطق آزاد اساسا فقط برای واردات نبود بلکه قرار بود 
از این مناطق صادرات تسهیل شود ولی گویا در حال حاضر مناطق آزاد 
به بارانداز واردات تبدیل شده و صادرات به فراموشی سپرده شده است.

علی رغم تنگناهای ارزی کشور صورت گرفت
تاش دبیر مناطق آزاد
 برای واردات بیشتر!

قیمت بازار)تومان(قیمت  کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/700/000پراید1111
22/709/00035/100/000پراید 2131
23/400/00034/800/000پراید 3151
74/952/600130/000/000چانگان4
27/507/00041/000/000تیبا صندوق دار5
31/143/00046/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60056/500/000پژو 7405
8SLX 35/105/90059/500/000پژو
34/745/20057/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/500/000پژو پارس10

11 5TU پژو پارس
42/481/00079/500/000کاس13

36/286/00060/300/000پژو206 تیپ122
41/942/00071/000/000پژو206 تیپ135
14V8 206 پژو

42/763/10071/500/000صندوق دار
15(LX)33/535/40060/000/000سمند ال ایکس
16 EF7 34/338/20061/000/000سمند
سمند دوگانه سوز 17

36/616/00064/000/000کاس16
66/000/00081/500/000دنا18
46/069/90091/000/000تندر پاس دنده19
70/000/00091/000/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000277/000/000مزدا213
114/994/000227/000/000پژو222008
61/000/000128/000/000استپ وی23
20754/361/900116/000/000 اتوماتیک24
39/590/00059/000/000رانا25

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه کارخانه ها 
با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت می کنند، 
خطاب به مجلس و دولــت گفت: خواهش 
می کنم کمک کنید کاا های موجود در گمرک 

زودتر ترخیص شوند. 
به گزارش صداوسیما، ابراهیم جمیلی در یک 
برنامه تلویزیونی خواستار حمایت مجلس و دولت 
از طرح وزارت صمت برای نوســازی صنایع شد و 
افزود: در شرایط فعلی که حال و روز تولید خوب 
نیست، همه باید به منافع ملی فکر کنیم و دست 
به دست هم دهیم و از تولید کااهای ایرانی حمایت 
کنیم. باید راه های رفتن سرمایه به بخش های دیگر 
را ببندیم و کاری کنیم که سرمایه جذب تولید شود.

وی با بیان اینکه همراه با تولید باید به رونق بازار 
هم توجه کنیم گفت: اوا نباید کااهایی که مشابه 
داخلی دارند وارد شــود، ثانیا باید رونق را به بازار 
برگردانیم. وقتی کاایی که تولید می شود مشتری 
نداشته باشد کارخانه های ما نمی توانند با ظرفیت 
کامل کار کنند و این باعث می شــود، قیمت تمام 
شــده کاا باا رود و توان رقابت مان را با کااهای 
خارجی از دســت بدهیم و اینکه کارخانه ها با 20 
تا 30 درصد ظرفیت فعالیت می کنند قابل قبول 
نیســت. عمده کااهای صد در صــد ایرانی پایه 

معدنی دارند.
همچنین رحیم زارع؛ نایب  رئیس  کمیســیون 
ویژه حمایت از تولید ملی درباره طرح قانون جدید 

استفاده حداکثری از توان تولید داخل گفت: طرح 
جدید این قانون کامل تر اســت و  اشکاات قانون 

قبل را ندارد. 
این نماینده مجلس ممنوعیت ثبت ســفارش 
کااهایی که تولید داخلی دارند، ممنوعیت تبلیغ 
کااهای خارجی که مشابه داخلی دارند، فراگیری 
قانون که شامل همه نهادهای عمومی و عمومی - 
غیر دولتی و دولتی می شود و گشایش ال سی ارزی 
به شیوه ای که به نفع تولیدکننده باشد از مزیت های 

طرح جدید برشمرد.
زارع درباره دیده نشــدن مشــوق هایی برای 
تولیدکنندگان موفق در طرح قانون جدید گفت: در 
بحث مالیات بر ارزش افزوده و در بحث تسهیات 

مواردی هست که می توان آن را به مشوق تفسیر 
کــرد.  بایــد کاری کنیم که قیمت تمام شــده 
محصوات کاهش یابد، ضمن اینکه تولیدکننده ای 

موفق است که تولید با کیفیت داشته باشد.
همچنین مدیر اجرای قانون استفاده حداکثری 
از توان تولید داخل تاکید کرد: مهم ترین پیام و اثر 
این قانون آن است که بتوانیم کاای مناسب تولید 

و توزیع کنیم که بتواند جانشین واردات شود.
کیومرث فروتنی افزود: پس از تصویب این طرح 
همه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و نیمه 
عمومی باید نیازهایشان را به کااها در سامانه ای 
که معرفی و طراحی شده ثبت کنند و اگر این کار 

را نکنند، مرتکب قانون شکنی و تخلف شده اند. 

عضو اتاق بازرگانی:

کارخانه ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند

یک کارشناس انرژی گفت: مدیران وزارت نفت دنبال عادی شدن 
شرایط در عرصه بین الملل هستند، یعنی همان توهمات اوایل دوران 
برجام را دارند که فقط در شرایط سفید و بدون ریسک فعال هستند 

و در غیر این صورت کاری صورت نمی دهند.
به گزارش مشرق، پس از موفقیت مرحله آزمایشی عرضه نفت در بورس 
و خرید یک میلیون بشــکه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی در حالی 
کــه انتظار می رفت عرضه های بعدی به طور منظم و هفتگی و در حجم های 
بیشــتر صورت گیرد اما اجرای این مدل با وقفــه ای بیش از یک ونیم ماهه 

مواجه شده است.
این اتفاق در حالی است که هفته گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مجدداً عرضه نفت در بورس را تصویب کرد. شواهد نشان می دهد که از زمان 
اعمال تحریم های نفتی تاکنون صادرات نفت کشور بیش از یک میلیون بشکه 
نفت کاهش یافته اســت.صادق مردانی، کارشناس حوزه انرژی درخصوص 
تعلل وزارت نفت برای عرضه دوباره در بورس اظهار کرد: مدیران وزارت نفت 
دنبال عادی شدن شرایط در عرصه بین الملل هستند. یعنی همان توهمات 
اوایل دوران برجام را دارند که فقط در شرایط سفید و عادی و بدون ریسک 
فعال هستند و در غیر این صورت کاری صورت نمی دهد. تفکر آنها این است 
که دوران کنونی گذرا اســت و لذا ازم نیســت به هر سختی تن بدهند و یا 
گمان می کنند بعد از 20 یا 30 سال حضور در وزارت نفت، وارد ماجراهای 

ریسک دار نشوند تا در آینده مورد سؤال و جواب قرار نگیرند.
وی افزود: بر این اساس عدم ریسک پذیری، توهم گذرا بودن این شرایط و 
نداشتن نگاه کان به موضوع منجر به آن شده که منفعل عمل کنند به امید 
آنکه یک نفر کار را درست خواهد کرد و یا اینکه کًا از خودشان رفع تکلیف 
کنند که این موضوع باعث شده صادرات نفت کشور افت شدیدی داشته باشد. 
البته رفتاری که با افراد فعال در دوران تحریم قبل می شود را هم ازم است 
بررســی کنید. این افراد اکنون پیوسته در حال پاسخ دادن به دستگاه های 
نظارتی هستند. اما اینکه ما منتظر تغییر رفتار آمریکا باشیم اشتباه است و 
ایاات متحده هم این کار را نخواهد کرد و حتی ما را با مشــکات بیشتری 
مواجه می کند.این کارشناس ادامه داد: درباره اینکه چرا پس از عرضه مرحله 
اول دیگر نفت وارد بورس نمی شود و این مسئله چه تأثیری می تواند بر بازار 
بگذارد، بیان کرد: پیش از پاســخ به این پرسش، ابتدا باید پرسید آیا وزارت 
نفت مایل هست عرضه نفت در بورس را به عنوان یک تنوع روش فروش قبول 
کند؟ با توجه به مصوبه سران قوا، اگر ما فرض را بر این بگذاریم که این اقدام 
را به عنوان یک تنوع فروش پذیرفته ایم، پس باید مجدداً عرضه شــود. البته 

این کار قطعاً ریسک دارد.
مردانی خاطرنشان کرد: اما اگر صرفاً هدفمان دور زدن تحریم باشد، یک 
هدف ســخت و خیلی کوچکی را انتخاب کرده ایم که ارزش هیچ کاری هم 
ندارد.وی گفت: عرضه نفت در بورس چشــم انداز فوق العاده ای دارد که دور 
زدن تحریم های نفتی تنها بخشی از آن است.این کارشناس حوزه انرژی تاکید 
کرد: اینکه در یک بازه زمانی عرضه باشد و در زمانی دیگر عرضه ای صورت 
نگیرد، باعث می شــود مشــتری این راهکار را موقتی قلمداد کند و بنابراین 

توجهی هم به آن نخواهد کرد.

کارشناس حوزه انرژی:
مدیران وزارت نفت

 در توهمات اوایل برجام به سر می برند

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی اعام 
کرد: هیچ مهلت دوباره ای بعد از 30 آذر ماه به 

این پیام رسان ها داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس آسوشــه در 
یک نشســت رسانه ای، درباره مهلت دادن دوباره به 
هاتگــرام و تلگرام طایی عنــوان کرد: هیچ مهلت 
دوبــاره ای بعــد از 30 آذر ماه به این پیام رســان ها 

داده نشد.
وی افزود: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا 
نشــدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام 

طایی برداشته شود.
همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره 
این موضوع به خبرنگاران گفت: طبق سند این شورا 
برای تقویت پیام رسان های داخلی هاتگرام و طاگرام 
بــرای دوره گذار پیش بینی شــدند و به آنها مهلت 
داده شــده تا به خودکفایی برسند که این سیاست 
در صنعت مونتاژ حاکم اســت و بعد از تاریخ اعام 
شده سیاست های حمایتی مان را قطع خواهیم کرد.

ابوالحســن فیروزآبادی در پاســخ به این سؤال 
کــه اگر هاتگرام و طاگرام پس از پایان مهلت داده 
شــده در پایان آذر ماه به استقال از تلگرام نرسند 
آیا فیلتر خواهند شــد، اظهار کرد: این پیام رسان ها 
مسدود نمی شود بلکه باید بتوانند مستقل از تلگرام 

به فعالیت خود ادامه دهند.
وی همچنین دیروز در مراسم افتتاح هسته شبکه 
ملی اطاعات، گفت: دولت باید با تمام مشکاتی که 
دارد، حمایت از پیام رســان های بومی را به صورت 

جدی دنبال کند.
آشوسه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی 
هم با اشــاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره 
حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که 
در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی 

به مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.
وی تاکید کرد: وزرا باید پاســخ دهند که درباره 
مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه 

کاری انجام داده اند.

گفتنی است ابتدا قرار بود نسخه های غیررسمی 
تلگــرام برای مــدت محدودی که پیام رســان های 
داخلی تقویــت و قادر به پذیــرش کاربران تلگرام 
می شوند، کمک حال داخلی ها باشند، اما پس از مدتی 
اختاف نظر ایجاد شد و اکنون رفیق تلگرام و رقیب 

داخلی ها شده اند.
اختاف بر سر فعالیت یا توقف فعالیت نسخه های 
غیررســمی تلگرام، مدتی در سطح مسئوان بدون 
نتیجــه مطرح بود، اما ایــن باتکلیفی در وضعیت 
بازار پیام رســان ها، صدای اعتراض پیام رســان های 
ایرانی را هم بلند کرده اســت؛ 4 پیام رسان سروش، 
گپ، ایتا و بیســفون چنــد مــاه قبــل در بیانیه 
مشــترکی با گایــه از باتکلیفی حضــور یا عدم 
حضور هاتگرام و طاگرام در بــازار به بروز اختال 
در روند مهاجرت کاربران به پیام رســان های داخلی 
اعتــراض کرده انــد و از مرکز ملــی فضای مجازی 
و ســایر دســتگاه های متولی خواستند که موضوع 
پیام رســان های داخلی را در مناقشــات سیاســی 

وجه المصالحه قرار ندهند.
مدیرعامل پیام رسان ایتا هم به تازگی با اشاره به 
اینکه امکانات سخت افزاری و پهنای باند و همچنین 
توان تکنولوژیک طراحی دو بال فعالیت یک پیام رسان 
هســتند گفت: متاســفانه دولت بال سخت افزاری 
را به پوســته های داخلی تلگرام داده که فاقد توان 

تکنولوژیک هستند.
محســن غفاری با انتقاد از حمایت زیرساختی 
دولت از پوســته های فارسی تلگرام گفت: 2 ماه که 
هیچ 2 ســال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از 

تلگرام را ندارند.
در همین رابطه، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور روز گذشته خاطرنشان کرد: تلگرام می تواند 

پنج مولفه امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد.
به گــزارش خبرگزاری مــوج، جالی گفت: در 
حوادث دی ماه ســال گذشته، فعالیت آشوب محور 
مبتنی بر شبکه های اجتماعی بود که ذهن مخاطب 

نسبت به جهت و هدف، هدایت می شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی:

مهلت پوسته های فارسی تلگرام تمدید نشده است

سرویس اقتصادی-
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان از اعام سیاست های وزارت 
صنعت در مورد قیمت خودروهای مشــمول 
قیمت گذاری و سایر خودروها در ۵ شنبه این 

هفته ۱3 دی ماه خبرداد.
عباس تابــش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، با  اشاره به اینکه کلیه سیاست های 
وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشــمول 
قیمت گذاری و ســایر خودروها 5 شــنبه این هفته 
13 دی ماه اعام خواهد شــد، اظهارداشت: در این 
سیاست گذاری توجه جدی به حقوق مصرف کنندگان 

شده است.
گفتنی است طی هفته های اخیر، خودروسازان 
به شدت پیگیر افزایش قیمت کارخانه ای محصوات 
خود شدند و سرانجام موافقت دولت را جلب کردند 
و از هفته گذشته استارت افزایش قیمت ها را زدند.

شرکت ایران  خودرو با اعام لیست جدید قیمت 
برخی محصوات خود، از افزایش بیش از 20 تا 40 
میلیون تومانی پنج خودروی تولید این کارخانه در 

دی ماه خبر داد.
ایران خودرو در لیســت قیمت های دی 97 پنج 
خودروی »پژو پارس«، »دانگ فنگ اچ 30 کراس«، 

»هایما اس 5«، »دنا پاس« و »پژو 207« را به ترتیب 
22 میلیون، 25 میلیون، 40 میلیون، 23 میلیون و 

23 میلیون تومان افزایش داد.
این شرکت روز شنبه هم موج دوم تغییرات قیمت 
انواع محصواتش را با افزایش قیمت های جدید دنا و 

سوزوکی اجرا کرد.
سایپا هم روز پنجشنبه هفته گذشته قیمت برخی 
محصواتــش را بیش از 50 درصد افزایش داد. تنها 
در یــک مورد، پراید  SE151 معادل  28 میلیون و 
900 هزار تومان قیمت گذاری شد. قیمت این مدل 
از پراید قبل از این گرانی ها، کمتر از 20 میلیون تومان 
بود. مدل های دیگری هم از محصوات این شرکت با 

افزایش قیمت مواجه گردیدند.
این شرکت ها مدعی هستند به علت نوسانات نرخ 
ارز، قیمت تمام شده خودرو افزایش یافته، در حالی 
که پیش از این ادعا می شد بسیاری از این خودروها 
تولید داخل هستند. بنابراین معلوم نیست چرا باید 
خودروهای پرمشتری خودروسازان اینقدر گران شود. 
وضعیت نابه سامان کنونی نشان می دهد افرادی که 
صنعت خودرو را در دست دارند، در همه این مدت 
به جای بومی ســازی صنعت خودرو، منافع خود را 

دنبال کرده و به واردات مشغول بوده اند.
یکی از معضات خودروسازی، حمایت های بیش 

از اندازه دولت از این شرکت ها است. عاوه  بر اینکه 
واردات خودرو همواره با تعرفه های سنگینی همراه 
بوده و تولید خودروی داخلی هم انحصاری اســت، 
دولت در برابر خواســته های خودروســازان کرنش 

می کند.
در ماجرای اخیر افزایش قیمت ها، وزیر صنعت 
اعام کرد که حسن روحانی با افزایش قیمت خودرو 

مخالف نیست!
همچنین رضــا رحمانی ضمن اشــاره به اینکه 
خودروسازان خودروهایی که مشمول قیمت گذاری 
شورای رقابت نبودند را زیر 5 درصد قیمت بازار عرضه 
می کنند، در اظهارات عجیبی مدعی شــد: این روند 

کاهشی ادامه خواهد داشت!
وی این گونه اســتدال کرد که »برنامه اصلی ما 
افزایش تیراژ تولید است زیرا قیمت ارتباط مستقیمی 

با میزان تولید دارد«.
همانطور که از ســخنان رحمانی پیداست، وزیر 
گفته بــه این خاطر با نرخ های جدید موافقت کرده 
که خودروســازان قیمت ها را پایین بیاورند! ولی چه 
تضمینی هســت که این اتفاق بیفتد؟ اساســا مگر 
خودروســازان در ماجرای گرانی های اخیر با کمبود 
محصول مواجه بودند؟ بــه گفته برخی نمایندگان 
مطلع، در مدتی که ناگهان قیمت خودرو سر به فلک 

کشید، 60 تا 90 هزار خودرو از سوی دو خودروساز 
بزرگ احتکار شده بود. بنابراین به نظر نمی رسد عامل 
گرانی خودرو، کمبود محصول بوده که وزیر صنعت 
به دنبال افزایش تیراژ از طریق افزایش رسمی قیمت 

کارخانه است.
در ضمن، تجربه نشان می دهد که خودروسازان 
به تعهدات خود عمل نمی کنند. بسیاری از مردم که 
قبل از افزایش قیمت ها به پیش خرید خودرو مبادرت 
کرده اند، پس از افزایش قیمت ها با سردرگمی مواجه 
گردیده اند و نگران پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو، 

قبل و بعد از مجوز گرانی اخیر هستند.
عاوه  بر این، بســیاری از مردم که اقساط پیش 
پراخت را هم تسویه نموده اند، در تماس با کیهان و 
سایر رســانه ها، از بدعهدی خودروسازان در تحویل 
به موقع خودروهایشان خبر می دهند. کار به جایی 
رســیده که دو روز قبل سخنگوی سازمان تعزیرات 
حکومتی اعــام کرد: آمار پرونده های شــکایت از 
خودروسازان در 9 ماه اول امسال نسبت به کل پارسال 

افزایش 602 درصدی داشته است.
حال با این ســابقه خودروسازان، چه تضمینی 
هســت که بعد از حمایت های جدیــد دولت، این 
شــرکت ها با عبور از برهه فعلی، باز هم در مســیر 

گذشته برانند و به ریش ملت بخندند؟

با وجود افزایش چندباره قیمت ها از سوی خودروسازان

سازمان حمایت: قیمت های جدید خودرو
 فردا اعام می شود

ســازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعام کرده افزایش سهم 
مسکن در سبد هزینه خانوار شهری قابلیت تأمین مسکن را به حدود 

۱0 سال در سال ۱3۹۶ افزایش یافته است.
بر اســاس گزارش منتشر شده توسط ســازمان برنامه و بودجه، بررسی 
توزیع خانوارها برحسب نحوه تصرف مسکن نشان دهنده کاهش نرخ مالیات 
در کشور طی یک دهه اخیر است، به طوری که نرخ مالیات مسکن از حدود 
68 درصد در ســال 85 به 61 درصد در سال 1395 کاهش یافته است که 
حاکی از کاهش توان تصرف ملکی خانوارهای شــهری در این دوره در کنار 

رشد و جایگزینی بازار اجاره دارد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، بر همین اساس، افزایش سهم مسکن در سبد 
هزینه خانوار شهری قابلیت دسترسی به تأمین مسکن یا توان پذیری آنان را از 
هشت سال در سال 1384 به حدود 10 سال در سال 1396 افزایش داده است. 
شاخص دسترسی به مسکن برای گروه های کم درآمد یعنی دهک های اول 
تا چهارم بین 19 تا 36 سال است، به عبارتی، خانوارهای کم درآمد و به ویژه 
دهک های یک و دهک قادر به تأمین مسکن مناسب نخواهند بود،  از طرفی 
ســهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در گروه های کم درآمد به 40 
درصد می رسد موجب کاهش کیفیت زندگی این گروه ها شده است، این ارقام 
به خوبی نشانگر لزوم دخالت دولت برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد در 
ایران است. این گزارش می افزاید، در مورد هدف های کمی، افزایش مسکن های 
استیجاری و سهم مسکن های حمایتی در سال 96 عملکردی وجود نداشته 
اســت)!( در صورتی که یکی از وظایف دولت در بخش مســکن، در راستای 
جبران شکســت بازار، کمک به دهک های پایین اقتصادی در تأمین مسکن 
است. بنا بر این گزارش، در سال اول، برنامه ششم توسعه سهم صنعتی سازی 

در ساختمان افزایش یافته و اهداف کّمی تعیین شده محقق شده است. 
در همین زمینه، یک کارشــناس دفاتر مشــاور اماک واقع در منطقه 
یک تهران با بیان این که معامات در این منطقه به حدود یک ســوم ســال 
قبل رسیده اســت گفت: فروشندگان به طور دائم قیمت های پیشنهادی را 
بــاا می برند امــا خریدار چندانی وجود ندارد. در  حــال حاضر بجز معدود 
سرمایه دارانی که ملک را به قصد حفظ سرمایه خریداری می کنند، مشتری 

دیگری در بازار وجود ندارد.

بر اساس آمار سازمان برنامه وبودجه
خانه دار شدن مردم 

به طور میانگین ۱۰ سال طول می کشد

عضــو هیئت مدیــره اتحادیــه صنف 
تهران  پوشاک  فروشندگان  و  تولید کنندگان 
گفت: در چند روز اخیر برخی مسئوان و افراد 
در حوزه های مختلف صنعت پوشاک، سعی در 
توقف طرح برخورد با قاچاق پوشاک داشته اند. 

مجید افتخاری در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
با  اشاره به آغاز طرح مبارزه با برندهای محرز قاچاق 
پوشــاک، اظهار داشــت: این طرح با اقدامات ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز از هفته گذشــته 
آغاز و مقرر شــد تا از ابتدای هفته جاری برندهای 
محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق جمع آوری شوند. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان 
و فروشــندگان پوشاک تهران با بیان اینکه براساس 
این طرح، ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
در ســه مرحله اقدام به جلوگیری از عرضه پوشاک 

قاچاق می کند، اظهار داشت: در مرحله اول ستاد با 
متقلبین و عرضه کنندگان پوشــاک قاچاق در بازار 
برخورد می کند.  براین اساس ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق با عرضه کنندگان پوشاک وارداتی که دارای 
تابلوی یک برند خارجی هستند اما فاقد نمایندگی 
بوده و برای اخــذ نمایندگی هم اقدامی نکرده اند و 
همچنین کااهایشــان از مجاری قانونی وارد نشده 

است مبارزه می کنند. 
افتخاری افزود: در مرحله دوم ستاد با متخلفینی 
در زمینه عرضه پوشــاک قاچاق برخورد می کند که 
علی رغم ثبت برند و با داشتن تعدادی فروشگاه برای 
عرضه پوشاک، حتی یک قلم کاا )پوشاک( هم ثبت 
سفارشی نداشته اند و کاایی هم  وارد نکرده اند و در 
مرحله ســوم هم افرادی که ثبت ســفارش واردات 
پوشــاک را انجام داده اند اما دســتورالعمل فعالیت 

برندهای پوشــاک وارداتی که توسط وزارت صنعت 
)در دوره نعمت زاده( اباغ شــد را انجام نداده اند یا 
براساس آن دستورالعمل 20 درصد تولید داخلی را 

بعد از دو سال انجام نداده اند. 
وی ادامه داد: در مرحله اول، مقرر شده که با 100 
فروشگاه محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق برخورد 
شود. دارندگان این فروشگاه ها حدود 40 نفر هستند. 
البته در چند روز اخیر برخی مســئوان و افراد در 
حوزه های مختلف صنعت پوشاک، با بیان اینکه این 
اقدامات منجر به از بین رفتن آرامش بازار می شود، 

سعی در توقف طرح داشته اند. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان 
و فروشــندگان پوشاک تهران با طرح این سؤال که 
چگونه ممکن است؛ جمع آوری متقلبین منجر به از 
بین رفتن آرامش بازار شــود؟ گفت: این افراد یک 

جریان سازمان یافته را تشکیل می دهند که با  دو کلید 
واژه آرامش بازار از بین می رود و بازار پلیسی می شود 
 قصد جلوگیــری از برخورد با برندهــای متقلب را

 دارند. 
افتخــاری با تاکید بر اینکه هر فردی که مخالف 
اجرای طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق است در 
اصل مخالف تولید ملی اســت، افزود: تنها یک برند 
دست سوم عرضه پوشاک ترکیه ای در ایران سال 95 
مبلغ 250 میلیون دار از عرضه پوشــاک در ایران 

درآمد داشته است.
وی با  اشــاره به آمار 2/6 میلیارد داری واردات 
قاچاق پوشاک، گفت: براساس استانداردهای جهانی 
ایــن میزان قاچاق بین 260 تا 500 هزار شــغل و 
براساس آمار وزارت کار این میزان واردات 500 هزار 

شغل را از بین می برد. 

یک فعال صنف لباس خبر داد

سنگ اندازی برخی مسئوان در برخورد با قاچاق پوشاک



گزارش روز
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چهار شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ 
۲۵ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۰

افقی:
1- ظهورش آرزویی اســت که خیل کثیر منتظران آن 
حضرت برایش لحظه شــماری می کنند- رکنی در نماز 
2- کسب آن یکی از بااترین عبادت ها در پیشگاه خداوند 
است- سبزی که سرشار از آهن است 3- رئیس جمهور 
کشور سوریه- از شهرهای مرزی استان ایام- برابر کردن 
و تعادل برقرار کردن 4- الفبای موسیقی- سلطه و نفوذ- 
برتری کسی بر دیگران- اثری از اسکاروایلد 5- زدنی افراد 
متقلب- زائوترسان- خبرگزاری رسمی ایران 6- نمازی 
که آن را حج فقرا نامیده اند- کلمه پرسش از مکان- بندر 
صید مروارید ایران 7- رودی در شمال روسیه- سوره ای 
که انســان ها را به شــور و مشــورت و همیاری دعوت 
می کند- آخرین کلمه قرآن کریم- ورق روزنامه 8- نوعی 
گل- واحد اندازه گیری پتانســیل الکتریکی- گسترش 
دادن 9- از یــاران حضــرت علی علیه الســام که در 
جنگ صفین به شــهادت رسید- خیانت در آن گناهی 
نابخشودنی است- پدر شعر نو 10- رودی که از پاریس 
می گذرد- واحد پول کشــور روسیه- رو به کمال رفتن 
11- مادر سهراب دختر شاه سمنگان- انجمن آن را با 
مربیان در مدارس تشکیل می دهند- جسم مادی بی جان 
12- راز مگوی خانم ها- حیوان بارکش- دارای انعطاف 
13- نور و روشنایی- تابلویی از کمال الملک- خدمتکار 
پیر 14- سازمان تولیدکننده نفت کشورهای عربی- کافر 
و از دین برگشــته- لجبــاز و یکدنده 15- نایب خاص 
حضــرت ولیعصر)عج( در زمان غیبت صغری- در قدیم 

به وزارت اقتصاد می گفتند.

عمودی:
1- کتاب مقدس و با قدمت استان کردستان- از 
وظایف نمایندگان در مجلس شــورای اسامی 
2- قدیمی ترین کتاب مذهبی ایرانیان- تفسیری 
که حضرت آیت اه مکارم شــیرازی از قرآن 
نوشــته اند- گلی خوشبو 3- بزرگ ترین شهر 
گل و خشــت جهان- بندری مهــم در کنار 

شماره 11307 جدو    ل

خلیج فارس- نتیجــه ای که دوطرف را تا پایان 
ماضی  نگه مــی دارد 4- عامت  امیدوار  بازی 
استمراری- روز عرب- نوعی گل- قلم خارجی 
5- نام رســول گرامی اسام)ص( که در انجیل 
آمده اســت- از نمازهای یومیه- درخت زبان 
گنجشــک- واژه ای که در زبان عامیانه معنی 
حقــه و کلک را می رســاند 6- کاری که برای 
رضای خدا انجام  شود- شکاری تیزپا- انگشتی 
در دست 7- گاو کوهی- ژنرال آلمانی که به روباه 
صحرا مشهور شد- از ادات تشبیه 8- عارفی که 
سربدار شد- مال التجاره- نمایشنامه ای از ویلیام 
شکسپیر 9- نوزاد چهارپایان- محلول دارویی 
که از الکل تهیه می شــود- تکرار یک حرف 
10- مادر لر- نام کاخ ســلطنتی حکام کویت- 
حرکتی در بازی فوتبال- حیوان وحشی 11- از 
صفات جالیه خداوند رحمان- عامت جمع در 
زبان عربی- اشــاره یا کنایه و رمز 12- برطرف 
کردن- اولین رئیس جمهور سیاهپوست آفریقای 
جنوبی 13- تونل معروف جاده چالوس- از بایای 
طبیعی- شتابنده 14- از وسایل برقی خودرو- از 
صنایع دستی و صادراتی کشورمان- رود بزرگ- 
ضمیر جایگزین 15- دعایی که شیعیان هنگام 

ذکر نام حضرت مهدی)عج( بر زبان می آورند.

❖

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

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به شماره ثبت ۵۳۲۷۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷8۹۵۹8۰ 

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

برای هر مــورد کوچکی حتی اگر غیرضروری 
باشد، کلی هزینه می کنیم، اما از چک کردن وسایل 
گاز سوز و گرم کننده منزل و محیطی که در آن به سر 
می بریم، غافلیم و حتی در صورت پی بردن به نقص 
سعی می کنیم با کمترین هزینه و بدون حضور نیروی 
متخصص، نقص موجود را به گونه ای َسرسری، رفع 
و رجوعش می کنیم. غافل از اینکه مرگ خاموش با 
هیچ کس شوخی ندارد و هر لحظه در کمین قربانیان 

خود نشسته است.
در یک مغازه اغذیه فروشی محله، متوجه می شوم که 
بخاری مغازه با شیلنگ غیر استاندارد و متعلق به آب! نه 
گاز به لوله گاز شهری متصل شده است. وقتی علت را از 
مغازه دار ســؤال می کنم، وی با دلخوری پاسخ می دهد: 
»هیچی نمی شود، بیست و چهارساعته در مغازه باز است. 
کدام گاز گرفتگی و نشتی؟! اان می دانید همین شلنگ 
مخصوص گاز متری چند است؟ تازه وقتش را ندارم که تا 
ابزار آاتی بروم!« در محل اتصال شیلنگ به بخاری، بستی 
وجود ندارد و دورش یک تکه پاستیک گره زده شده است! 

تلخند مرگ خاموش
 در مراسم عروسی!

هنرمند، مدیرعامل سازمان آتش نشانی نسیم شهر در 
تشریح جزئیات حادثه رخ داده در مراسم عروسی، می گوید: 
»شب گذشته)8 دی ماه 97( بر اثر نشت گاز مونوکسید 
کربن در یکی از تاارهای عروســی نسیم شهر، 20 نفر از 

مهمانان این مراسم عروسی دچار مسمومیت شدند.
وی با تاکیــد بر حضور به موقع نیروهای ســازمان 
آتش نشانی نسیم شهر در محل حادثه، می افزاید: »با اعام 
این حادثه به آتش نشانی نسیم شهر، بافاصله کارشناسان 
این سازمان جهت بررسی های کارشناسانه به محل حادثه 

اعزام شدند.«
وی همچنین در رابطه با شــرایط افرادی که در این 
حادثه دچار گازگرفتگی شده بودند، توضیح می دهد: »در 
مجموع 26 نفر در این تاار عروسی دچار گازگرفتگی شده 
بودند که 6 نفر در محل درمان و 20 نفر دیگر به بیمارستان 
امام حسین)ع( شهرستان بهارستان منتقل شدند و دیگر 
مهمانانی که عائم جزیی از گازگرفتگی داشــتند، توسط 

کارشناسان به فضای باز هدایت شدند.«
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی نسیم شهر درپایان 
باتوجه به اینکه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن عائمی 
شبیه به سرماخوردگی دارد و فرد را دچار آب ریزش بینی، 
سردرد و سوزش چشم می کند، تاکید می کند: »شهروندان 
باید دقت کنند که اگــر در یک زمان چند نفر در داخل 
یک محیط بســته دچار این عایم شوند، به احتمال زیاد 

در خطر گاز مونوکسید کربن قرار دارند.« 
آمارها درباره تلفات قاتل نامرئی 

چه می گویند؟
طبق اعام وزارت بهداشت در سال گذشته)96(، آمار 
مسمومیت ها در کشورمان باا بوده است. درست است که 
میانگین مرگ ومیر 800 نفر است، اما آمار مسمومیت ها 
صد برابر آن یعنی هشــتاد هزار نفر اســت! حقیقت تلخ 
دیگر این است که با مسمومیت گازگرفتگی حتی اگر فرد 
از پنجه مرگ خاموش برهد، باز هم ممکن اســت دچار 
صدمات شــدید مغزی و عصبی گردد که معموا تا پایان 

عمر گریبانگیر این عوارض خواهد بود.
جواد نوفرستی مدیرعامل انجمن ایمن هشدار می دهد: 
»معموا اولین موج افزایش حوادث گازگرفتگی را با شروع 

هوشیاری در برابر مرگ خاموش و راهکارهای کاهش 
آمار تلفات با گاز منوکسید کربن 

تسلیم پنجه های قاتل نامرئی 
در شبانگاه غفلت 

گالیا توانگر  بخش نخست

سرما شاهد هستیم و موج بعدی نیز در دی ماه رخ می دهد. 
ما امسال به واسطه نوسانات ارزی در مناطق محروم و در 
بین دهک های پایین احتماا شاهد افزایش آمار تلفات با 
گاز مونواکســید کربن باشیم که امیدواریم با کاهشی که 
در نرخ ارز رخ داده، نتایج آن را در کاهش قیمت وســایل 
گرمازای اســتاندارد و پکیج ها شاهد باشیم تا در افزایش 

آمار مرگ و میرها کمتر تاثیر بگذارند.« 
وی در توضیح اقدامات  اشــتباه خانواده ها که منجر 
بــه بروز گازگرفتگی در فضای منزل می شــود، می گوید: 
»برخی خانواده ها به جای استفاده از سرویس کاران، خود 
اقدام به نصب و راه اندازی وســایل گرمایشی می کنند و 
این گونه اقدامات بر افزایش آمار حوادث تاثیرگذارند و از 
طرف دیگر بسیاری از وسایل گرمازا به واسطه استفاده در 
چند ســال، نیاز به تعویض دارند و با کاهش قدرت خرید 
خیلی هــا این کار را انجام نمی دهند و از همان وســایل 

قدیمی استفاده می کنند و این عدم جایگزینی نیز می تواند 
خطرآفرین باشد.«

عایم و هشدارهای گاز گرفتگی را 
جدی بگیرید

هادی نیک روش یک جوان داوطلب آتش نشان برایمان 
در مــورد دایل وقوع گازگرفتگی و مرگ نامرئی برایمان 
می گوید: »بعضا دیده می شــود که در ایام ســرد سال به 
منظور جلوگیری از اتاف انــرژی، خانواده ها ناآگاهانه یا 
تحت تاثیر تبلیغات  اشتباه به پوشاندن کلیه درزهای در و 
پنجره ها اقدام می کنند و راه های خروجی را کیپ تا کیپ 
می بندند. این اقدام  اشــتباه محض است و باید یکی و دو 
راه خروجی برای تبادل هوا در منزل آزاد گذاشته شود.« 
وی درباره مشخصه های گاز مونوکسید کربن توضیح 
می دهد: »گاز مونوکسید کربن گازی بدون رنگ و بو است. 
عمده ترین منبع تولید این گاز سوختن ناقص نفت و گاز 

اســت، ولی اصوا در اثر احتراق هر نوع ماده ســوختنی 
خصوصا در محیط های در بسته و فاقد اکسیژن ممکن است 
تولید شود. استفاده از آبگرمکن یا بخاری های مستعمل یا 
دارای نقــص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون 
عملکرد مناسب در منزل بیشترین موارد ابتا به مسمومیت 

را تشکیل می دهند.«
وی در ادامــه می گوید: »از آنجــا که تمایل این گاز 
بــرای ترکیب با هموگلوبین خون مــا 250 برابر بیش از 
اکسیژن می باشد، لذا با باا رفتن درصد آن در هوای اتاق، 
به ســرعت باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد و اکسیژن 
رســانی به بافت های مختلف بدن از جمله مغز و قلب را 
دچار اختال می نماید که به علت بی رنگ و بی بو بودن این 
گاز، ممکن است وجود آن در محیط تا زمان ایجاد عایم 

مسمومیت شدید مورد توجه واقع نشود.«
این آتش نشان داوطلب درباره عایم مسمومیت با گاز 

مونوکسید کربن توضیح می دهد: »عایم مسمومیت حاد با 
این گاز شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ و احتماا 
درد شکمی و سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغما می باشد. 
در بیماران مبتا به ناراحتی های قلبی ممکن است تشدید 

بیماری یک عامت هشداردهنده باشد.
از سایرعایم مسمومیت می توان به سفتی عضات، 
افزایش تعداد تنفس، کاهش فشــار خــون و گاه تنگی 
مردمک ها  اشــاره کرد. باید توجه داشت که اگر فردی در 
اثر ابتا به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را 
از دســت ندهد، ممکن است دچار نواقص عصبی و روانی 
پیشــرفته نظیر فلج عضوی یا اختال قوای مغزی  شود. 

مسمومیت شدید با این گاز می تواند کشنده باشد.«
هنگام گاز گرفتگی چه کنیم؟

درهنگام گاز گرفتگی بیماران قلبی با پیش اختاات 
شــدیدتری در جسم خود روبرو می شوند. به هر جهت به 
محض مشکوک شدن خود را به اولین پنجره باز برسانید. 
از نشانه های مسمومیت با گاز مونوکسید کربن می توان 
به سردرد، سرگیجه، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و 

نهایتا اغما و مرگ اشاره کرد.
 کارشناس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
کشــور برایمان توضیح می دهد: »اولین و مهم ترین اقدام 
برای نجات فردی که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن 
و ســایر انواع گاز گرفتگی شده، رساندن اکسیژن و هوای 
تازه به فرد است؛ به همین دلیل به محض مشاهده فردی 
که دچار گاز گرفتگی شده، باید پنجره ها را باز کرد تا هوای 
تازه سریعا وارد اتاق شود و در صورت امکان، فرد گاز گرفته 

را به پنجره نزدیک کرد.«
این کارشناس در ادامه می گوید: »سپس منبع نشت 
گاز را باید شناسایی و قطع کرد و سریعا با اورژانس 115 
تماس گرفته شود و در این شرایط، به زنان باردار، کودکان 
و سالمندان زودتر از سایر افراد آسیب دیده کمک شود.«

وی می افزاید: »بافاصله دســتمالی مرطوب جلوی 
دهــان و بینی  باید گرفته شــود تا اطرافیانی که وضعیت 
بهتری دارند دچار گازگرفتگی نشوند و تا رسیدن اورژانس 
هیچ خوراکی یا نوشــیدنی به فرد گاز گرفته داده نشود، 
چون به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می شود.«

نقایص آشکار در وسایل گرمایشی
مکش نامناسب یا عدم مکش لوله های بخاری گازی 
یا نفتی، سوختن ناقص نفت بخاری، بد کار کردن شومینه 
گازی یا سوختن ناقص شومینه هایی که سوخت آنها چوب 
است، سوختن ناقص زغال در منقل هایی که برای کرسی 
استفاده می شود، بد کار کردن اجاق خوراک پزی، سوختن 

ناقص یا نامناســب آبگرمکن ژنراتورهای خانگی و در جا 
کار کردن خودرو در پارکینگ دربســته، از دایل عمده 

مسمومیت با گاز منوکسید کربن است. 
محمد بیــگ زاده یک تعمیرکار متخصص وســایل 
گرمایشی منازل می گوید: »استفاده از از وسایل گرمایشی 
اســتاندارد، اطمینان از مکش کامل و مناســب لوله های 
بخاری، بازبینی صحت کار وســایل گرمایشی و باز بودن 
مسیر دودکش ضروری است. همچنین از وسایل گازسوز 

و گرمایشی بدون دودکش نباید استفاده کرد.«
وی در تکمیــل توصیه های ایمنی خــود می گوید: 
»دودکش  بخاری هر چه کوتاه تر و مســتقیم باشد، بهتر 
اســت و دودکشهای  باای پشــت بام باید دارای کاهک 
مخصوص باشند و حداقل 75 سانتی متر از سطح پشت بام 
بااتر باشــند. در فصل سرما همه روزنه های جریان هوا  را 
در منزل یا محیط کار مسدود نکنید. از نصب آبگرمکن در 
حمام خودداری شود و نحوه استفاده از وسایل گرمازا را بر 

اساس اقتضای سن فرزندان،  به آنها بیاموزید.«
خطر گازگرفتگی در خودرو

مــوارد زیــادی از مســمومیت های کشــنده با گاز 
منوکسیدکربن در رانندگانی گزارش شده است که برای 
گرم کردن خودروی خود در فصول سرد سال از گاز پیک 

نیکی استفاده کرده اند.

حضور در گاراژهای در بسته که در آن اتومبیل با موتور 
روشن وجود دارد، خطر بروز مسمومیت با منوکسیدکربن 

را همراه دارد.
در ساعت 13:19 ظهر یک مورد حادثه محبوس شدن 
داخل خودرو در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج 

به سامانه 125 سازمان آتش نشانی اطاع داده می شود.
در محل حادثه مشاهده می شود یک دستگاه خودروی 
خاور که از شــهرهای غربی به آن محل آمده بوده، ظاهرا 
شب گذشــته به دلیل سردی هوا، خودرو را در گوشه ای 
از خیابان پارک و درها و شیشــه های آن را محکم بسته 
است و یک دستگاه گاز پیک نیکی را در داخل اتاقک این 
کامیون روشــن کرده و تا زمانی که آتش نشانان به محل 

حادثه می رسند شعله این گاز پیک نیک روشن بود. 
آتش نشانان به سرعت درها و شیشه های ماشین را باز 
کرده و راننده را که کاما بی حال بود، خارج کرده و تحویل 

عوامل اورژانس می دهند.
پس از بررسی ها مشخص شد این راننده چند ساعتی 
است که جان خود را از دست داده است. به رانندگان محترم 
توصیه می کنیم هیچ وقت برای گرم کردن اتاقک خودروی 
خود از پیک نیک استفاده نکنند، چراکه این کار هم باعث 
بروز آتش سوزی در خودرو و هم باعث گازگرفتگی آنها شده 

وجان آنها را به خطر می اندازد.

* طبق اعام وزارت بهداشت 
در سال گذشته)96(، آمار 

مسمومیت ها در کشورمان باا 
بوده است. درست است که 

میانگین مرگ و میر 800 نفر 
است، اما آمار مسمومیت ها 

صدبرابر آن یعنی هشتاد هزار 
نفر بوده است.
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6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

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

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/8/10 
و مجــوز شــماره 129=14/53/1302/24339 مــورخ 
97/6/19 پلیــس اطاعــات و امنیــت عمومــی ناجا 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای کاظم امجد با کد ملی 
4723520643 به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت 
مدیره، آقای مهدی امجد با کد ملی 0079894968 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم هدی امجد با کد 
ملی 4723735291 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، 
خانم ساجده امجد با کد ملی 4722347301 به سمت 
عضــو اصلی هیئت مدیره و خانــم آاء امجد با کد ملی 
0080090141 به ســمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت 
مدیره و آقایان محمد وکیلی با کد ملی 0082676984 
و اســماعیل جنتی با کد ملی 4723517510 به سمت 

اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. 

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه آ وای مهر ولی اه
 به شماره ثبت ۳۳۲۷۵ و شناسه ملی 

 ۱۴۰۰۳86۷۹۵۲

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 

1396/9/29 و تاییدیــه اداره کل تعــاون کار و رفــاه 

اجتماعی اســتان تهــران به شــماره 972/15/10280 

مورخ 97/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان 

بعنــوان روزنامه کثیراانتشــار جهــت درج آگهی های 

شــرکت انتخاب گردید. آقای حســن میرزاجانی با کد 

ملی 0579805425 و آقــای محمد علیزاده با کد ملی 

0034774574 به ســمت بازرســین اصلی و آقای رضا 

احمدی بــا کد ملی 0579547221 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف کبابی و حلیم 
و آشپز تهران به شماره ثبت ۱۷۳۴۰ و شناسه 

ملی ۱۰۱۰۰6۰۹۴۷۳

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

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

گرفت. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها

و موسسات غیرتجاری 
شهرستان های استان 
تهران

آگهی تغییرات 
شرکت نرم افزار 

و سخت افزار 
ایران سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 6۴۲ 

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۱6۹۷۲۳

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 
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در خیابان ســعدی چند نفر از سربازان 
نیــروی آمریــکا، محمد علــی فرزند 
هادی شــاگرد شیشــه بر مقیم خیابان 
ســرش  که  زده  کتــک  را  خراســان 
فراری اند. ســربازان  و  شــده  مجروح 

پنج نفر از مامورین آمریکایی داخل مرکز گروهان 
شده، نسبت به نگهبان تعرض کرده، تفنگ ژاندارم 
عباس کزازی که نگهبان محوطه بوده گرفته با 
سرنیزه تفنگ شروع به کتک زدن او نموده اند.

گزارش پاسبان چهارراه سید علی 
از شرارت سربازان آمریکایی

سند:
شهربانی کل کشور 

سرکانتری 
تاریخ 22/10/24

شماره 5191/63033/ب
وزارت کشور

گزارش شــماره 11616 کانتری 2 راجع به رفتار ســربازان 
نیروی آمریکا ذیا معروض می گردد، مراتب نیز به دژبانی مربوطه 

اعام گردیده است:
ســاعت 24 روز 22/10/12 غامرضا زارتش، پاسبان درجه 3 
شماره 1146 پاس چهارراه سیدعلی تلفنا اطاع داد، مشغول انجام 

پس از خروج از دفتر پیگیری، 
هراس عجیبی داشتم، قضایا خیلی 
پیچیده شــده بود. آن شــب تا 
نزدیک های صبح منزل آقای امام 
بودیم، البته به جز من تعدادی از 
بچه های مشارکت هم بودند. ظاهراً 
بین ساعت 9 تا 10 ]عاطفه امام[

یک بار تمــاس تلفنی گرفته بود 
ولی بعداً موبایلش خاموش شده 
بود. از مراکزی که معمواً اقدام به 
دستگیری می کنند سؤال کردیم 
کســی جواب نداد، همه موکول 
کردند به فــردا صبح. ظاهراً فردا 
صبح از یک شماره تلفن عمومی 
با منزل شان تماس می گیرد و خبر 
ســامتی خود را می دهد. شماره 
تلفن در محدوده شهر ری بود، به 
هر حال همه نگران حال او بودیم و 
پیگیر که شب، زمان افطار از حرم 
امام به مادرش زنگ می زند که او 
را در بهشــت زهرا رها کرده اند و 
ربایندگان رفته اند. مادرش خبر را 
به آقای محمودیان هم داده بود. 
آقای محمودیان زودتر از همه به 
بهشت زهرا رفته بود. من هم که 
مطلع شدم سر سفره افطار بودم. 
نیمه کاره افطار را رها کردم و رفتم 
منزل جواد امام. اول می خواستم 
مستقیم بروم بهشت زهرا گفتند 
نه بیایید منزل ما تا دسته جمعی 

برویــم. وقتی رفتــم منزل جواد 
امــام، تقریباً همه مشــارکتی ها 
جمــع بودند. خانم هــا مجردی، 
علی میردامادی، خوربک، سحابه 
و عده ای دیگر. من، برادر خانم و 
خانم جواد امام و یکی از دوستان 
جواد امام که اسم او را نمی د انم به 
سمت بهشت زهرا حرکت کردیم. 
وقتی رسیدیم بهشت زهرا، آقای 
محمودیان، عاطفه را برای تشکیل 
پرونده برده بــود کانتری حرم. 

کانتری حــرم بازجویی اولیه را 
کرده بود و برای آزاد کردن عاطفه 
گفته بود باید مادرش بیاید که ما 
حدود ساعت 10 بود رسیدیم حرم 
امام؛ عاطفه بدون چادر و با مقنعه 
پــاره در کانتری حرم بود. من با 
دوســت آقای جواد امام که ما را 
برده بود و خانم جواد امام و عاطفه 
و برادر ایشــان برگشتیم تهران 
منزل جواد امام. همه جمع شده 
بودند، تقریباً همه مشــارکتی ها 
بودند؛ خانم عرب ســرخی، خانم 
تاج زاده، خانم شهاب طباطبایی، 
خوربک، سحابه و پدر و مادربزرگ  
و دایی هــای عاطفه، و چند تن از 
دوستان آقای جواد امام که نام آنها 
را نمی دانم و خانواده میردامادی. 
عاطفــه وقتی شــروع به تعریف 
کردن ماجرا کرد من فهمیدم که 
حرف های او ضد و نقیض اســت. 
حالم بد بود. بدتر شــد، به آقای 
محمودیان گفتم حرف های عاطفه 

ضد و نقیض است. این کار ممکن 
است ساختگی باشد ولی او گفت 
نه، ولی آخر صحبت های عاطفه 
مــن در چهره همه این شــک را 
مشاهده می کردم. به هر حال من 
تا پایان ماجرا نماندم و چون خسته 
و منگ بودم از منزل ایشان خارج 
شدم. فردای آن روز که عاطفه را 
به پلیس امنیت احضار کرده بودند، 
آنها هم گفته بودند که حرف های 
ایشان جور در نمی آید. بعد از آن 

ظاهرا مادرش به این نتیجه رسیده 
بــود که قضیه یک بازی کودکانه 
بود که اطاعیــه  تکذیبیه آن از 
خبر 20:30 پخش شد. ماجرای 
عاطفه و آنچه تعریف کرد سبب 
شد که ما هم قید دفتر را بزنیم و 
بزرگ ترین کار مثبت زندگی مان 
را با تعطیل کردن دفتر، هر چند 
تلخ و پرهزینه انجام دهیم و اینک 

تاوان پایان کارمان را می دهیم.
ایــن نکته را هــم بگویم که 
عاطفه وابســتگی شدید به دختر 
آقــای بختیــاری، دختــر فریبا 
مهاجر که هم اکنــون در آمریکا 
به ســر می برد داشت. گویا دختر 
آقــای بختیاری قصــد رفتن به 
پیــش مــادرش را دارد؛ از طرف 
دیگر وابســتگی خاصــی هم به 
پسرعموزاده  خلیلی داشت و او هم 
قصد رفتن به فرانسه را دارد. ممکن 
است این بازی کودکانه برای ایجاد 
فرصت برای خروج عاطفه از ایران 

بوده باشد! نمی دانم، ولی از عمق 
صحبت هایی که مادر عاطفه نسبت 
به وابستگی ایشان به آنها می کرد، 
این چنین برداشت می شد، خدا 
داند! من نمی توانم بار گناه آنها را به 
گردن بگیرم در دفتر پیگیری فکر 
می کنم حدود صد پرونده تشکیل 
شده بود که افراد خودشان مراجعه 
کرده بودند. از کارگر ساده خدمات 
بود تا پسر نماینده مجلس. اغلب 
برای معاضــدت حقوقی مراجعه 

داشتند، تعدادی هم نیازمندی های 
مالی داشتند. تعدادی مجروح هم 
بودنــد که تعداد آنهــا حدود ده 
نفر می شــد. سه نفر از آنها خیلی 
وضع مجروحیت شــان وخیم بود 
ولی بقیه قابل ترمیم بودند. البته 
تماس ها و اطاعات تلفنی خیلی 
بیشتر بود که ما به اطاعات تلفنی، 
اگر به دفتــر مراجعه نمی کردند 
ترتیب اثــر نمی دادیم؛ مگر اینکه 
آدرس دقیــق و اطاعــات موثق 
می دادنــد که پیگیری می کردیم. 
تمام کسانی که صحت اظهاراتشان 
محرز می شد اطاعات آنها را وارد 
لیست می کردیم. این اطاعات را 
افراد دفتر هم داشتند، به ویژه خانم 
شریف رازی، آقای بهشتی و آقای 
الویــری. بعضی از اطاعات هم از 
طریق ایمیل یا نامه به دســت ما 
می رســید. بعضی از موارد هم از 
دفتر مهندس به ما ارجاع می شد. 
اغلــب مراجعات به دفتر مهندس 
که مکتوب می شــد، آنها را برای 
پیگیری به ما می دادند. حتما این 
روزهــای آخر کــه زندانی ها آزاد 
شده بودند از جمله: احمدی، نیما 
شعبانی، آریا... و چند نفر دیگری 
که تقریبا مرتب به دفتر می آمدند، 
فردی هم به نام فرید آزاد شده بود 
که گویاخبرنگار یکی از شبکه های 
تلویزیون های خصوصی فرانسه بود. 
خیلی تاش داشت که با مهندس 
و بچه های دفتر مصاحبه داشــته 
باشد، نیما شعبانی با او خیلی جفت 
و جــور بود. من براســاس همان 
اعتقادی که داشــتم نه موضوع را 
به دفتــر مهندس منعکس کردم 
و نه امکان چنیــن کاری را به او 
دادم. ولی در تاش بود که حتی با 
زندانیان آزاد شده گفت وگو داشته 
باشــد. موضوع مال چند روز آخر 
عمر دفتر بود، گفتم جهت اطاع 
این نکتــه را هم از قلم نینداخته 
باشــم؛ البته نام شبکه ای که نام 
برد، اآن به خاطر ندارم ولی تبعه 

فرانسه هم بود.

عاطفه وابستگی شــدید به دختر آقای بختیاری، 
دختر فریبا مهاجر که هم اکنون در آمریکا به ســر 
می برد داشت. گویا دختر آقای بختیاری قصد رفتن 
به پیــش مادرش را دارد؛ ممکن اســت این بازی 
کودکانه بــرای ایجاد فرصت برای خروج عاطفه از 

ایران بوده باشد! 

عاطفه وقتی شروع به تعریف کردن ماجرا کرد من فهمیدم که حرف های او ضد 
و نقیض است. حالم بد بود. بدتر شد، به آقای محمودیان گفتم حرف های عاطفه 

ضد و نقیض است. این کار ممکن است ساختگی باشد ولی او گفت نه.

شرارت بی پایان سربازان آمریکایی
41    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

وظیفه بوده، صدای هیاهو شنیده، به محل واقعه... رفته، بانو طوبی را 
مشاهده که سرش مجروح، در اطراف بازجویی شده، معلوم گردیده 
دو نفر سرباز آمریکایی با سر تعلیمی، نامبرده را زده که کاه و سر 
تعلیمی آنها جا مانده و آنها رفته که تعداد کاه آنها را دژبان آنها 
رسیده، برده اند. لزوما طوبی را به بیمارستان شفا اعزام کرده اند...

در کانتری از طوبی بازجویی نموده، ساعت 21/30 در حین 
عبور از چهارراه سید علی، دو نفر سرباز آمریکایی جلو مرا گرفته، 
خواســتند مرا ببرند. حاضر نشده، بعدا با شاق مرا کتک زده که 
سر و صورتم مجروح گردیده است. طوبی با یادداشت به بیمارستان 
شــهربانی فرستاده شد... و کسی از هویت دو نفر سرباز آمریکایی 

اطاعی ندارد...
رئیس شهربانی کل کشور 

پاسیار 1 سیف19۷
ایجاد اغتشاش در ژاندارمری اندیمشک 

توسط ماموران شرور آمریکایی
سند:

امنیه کل کشور
شماره 14993/ح2
تاریخ 1322/11/3

فوری
وزارت کشور

محترما طبق گزارش هنگ مستقل ژاندارمری راه آهن به استناد 
گزارش گروهان اندیمشــک معروض می دارد: در لیله 22/8/9 دو 
ساعت بعد از نصف شب، پنج نفر از مامورین آمریکایی داخل مرکز 
گروهان شده، نسبت به نگهبان تعرض کرده، تفنگ ژاندارم عباس 
کزازی که نگهبان محوطه بوده گرفته با ســرنیزه تفنگ شروع به 
کتــک زدن او نموده اند. بعدا داخل اتاق آقای مضیقی کارمند راه 
آهن شده... او را از اتاق بیرون می کنند. گروهبان دوم بدر می رود 
کــه آنها را از اتاق خارج نمایــد، او را هم کتک می زنند. لذا خانم 

مضیقی را وحشت برداشته که فعا مریض است...
چون خانواده مامورین در اداره سکونت دارند، برای مصون ماندن 
آنان، مامورین ژاندارم به کوتاهی پرداخته و اقدامی ننموده، به تنظیم 
صورت مجلس و اطاع به دژبان نیروی آمریکا اکتفا نموده... ولی 

تاکنون نتیجه مطلوب بدست نیامده...

از ر اپوشانی  که  است  روشن 
پیش آغاز شــده بود. دولت 
وثوق الدولــه وفادارانــه به 
قدرتی کــه آن را برپا کرد و حفظ 
کرد یعنی انگلیسی ها   خدمت کرد. 

دایل ادعاشده درباره قحطی
از نظر ما، جالب ترین وجه ســند ارائه شده به کنفرانس ورسای، 
بحث این ســند درباره قحطی و دایل آن است. این سند با ارجاع 
مختصری به خسارات ایران و »جمعیت تلف شده اش« شروع می  شود: 
با وجود آن که ایران کشــوری بی طرف بوده است، در مقایسه با 
کشــورهایی که از سوی یکی از طرفین متخاصم حمایت می شدند، 
خســارت جنگی بیشتری دیده اســت. موضع این کشور به عنوان 
کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته، ایااتش ویران شده و جمعیتش 
تلف شــده به طور مشــابه و به درســتی این حق را می دهد که از 

کشورهای متخاصم طلب غرامت و خسارت کند.
اما به موضوع »جمعیت تلف شده« دیگر اشاره نمی  شود. این سند 

در ادامه می  افزاید: 
در واقع بی طرفی این کشور، نخست از سوی روسیه نقض شده 
و ســپس از ســوی دیگر کشورهای همســایه... برای توضیح بهتر 
موضع ایران، ازم است تاریخ، مختصراً مرور شود تا ثابت گردد که 
چگونه قدرت های خارجــی از راه عدالت و انصاف در روابط خود با 
ایران منحرف شــده اند و چگونه منافع ایران در راستای اهداف آنها 

قربانی شده است. 
در دو پاراگراف بعدی به نقض بی طرفی ایران از سوی روسیه و 
عثمانی پرداخته شده است و همان طور که در فصل دو تشریح شد در 
آنها به کلی این واقعیت نادیده گرفته شده است که بریتانیا نخستین 
کشوری بود که بی طرفی ایران را در 6 نوامبر 1914 نقض کرد و آبادان 
 و پاایشگاه نفت آن و اندکی بعد اهواز و میدان های   نفتی ایران را  اشغال 

کرد.
جنگ میان روس ها   و ترک ها   در وایات غربی ایران ویرانی به بار 

آورده بود. در سند ورسای آمده است: 
بدین ترتیب ایاات همدان، کرمانشــاه، کردستان و آذربایجان 
که غنی ترین و پرمحصول ترین مناطق ایران را تشکیل می  دهند، به 
میدان های   نبرد میان روس ها   و ترک ها   تبدیل شدند. آنها این مناطق 
را غارت کرده، سوزانده و در آنها کشتار کرده و مرتکب تصرف به عنف 
و تجاوز شده اند. شهرها و روستاها بمباران شده، جنگل ها برای تسهیل 
عملیات نظامی و تأمین هیزم تخریب شده، هزاران زن و کودک از 
خانه های شان به دنبال پناهگاه در دشت و کوه رانده شده و در آنجا 
در اثر ســرما و گرســنگی مرده اند. ارومیه که یکی از ثروتمندترین 
شــهرهای آذربایجان است، چند بار غارت و سوزانده شد. هر بار که 
نیروهــای یکی از طرفین درگیر، منطقه ای را به تصرف درآورده اند، 
افســران نیروی پیروز بدترین رفتار آزاردهنده را نسبت به سکنه ای 
که از باج خواهی و وحشی گری نیروهای عقب نشسته جان به در برده 

بودند، روا داشته اند. 
تخریب به دیگر مناطق ایران گسترش یافته بود: 

نــه تنها در مناطقی که میدان معرکه و جنگ بودند بلکه حتی 
در اماکنی که نیروهای استقراریافته هیچ دشمنی هم در برابرشان 
نبوده، مردم از ستم سربازان لطمه دیده اند؛ مثًا در وایات خراسان و 
اصفهان، سربازان روس با ساکنان آنها سوء رفتار داشته اند. در اصفهان، 
مقام های   روس اموال سرشناسان را به نفع پادشاهی روسیه مصادره 
کرده اند؛ در ایالت خراسان، قزاق های   روس خانه ها   را با توپخانه خود 
ویران کرده و در همه جا سکنه را ناچار کرده اند   تا پول کاغذی آنها 

را که به شدت از ارزش آن کاسته شده بود، بپذیرند. 
روس هــا   حتی در هنگام خروج خود از ایــران ویرانی به همراه 

داشته اند: 
پس از تغییر حکومت در روســیه، هنگامی که تصمیم خروج از 
ایران اتخاذ شــد، توحش نیروهای روس که همه انضباط خود را از 
دســت داده بودند افزایش یافت. شهرها، قصبات، روستاها، مزارع و 
در واقع هر جایی که پای آنها به آنجا می رسید، ویران شده و چیزی 
بر جای نمی ماند. همدان و قزوین غارت شدند و افسران روس خود 

اعتراف کردند که قادر به کنترل افراد خود نبوده اند. 
در ادامه آمده است: 

روس ها   بی آنکه خود راضی به وارد آمدن این همه خسارت به ایران 
باشند، باعث بدبختی های   دیگری هم شده اند. آنها در میان ایات جلو 
]آسوریان اطراف وان[ که از ظلم عثمانی ها   گریخته و به ایران آمده 
بودند، ســاح توزیع کردند. این ایات که روس ها تجهیزشان کرده 
بودند، به جنگ با عثمانی ها تشویق شدند و هنگامی که جنگ را آغاز 
کردند، خود را در میان بدترین فجایع یافتند. روس ها پیش از ترک 
خاک ایران، به جای آنکه جلوها را خلع ســاح کنند، باز هم ساح 
بیشتری به آنها دادند و سی قبضه توپ و شماری افسر برای آموزش 
آنها، به جای گذاشتند. بنابراین جلوها توانستند به ویرانگری های خود 
در ارومیه، سلماس و دیگر نقاط ادامه داده و هزاران تن از سکنه، از 

جمله رهبران روحانی را به قتل برسانند. 
همان طور که در فصل دو تشــریح شد، تهاجم ترک ها به غرب 
ایــران در 1916 و نیــز در 1918 در واکنش به تهاجم روس ها به 

غرب ایران )در 1916( و تهاجم انگلیســی ها به شمال عراق و غرب 
ایران )در 1918( و همچنین موضع خصمانه شبه نظامیان مسیحی 

و ایات جلو رخ داد.
عاوه بر تخریب ایران، این سند مدعی است که یک دلیل اصلی 

قحطی بزرگ را یافته است: 
یکی از دایل اصلی قحطی بزرگی که سال گذشته ایران را دربر 
گرفت و موجب از دست رفتن جان هزاران مستمند شد، دقیقاً حضور 
نیروهای خارجی و قســاوت هایی است که آنها مرتکب شدند. قوت 
روزانه بیشتر ایرانیان، نان است. در وایاتی که درگیری های خونبار 
به وقوع پیوســته، کشاورزان یا هاک شدند یا از بذرپاشی و شخم 
زدن زمین هایشان منع شدند. گاوها و بذرشان برای تغذیه نیروهای 

خارجی در همان نقطه مصادره شده اند. 
در این سند مطلقاً هیچ  اشاره مستقیمی به خرید   ارزاق به دست 
انگلیســی ها   و صدور   ارزاق به دست آنها از خراسان و گیان نشده 
است. جالب آن اســت در حالی که ذکری از انگلیسی ها   نمی  شود، 

آلمانی ها   مقصر قحطی شناخته می  شوند: 
اگرچه آلمان همسایه ایران نیست، لکن بخش بزرگی از مسئولیت 
بدبختی گریبانگیر ایران بر عهده اوست. آلمان، عثمانی ها را به تجاوز 
تحریک کرد و مأمورانش در همه جا دسیســه کردند، تخم فســاد 

پراکندند و به مشکات سیاسی دامن زدند.
ســپس درخواست غرامت مطرح می  شود. بار دیگر، انگلیسی ها 

  آشکارا غایبند: 
به طور خاصه، خســاراتی که ایــران در جریان جنگ متحمل 
شده است به ســه گروه تقسیم می  شود: خسارات ناشی از کارهای 
روس ها؛ خســارات ناشــی از کارهای ترک ها؛ و مواردی که آلمان 

مسئول آنهاست.
در این فهرست »خســارات« وارد شده به ایران در اثر اقدامات 

روسیه و عثمانی ها   این گونه آمده است: 
مرگ هزاران ایرانی که در جریان جنگ میان ارتش های   خارجی 

در ایران جان باخته اند. 
دلیل دیگر برای جبران خسارت از سوی روسیه و عثمانی: 

مصــادره انبارهای آذوقه؛ ضبط و تخریــب حجم زیادی غله و 
شــمار زیادی دام که به ترتیب برای غذای مردم و کار کشــاورزی 
مورد اســتفاده قرار می  گرفت، باعث ویرانی زراعت و توقف کشت و 

زرع در زمین ها   شده است. 
با ذکر این موارد، مدعا نامعقول هم می  شود: 

مقامــات روس، میلیون ها   تن برنج ایران را در باکو بدون آن که 
بهای آن تاکنون پرداخته شده باشد، مصادره کردند. 

با توجه به اینکه کل برداشت برنج گیان حداکثر دویست هزار 
تا ســیصد هزار تن بوده است، اشاره به »میلیون ها   تن برنج ایران« 
آشکارا بی معنا بود و به عمد برای تضعیف موضع ایران ذکر شد. دعاوی 

فوق الذکر اظهارات زیر را از سوی وایت در پی داشت: 

حفظ کرد یعنی انگلیسی ها   خدمت کرد. برخی از دعاوی ایران آشکارا 
ناپذیرفتنی است. وایت می  نویسد: 

مثال مورد چهارم از خسارات ایران که گفته شده روسیه موجب 
آن شــده است، یعنی هزینه میلیون ها   تومانی از سوی دولت ایران 
بــرای کاهش عواقب قحطی که عمده آن به خاطر عملیات نظامی 
به وجود آمده بود، عجیب و غریب است. ایرانیان ثروتمند از اعضای 
کابینه و حتی بااتر، در سال گذشته با احتکار غله خود و امتناع از 
فروش آن به مردم گرسنه با این هدف که قیمت گزاف آن را باز هم 
بااتــر ببرند تا خود را ثروتمندتر کنند، به قحطی دامن زدند و این 
اقدام آنها به بهای مرگ هزاران تن از هموطنان خودشــان انجامید. 
نخستین اقدام برای مقابله با قحطی انتصاب مدیرکل ارزاق برژیکی 
در پاییــز 1918 بود و پس از آن حتی برخــی از اعضای کابینه و 
عالی رتبگان در اقدامات ازم برای جلوگیری از بازگشت قحطی، تا 
جایی که ممکن بود کارشکنی کردند. در این بهار دولت چند هزار 
تومانی برای کارهای امدادرســانی در آذربایجان هزینه کرد و چند 
هــزار تومان دیگر نیز از مقام های ایرانی به همین منظور گرد آورد. 
اما تا جایی که می دانیم، این اقدامات تمام کاری است که دولت در 
این باره به انجام رســانده است و باید گفت که سخن از هزینه های 
میلیون ها تومانی از سوی دولت ایران، دست کم گمراه کننده است.

وایت در پایان این گونه نتیجه گیری می  کند: 
ایران، همان طور که پیش تر نیز اعام داشته است، بی تردید در 

جریان جنگ و نیز پیش از آن آســیب دیده اســت و اکنون به نظر 
می رسد تنها فرصت برای ســامان دادن آن و دریافت غرامت برای 
صدمه بزرگی که به آن وارد شده است فراهم آمده است و بسیاری 
از دعاوی مطرح شده از سوی ایران در اوراق پیوست، حقیقتاً کامًا 
درســت است و همه خیرخواهان، تنها می توانند امید داشته باشند 
که این کشور برای خواسته های مشروع خود غرامت کافی دریافت 
نماید. اما در عین حال جای تأســف اســت که این دعاوی مشروع 
باید با بســیاری از موارد نامتعادل ترکیب گردد تا تقریباً در نهایت 
تبعیض، بخت این کشــور برای اجرای عدالت درباره نیازها و حقوق 

واقعی اش برباد رود.

ایران ب کــه  آن  وجــود  با 
کشوری بی طرف بوده است، 
در مقایسه با کشورهایی که 
از ســوی یکی از طرفین متخاصم 
حمایــت می شــدند، خســارت 
اســت. دیده  بیشــتری  جنگی 

 به کلی این واقعیت نادیده گرفته شده است که بریتانیا نخستین کشوری ب
بود که بی طرفی ایران را در 6 نوامبر 1914 نقض کرد و آبادان و پاایشگاه 
نفت آن و اندکی بعد اهواز و میدان های   نفتی ایران را اشــغال کرد.

بازی کودکانه به قیمت  متهم کردن جمهوری اسامی
ماجرای ساختگی بازداشت عاطفه امام از زبان مشاور وقت میرحسین موسوی:

خساراتی که در جریان جنگ مستقیماً به ایران وارد شد، جدی 
بــوده و کارهای روس ها در تخریب بی محابای همه چیز در مســیر 
حرکت ارتششــان از قصرشیرین به قزوین، که من شخصاً به چشم 
دیدم و می توانم درباره شان تضمین بدهم، برای آنکه ایران دادخواستی 
بسیار قوی برای غرامت ارائه کند، کامًا کافی است. بی آنکه اظهاراتی 
چنین گمراه کننده و نادرست نظیر آنچه که در دعاوی فعلی وجود 

دارد، مطرح شود. 
او می  افزاید: 

همان طور که قبًا گفته شــد، با ماحظه تعهد ایران به اینکه به 
شــرط خروج نیروهای روس از آذربایجــان، برای دفاع از بی طرفی 
خود، علیه عثمانی متوسل به زور خواهد شد، آن کشور در مجموع 
اقدامی مشروع و شرافتمندانه برای پایبندی به این تعهدش به عمل 
نیاورد. برای تعیین میزان غرامت خسارات وارده، فقط یک کمیسیون 

حقیقت یاب صاحیت تصمیم گیری دارد...«

ادعای بعدی در سند ورسای خود خصوصاً رعب آور است: 
هزینه میلیون هــا تومانی دولت ایران برای کاهش تأثیر قحطی 

که بخش زیادی از آن در اثر عملیات نظامی به وجود آمده است.
دولــت ایران که از هرگونه منبع مالی محروم بوده، در وضعیتی 
نبوده است که برای رفع قحطی پولی خرج کند. این واقعیتی است 
که از برخی از اظهارات جانگذار وایت می توان فهمید. به عاوه، ادعای 
صرف آن حجم هنگفت پول برای رفع قحطی، تلویحاً به معنای حفظ 
جان میلیون ها نفر بوده است. پس چگونه است که بخش زیادی از 
مردم ایران از میان رفته اند؟ روشن است که اپوشانی از پیش آغاز 
شــده بود. دولت وثوق الدوله وفادارانه به قدرتی که آن را برپا کرد و 

در خدمــت کدخـــــــدا
نمایندگان ایران در سند ارئه شده به کنفرانس صلح ورسای هیچ اشاره ای به جنایات انگلستان نکردند

بخش پایانی

تصویر صفحه اول نسخه انگلیسی پیمان صلح ورسای 

تلگراف رمز خرم آباد
چندی است مامورین آمریکایی به خانه های اهالی وارد]می شوند، 
به بهانه[ اینکه کاای نیروی آمریکایی دارند، مزاحم می شوند. این 
رویه ایجاد نگرانی ]کرده و اقدام علیه این رویه[  حســن تبلیغات 

مامورین دولت خواهد نمود...
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صحت پور199
ضرب و شتم شاگرد شیشه بری

 توسط سربازان آمریکایی
ســند زیر گزارش دیگری اســت از رفتارهای اابالی گرایانه 
ســربازان آمریکایی با مردم ایران. گزارشی از رئیس شهربانی کل 
کشور به وزارت کشور است مبنی براینکه سربازان آمریکایی این 
بار یک شاگرد مغازه شیشه بری را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. 
سخنی از مســت بودن و یا مسائل دیگر به میان نیامده و دلیلی 
هم برای ضرب و شتم ذکر نشده است. همینطور به طور سربسته 
گزارش شــده که سربازان آمریکایی یاد شده فرار کرده اند، به این 
معنی و مفهوم که قطعا تقصیر درگیری و ضرب و جرح شــاگرد 
شیشه بری متوجه آنهاست و در این میان آنچه قابل تحسین است، 
تعقیب سربازان آمریکایی فراری توسط عده ای از مردم است که در 

شرایط خطرناک درگیری با ارتش  اشغالگر و متجاوز ترس آنها را 
منزوی نکرده و برای دفاع از هموطن خود بپا خاسته و برای تنبیه 

آمریکایی های متجاوز و یاغی، به تعقیب آنها می پردازند. 
سند:

اداره کل شهربانی
اداره سر کانتری

تاریخ 24/3/8
شماره 64-12605

وزارت کشور
گزارش شماره 2546 کانتری 2 ذیا معروض می گردد. مراتب 

نیز به داره دژبانی نیروی آمریکا در تهران اعام شده است:
ساعت 22/30 روز 24 /24/2 استوار یکم اعتمادی مامور دژبان 
بخش 2 گزارش داد در خیابان سعدی چند نفر از سربازان نیروی 
آمریکا، محمد علی نام فرزند هادی شاگرد شیشه بر مقیم خیابان 
خراســان را کتک زده که ســرش مجروح شده و سربازان فراری، 

چند نفر رهگذر آنها را تعقیب ]کرده اند[...
رئیس شهربانی کل کشور- سرتیپ ضرابی 200

بی بند و باری و اابالی گری و هرزه گرایی اشغالگران 
به دنبال مستی و میگســاری، زن باره گی و هرزگی و روابط 
بی بنــد و بار از دیگر خصوصیــات و ویژگی های ارتش های غربی 
خصوصا انگلیس و آمریکاســت که نتیجه اش در مناطق اشــغال 
شــده ای مانند ژاپن و ویتنام و کره و... دهها هزار کودک نامشروع 
بوده که بســیاری سرنوشــت های نامعلوم پیدا کردند یا به فقر و 
بدبختی افتادند و همچنین میلیون ها زن به دام فحشــاء و فساد 
در غلتیدندکه نتیجه اش هنوز در این کشــورها قابل مشــاهده و 
بعضا موجب باارفتن آمار خودکشــی یــا اعتراضات و تظاهرات 
شده است. دایر کردن مناطق و شهرها و محدوده های فحشاء در 
کنــار پایگاههای آمریکایی در کره و ژاپن موضوع تکان دهنده ای 
است که اســناد آن موجب حیرت جهانیان شد اما از انجمن ها و 
موسســات به اصطاح حقوق بشری صدایی در نیامد. اسنادی که 
در زیر می آید تاش ســربازان آمریکایی برای رواج فساد و فحشاء 
در میان جامعه ایرانی اســت که غیرت ایرانی آن را برنمی تابد و 
حتی باعث می شــود که پاسبان سرسپرده دوران شاهنشاهی، در 

مقابل این امر مقاومت کرده و بایستد.

صفحه 6
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۰

تصویری از می گساری و خوش گذرانی اشغالگران در ایران

۸   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

رئیس عملیات ژاندارمری کل کشور 
سرهنگ همایون198

گزارش مزاحمت نیروهای آمریکایی برای اهالی خرم آباد
سند:

وزارت پست و تلگراف و تلفن
اداره دفتر

شعبه مرموزات



صفحه 7
چهار شنبه ۱۲ دی ۱۳۹7 

۲۵ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۰
شهرستان ها

Shahrestan@Kayhannews.ir

یادداشت خبرنگار

معاون وزیرراه و شهرســازی و رئیس  ســازمان راهداری 
وحمل ونقل جاده ای کشــور گفت: یکصد کیلومتر از جاده های 
مینودشت، گالیکش، کاله و مراوه تپه در شرق استان گلستان 

بهسازی و روکش آسفالت می شود. 
عبدالهاشم حسن نیا در حاشیه سرکشی از جاده 55 کیلومتری کاله 
به مجتمع زیارتی گردشگری خالدنبی)ع( این شهرستان، همچنین به 
ضرورت تبدیل 20 بریدگی گلســتان به دوربرگردان عریض  اشاره کرد 
و گفت: این طرح با 400 میلیارد ریال اعتبار وزارت راه و شهرســازی 

و با هدف ایمن شدن هر چه بیشتر جاده های استان اجرا خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: تاکنون برای اجرای این پروژه 

100میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
نماینده مردم مینودشــت، گالیکــش، کاله و مراوه تپه در مجلس 
شــورای اسامی هم به محرومیت زیربنایی شرق گلستان  اشاره کرد و 
گفت: این منطقه با وجود نقش آفرینی در تولید محصوات اساســی و 
استراتژیک زراعی و دامی محرومیت زیادی در بخش جاده های شهری 

و روستایی دارد.
شهرام کوسه غراوی افزود: یکی از نتایج از محرومیت ها، وقوع حوادث 
فراوان جاده ای و وارد شدن خسارت های مالی و جانی فراوان به ساکنین 

این منطقه است.
محمد حمیدی فرماندار کاله نیز خواســتار تســریع در بهسازی 
و روکش آســفالت جاده30 کیلومتری ســوار و یل چشمه و مسیر 35 

کیلومتری مجتمع زیارتی و گردشگری خالدنبی شد.
زیارتگاه خالد نبی یکی از اماکن زیارتی مهم در شرق استان گلستان 
محســوب می شود و همه ســاله بویژه در فصل بهار میزبان گردشگران 

داخلی و خارجی است.

اســتان سمنان گفت:  راه  رئیس  پلیس 
جاده های سمنان کشش تردد میلیونی زائران 

حرم رضوی را ندارد. 
سرهنگ »تقی کبیری« در حاشیه رزمایش طرح 
زمستانه با  اشاره به اینکه طرح زمستانه پلیس راه 
و راهور استان ســمنان از 22 آذرماه آغاز و تا 22 
اسفند ادامه خواهد داشت اظهار داشت: تمرکز ما در 
طرح زمستانه بر چهار گردنه آهوان، خوش ییاق، 

بشم و گردنه فواد محله خواهد بود.
وی، از کاهــش 13 درصدی تلفات جاده ای در 
طرح تابستانه پلیس راه استان خبر داد و به افزایش 
دو درصدی قربانیان سوانح رانندگی در هشت ماهه 
امسال  اشاره و بیان کرد: رشد بی سابقه تردد وسایل 

نقلیه از محورهای استان به ویژه در تعطیات اربعین 
و 28 صفر امسال یکی از عوامل اصلی افزایش تلفات 

جاده ای بوده است.
رئیس  پلیس راه اســتان سمنان، از وجود 19 
نقطه حادثه خیــز و 43 منطقه پر تصادف و دارای 
تصــادف در محور های اســتان خبــر داد و گفت: 
جاده های سمنان کشش تردد میلیونی زائران حرم 

رضوی را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه بهســازی محورهای مهم 
و بین المللی استان سمنان عزمی ملی را می طلبد 
تصریح کرد: 60 تیم پلیس راه به صورت شبانه روزی 
و بدون وقفه در محورها و گردنه های استان سمنان 

مستقر خواهند بود.

آذربایجان  پــرورش  و  آموزش  مدیرکل 
غربی گفت: بیشترین بازماندگان از تحصیل 
آذربایجان غربی را دختران تشکیل می دهند.
ابراهیم محمدی افزود: طبق آمار خام 53 هزار و 
28۷ نفر بین شش تا 16 سال، باز مانده از تحصیل 
در آذربایجان غربی شناســایی شــده اند که سهم 

دختران در این آمار بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه 68۷4 بازمانده از تحصیل 
که محل تولد و تحصیلشــان در آذربایجان غربی 
است در سال های اخیر در مقطع ابتدایی شناسایی 
شده اند، تصریح کرد: از این تعداد امسال 643 نفر 

با اقدامات ازم جذب شده و سرکاس هستند.
وی ادامــه داد: برای جــذب 4۷0 دانش آموز 
بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی 3000 میلیون 
ریال، برای جذب هزار نفر در مقطع متوســطه اول 
12 میلیارد ریال و برای جذب 1100 نفر در مقطع 
متوسطه دوم 1650 میلیون ریال اعتبار ازم است.
مدیر کل آموزش و پــرورش آذربایجان غربی 
خاطرنشان کرد: شهرهای سلماس، مهاباد، خوی، 
پیرانشهر و سردشت بیشترین بازمانده از تحصیل در 
مقطع ابتدایی و خوی، سلماس، میاندوآب بیشترین 
بازمانده از تحصیل در مقاطع تحصیلی متوسطه اول 

و دوم استان را به خود اختصاص داده اند.
وی افــزود: در آذربایجان غربی 12 مدرســه 
تک دانش آموزی و 122 مدرسه زیر پنج دانش آموز 

و 3200 کاس چند پایه فعال هستند.

»حمید مسرور« شهروند کازرونی در استان 
فارس اقدام به کاشــت مرکبات از نوع پرتقال، 
لیموشیرین و نارنگی بر پشت بام منزل خود کرد.

این شهروند کازرونی گفت: هدف من از این اقدام 
بردن فضای سبز به پشت بام برای زیبایی وهمچنین 

کسب درآمد است. 
مسرور افزود: اقدام به کاشت حدود 50 اصله درخت 
پرتقال، لیمو شیرین و نارنگی دریک فضای 140متر 
مربعی از پشت بام منزل کردم که امسال حدود 50 تا 
۷0 کیلوگرم میوه از هر درخت می توان برداشت کرد. 
وی گفت: چون خودم اســتاد بنا هســتم به طور 
حساب شده و برروی ستون ها و شناژهای مقاوم اقدام 
به کشت درخت کرده ام که هیچ گونه فشاری برسقف 

وارد نمی شود. 
ایــن شــهروند کازرونی بیان کــرد: میوه این 
درختــان بطور کامل ارگانیک و بدون اســتفاده از 
کودهای شــیمیایی تولید شده و نحوه آبیاری آنها 

قطره ای است. 
وی گفت:پشــت بام منزل ما بسیار سبز و دیدنی 
اســت و برای استفاده خود و اقوام از این فضا استفاده 
می کنیم که هوای خوبی دارد و نیاز به رفتن باغ نداریم.

صالح آباد خراسان رضوی 
شهرستان شد

بیست و نهمین شهرستان خراسان رضوی با نام صالح آباد 
دایر شد.

سرپرست استانداری خراسان رضوی در نخستین نشست شورای 
اداری شهرســتان تازه تاسیس صالح آباد بیان کرد: یکی از مهم ترین 
برنامه های پیش رو در این شهرستان استقرار هرچه سریعتر ادارات 

دولتی است.
قربان میرزایی بیان کرد: استفاده بجا از نیروهای بومی و منطقه ای 
در چارچوب قانون در بدنه دستگاههای دولتی شهرستان یکی دیگر 

از موضوعاتی است که به جد دنبال آن هستیم. 
وی همچنین گفت: با توجه به کمبود برخی زیرساختهای ازم 
در شهرستان نوپای صالح آباد مدیران اجرایی این شهرستان باید خود 

را برای خدمت رسانی به مردم آماده کنند. 
شهر صالح آباد واقع در فاصله 90 کیلومتری شمال شرقی تربت 
جام، با هشت هزار و 625 نفر جمعیت در قالب دو هزار و 198 خانوار 
در فاصله 1۷4 کیلومتری جنوب غربی مشــهد قرار دارد. شهرستان 
جدید صالح آباد دو بخش، 81 روســتا با جمعیت باای 20 خانوار و 

11 روستای زیر 20 خانواری دارد.

کمک 10 میلیون تومانی
 برای جابجایی خانه های تخریب شده

ساری- خبرنگار کیهان:
بنیاد مســکن انقاب اسامی مازندران 10 میلیون تومان 
تســهیات باعوض به خانه های تخریب شده ناشی از سیل 

اخیر پرداخت می کند.
محمد خانی مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی مازندران گفت: 
10 میلیون تومانی کمک باعوض برای تعمیر خانه های تخریب شده 
ســیل اخیر و 10 میلیون تومان کمک باعوض برای جابجایی این 

منازل به خانوارها پرداخت می شود.
وی افزود: برای واحدهای مسکونی روستایی عاوه بر تسهیات 
باعوض، 35 میلیون تومان وام با کارمزد 4 درصد پرداخت می شود.

خانی با بیــان اینکه درحال حاضر در انتظار دریافت فهرســت 
متقاضیان از سوی آب منطقه ای و فرمانداران هستیم، گفت: از مردم 

تقاضا داریم در حاشیه و حریم رودخانه  ها ساخت و ساز نکنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی مازندران افزود: برای ساخت 
واحدهای احداثی در شــهرها هم عاوه بر 10 میلیون تومان کمک 
باعوض برای جابجایی این منازل، 11 میلیون تومان کمک باعوض 

برای تعمیر و 50 میلیون تومان وام 4 درصد در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 2 میلیون تومان کمک باعوض معیشتی 
و 2 میلیون تومان کمک باعوض تعمیر واحد مسکونی به خانوارهایی 
که منازل آن ها در سیل خسارت دید پرداخت شد، گفت: این تسهیات 

به 2 هزار و 100 نفر پرداخت شد و همچنان ادامه دارد.
خانی افزود: بانک مرکزی هم به 6 بانک عامل اعام کرد تا براساس 
خسارتی که واحدهای مسکونی وارد شد، تسهیات بانکی تا سقف 12 
میلیون تمان برای تعمیرات به خسارت دیدگان سیل پرداخت شود.

اهواز - خبرنگار کیهان:
اداره کل میراث فرهنگی خوزســتان در 
راستای احیاء بناهای تاریخی و بهره برداری از 
آنها به مالکان و متقاضیان سرمایه گذاری در 

این بناها تسهیات ارائه می دهد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان با اعام 
این خبر افزود: این تسهیات در راستای حفاظت، 
مرمت و احیای آثار ارزشــمند تاریخی - فرهنگی 
و توســعه گردشــگری پایدار و ایجاد اشــتغال و 
سرمایه گذاری برای پویایی و باززنده سازی بناهای 

تاریخی سطح استان خوزستان پرداخت می شود.
محمدحسین ارسطوزاده ادامه داد: سرمایه گذاران 
واجدشرایط می توانند برای احیاء بناهای تاریخی، 
با بهره گیری از تســهیات بانکی کم بهره، به اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 

خوزستان مراجعه کنند.

ساری - خبرنگار کیهان:
معاون امور باغبانی جهاد کشــاورزی مازندران از آغاز 

برداشت گل نرگس در 48 هکتار از باغ های استان خبر داد.
موائی گفت: پیش بینی می شود 5۷ میلیون شاخه گل نرگس از 

باغ های استان برداشت شود.
وی با بیان اینکه نرگس کاران مازندرانی در حال حاضر هر شاخه 
گل نرگس را به طور میانگین 110 تومان در ســر مزرعه به فروش 
می رسانند افزود: در حالی که قیمت هر شاخه گل نرگس برای انتقال 

به بازار مصرف تهران ۷00 تا 1000 تومان است.
معاون امور باغبانی جهاد کشــاورزی مازندران گفت: گل نرگس 
مازندران به بازار استان های تهران، گیان، گلستان و خراسان ارسال 

و بخشی از آن نیز در داخل استان عرضه می شود.
موائی با بیان اینکه مازندران بعد از استان های فارس و خوزستان 
رتبه ســوم کشــور را در تولید گل نرگس دارد، افزود: بیش از 320 
بهره بردار در مازندران به کشت گل نرگس اشتغال دارند و ساانه برای 
3هزار و 500 نفر در مراحل مختلف تولید این محصول از کاشت تا 

برداشت اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.

همدان- خبرنگار کیهان:
گفت:  همدان  اســتان  انتظامی  فرمانده 
از  کاهبرداری  جرایم ســایبری،  متاسفانه 
عابربانک ها و یا مزاحمت ها در فضای مجازی 
رو به افزایش رفته است که ازم است مردم 
هوشیاری بیشتری در این رابطه داشته باشند.
سرتیپ بخشعلی کامرانی صالح در جمع اصحاب 
رســانه با بیان اینکه هر هفته حداقل 300 تا 400 
راس دام قاچاق در اســتان توقیف می شــود اظهار 
کرد: به دلیل به صرفه بودن قیمت دام در مرزهای 
غربی برای کشــورهای همســایه اغلب دامداران 
یا فروشــندگان دام دســت به قاچاق احشام زده و 

زمینه ساز گرانی گوشت می شوند.
وی بیان کرد: اســتان همدان در حوزه تامین 
امنیت و برقراری مســایل انتظامی در کشور رتبه 
سوم را بین پلیس های کشور دارد و اشراف اطاعاتی 

گسترده ای بر فعالیت باندهای مواد مخدر داریم.
وی همچنین عنوان کــرد: در تصادفات فوتی 
برون شهری 14 درصد و در تصادفات درون شهری 

4 درصد کاهش داشته ایم.
وی افزود: از ســال گذشته طرح ارائه خدمات 
پلیس 110 در استان به صورت متمرکز اجرا می شود 
که پلیس برای افزایش خدمات خود سامانه دریافت 
پیام های مردمی را به سامانه جی آی اس مجهز کرده 
اســت و به سرعت محل وقوع حادثه را شناسایی و 

خدمات دهی می کند.

نماینده مردم رشــت در مجلس از  جاری 
شــدن رســوبات و انباشــت آن در تااب 
بین المللی انزلــی خبر داد و گفت: عمق این 
تااب در گذشــته های دور به پیش از 6 متر 
می رســید اما در حال حاضر به مقدار بسیار 

زیادی کاهش پیدا کرد .
  جبار کوچکی نژاد اظهار داشت: به علت پدیده 
مهاجرت، جمعیت گیان به سرعت در حال افزایش 
است  بنابراین مسئوان مربوطه باید برای این موضوع 
که قطعاً در آینده معضات زیادی را برای این استان 

ایجاد می کند تدبیری بیاندیشند.
وی با بیان اینکه گیان پیرترین استان کشور 
محسوب می شود عنوان کرد: طبق آمارهای رسمی 
و اعام نظر وزارت بهداشت و درمان رشد جمعیتی 
گیان تقریباً به صفر رسیده است بنابراین افزایش 

جمعیتی که در حال حاضر شــاهد آن هستیم به 
علت پدیده مهاجرت اتفاق افتاده است.

نایب رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس علت وقوع مشــکات عدیده در بروز انواع 
سیاب های ویرانگر در گیان را متذکر شد و گفت: 
به علت افزایش ساخت  و سازها، از بین رفتن اراضی 
جلگه ای و مرتع  و عدم ساماندهی رودخانه ها وقوع 
انواع حوادث غیرمترقبه از جمله سیاب ها در گیان 

شدت گرفته است.
کوچکی نژاد تخریب گســترده ییاقات استان 
گیان و شهرک سازی در آن ها را بسیار نگران کننده 
اعام کرد و ابراز داشت: برای جلوگیری از وقوع سیل 
و حوادث ویرانگــر طبیعی در گیان باید عاوه بر 
اجرای طرح های آبخیزداری و ساماندهی رودخانه ها 
و تااب جلوی هرگونه تخریب اراضی نیز گرفته شود.

ساری- خبرنگار کیهان:
یــک متهم نکایی بــه تهیــه لوازم التحریر برای 

دانش آموزان نیازمند محکوم شد.
حســین بریمانی ورندی رئیس کمیته امداد امام خمینی 
نکا گفت: با تفاهم صورت گرفته بین کمیته امداد امام خمینی 
نکا و دادگستری این شهرستان مقرر شد حکم های جریمه و 

حبس به خدمات قابل ارائه به نیازمندان شهرســتان توســط 
قضات تبدیل شود.

وی افزود: به دستور قاضی پرونده، مبلغ چهار میلیون ریال 
برای تامین لوازم التحریر دانش آموزان بی بضاعت رای صادر شد 
که مبلغ فوق به حســاب کمیته امداد امام شهرستان از سوی 

محکوم علیه واریز شد.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس 
خبرگان رهبری:

نباید آب چهارمحال و بختیاری
 برای آبیاری چمن استانی دیگر استفاده شود

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان 
رهبری از اینکه منبع آبی این اســتان که معیشت مردم آن 
را تامین می کند برای آبیاری و چمن اســتانی دیگر صرف 

می شود، انتقاد کرد.
آیت اه علیرضا اســامیان که در گفت وگو با خبرنگاران سخن 
می گفت افزود: مســئله آب تبعات زیــادی از جمله ملی، فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی دارد و این موضوع صرفا مربوط به این اســتان 

نیست.
وی با اشاره به اینکه بقای استان چهارمحال و بختیاری وابسته به 
کشاورزی و دامپروری است اضافه کرد: اگر آب در این استان نباشد 
معیشــت از بین می رود و مردم استان مجبور به مهاجرت به دیگر 

شهرهای کشور می شوند.
اسامیان ادامه داد: هم اکنون برخی از روستاهای استان بختیاری 
با تانکر آبرسانی می شوند که این موضوع زیبنده نظام اسامی و استان 

به عنوان تولیدکننده آب نیست.
اسامیان با تاکید بر اینکه ابتدا باید آب آشامیدنی مردم تامین 
شــود و اجرای طرح های عظیمی که باعث خشک شدن چشمه ها، 
رودخانه ها و کمبود آب می شود درست نیست، عنوان کرد: چرا باید 
آب مردمی که معیشت آنها در گرو آن آب است برای آبیاری چمن های 

یک استان دیگر مصرف شود.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
اعام کرد که بیمارســتان های اســام آباد 
غرب، ســرپل ذهاب و قصرشیرین در مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه هم اکنون در دست 

ساخت است. 
سیدحســن قاضی زاده هاشمی در مراسم تجلیل 
از خیران ســامت در هتل کسری قصرشیرین افزود: 
بیمارســتان اســام آباد غرب در زلزله سال گذشته 
تخریب شد که اکنون توسط اداره کل راه و شهرسازی 

در حال مقاوم سازی است.

وی افزود: همچنین بانک های خصوصی کشــور 
تعهد کرده اند بیمارستان جدیدی در شهرستان اسام 

آبادغرب بسازند.
وی اظهار داشت که خیران شهرستان کاشان نیز در 
سرپل ذهاب ساخت یک بیمارستان را تعهد کرده اند که 
 اان مشغول کار هستند و تا 2 سال آینده به اتمام می رسد.

وزیر بهداشــت در ادامه گفت که وزارت بهداشت در 
شهرستان ثاث باباجانی نیز یک بیمارستان در دست 
ســاخت دارد که پیمانکار آن مشــکل دارد و باید 
خلع شــود و از استاندار کرمانشاه درخواست کمک 

بیشتری داریم.
قاضــی زاده هاشــمی در ادامه افــزود: عملیات 
اجرایی بیمارســتان روانسر نیز هفته آینده شروع می 
 شــود و بیمارســتان پاوه هم در مرحله پایانی است.
وی اضافه کرد که تجهیزات مورد نیاز بیمارستان پاوه 

خریداری شده و در کرمانشاه دپو شده است.
وی بر مقاوم ســازی واحدهای مسکونی در استان 
کرمانشــاه تاکید کرد و گفــت: دولت و مجلس برای 
مقاوم ســازی اماکن مســکونی و دیگر واحدها تاش 

بیشتری کنند.

برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شــرکت   
استان اردبیل گفت: این شرکت برق تولیدی 
نیروگاه های خورشیدی راه اندازی شده توسط 
اهالی را به قیمت تضمینی خریداری می کند.

حســن محمدی در بازدید از نخستین نیروگاه 
پنج کیلو واتی برق خورشیدی خلخال در شهر کلور 
مرکز بخش شاهرود افزود: طرح خرید تضمینی برق 
از تولید کنندگان برق نیروگاه های خورشــیدی در 

استان بزودی اجرایی می شود.
او گفت: در این طــرح دولت برق نیروگاه های 
خورشــیدی را به قیمت تضمینی هشت هزار ریال 
به ازای هر کیلو وات ســاعت و به صورت بلندمدت 

20 ساله خریداری می کند.
محمــدی اظهار داشــت: در این طــرح تمام 
مشــترکین خانگی ، تجــاری و صنعتی می توانند 
نیروگاه های خورشــیدی در پشت بام و یا محوطه 
بااســتفاده واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی 

خود نصب کــرده و از طریق عقد قــرارداد خرید 
تضمینی با این شــرکت ضمن تامین برق مصرفی 
خود نســبت به فروش برق مازاد و درآمد حاصل از 

این کار اقدام کنند.
او بــا بیــان اینکه مجــوز احــداث 9 نیروگاه 
خورشــیدی در اســتان اردبیل با مشارکت بخش 
خصوصــی و ظرفیت 23/۷ مگاواتی صادر شــده ، 
افزود: مدت زمان بازگشــت سرمایه گذاری در این 

طرح حدود چهار سال است.
محمدی گفت: در این زمینه با مشارکت بخش 
خصوصی و سرمایه  گذاران و از طریق ارائه تسهیات 

کم  بهره برنامه  های مناسبی تدوین شده است.
او گران بودن ســوخت  های فسیلی ، مقرون به 
صرفه بودن استفاده از انرژی خورشیدی، حفاظت 
از محیط زیست و رایگان بودن منبع عظیم خدادادی 
خورشید را از جمله علل استفاده از این انرژی برای 

تامین برق مورد نیاز ذکر کرد.

علوم  دانشگاه  بازنشســتگان  از  جمعی 
پزشــکی مشــهد برای درخواست دریافت 
معوقات و پاداش بازنشستگی خود روز شنبه 
به ستاد این دانشگاه در مشهد مراجعه کردند.
محمدرضا دارابی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد طی دیدار و گفت و گو با بازنشستگان و شنیدن 
درخواست آنها، برای پیگیری پرداخت مطالباتشان 

قول مساعد داد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
نیــز گفت: مطالبات مربوط به مرخصی و ماموریت 
بازنشستگان که در حیطه وظایف این دانشگاه بوده 

تاکنون پرداخت شده و در حال پرداخت است. 
حسین خوبان افزود: بحث اعتبارات پاداش های 
بازنشســتگان در حیطه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی نیست و اعتبارات آن باید از سوی 
سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت تامین شود. 

وی ادامه داد: پاداش بازنشستگان دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد از یکم دی ماه پارسال پرداخت 
نشده زیرا نیازمند هزار و 530 میلیارد ریال تامین 

اعتبار است.

مافیای چوب را
 معرفی کنید!

چند روزی است تصاویری از کامیون ها و تریلی های حامل درختان 
قطع شده که در حال حمل به خارج از استان آذربایجان شرقی است 

در فضای مجازی انتشار یافته است.
این امر موجب واکنش افکار عمومی و تعدادی از مقامات ارشد استان 
برای به اصطاح رسیدگی به حقیقت امر شد. پیش از این دستور منع 
حمل درختان صادر شده بود. در عین حال برخی مسئوان پیر بودن 
درختان و پوســیده بودن آنان و تعلق داشتن درختان قلع و قمع شده 

به باغات شخصی افراد را علت قطع درختان اعام کردند.
پیشتر نیز برخی مدیران تبریز در توجیه قطع درختان شهر بی آبی 
و عمر ۷0 ســاله آنان متعلق به باغ های شخصی را علت قطع درختان 

اعام کرده بودند.
اعتراض امام جمعه تبریز به این امر، واکنش مدیران ارشد استان به 
قطع درختان را به دنبال داشت. مشخص نیست چرا نباید قبل از امام 
جمعه، خود مقامات مربوطه، دســت به اقدام می زدند. اگر بنا به اظهار 
مقام مربوطه در محیط زیســت جای پای به اصطاح مافیا در این امر 
دیده می شــود، چرا بایستی به مافیای چوب جرئت ابراز وجود و اقدام 
داده شود که مقامات محیط زیست مجبور به توقیف 40 تن چوب شوند. 
مشــخص نیست تاکنون چه مقدار اصله درخت قلع و قمع شده و چه 
میزان درخت بریده شده و به خارج از استان رفته است و چه مقدار از 
مساحت سبز درختی اعم از جنگلی یا غیرجنگلی از بین رفته و فضای 
ســبز ارسباران مورد تخریب قرار گرفته است. در این موضوع عملکرد 
مقامات قضایی و محیط زیست در اعمال مقررات و تدابیر بازدارنده قابل 
تقدیر می باشد و جا دارد مقامات مسئول بیش از این نسبت به مسائل 

استان اشراف و احاطه داشته باشند تا کار به اینجا نکشد.
به دنبال ممنوعیت حمل چوب درختان در اســتان های شمالی، 
قاچاقچیان چوب نباید جرئت جسارت به حریم سبز آذربایجان را داشته 
باشند بدیهی است هنوز جزئیات دقیق قلع و قمع قانونی یا غیرقانونی 
درختان مورد نظر اعام نشــده و می بایســت مجوزهای صادره که در 
فضای مجازی نشــر یافته اند و نیز محل های قطع درختان و بارگیری 
چوب ها به وســیله کامیون ها و تریلی ها و بسیاری دیگر از مسائل باید 
به دقت مورد بررسی قرار گیرد و مسئوان استان و منطقه ارسباران با 
جسارت و جرئت و دقت نظر بیشتری مانع از این گونه رفتارها و اقدامات 
که موجب تشــویش اذهان عمومی و بدبینی مردم و ایجاد نارضایتی 
در جامعه می شــود، گردند. شایسته است دستگاه های مربوطه قبل از 
آن که مقامات غیردولتی مانند امام جمعه شهر به آنان تذکر و هوشیار 
باش بدهند، خودشــان افسار امور مربوط به خود را در دست بگیرند و 
اجازه ندهند اعتبار و آبروی شــخصی و کاری شان در نزد مردم به زیر 
سؤال برود و مهم تر از آن، آسیبی به منافع استان و احیانا جنگل های 

ارسباران وارد شود.
سعید داور

تبریز- خبرنگار کیهان:
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان 
به جنگل های  مافیای چوب  از هجوم  شرقی 

ارسباران این استان خبر داد.
حمید قاسمی گفت: مافیای چوب، برای قطع و 
خرید درختان قیمت های نجومی پیشنهاد می دهند. 
وی افزود: این قیمت ها تا 5 برابر در نوســان است. 
وی بــا تاکید بر اینکه صــدور مجوز حمل و قطع 
درختان ارتباطی به این سازمان ندارد گفت: با این 
حال حفاظت محیط زیست مانع از خروج درختان 
جنگلی ارســباران می شــود و در این خصوص 4 
وسیله نقلیه سنگین حامل درخت توقیف و تحویل 
مقامات قضایی شــده که درصــدی از محموله ها، 

درختان جنگلی بود.
اســتاندار آذربایجان شــرقی نیز گفت:  اجازه 
هیچ تعرضی به محدوده جنگل های ارسباران داده 
نمی شود. محمدرضا پورمحمدی در جلسه بررسی 
موضوع قطع درختان منطقه ارسباران اظهار داشت: 
تاکنون گزارشی مبنی بر قطع غیرقانونی درختان در 
این منطقه دریافت نشده است، با این حال مدیریت 
اجرایی استان و دستگاه قضایی به شدت با هرگونه 
تخلف احتمالی در این خصوص برخورد خواهد کرد.
وی با اشــاره به گزارش مدیرکل منابع طبیعی 
استان در خصوص قطع درختان و حمل محموله های 
چــوب از منطقــه ارســباران، اظهار داشــت: در 
هفته های اخیر به دلیل افزایش چشــمگیر قیمت 
چوب و ممنوعیت قطع درختان در شــمال کشور، 
برخی از افراد نسبت به قطع درختان غیرمثمر در 

افزایش  جمعیت، استان البرز را
 با چالش آب مواجه کرده است

کرج- خبرنگارکیهان:
مدیرعامل آب منطقــه ای البرز گفت: افزایش جمعیت، 
اســتان البرز را با کمبود منابع آبی و نابودی ســفره های 

زیرزمینی مواجه کرده است.
نجفیان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان به شرایط 
بحرانی آب اســتان البرز اشاره کرد و افزود: با توجه به آمار موجود 
تا ســال 1420 جمعیت این استان به ۷ میلیون خواهد رسید که 
با کســری مخزن ذخایر آبهای زیرزمینی در اســتان البرز مواجه 

خواهیم شد.
وی تصریح کرد: متاســفانه چا ه های غیرمجاز در این استان هر 
روز بیشتر می شــود طوری که دیگر برای حفر چاه های جدید هم 
حریمی وجود ندارد. مدیرعامل آب منطقه ای استان البرز بیان کرد: 
تاکنون کمتر از 10 درصد سطح زیرکشت از سامانه های نوین آبیاری 
اســتفاده می کنند و این در استان البرز رقم ناچیزی است و با این 

روند نابودی سفره ها حتما به زودی اتفاق خواهد افتاد.
این مســئول  ادامه داد: عدم تغذیه ســفره های آب زیرزمینی 
دشت های استان به دلیل انتقال منابع آب سطحی به خارج استان 
و افزایش سرعت تخریب و مرگ زود هنگام دشت ها و آبخوان ها را 

در آینده شاهد خواهیم بود.
نجفیان در این شورا از مدیران منابع آب خواست تا به طور جدی 
با دانه درشتهای بر داشت آب برخورد جدی وقاطع شده و چاه هایی 

که بیشترین آسیب را به آبخوان وارد می کنند بسته شود.

اصفهان- خبرنگارکیهان:
 شــهردار اصفهان گفت: اگر آب زاینده رود 
به تااب گاوخونی برسد همه مشکات ناشی از 
کمبود آب از غرب تا شرق اصفهان حل می شود.
قدرت اه نوروزی در همایش »شوراهای اسامی 
بخــش مرکزی اصفهان«، با بیــان اینکه تاش همه 
مســئوان در اســتان اصفهــان به رفع مشــکات 
زاینده رود معطوف شــده است، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه بزرگترین مشکل غرب و شرق اصفهان خشکی  
رودخانه  زاینده رود اســت، انتظار داریم این مسئله به 

راه حل برسد.
وی ادامه داد: مســئله زاینــده رود باید به اولویت 
همه مدیران تبدیل شود، وی با بیان اینکه تامین آب 
مورد نیاز ســه هزار و ۷00 هکتار فضای سبز اصفهان 
و روستاهای پایین دســت اصفهان مانند هرند، اژیه 
و جرقویه از دیگر مزایای جاری شــدن آب در بســتر 
زاینده رود اســت، اظهار کرد: با گــردش آب در 23 
کیلومتر از شــهر، مشکات ناشی از نبود آب برطرف 

نمی شود.
نوروزی ادامه داد: اگر آب به تااب گاوخونی  برسد، 
بیماری هایی که اکنون بروز کرده است، درمان می شود 
چرا که اکنون بزرگترین خطری که اصفهان و شعاع 30 
کیلومتری شهر را در تهدید قرار داده، معضل آب است.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز فرو نشست 
زمین در اصفهان باید سفره های آب زیرزمینی با جریان 
آب تغذیه شــود که این مهم تنها بــا جریان آب  در 

زاینده رود محقق می شود.
شــهردار اصفهان به اهمیت جاری بودن آب در 
زاینــده رود برای حفظ آثار تاریخی شــهر اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: جریان دائمی آب در زاینده رود 
می تواند کشاورزان شرق و غرب اصفهان را به حقوق 

خود برساند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
جاده های شرق گلستان آسفالت می شود

بازنشستگان دانشگاه
 علوم پزشکی مشهد خواستار 

مطالبات خود شدند

فرمانده انتظامی استان همدان:
جرایم فضای مجازی
 رو به افزایش است

دختران 
بیشترین بازماندگان از تحصیل 

در آذربایجان غربی

شهروند کازرونی
 پشت بام خانه اش را

 باغ مرکبات کرد

مافیای چوب به »ارسباران« هجوم آورده است

اراضی شخصی خود اقدام کرده اند که این موضوع 
نیز منحصر به اســتان آذربایجان شرقی و منطقه 

ارسباران نیست.
اســتاندار آذربایجان شــرقی افزود: بخشی از 
درختانی که در هفته های اخیر در منطقه ارسباران 
قطع شــده اند مربوط به اراضی واقع در مخزن سد 
خداآفرین هستند که شرکت آب منطقه ای استان 
به دلیل اینکه این اراضی بعد از آبگیری سد به زیر 
آب خواهنــد رفت مجوز قطع این درختان را صادر 

کرده است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: هیچ دستگاهی حق 
صدور مجوز برای قطع درختان جنگلی را ندارد و در 

استان ما نیز چنین مجوزی تاکنون صادر نشده است.
اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: دستگاه های 
مسئول در حال تدوین آئین نامه ای برای مشخص 
کردن چارچوب بهره بــرداری از چوب درختان در 
زمین های شــخصی و اراضی غیرجنگلی هســتند 
و به مردم اطمینــان می دهیم که نظارت کافی بر 
محدوده جنگلی در منطقه ارسباران صورت می گیرد 
و به زودی آئین نامه مشخص ســازی اســتاندارد و 
چارچوب های بهره برداری از چوب درختان در اراضی 

شخصی و غیرجنگلی تدوین می شود.
وی خواســتار قاطعیت دستگاه های انتظامی و 

نظامی در این خصوص شد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

3 بیمارستان در مناطق زلزله زده کرمانشاه در دست ساخت است

برق تولیدی مردم استان اردبیل خریداری می شود

جاده های سمنان کشش تردد میلیونی
 زائران رضوی را ندارد

گیان پیرترین استان کشور است

آغاز برداشت گل نرگس 
از باغ های مازندران

ارائه تسهیات
 به متقاضیان سرمایه گذاری 
در بناهای تاریخی خوزستان

شهردار:
رسیدن آب به تااب گاوخونی 

مشکات اصفهان را
 حل می کند

محکومیت مجرم به تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند
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* تصاویری از مانور آمادگی در برابر زلزله احتمالی
 در دانشگاه فردوسی مشهد - دی ماه 397 1

قاب دانشگاه

»سرویس علمی/آموزشی«
حادثه جانکاه بود و خبر بس ناگوار. تنها 
22 دقیقــه از ظهر روز سه شــنبه 4 دی ماه 
گذشته بود که اتوبوس دانشجویان دانشگاه 
آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران به علت نقص 
سیستم ترمز، 8 تن از دانشجویان به نام های 
ســجاد پور احسان، علی حســینی زاده نوا، 
احسان صفایی، رحمان عقلمند، سارا رادمنش، 
محمد علی ابوالفتحی، محمد جواد هوشنگی 
و نیلوفــر رادمهر بهمراه راننده اتوبوس و پدر 
یکی از دانشجویان را به کام مرگ فرستاد و 

خانواده ایشان را داغدار نمود!
اکنون با گذشــت یک هفته از آن فاجعه 
اما زمان آن رسیده تا ابعاد این رویداد ناگوار 
را دقیق تر بررسی نمود تا بلکه بتوان قضاوت 
درستی درباره مقصرین و مسببین این حادثه 

داشت. 
جانمایی افتضاح!

اصواً هر دانشجو یا مراجعه کننده ای که 
گذرش به واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
افتاده باشد، در مواجهه نخست از خود خواهد 
پرسید که دلیل فاصله چند کیلومتری طولی 
و چند صد متری ارتفاعی میان دانشکده های 
علوم پایه و علوم انســانی با دانشکده فنی و 
مهندسی، چیست؟! برای پاسخ به این سؤال 
اما باید به دوران دولت های پنجم و ششــم 
موسوم به سازندگی بازگشت که اتفاقا کلنگ 
ساخت دانشکده فنی این دانشگاه در آن برهه 
زده شد و اتفاقاً به دست رئیس همان دولت نیز 

افتتاح گردید! 
شــواهد امر نشــان می دهد که به غیر از 
انگیزه های توسعه طلبانه روسای وقت دانشگاه 
آزاد و تاش برای تصرف ارتفاعات منطقه 5 
پایتخت – که هر از گاه، خبر تجمعات ساکنان 
بومی منطقه حصارک در اعتراض به تصرف 
غیرقانونی زمین هایشــان توسط واحد علوم 
و تحقیقات به گوش می رســد! – هیچ دلیل 
دیگری برای این اقدام نمی توان یافت چراکه 
استدال مسئوان وقت آن بوده که احتمااً 
با تصرف بلندترین ارتفاعات منطقه حصارک 
و اجرم بودن رفت و آمد دانشجویان، اساتید 
و کارکنــان واحــد به آن نقطه دوردســت، 
خواه ناخواه مســیر تردد ایشان در دامنه های 
پایین تر ارتفاعات شــمال غرب تهران نیز به 
انضمــام مایملکات واحد علوم وتحقیقات در 
خواهــد آمد و با این حربه، به مقصود تصرف 

اراضی خواهند رسید. 

وقتی برای فرار از بی عدالتی، به کنکور پناه آورده ایم، ظاهرا برای فرار از بی عدالتی موجود 
در ذات کنکور، چاره ای نداریم جز طی کردن مسیر معکوس! این خاصه آن چیزی است که 

با تدارک مسئوان وزارت علوم در آموزش عالی کشورمان در حال رقم خوردن است.
در سال هایی که حذف کنکور برای ورود به دانشگاه و بعد از آن، ارتقا از مقطع کارشناسی 
به کارشناسی ارشد به دغدغه ای بزرگ برای عموم تبدیل شده بود و راه حل هایی که به این 
منظور ارائه می شــدند، چندان عملیاتی و بی مشــکل به نظر نمی رسیدند، اتفاقی در آموزش 

عالی کشورمان رقم خورد که برخاف رویه جاری در جهان بود.
نسخه ای از جنس کنکور که با تشخیص مسئوان آموزش عالی کشورمان برای ورود به 
مقطع دکتری نیز پیچیده شــد و به جهاتی مناســب هم به نظر می رسید چراکه راه را برای 
ورود عادانه تر متقاضیان تحصیل در این مقطع به دانشگاه های مطرح باز می کرد. اتفاقی که 
پیش از آن رقم زدنش بسیار دشوار بود چراکه اساتید هر دانشگاه و حتی هر دانشکده ترجیح 

می دادند که از میان دانشجویان خود، افرادی را برای مقطع دکتری انتخاب نمایند.
رویه ای که در بسیاری از کشور های جهان، حتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
جاری و ســاری اســت، اما به دایلی در کشورمان با آفت هایی همراه شده بود. آفت هایی که 
برای از بین بردنشان، ورود به مقطع دکتری به آزمون سراسری گره خورد و البته خیلی زودتر 

از آنچه تصور می شد، مشکاتی در آن پدیدار گشت که همه چیز را تحت الشعاع قرار داد.
از جمله این مشــکات می توان به اعمال سلیقه فاحش در برخی دانشگاه ها در مصاحبه 
از نفرات برتر آزمون سراسری اشاره کرد که گاه نتیجه آن، مردود شدن نفرات نخست آزمون 
و قبولی نفرات بعدی، گاه با کارنامه ســوابق ضعیف تر اشــاره کرد که در مقطعی، اعتراضات و 
حاشیه های زیادی به دنبال داشت. اعتراضاتی که هنوز جسته و گریخته به گوش می رسند و 

اظهار نظر های مسئوان نشان از تاش برای یافتن راه گریز از آنها دارد.
راه گریز هایی که یکی از آنها، چندی پیش رونمایی شــد. به این صورت که وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری اعام کرد طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، دانشگاه های سطح 
یک و دو می توانند تا سقف 4۰ درصد از ظرفیت های خود را به پذیرش استعداد های درخشان 
اختصاص دهند، این میزان برای دانشــگاه های سطح ۳ تا ۳۰ درصد است و سایر دانشگاه ها 
هم می توانند تا سقف 2۰ درصد نسبت به جذب دانشجوی تحصیات تکمیلی بدون کنکور 

و از مسیر استعداد های درخشان اقدام نمایند.
تصمیمی که اگرچه به نظر می رسید در راستای حمایت از استعداد های درخشان و نخبگان 
دانشگاهی به تصویب رسیده، اما حاوی ابهامات فراوانی بود. ابهاماتی که نگران کننده به نظر 
می رسند و حتی ممکن است شائبه آفرین شده و به رقم خوردن مسائلی بزرگ منجر شوند؛ 
اتفاقاتی بسیار بزرگ تر از پرونده بورسیه ها در سال های گذشته که هنوز پایان نیافته و ادامه دارد.

صحبت درباره ابهاماتی اســت که از جمله مهم ترین هایشــان، کاهش احتمال پذیرش 
دانشجویان نخبه دیگر دانشگاه ها در دانشگاه های برتر کشور است. موضوعی که به کل با اصل 
عدالت و برابری عموم مردم در بهره مند شــدن از امکانات دولتی در تضاد است و می تواند بر 
خاف ظاهر این مصوبه، منجر به بی انگیزه شدن استعداد های درخشاِن واقعی در کشور شود.

اتفاقی خسارت بار که بی شباهت به دسته بندی متقاضیان تحصیات تکمیلی به متقاضیان 
درجه یک، دو، ســه، چهار و پنج نیست. دسته بندی هایی که عبور از آنها بسیار بسیار دشوار 
خواهد بود و در نتیجه، بعید نیست که به شکل گیری اعتراضاتی پردامنه و بزرگ منجر شود 
که این مصوبه را در صورت اجرا، خیلی زود ملغی کند و از آن، یک آزمون و خطای زیان بار 

به یادگار بگذارد.
به این  اشکال بزرگ و اساسی، مشخص نبودن ساز و کار شناسایی استعداد های درخشان 
را هم می توان افزود که هم تا حد زیادی مبتنی بر ســلیقه اســت و هم عدول و عبور از آنها، 
چندان دشــوار به نظر می رسد. ماک هایی مانند معدل دانشجویان که اگرچه تا حدی مهم 
هم هستند، اما در نهایت دانشجویان را به سطح دانش آموزان تقلیل می دهد )با این ماحظه 
که می دانیم در مقاطع پایین تر تحصیلی در مدارس، اساسا معدل وجود ندارد و در سال های 
بااتر در مدارس نیز اتکا به معدل دانش آموزان، محل تردید است که اگر نبود، کنکور ورود به 

دانشگاه خیلی پیش از این ها برچیده شده بود و جایش را معدل می گرفت!(
ماجرا زمانی جالب تر می شود که بدانیم اساسا ضابطه مند کردن راه شناسایی استعداد های 
درخشــان نیز ممکن و مقدور نیســت چراکه اگر قرار بر لحاظ کردن معدل به عنوان یکی از 
شاخص ها باشد، می بایست آزمون های همه دروس در همه دانشگاه ها استاندارد و سراسری شده 
و این نسخه سراسری در تعیین نتیجه آزمون های گرفته شده نیز به کار گرفته شود که ناشدنی 
و حتی مضحک به نظر می رسد، همان قدر که ندید گرفتن معدل دانشجویان و مثا اتکا بر 
مقاات کشوری و بین المللی ایشان برای شناسایی استعداد های درخشان مضحک خواهد بود.
مشکاتی که نشان می دهد طرح جدا کردن مسیر چند ده درصد از ورودی های تحصیات 
تکمیلی به مقاطع کارشناســی ارشــد و دکتری از راه استعداد های درخشان و هدایت خیل 
متقاضیان به تحصیل در این مقاطع به مسیر آزمون سراسری، تا چه اندازه ساده انگارانه است 
و از اصرار مســئوان وزارت علوم بر اجرای آن در آینده، نگران شد. اصرار مسئوانی که این 
طرح را یکی از نقاط مثبت کارنامه خود قلمداد می کنند و تاکید دارند در سخنرانی هایشان 

بر افق روشن تحصیات تکمیلی در پی اجرای آن اشاره کنند.
به نقل از تابناک؛ درســت مثل افق روشــنی که به تازگی معاون وزیر علوم در مراســم 
تجلیل از دانشــجویان ممتاز دانشــگاه صنعتی علم وصنعت ترسیم کرد و گفت: »مصوبه ای 
برای استعداد های درخشان دانشگاه های سطح یک تدوین کرده ایم که براساس آن 4۰ درصد 
ظرفیت پذیرش در مقاطع تحصیات تکمیلی از میان دانشــجویان ممتاز خود دانشگاه ها و 

بدون کنکور جذب شوند.«

در چند ســال اخیر و با شــدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسامی ایران با 
هدف متوقف کردن برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان، واژه »اقتصاد مقاومتی« به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و 

به فراخور حال و روز اقتصاد ایران مورد بحث قرار گرفته است. 
این واژه برای اولین بار در دیدار کارآفرینان با رهبر معظم انقاب )مدظله( مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر 
معظم انقاب »اقتصاد مقاومتی« را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز 
دو دلیل »فشار اقتصادی دشمنان« و »آمادگی کشور برای جهش« را تبیین فرمودند. ]بیانات در جمع کارآفرینان 
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در این بین، امروزه دانش را به عنوان شــاه کلید پیشــرفت و تولید می شناسند که بدون شک، مسیر توسعه هر 
کشور از طریق توجه ویژه به منابع دانش بنیان و سرمایه های فکری آن کشور هموار می گردد. در دین مبین اسام 
نیز مکرراً به مقوله علم و دانش توجه ویژه شده است و حتی طلب علم و دانش آموزی را به عنوان یک فریضه بر هر 
زن و مرد مســلمان قرار داده اســت. پیامبر گرامی اسام )ص( نیز بر ضرورت دستیابی به علم و دانش در آن سوی 

مرزها اشاره نموده اند و این بدان معنی است که کسب علم و دانش حد و مرز نمی شناسد.
رهبر فرزانه انقاب )مدظله( نیز بارها و به کرات در فرامین و سخنان خویش بر این نکته ظریف اشاره داشته اند 
و آحاد مردم و مسئولین را متوجه این امر کرده اند که برای پیشرفت کشور، حرکت در مسیر علمی و اکتساب دانش 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ایشان مقوله اقتصاد مقاومتی و فرآیندهای ازم جهت تحقق توسعه دانش بنیان را نیز 
در خال رهنمودهای خود، به روشــنی تبیین کرده اند و از تدقیق و تأمل بر آن ها می توان راه حل های کارگشــایی 

را استخراج نمود.
در دنیای امروزی، دانش ابزار قدرت و اقتدار است و این ابزار در نظام جمهوری اسامی ایران، هنگامی به منصه 
ظهور می رسد که به صورت بومی، درون زا، هم جهت با دین و هم دوش با فضائل اخاقی و احساس تعهد باشد. از این 
رو، تبیین راهبرد اقتصاد مقاومتی در دفاع و توسعه دانش بنیان کشور از اهمیت دوچندان و مضاعفی برخوردار است.

امروزه نگاه دشــمن در تهدید، ترکیبی از جنگ ســخت و نرم است و با طرح جنگ هوشمند درصدد اثرگذاری 
بر کشورهای گوناگون بااخص جمهوری اسامی ایران می باشد. پس با توجه به تهدیدات جدید پیش رو، پدافندی 
همچــون دفــاع دانش بنیان یا دانش محور طرح می گردد که نه تنها پارامتر کّمیت و نیروی انســانی در آن، کمتر 
حائز اهمیت اســت بلکه در مقابله با تهدیدات آتی در زمینه های ســخت، نرم و هوشمند می تواند برنامه ای جامع و 

همه جانبه در برابر تمهیدات دشمنان باشد.
در همین رابطه، اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاست های کان سیاسی و امنیتی 
نظام اســامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی دشــمن شکل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات تحریم ها و 
توطئه های گوناگون اقتصادی نظام اســتکبار مقاومت کرده، توسعه خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه 
خود را در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ نماید. افزون بر این، مقوله اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام 
ملی دارد. به بیان بهتر، منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد فعال و پویاســت نه اقتصادی منفعل و بســته؛ 

بطوریکه کشور ضمن مقاومت در برابر موانع و نامایمات، روند پیشرفت پایدار خود را استمرار بخشد. 
در این راســتا نقطه آغازین اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری در جهت اصاح الگوی مصرف است چراکه مصرف 
بهینه، تولید را جهت می دهد و این دو در کنار یکدیگر، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. رونق تولید داخلی 
و کاستن از وارداتی که می تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، استقال داخلی، 

قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی در سطوح کان را به همراه دارد.
به عاوه، مدیریت و تنظیم واردات برای کمینه نمودن نیاز کشور به ارز و حمایت از تولیدات داخل، هدایت سیل 
نقدینگی موجود به سمت اقتصاد مولد و حذف ریشه های سوداگری در اقتصاد از دیگر عواملی است که می توان در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با تهدیدات معیشتی که از سوی دشمن متخاصم سازماندهی می شود، برشمرد.

هم راستا با تدابیر فوق الذکر اما شکل گیری روحیه »جهاد اقتصادی«، »تولید ملی« و »حمیت ایرانی« می تواند 
راهگشای بسیاری از موانع اقتصادی موجود در کشور باشد. ضمن آنکه برای تقویت اقتصاد ملی، »دیپلماسی اقتصاد 
مقاومتی« از جمله کارویژه های مهم در این عرصه محســوب می شود چراکه می توان با تمهید مراودات اقتصادی با 
سایر کشورها و تشکیل جبهه واحد اقتصادی در برابر کشورهای مستکبر و جهانخوار، از خطرات احتمالی مصون ماند. 
در پایان باید اذعان داشت که دستیابی به شرایط ترسیم شده که پیشتر از نظر گذشت، شدنی و ممکن است؛ 
چراکه نظام اسامی قادر است با برنامه ریزی، تاش، تدوین استراتژی ها و اقدامات ازم با محوریت اقتصاد مقاومتی، 

بخش عمده ای از تهدیدات کنونی را به فرصت هایی بی نظیر تبدیل کند.

شاید برخي دانشجویان و افراد، نسبت به شغل، نگرش این چنیني داشته  
باشــند که شغل در زندگي، نقش یک ابزار و وســیله واسطه اي را دارد که 
خودش هیچ ارزش ذاتي ندارد؛ زیرا شغل وسیله اي براي تأمین معاش زندگي 
است و ضرورت شغل به دلیل رفع هزینه ها ي زندگي است و در صورتي که 
هزینه هاي زندگي از راه دیگري غیر از شغل- مانند بیمه هاي تأمین اجتماعي 
و حمایت هاي خانوادگي- تأمین شــود، شغل دیگر ارزشي ندارد؛ اما واقعیت 
این است که یکي از جنبه هاي اساسي در زندگي هر انساني، شغل اوست. در 
دیدگاه هاي مختلف بر نقش اساسي شغل در زندگي افراد، تأکید شده است 
و از طریق شغل است که هویت آدمي شکل مي گیرد. فرانکل صاحب نظریة 
معنادرمان گري مي گوید: انســان ها از طریق ایجاد یک ارتباط خاص و ویژه 
با شــغل خود، مي توانند زندگي خود را معنادار ســازند. در معارف دیني نیز 
شغل اهمیت زیادي دارد و یکي از توصیه ها به مسلمانان، اهتمام به کار است.

شغل در زندگي انسان، تنها ابزاري براي رفع نیازها نمي باشد و بخشي از 
وجود و زندگي آدمي، وابسته به شغل است. گرچه فراهم کردن زمینه شغلي 
مناسب مربوط به سیاســت گذاران و برنامه ریزان جامعه است، اما در زمینه 
انتخاب شــغل افراد نیز نقش دارند و اساساً نقش فرد در تحول شغلي است 
که او در مســیر شــغلي خویش به فردي تأثیرگذار تبدیل مي کند. برخي از 

عوامل فردي موثر بر تحول رشد شغلي عبارتند از:
1. یافتن شغل، یک امر دفعي و یک مرتبه اي نيست

دانشجو براي کسب شغل، نباید منتظر فارغ التحصیلي از دانشگاه باشد؛ 
زیرا انتظار براي کسب شغل به اتکاي فارغ التحصیلي و بدون گذراندن رشد 
شــغلي، یک نگرش دفعي است. دانشجو همزمان با تحصیل، باید نسبت به 
کســب شغل در یک برنامه مستمر و طواني مدت، داراي نگرش باشد و در 
نتیجه چنین نگرشــي، یافتن شغل در یک برنامه منظم و هدفمند در بستر 

زمان عملي خواهد بود.
2. من باید در پي شغل باشم

برخي دانشــجویان مي پندراند که فقط باید به تحصیل خود ادامه دهند 
و در پي کســب شغل نباشند. تصور آنها این است که پس از فارغ التحصیلي 
یا کار به سراغ آنها مي آید و یا به سادگي آن را مي یابند؛ اما فرد براي کسب 
شــغل، باید در پي شــغل برود؛ تا آن را بیابد و از آن جا که کسب شغل یک 
برنامه زمان بر مي باشد، بایستي از دوران تحصیل برنامه شغلي خود را آغاز کند.

3. امکان  اشتغال من وجود دارد
نگرش »امکان  اشتغال من وجود دارد«، انگیزش اساسي و موتور محرکه 
فرد در زمینه کســب شغل اســت. ممکن است گفته شود که این نگرش با 
واقعیت جامعه ایران تناســب ندارد و آمارهاي ســازمان هاي مختلف، نشان 
دهنده عدم وجود مشــاغل متنوع و انتخاب هــاي زیادند؛ اما در صورتي که 
فردي چنین نگرشــي داشته باشد هیچ تاشي در زمینه  اشتغال خود انجام 
نمي دهد و اگر تاش هایي انجام دهد با اولین شکســت ها، دست از تاش بر 
مي دارد و شکســت هاي خود را دلیلي بر صحت نگرش »امکان  اشتغال من 
وجود ندارد«، مي داند. بنابراین، اتخاذ نگرش »امکان  اشتغال من وجود ندارد«، 
موجب شکســت در مسیر تحول رشد شغلي است. پس باید گفت که اتخاذ 
نگرش »امکان  اشــتغال من وجود دارد«، عامل انگیزشي پیش برنده فرد در 

مسیر تحول رشد شغلي است.

4. شناخت دنياي مشاغل
صرف داشتن این نگرش که »امکان  اشتغال من وجود دارد«، موجب 
 اشتغال فرد نمي شــود؛ بلکه فرد با اتخاذ و حفظ این نگرش، بایستي در 
زمینه تحول رشد شغلي خویش نیز اقداماتي را انجام دهد. یکي از اقدامات 
اساسي در رشد شغلي، شــناخت دنیاي مشاغل مي باشد. فرد با افزایش 
خزانه مشــاغل ذهن خود، امکان  اشتغال خود را افزایش مي دهد؛ زیرا در 
نتیجه شناخت مشاغل گوناگون، با نیازها و خدمات جدیدي آشنا مي شود 
و وي مي تواند وارد بازار آن  مشاغل شود. اولین قدم براي شناخت دنیاي 
مشــاغل، مطالعه اطلس ها و راهنماهاي شغلي گوناگون است. همچنین 
مطالعه کتاب هاي اول، کتاب هاي معرفي خدمات و مشاغل، معرفي نامه هاي 
شــرکت هاي خدماتي و تولیدي و جست وجو در اینترنت مي توانند فرد را 

در این زمینه یاري دهند.
5. گسترش مهارت هاي حرفه اي

زماني که دنیاي مشــاغل در ذهن یک دانشــجو دنیایي گسترده شود، 
وي در مي یابد که با گسترش مهارت هاي خود، مي تواند به مشاغل جدیدي 
دســت یابد. بنابراین، فرد با گسترش مهارت هاي خود، احتمال  اشتغال خود 

را افزایش مي دهد.
6. ایجاد ارتباط با مراکز و مؤسسات کاري

فرد در دوران دانشــجویي مي تواند به شــیوه داوطلبانه، با مراکز و 
مؤسسات شغلي مختلف، همکاري نماید. نتیجه این همکاري ها، افزایش 
تجربه و مهارت هاي کاري اســت. عاوه بر این، فرد در این صورت، عمًا 
خود را به صاحبان مشاغل، معرفي مي نماید و در مراکز شغلي نسبت به 
او احساس نیاز مي شود. ایجاد نیاز به فرد، یکي از عوامل مؤثر در کسب 
شغل است. همچنین در این زمینه مي توان از دوره کارورزي دانشجویي 

استفاده کرد.
7. گسترش مهارت هاي ارتباطي و تعاملي

فرد براي گفت وگو با افراد در مشــاغل مختلف و کسب اطاعات شغلي 
و ورود به سازمان ها و مراکز مختلف شغلي، باید بتواند مهارت هاي ارتباطي 
مناســبي داشــته باشــد. فرد باید توانایي ایجاد ارتباط، مهارت بیان کردن 
و گــوش کردن را براي ایجاد ارتباط مؤثر با دیگــران، بیاموزد. مهارت هاي 
ارتباطي، مهارت هاي ویژه اي هستند که بایستي آنها را در کارگاه ها و مطالعات 

مخصوص یاد گرفت.
8. آشنایي با قوانين، تسهيات و اخبار حرفه اي

دانشــجو در مسیر رشــد شــغلي خود، باید با قوانین ایجاد شرکت  ها و 
مؤسسات، آشنا شود. یکي از زمینه هاي مؤثر در اطاعات شغلي فرد، پي گیري 
خبرهاي مربوط به مشــاغل است. در این زمینه دانشجو باید با انجمن هاي 

حرفه اي مربوط آشنا شود و از آیین نامه ها و اخبار آنها اطاع یابد. 
بنابراین، به طور کلي مي توان تمامي عوامل مؤثر بر رشد شغلي را به دو 
بخش تقســیم کرد؛ نخست آن که فرد دامنه مهارت ها، دانش ها، اطاعات و 
تخصص هاي حرفه اي خود را گسترش دهد و دیگر آن که از طریق ارتباط با 
دنیاي مشاغل، خود را عرضه و معرفي کند؛ البته عوامل دیگري مانند احساس 
عزت نفس و خودکارآمدي، وظیفه شناســي و تعهد شغلي نیز از عوامل مؤثر 

بر رشد شغلي مي باشند.

فرار از کنکور به کنکور!

بررسی علل و چرایی رخداد فاجعه 
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

ترمزی که حیات دانشجویان را بُرید!

احمد خرم، وزیــر راه و ترابری در دولت 
اصاحات اظهار داشــته است: »طرح احداث 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در شمال 
غرب تهران در دولت پنجم یا ششــم و زمان 
شهرداری آقای کرباســچی مطرح شد. این 
دانشــگاه در ارتفاع باای 18۰۰ متر ساخته 
شــده که در اختیار منابع ملــی بود و قانوناً 
ســاخت و ســازدر آن جا غیرمجاز محسوب 
می شــد. همان زمان بنده وزیر راه و ترابری 
بــودم و در آن دوره و قبل از آن مســئولیت 
کمیته راهبردی سبز کردن دامنه البرز را بر 
عهده داشتم که با این پروژه مخالفت کردیم 
اما به دلیل حمایت هایی که از دانشــگاه آزاد 
صورت می گرفــت، یک تکه زمین را تصرف 
کردند و سپس هر  از گاهی ده ها هکتار دیگر 

را به تصرف خود درمی آوردند. طبق طرحی 
که ارایه دادیم قرار شد مسئولیت سبز کردن 
ارتفــاع 18۰۰ متری در مناطق 1 و 2 و 4 و 
ارتفــاع 14۰۰ متــری در منطقه 5 را انجام 
دهیم که دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات 
نیز در این محدوده قرار داشــت. ما سه سال 
در آنجــا کار کردیم و بعد از آن مانع اجرای 
فعالیت مان شدند. طی آن سه سال دانشگاه 
آزاد را کنترل می کردیم که تصرف بیش از این 
صورت نگیرد، اما کاما غیرقانونی و قلدرمآبانه 
این کار را انجــام دادند و به این قلدری هم 

افتخار می کردند.«
در ایــن بین، همین ارتفــاع زیاد، فاصله 
طوانــی میــان دانشــکده های واحد علوم 
وتحقیقات و کوهســتانی بودن مسیر باعث 
شده است که شیب مسیر تردد اتوبوس های 
داخل دانشــگاه، در برخــی از مقاطع راه از 
حد استاندارد نیز تجاوز کرده و ریسک بروز 
حوادث را بسیار افزایش یابد که مع ااسف شد 

آنچه نباید می شد!
اتوبوس های منقضی!

طی سالیان گذشــته یکی از اصلی ترین 
انتقادات منتقدین نسبت به مدیران دانشگاه 
آزاد، نحوه هزینه کرد شهریه های دانشجویان 
و نداشتن بیان کاری شفاف در این زمینه بوده 
است. حادثه اخیر اما آتش انتقادات اینچنینی 

را دوباره شعله ور کرد و این ابهام را در اذهان 
پدیــد آورد که چرا باید به بهانه صرفه جویی 
و پایین آوردن هزینه های جاری، از ناوگانی 
فرسوده برای جابه جایی دانشجویان استفاده 

نمود و با جان آنها بازی کرد؟!
مدیرعامل ســتاد معاینه فنی شهرداری 
تهران می گوید: »در پی اســتعام از سامانه 
سیمفا مشخص شد که اتوبوس واژگون شده 
ساخت شرکت شهاب تولید سال 1۳81 بوده 
است که متاسفانه با اینکه در سن فرسودگی 

قرار داشت اما معاینه فنی نداشته است.«!
همین بی توجهــی پیمانکار حمل ونقل 
و ایضاً مدیران دانشــگاه آزاد به استفاده از 
اتوبوس های استاندارد و دارای معاینه فنی 
باعث شــد تا فاجعــه ای بی بدیل و جبران 
ناپذیر در تاریخ این دانشــگاه رقم زده شود 

و تلخکامی آن تا مدت ها برای دانشــجویان 
به یادگار بماند!

ورود تله کابين به بازی های 
سياسی!

پس از رخداد ایــن فاجعه، رئیس کنونی 
شورای شــهر تهران و معاون سابق عمرانی 
دانشــگاه آزاد مدعی شــد که برای جبران 
نقایص حمل ونقلی دانشگاه علوم و تحقیقات، 
کلنگ احداث تله کابین این واحد را بر زمین 
زده بــود تا با راه اندازی سیســتمی ایمن، از 

مخاطرات جابه جایی دانشــجویان بکاهد که 
این امر تاکنون با نامهربانی های مدیران فعلی 

دانشگاه آزاد محقق نشده است.
در این میان اما مسئولین فعلی دانشگاه نیز 
ساکت ننشسته و نسبت به سخنان مسئولین 
ســابق واکنش نشــان دادند؛ رئیس سازمان 

رسانه های دانشــگاه آزاد در حساب کاربری 
توئیتر خود نسبت به ادعایی درباره تله کابین 
واحد علوم و تحقیقات واکنش نشــان داد و 
نوشت: تصادف اتوبوس حامل دانشجویان برای 
خانواده دانشگاه آزاد بسیار غم انگیز بود. برخی 
به جای تسلیت زخم زبان می زنند. آن هم به 
خاطر تله کابینی که با شــکایت کیفری یک 
سازمان متولی منابع طبیعی و ایرادات فنی 
متوقف است. البته انتقال 4۰ هزار دانشجو با 

تله کابین غیرممکن است.
رئیس  دانشگاه آزاد نیز با غیرکارشناسی 
خواندن طرح تله کابین گفت: »برخی درباره 
تله کابیــن حرف هایی می زنند که به دور از 
عقل اســت. در حال حاضــر نمی خواهم به 

بحث تله کابین ورود کنم. حدود 5۰ ماشین 
در حال جابه جایی دانشــجویان هســتند. 
جمعیت علوم و تحقیقات زیاد اســت. امکان 
انتقال این جمعیت از در ورودی دانشگاه به 
دانشکده ها وجود ندارد. از لحاظ کارشناسی 
تله کابینــی که کابین 4نفــره دارد، چگونه 
می تواند این تعداد دانشــجو را جابه جا کند. 
تله کابین یک خط مستقیم است در حقیقت 
چگونــه می تواند به دانشــکده های مختلف 
سرویس دهد؟ تله کابین در چند جای خاص 
می ایستد که هیچ ربطی به دانشکده ها ندارد. 
تله کابین برای هتل فرهیختگان طراحی شده 
است، چرا حرفی می زنند که درد ما را بیشتر 
می کنند. آقایانی که این دانشگاه را طراحی 
کردند، بــدون گاردریل طراحی کردند، پیچ 
آنچنانی گذاشته اند، تله کابین برای آن محیط 
مناســب نیست. اگر در باز شود و دانشجو به 
پایین پرت شود مسائل خاص خودش را دارد. 
چرا حرف های غیر کارشناسی می زنند. مسائل 

دیگری پشت آن وجود دارد.«
در پایــان ازم به ذکر اســت که فارغ از 
تمامــی این واکاوی ها و مجادات، هیچ گونه 
عــذری در توجیــه پرپر شــدن جمعی از 
دانشــجویان معصوم، پذیرفتی نیست و امید 
است تا با اجرای اقدامات پیشگیرانه، از تکرار 

فجایع اینچنینی جلوگیری شود!

دیدگاه اساتید » اقتصاد مقاومتی «
پادزهر تهدیدات اقتصادی

* حسن گلی زاده
پژوهشگر و مدرس دانشگاه

منتظر شغل نباش!



ورزشی

علی کفاشــیان و عبــاس ترابیان بــا وجود 
کناره گیری از ســمت خود در کمیته فوتســال و 
کمیته فنی، همچنان در ساختمان این کمیته حاضر 

می شوند و اداره امور را در دست دارند.
ظاهــراً قانون منــع به کارگیری بازنشســتگان که در 
سرتاسر کشور و ادارات و دستگاه های دولتی اجرایی شده، 
در فوتبال قرار نیســت اعمال شود و پس از ماندگار شدن 
مهدی تاج در رأس فدراسیون، شاهد مقاومت سایر اعضا و 

معاونان این فدراسیون نسبت به ترک پست شان هستیم.
علی رغم اینکه علی کفاشیان شهریور ۱۳۹۵ سرپرستی 
کمیته فوتسال را به عهده گرفت و اواخر آذر ۱۳۹۷ استعفا 
کــرد اما او همچنان در دفتر کارش در ســاختمان کمیته 
فوتســال حضور پیدا می کند و صندلی ریاســت را به داود 
پرهیزگار، سرپرســت جدید کمیته فوتسال واگذار نکرده 
است.کفاشــیان در روزهای ابتدایی حضورش در فوتسال، 
با استناد به اساسنامه ســازمان لیگ فوتسال، ریاست این 
سازمان را هم به عهده گرفت. در این اساسنامه عنوان شده 
که رئیس سازمان لیگ، شــخصی است که ریاست کمیته 
فوتسال را به عهده دارد اما حاا که کفاشیان از سرپرستی 
کمیته فوتسال استعفا کرده، قصد دارد ریاست سازمان لیگ 

را همچنان نگاه دارد.
استدال وی در حفظ ریاست سازمان لیگ، خصوصی 
بودن آن است. گفته می شود این سازمان با توجه به اینکه 
به عنوان یک شــرکت خصوصی در سازمان ثبت شرکت ها 
به ثبت رسیده، فدراســیون فوتبال و کمیته فوتسال حق 
هیچ گونــه دخالت در آن را نداشــته و به صــورت کاما 

خصوصی اداره می شود!
عباس ترابیان، رئیس مســتعفی کمیته فنی و توسعه 
فوتســال نیز اعام کرده بــا توجه به تجــارت و وظایفی 
کــه پیــش از اســتعفا داشــته، قصــد دارد همچنان به 
رده های مختلف فوتســال کمک کند و برنامه هایش برای 
حرفه ای ســازی باشــگاه ها را انجام خواهد داد. همچنین 
رئیس و اعضای جدید کمیته فنی بعد از اســتعفای ترابیان 

هنوز انتخاب نشده اند.
انتقاد به انتخاب پرهیزگار

انتخــاب داود پرهیزگار به عنوان سرپرســت کمیته 
فوتســال با توجه به نداشتن ســابقه فوتسالی، مورد انتقاد 
اهالی این رشــته قــرار گرفته و او در روزهای نخســتین 
حضورش در فوتسال، مورد هجمه افراد شاخص این رشته 
همچون وحید شمســایی، حسین شــمس، حمید بی غم، 
مهــدی جاوید، کریم منصوری، ســعید نجاریــان و دیگر 
مربیان و بازیکنان قرار گرفته اســت. فوتسالی ها معتقدند 
که پرهیزگار با تجربه یک ســاله سرپرســتی تیم جوانان، 

نمی تواند کمیته بزرگی همچون فوتسال را اداره کند.
به نظر می رسد با ایجاد چنین فضایی در فوتسال و عدم 
پذیرش پرهیزگار از سوی اهالی این رشته، سیاست حضور 
در سایه از ســوی کفاشیان و ترابیان در پیش گرفته شده 
است و این دو با کنار کشیدن خود از امور اجرایی، تفکرات 

خود را به سرپرست جوان و کم تجربه القا می کنند.
این در حالی اســت که محمدرضا ساکت، یکی دیگر 

از بازنشستگان فدراســیون فوتبال که حتی از سمت خود 
اســتعفا هم داده و جانشــینش هم مشــخص شده است، 
همچنان در اطراف فدراســیون فوتبــال و تیم ملی دیده 
می شود و مشغول فعالیت است. ساکت در سفر تیم ملی به 
دوحه همراه کاروان بوده و ظاهراً قصد کنار رفتن هم ندارد.
ســاکت پیش از اینکه دبیرکل فدراسیون فوتبال شود 
به عنوان مشــاور رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین مدیر 
تیم های ملی فعالیت می کرد و به نظر می رســد هم اکنون 
با این ســمت تیم ملی را در اردوی امارات همراهی کرده 
اســت.این در شرایطی اســت که در قانون منع بکارگیری 
صراحتاً آمده اســت که استفاده از افراد بازنشسته حتی در 
ســمت های غیررسمی مثل مشاوره و حتی در صورت عدم 

دریافت حقوق هم ممنوع است.
هیئت های ورزشی معاف شدند

اما در شــرایطی که در ماههای اخیر وزارت ورزش به 
خاطــر تاکید برخی از نهادها اعام کــرده بود هیئت های 
ورزشی در استان ها هم شامل قانون بازنشستگی می شوند و 

رؤسای بازنشسته باید پست خود را ترک کنند؛ دیروز پس 
از کــش و قوس های فراوان معاون وزارت ورزش اعام کرد 

این قانون شامل هیئت های استانی نمی شود.
محمدرضا داورزنی با اعــام این موضوع گفت: بعد از 
اســتعاماتی که از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل 
کشور داشتیم و اختاف نظری که راجع به مشمول شدن 
هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی در خصوص قانون 
بازنشســتگان بود، نامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس 
ارســال کردیم که با توجه به ایــن اختاف نظرها و وجود 
۱4۰۰ هیئت در مراکز اســتانها و حــدود ۱4 هزار هیئت 
شهرســتانی و باتکلیفی آنها در خصوص پاســخگویی به 

دستگاه نظارتی، تکلیف روشن شود.
وی اظهــار کرد: خوشــبختانه چنــد روز پیش خانم 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری پاســخ استعام را 
دادند و اعام کردند هیئت های استانی با توجه به ماهیتی 
که دارند شــامل قانون بازنشســتگی نمی شــوند و افراد 
بازنشسته می توانند کماکان در مسئولیت های هیئت های 
ورزشی استان ها و شهرستان ها به فعالیت خود ادامه دهند 
و ورزش کشور از ظرفیت این افراد استفاده کند. همچنین 
طبق آخرین صحبت که با مجلس شورای اسامی داشتیم، 
آن دوستان هم اعام کردند که این قانون شامل هیئت های 

ورزشی استان ها و شهرستان ها نمی شود.
معــاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت 
ورزش و جوانــان در ادامه، گفت: ایــن کار تا اندازه زیادی 
هیئت ها ورزشی را از باتکلیفی خارج خواهد کرد و ما هم 
ســعی می کنیم ظرف چند روز آینده وضعیت هیئت های 
شهرســتانی و اســتانی را به آنها اباغ کنیــم تا در از نظر 
پاسخگویی به دستگاه های نظارتی مشکلی نداشته باشند. 
هیچ کدام از رؤســای هیئت های اســتانی پست سازمانی 
ندارند و اگر این قانون اعمال می شــد این امکان نیز وجود 
نداشــت که افراد جدید با پســت های جدید جای آنها را 
بگیرند چون بار مالی چهار تا پنج برابری برای ورزش کشور 

ایجاد می کرد.

 معاف شدن هیئت های ورزشی از قانون بازنشستگی و استعفاهای صوری در فوتسال

ریاست در سایه و القاء تفکرات به سرپرست جوان و کم تجربه!
به یاد شهید غامحسین سفیدیان

ما به حسین زمان اقتدا کردیم
غامحســین ســفیدیان اول فروردین 
سال ۱۳۳۷ در محله قلعه دیباج شهرستان 
شــاهرود دیده به جهان گشود. غامحسین 
که به عنوان راننده لودر و بولدوزر در خطوط 
مقدم، به جرگه سنگرسازان بی سنگر پیوسته 
بود، روز ۲۲ دی ماه ۱۳۶۵، طی نبرد کربای 
۵ در منطقه شــلمچه بر اثــر اثابت ترکش 

خمپاره به سرش، به شهادت رسید.
بخشی از وصیت نامه شهید:

ســخن من به آن عده از برادران که به ندای امام لبیک گفته اند این است 
کــه ای برادران عزیز برای خدا خالصانه کار کنید، بگذارید آنها که در انه های 
خود خزیده اند، هر چه درباره شــما می گوینــد بگویند چون خدا بر اعمال ما 
آگاه اســت. چون ما به حســین زمان اقتدا کردیم و او را هم مســلمان نما ها، 
خارجی لقب داده بودند. سخن من به آن عده از برادران که به ندای امام لبیک 
گفته اند این اســت که ای برادران عزیز بــرای خدا خالصانه کار کنید، بگذارید 
آنها که در انه های خود خزیده اند، هر چه درباره شما می گویند بگویند چون 
خدا بر اعمال ما آگاه اســت. چون ما به حســین زمان اقتدا کردیم و او را هم 
مســلمان نما ها، خارجی لقب داده بودند. شما  ای جوانان روستا آگاه باشید و 
نگذاریــد آنان که می خواهند حق مردم را پایمال کنند، به آنها فرصت ندهید. 
متحد باشید اگر کسی حق مردم را به خود اختصاص داده از آن دفاع کنید و 

از او پس بگیرید که اگر چنین نکنید خدا هم از شما نمی گذرد.

حدیث دشت عشق

سیاست باشگاه استقال در فصل نقل و انتقاات 
باشگاه اســتقال در نقل و انتقاات زمستانی این سیاست را در پیش گرفته 
که بازیکن به هر طریقی جذب اســتقال نشود. باشگاه استقال طبق جلساتی که 
با وینفرد شــفر داشته، باید مقدمات جذب دو بازیکن در پست هافبک و مهاجم را 
فراهم کند. سرمربی آلمانی آبی پوشان چند گزینه را به مدیران باشگاه داده و تأکید 
کرده که برای اردوی نیم فصل، بازیکنان جدید در تمرینات حضور داشــته باشند. 
مدیران اســتقال برخاف روال سال های گذشــته، چراغ خاموش سراغ گزینه ها 
رفته اند و اعام کرده اند که دوست ندارند سر و صدا کرده و بی جهت قیمت بازیکن 
را باا ببرند. در این راســتا، حضور یکی دو گزینه اصلی استقال در خط حمله به 
دلیل قیمت مبلغ پیشنهادی و همچنین مدت قرارداد منتفی شد. سیاست باشگاه 
استقال این اســت که با هر مبلغی بازیکن جذب نشده و مدت قرارداد نیز کوتاه 
نباشــد تا اتفاق مامه تیام مهاجم سنگالی فصل گذشــته استقال تکرار نشود. از 
طرفی، بودجه باشگاه خیلی زیاد نیست و نمی توانند با هر مبلغ پیشنهادی موافقت 
کنند. تنها گزینه نزدیک به اســتقال سرور جپاروف هافبک ازبکستانی است که 
قرار شــده قرارداد یک سال و نیمه بســته شود و سال بعد آن مشروط باشد. امید 
نورافکن نیز باید تکلیفش را با باشگاه شارلوای بلژیک مشخص کند تا نحوه انتقالش 

به استقال مشخص شود.
حسینی: برانکو موافق باشد دوست داریم طارمی بازگردد

سیدجال حسینی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: امیدوارم تمرینات 
پرسپولیس هر چه زودتر شــروع شود و همه مشتاق هستند تا تمرینات را شروع 
کنیم چرا که کار سختی را پیش رو داریم. سیدجال حسینی با تمجید از هواداران 
این تیم خاطرنشان کرد: ما یک نیم فصل خیلی خوب را سپری کردیم و هواداران 
در این مدت به بهترین شــکل از ما حمایت کردند. از همه آنها تشــکر می کنیم و 
می دانیم که در نیم فصل دوم تیم های مدعی با قدرت تمام راهی مســابقات شده 
و همچنین بازی های سختی در لیگ قهرمانان داریم که باید از هر حیث خودمان 
را آماده بازی ها کنیم. در کنار این مســئله امیدوارم بازیکنان جدید هم بدانند به 
چه تیم بزرگی پیوســته اند و تاش کنند تا موفق باشند.سیدجال در پایان راجع 
به اینکه آیا موافق بازگشــت مهدی طارمی به پرســپولیس اســت و اگر برانکو از 
این موضوع اســتقبال کند واکنش بازیکنان چه خواهد بود؟ عنوان کرد: در مورد 
بازگشــت مهدی طارمی به تیم، سرمربی تصمیم گیرنده است و اگر برانکو موافق 

باشد همه ما هم دوست داریم این اتفاق رخ دهد.
مسئوان باشگاه پرسپولیس منتظر بازگشت برانکو

تکلیف بازیکنانی که احتمال جدایی آنها از پرســپولیس وجود دارد را برانکو 
مشخص خواهد کرد.در حالی که شایعه خروج نام محمد انصاری به دلیل مصدومیت 
از لیست پرســپولیس به گوش می رسد اما مسئوان این باشــگاه برنامه ای برای 
این موضوع ندارند و تصمیــم گیری را در این خصوص به عهده برانکو ایوانکوویچ 
گذاشته اند. همچنین گادوین منشا مهاجم نیجریه ای تیم پرسپولیس هم با پیشنهاد 
نفت آبادان روبرو شده اما درباره این بازیکن هم قرار است سرمربی تیم پرسپولیس 
تصمیم گیری کند.برانکو پنجشنبه به تهران باز می گردد و قرار است با یک مهاجم 
خارجی مذاکراتی را برای پیوســتن به پرسپولیس انجام دهد که در صورت قطعی 

شدن حضور مهاجم خارجی، منشا از لیست سرخ ها کنار خواهد رفت.
انتقال باشگاه پدیده امروز قطعی می شود؟

انتقال باشگاه پدیده مشهد امروز به شرکت شهر خودرو قطعی خواهد شد.
در حالی که روز دوشــنبه توافقات نهایی برای انتقال باشــگاه پدیده مشهد 
به بخش خصوصی انجام شــده امــا انتقال نهایی امروز انجام خواهد شــد. دیروز 
حسابرســی های مربوط به باشگاه پدیده انجام شــدو قرار است در صورت نهایی 
شدن همه مسائل، امروز وکای فروشنده و خریدار باشگاه پدیده انتقال این باشگاه 
را نهایی کنند و این تیم به شرکت شهرخودرو واگذار خواهد شد.حمیداوی مالک 
جدید باشــگاه پدیده در مورد اینکه باشگاه پدیده مشــکات متعدد مالی دارد و 
برنامه ای برای حل این مشکات دارید، خاطرنشان کرد: ما برای حل کردن همین 
مشکات مالی وارد فوتبال شدیم. خود من با آقای گل محمدی جلسه ای داشتم و 
او گفت اگر این انتقال به صورت قطعی انجام شود از روز شنبه در تمرینات حاضر 
خواهد شــد.حمیداوی درخصوص اینکه برنامه اردویی این تیم چطور خواهد شد، 
تصریح کرد: انشــااه اگر فردا)امروز( ایــن انتقال صورت بگیرد صحبت هایی برای 
حضــور پدیده در ترکیه انجام دادیم و اواخر هفته بعد تیم پدیده را حدود ۱۵ روز 
به ترکیه خواهیم فرستاد حتی گل محمدی به من گفت که سه بازیکن می خواهم 
و من به او گفتم ایرانی و خارجی فرق نمی کند او اسم بازیکن را بدهد تا ما آنها را 
جذب کنیم. به هر حال مردم از ما انتظار دارند و وقتی تیم را دوم تحویل گرفتیم 
نباید پنجم تحویل دهیم.هر چند که باید بگویم تیم پدیده از نظر سخت افزاری این 
باشگاه امکاناتش در حد تیم دسته یکی هم نیست و ما باید از نو کارمان را شروع 
کنیم. صادقانه می گویم که ما باشــگاه پدیده را با یک کاغذ تحویل گرفتیم. حتی 
من به دوستانم در امارات زنگ زدم و گفتم ۵۰ عدد توپ برای ما بفرستند.چرا که 

حتی تیم پدیده توپ هم برای تمرین ندارد. 
جالی: ایران و ژاپن شانس های اول قهرمانی هستند

کارشــناس فوتبال گفت: به نظر من ایران و ژاپن شانس های اول قهرمانی 
در جام ملت های آســیا هستند. مجید جالی در مورد ارزیابی اش از حضور تیم 
ملی ایران در جام ملت های آســیا گفت: به اعتقاد مــن تیم ملی ایران یکی از 
شانس های قهرمانی اســت. تیم ملی ما مشخصات بسیار خوبی دارد، به عقیده 
من ژاپن و ایران بااترین شــانس قهرمانی را دارند و پس از آنها عربستان و کره 
جنوبی شانس های بعدی قهرمانی هستند.وی در مورد اینکه تقریباً نفرات دعوت 
شــده به تیم ملی همان نفرات حاضر در جام جهانی هستند، گفت: تیم ملی ما 
شــرایط خوبی دارد و سرمربی تیم ملی ۸ ســال است که هدایت این تیم را بر 
عهده دارد و در این مدت تجربه های بزرگی با تیم ملی به دست آورده؛ او ۲ دوره 
جام جهانی را با تیم ملی ایران پشت سر گذاشته و یک بار هم در جام ملت های 
آســیا با ایران حضور داشته است و کامًا تلخی شکست در جام ملت ها را حس 
کرده و می داند چه عواملی باعث آن شکســت شده اکنون تجربه مربی می تواند 
به کمک تیم ملی ایران بیاید. جالی تصریح کرد: خوشــبختانه جام ملت ها هم 
در امارات برگزار می شــود که هم از نظر جغرافیایی و آب و هوایی و هم از نظر جو 
مســابقه و تماشاگران با فرهنگ ما نزدیکی دارد.وی در مورد اینکه تیم ملی مقابل 
یمن، ویتنام و عراق هم قرار است با همان شیوه جام ملت ها بازی کند یا ترکیبی 
هجومی خواهد داشــت، گفت: در این بخش تیم ملی مشــکاتی دارد، تیم ملی 
سالهاســت که به گونه ای بازی می کند که در درجه اول گل نخورد و بعد گل بزند 
اما اکنون در جام ملت ها باید اول گل بزنیم و این مسئله برای ما خیلی مهم است به 
همین دلیل قطعاً تغییراتی در ترکیب تیم ملی ایران در جام ملت ها شاهد خواهیم 
بود.جالــی در مورد اینکه تصور می کند خط هافبک ایران با چه نفراتی در میدان 
حاضر شود، گفت: در این بخش بهتر است که من نظرم را نگویم چون من از تیم 
دور هستم و شرایط بازیکنان را از نزدیک ندیده ام اما تصور می کنم ۲-۳ تغییر در 

خط هافبک داشته باشیم.

پیام کی روش بعد از دیدار برابر قطر
سرمربی تیم فوتبال ایران پس از پیروزی تیمش برابر قطر پیامی منتشر کرد.
کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار برابر قطر پیام زیر 
را منتشر کرد: یک هفته تمرین سخت، با مقداری خستگی بیشتر برای بازیکنان را 
پشت سر گذاشتیم. با این حال مسابقه تدارکاتی خوبی را مقابل قطر برگزار کردیم، 
برای نتیجه جنگیدیم و برای ایران یک پیروزی معتبر به دست آوردیم.حاا همگی 
روی اولیــن بازی مان در جام ملت ها مقابل یمن تمرکــز کرده ایم. تیم ملی ایران 
دوشــنبه شب با نتیجه ۲ بر یک در دیداری دوســتانه قطر را شکست داد.مهدی 

طارمی و سردار آزمون زننده گل های ایران در این بازی بودند.
درآمد جام ملت ها بیش از یک میلیارد درهم

طبق اعــام رئیس کمیته اجرایی جــام ملت های آســیا درآمد حاصل از 
بخش هــای مختلف برگزاری این رویداد به بیــش از یک میلیارد درهم خواهد 
رســید. با اعام عارف العوانی، رئیس کمیته اجرایی جام ملت های آســیا درآمد 
حاصل از این رقابت ها در بخش های بازاریابی، بلیت فروشــی و ســایر موارد به 
بیش از یک میلیارد درهم می رســد و با توجه به اینکه هزینه های کلی کشــور 
امارات برای ساخت ورزشگاه ها و برگزاری این رویداد کمتر از یک میلیارد درهم 
بوده، در نهایت پانزدهمین دوره جام ملت های آسیا برای کشور میزبان سودآور 
خواهد بود. عارف العوانی همچنین اضافه کرد: در این مسابقات امکان اختصاص 
بلیــت رایگان به هیچ وجه وجود ندارد هرچند تخفیف های ویژه ای برای برخی 
از مراکز از جمله دانشگاه ها و موسسات تا سقف ۵۰٪ در نظر گرفته شده است. 
رئیس کمیته اجرایی مسابقات درباره بازی افتتاحیه رقابت ها گفت: تاکنون نیمی 
از بلیت های مســابقه افتتاحیه بین امارات و بحرین در ورزشگاه مدینه الزاید به 
فروش رسیده و انتظار می رود به زودی کلیه بلیتهای باقیمانده نیز فروخته شود.

پایان اردوی میزبان جام ملت ها در دبی
تیــم ملی فوتبال امــارات، میزبان جام ملت های آســیا جهت حضور در 
مســابقه افتتاحیه این رقابت ها امروز وارد ابوظبی می شود.اردوی آماده سازی 
امارات در شهر دبی به پایان رسید و این تیم که روز ۱۵ دی مسابقه افتتاحیه 
را در ورزشگاه مدینه زایدالریاضیه برابر بحرین برگزار می کند امروز جهت انجام 
این مســابقه وارد ابوظبی خواهد شد. اســماعیل مطر کاپیتان کهنه کار تیم 
ملی امارات در آخرین تمرین گروهی روز گذشــته این تیم بعد از مصدومیتی 
طوانی مشارکت داشت که نشان می دهد این بازیکن مشکلی برای حضور در 

بازی افتتاحیه ندارد.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

صفحه 9
چهار شنبه ۱۲ دی ۱۳9۷

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰9۰

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختاف مســتقر در ثبت گناوه؛ مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه را خانم مریم 
حاتمی زاده را نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 193/91 مترمربع پاک 917/8098 واقع در 
امامزاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر رای شماره 139760324001002396 مورخ 97/8/13 تایید نموده و آگهی 
موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ســاختمانهای فاقد سند رسمی و قانون 
ثبت نیز منتشــر گردیده. لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به اســتناد مادتین ماده 14 و 15 قانون ثبت و 
تبصره ذیل ماده 13 آیین نامه  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت 
مورد تصرف خانم مریم حاتمی زاده منتشــر و به اطاع متصــرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 
می رســاند که عملیات تحدیدی 4 ساعت قبل از ظهر مورخ 97/11/24 در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا 
بدینوســیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور 
یابند واخواهی نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید 
حدود به مدت 30 روز پذیرفته می شود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفند مطابق تبصره ماده 86 
آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 73/2/25 ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم و 
تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده ازدادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند واا 
حق آنان ساقط می شود.                                                                             تاریخ انتشار: 97/10/12
مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گناوه ۷۲۰م الف

رئیس  فدراسیون دوومیدانی می گوید که این رشته برای المپیک توکیو نیاز به کسب ۴ تا ۵ سهمیه خوب 
و با کیفیت دارد.

مجید کیهانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه اول فدراسیون رقابت های قهرمانی آسیا قطر است. سعی می کنیم 
اردوی بزرگساان تعطیل نشود و به صورت ممتد برگزار شود و حتی یک یا دو مسابقه تدارکاتی هم برای آنها داشته باشیم 
و ضروریات فنی ازم را برای تیم ملی انجام دهیم. برنامه فدراســیون بعد از قطر متفاوت خواهد شــد. مسابقات قهرمانی 
جهان را در مهرماه خواهیم داشــت و باید برای آن جدی تر برنامه ریزی کنیم. ورزشکاری چون کیهانی، حدادی، تفتیان، 
مرادی و.... برای مسابقات جهانی نیاز به مسابقه خوب خارجی خواهند داشت. بعد از مسابقات جهانی هم که برنامه ریزی 

برای المپیک خواهیم داشت.
رئیس  فدراسیون دوومیدانی در مورد تعداد کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ گفت: پیش بینی من این است که فدراسیون 
دوومیدانی باید 4 تا ۵ ســهمیه خوب و با کیفیت بدســت آورد. نماینده ای که سهمیه المپیک را می گیرد باید بتواند در 
المپیک نتیجه  خوبی بگیرد. احسان حدادی که هدفش مدال طا است باید خوب رقابت کند. تفتیان، کیهانی، امیر مرادی 
و... که هر کدام ســهمیه بگیرند باید در المپیک خوب بجنگند و مبارزه کنند. قطعا تمرکز فدراســیون برای المپیک نیز 
روی همین تعداد محدود ورزشــکار خواهد بود تا در المپیک نتیجه  خوبی حاصل شــود.وی در ادامه  گفت: اینها برخی از 
فعالیت های دوومیدانی است، اما چشم انداز ما برای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ چین است. تاش می کنیم از جمع جوانان، 
نوجوانان، بزرگساان تیمی را انتخاب کنیم و از اکنون برای چهار سال دیگر برنامه ریزی کنیم و بتوانیم به هشت مدال در 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲ برسیم. اگر از اکنون استارت بزنیم و تا سال آینده تیم دوومیدانی را شناسایی کنیم، این ظرفیت 

وجود دارد که برای کسب هشت مدال حرکت کنیم. باید سه سال مداوم کار کرد تا به هدف رسید.
رئیس فدراسیون دوومیدانی در ادامه ، گفت: همان طور که گفتم ما یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای مسابقات 
قهرمانی آســیا و جهان خواهیم داشــت و بعد از آن هم تمرکز ویژه ای برای مســابقات المپیک خواهیم داشت، اما برنامه 
بلندمدت ما برای بازی های آســیایی ۲۰۲۲ اســت که باید از اکنون آغاز کنیم. سه سال قبل از بازی های آسیایی تیم  را 

بشناسیم و این تیم سه سال شکست و پیروزی را تجربه کند.

دوومیدانی چشم به ۴ تا ۵ سهمیه المپیک و ۸ مدال آسیایی ۲۰۲۲ دارد

فدراسیون ایران برای رشد و بهبود شرایط تیم ملی پای مذاکره با یکی از مطرح ترین مربیان دنیای شنا 
نشست.

فدراســیون شــنا این روزها به دنبال مذاکره با مربیان برجسته خارجی است تا حال و هوای شنا را تا حدودی تغییر 
بدهد. تجربه موفق حضور»چیریچ« در راس تیم ملی واترپلو وکســب مدال برنز بازی های آسیایی ۲۰۱۸ پس از 4۰ سال 
مســئوان این فدراسیون را در جذب مربی خارجی برای شنا نیز مصمم تر کرد. اتفاقی که چند سالی است در برنامه های 
فدراســیون شنا، شیرجه و واترپلو قرار گرفته است. اما شرایط مالی فدراسیون و وسواس آنها برای انتخاب بهترین گزینه 

اجرایی کردن این طرح را به تاخیر انداخت.
اگرچه شــرایط مالی فدراســیون تغییری نکرده است اما فدراسیون دست به کارشد و گزینه های مدنظر خود را مورد 
بررسی قرار داد. حاا نام چند مربی اروپایی برای هدایت تیم ملی شنا مطرح است. این در حالی است که فدراسیون شنا 
مذاکرات خود را با »دریک انگه « سرمربی آلمانی انجام داده است. شهرت انگه در دنیای شنا به مانند »گواردیوا« در 
دنیای فوتبال است. به این ترتیب رقم جذب این خارجی نیز بااست. شنیده ها حاکی از این است که او تقریبا ۳۰۰ هزار 
دار برای ۶ ماه حضور در ایران به جز هزینه دســتیاران و اقامت و... می خواهد. رقم باایی اســت که با دخل وخرج های 
فدراســیون شــنای ایران همخوانی ندارد. با توجه به رقم پیشنهادی این مربی آلمانی احتمال حضور او در راس تیم ملی 
شنا خیلی پررنگ نیست. فدراسیون شنا گزینه های دیگری را نیز دارد. »میروساو ماهوویچ« از اسلواکی دستیار دریک و 
سرمربی چند شناگر المپیکی است. رایزنی برای رسیدن به یک توافق دو طرفه و شنیدین شرط و شروط های این مربی نیز 
در حال پیگیری است. با این مربی در صورتی که طی دوسه روز آینده توافق اولیه صورت بگیرد. گفته می شود ماه فوریه 
برای مذاکره نهایی به ایران می آید. البته گزینه های فدراسیون به این دو مربی محدود نشده است. رضوانی رئیس فدراسیون 
شــنا، شیرجه و واترپلو در ســفر اخیر خود به کرواســی با دو مربی کروات مذاکراتی را انجام داده است. برهمین اساس 

فدراسیون در حال رایزنی است تا با نظر کمیته فنی از بین گزینه های روی میز خود یکی از بهترین ها را انتخاب کند.
شاید حضور مربی خارجی بهانه ای شود تا استخرهای استاندارد و اردوهای برون مرزی نیز برای شناگران فراهم شود. 

به هرحال استفاده از مربی خارجی شرط ازم است اما کافی نیست.

مذاکره فدراسیون شنای ایران با چند مربی مطرح دنیا
با وجودی که هندبال ایران زمان زیادی تا آغاز مســابقات انتخابی المپیک 2020 و انتخابی مســابقات 
قهرمانی جهان ندارد اما در باتکلیفی به ســر می برد؛ فدراسیون با سرپرست اداره می شود، تیم ملی مردان 

تعطیل است و سرمربی هم ندارد.
اوضاع فدراســیون هندبال ایران که چندی دیگر مسابقات انتخابی المپیک و انتخابی قهرمانی جهان را پیش رو دارد 
مساعد نیست و در باتکلیفی به سر می برد. علیرضا رحیمی رئیس  پیشین این فدراسیون ۱۲ آبان ماه به دلیل قانون منع 

به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفاء داد و اکنون این فدراسیون به سرپرستی رمضانعلی دولو اداره می شود.
هندبال ایران در زمان ریاســت کوزه گری با سومی در آسیا توانست برای اولین بار جواز حضور در رقابت های جهانی 
را بدســت آورد. این جهانی شــدن نوید روزهای خوش هندبال را برای ورزشکاران و اهالی این رشته به ارمغان آورده بود، 
به طوری که همه به المپیکی شدن این رشته باور داشتند اما هندبال ایران با وجود لژیونرها و ستاره های زیادی که دارد 
بعد از ســال ۲۰۱۵ دیگر رنگ مســابقات جهانی را ندید و در رسیدن به المپیک هم ناکام ماند. اکنون هم که تا مسابقات 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ و انتخابی جهان زمان زیادی نمانده اما تیم ملی هندبال مردان باتکلیف است و سرمربی هم ندارد.
تیم ملی هندبال مردان ایران حدود ۹ ماه دیگر مسابقات مهمی همچون انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو )۲۵ مهرماه( 
و انتخابی مسابقات قهرمانی جهان )آبان ماه( را پیش رو خواهد داشت اما همچنان در خواب زمستانی به سر می برد. تیم 
ملی بعد از بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا )شــهریورماه ۹۷( دیگر تشکیل نشده و کاستاراتوییچ که سرمربی گری تیم 
ملی هندبال را در این مســابقات به عهده داشت، آبان ماه ۹۷ از ایران رفت تا تیم ملی هندبال مردان ایران بیش از پیش 

باتکلیف شود.
مهم ترین مشــکلی که در این ســال ها گریبانگیر این فدراســیون بوده تغییرات زیاد در راس مدیریتی آن است. دوره 
ریاســت روسای فدراسیون ها 4 ساله اســت اما صندلی مدیریت فدراسیون هندبال در حدود 4 سال، هفت بار دستخوش 
تغییرات شده است. از اردیبهشت ۹۳ که جال کوزه گری رئیس این فدراسیون از سمت خود استعفا کرد، مدیران زیادی بر 
صندلی ریاست این فدراسیون تکیه زدند. جال کوزه گری، خسرو نصیری، احمد گواری، سید ابوالحسن مهدوی، عباسعلی 
اکبری، علیرضا رحیمی و رمضانعلی دولو لیست تمام مدیرانی است که در این 4 سال بر این فدراسیون مدیریت کرده اند.

مسابقات انتخابی المپیک در پیش، هندبال ایران در خواب زمستانی

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در حالی 2۵ دی 
ماه برگزار خواهد شد که اداره برخی از فدراسیون ها با 

سرپرست بوده و این فدراسیون ها رئیس ندارند.
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در حالی ۲۵ دی ماه 
برگزار خواهد شــد که تصویب پیش نویس اساسنامه کمیته 

مهم ترین موضوع است.
همزمانــی مجمع کمیته ملــی المپیک بــا قانون منع 
به کارگیری بازنشســته ها باعث شــد تا روســای بازنشسته 
فدراسیون ها از جمله والیبال، هندبال، قایقرانی، کاراته، جودو، 

ســه گانه، هاکی)درگذشت رئیس فدراسیون( از ریاســت کنار بروند و اداره این فدراسیون ها بر عهده سرپرستانی باشد که 
وزارت ورزش تعیین کرده اســت. همچنین بعد از اســتعفای رســول خادم از ریاست فدراســیون کشتی و سپردن امور 

فدراسیون به بنی تمیم، این فدراسیون نیز به زمره فدراسیون های بدون رئیس اضافه شد.
در کنار این فدراســیون ها باید به فدراسیون هایی اشــاره کرد که دوره ریاســت آنها به پایان رســیده است. از جمله 

فدراسیون تنیس که هنوز هم برای این فدراسیون سرپرست درنظر نگرفته اند.
با توجه به اهمیت تصویب اساســنامه کمیته ملی المپیک و لزوم حضور تمام فدراســیون ها در این رای گیری، باید 

مشخص شود که آیا این فدراسیون ها در این تصمیم گیری بزرگ نقش دارند یا نه؟
آنچه در اساسنامه کمیته ملی المپیک قید شده است بر این اساس است؛ در بخش چهارم ماده پنج اساسنامه کمیته 
ملی المپیک در ترکیب مجمع آمده اســت: رئیس  و در صورت غیبت رئیس، نماینده منتخب هیئت رئیســه فدراسیون ها 

می توانند در مجمع حاضر شوند.
بر این اســاس باید منتظر هیئت  رئیسه فدراسیون ها بود تا نماینده خود را برای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک 

مشخص کنند.

تکلیف فدراسیون های بدون رئیس در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک چه می شود؟

آگهی تغییرات شرکت آلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب  گلپایگان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴86 و شناسه ملی ۱۰86۰۰۷۳۵6۴ 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق  العاده مورخ 1397/9/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد 
ماده 141 ایحه اصاحی قانون تجارت ســرمایه شــرکت از طریق کاهش مبلغ اســمی سهام از مبلغ 
60/000/000/000 ریال به مبلغ 3/000/000/000 ریال کاهش و ماده 5 اساســنامه به شرح زیر اصاح 
گردید. ج: ماده 5 اصاحی: سرمایه شرکت مبلغ 3/000/000/000 ریال است که به 60/000/000  ریال 

سهم با نام عادی 50 ریالی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است. 
شناسه آگهی 23189                                                                  شناسه نوبت چاپ: 360684

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان 

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
چهارشنبه 12 دی
لیگ برتر والیبال

*پیام خراسان............................................خاتم اردکان)ساعت۱۶- شبکه ورزش(
هفته 21 لیگ برتر انگلیس

*نیوکاسل....................................منچستریونایتد)ساعت ۲۳:۳۰ - شبکه ورزش(

آگهی فقدان سند
آقای عبود جلیزی فرزند خلف با تســلیم دو برگ استشــهاد گواهی شده دفترخانه 
217 سوسنگرد مدعی اســت که سند مالکیت ششدانگ پاک 2846/401 واقع در 
بخش 9 حوزه ثبتی دشــت آزادگان در صفحه 296 دفتر 85 ذیل ثبت 13080 به نام 
مشــارالیه ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 16697 صادر و تسلیم گردیده و برابر 
سند قطعی شماره ــــ دفترخانه ــــ نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر 
نامه شماره 220/85/ ارجاعی - 85/12/10 دادستانی دشت آزادگان در قبال مبلغ دو 
میلیارد ریال بازداشت می باشــد به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستور تبصره 
یک اصاحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب جهت اطاع عموم یک نوبت 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم دارد و درغیر این صورت پس از ســپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 
سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.               تاریخ انتشار 97/10/12 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک دشت آزادگان
حسن سداوی ۵/۲۵۷۳ م/الف

»آگهی اباغ 
مفاد دادخواست و ضمائم«

آقای مهرزاد عزیزی فرزند خداداد دادخواســت به طرفیت غامرضا ولی زاده 
به خواسته استرداد خودرو تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع به شماره 
960888/14/96 حقوقی به ثبت رســیده است حســب تقاضای نامبرده و 
اجازه محکمه مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از نشر آگهی در روز سه شنبه مورخ 
97/11/16 ســاعت 9 صبح در جهت دادرسی در شعبه شورای حل اختاف 
مجتمع شماره دو حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و 
یا دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی 
مطروحه وارد قبل از جلســه دادرســی اعام نماید. بدیهی است در صورت 

عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
عضو اصلی شعبه ۱۴ شورای حل اختاف 
مجتمع شماره دو اهواز

آقا ســعید یاوری دارای شناســنامه شــماره 31959 به شرح دادخواســت به کاسه 
970522/13 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان غامحسین یاوری بشناسنامه شماره 12 در تاریخ 1396/5/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سعید یاوری 
متولد 1360/6/30 به شماره شناسنامه 31959 فرزند غامحسین )پسر متوفی( 2- رضا 
یاوری متولد 1355/8/15 به شــماره شناســنامه 357 فرزند غامحسین )پسر متوفی( 
3- آرش یاوری متولد 1366/4/26 به شــماره شناســنامه 15814 فرزند غامحسین 
)پســر متوفی( 4- فاطمه یاوری متولد 1354/3/15 به شــماره شناســنامه 356 فرزند 
غامحســین )دختر متوفی( 5- بتول قرگوزلو متولد 1333/4/9 به شــماره شناسنامه 
446 فرزند رحمن )همســر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واا گواهی 

رئیس شعبه ۱۳ شورای حل اختافصادر خواهد شد.
 مجتمع شهیدبهشتی کرج

رونوشت آگهی حصر وراثت

م الف-30254

بدینوســیله به آقای عباس محمدی مرام فرزند محمد اســماعیل به شناســنامه 2 
صــادره مایر و کد ملــی 3933356301 در اجرای پرونده کاســه 9500004 له 
شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری و علیه عباس محمدی مرام و شرکت تهیه و 
پخش مواد غذایی و بهداشتی غرب، ششدانگ اعیانی پاک 7695 فرعی از 2043 
اصلی بخش یک مایر مورد وثیقه سند رهنی شماره 8928 تنظیمی دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 45 اسامشهر به مبلغ 2/200/000/000 ریال معادل دویست و بیست 
میلیون تومان توسط کارشــناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است لذا مراتب 
وفق ماده 101 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی ازم ااجرا به شما اباغ می گردد 
چنانچــه به مبلغ ارزیابی اعتراض دارید مراتــب را ظرف مدت 5 روز از تاریخ اباغ 
ضمن تودیع مبلغ 2/000/000 ریال دستمزد ارزیابی کتبًا به این اجرا اعام، بدیهی 

است در غیر این صورت ارزیابی اولیه قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی می گردد.
پری الوندی
مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی مایر

آگهی اباغ اخطار ماده ۱۰۱ 
 مورد وثیقه )اخطار ارزیابی(

م الف 731

شماره دادنامه: 9709976957100663
شماره پرونده: 9709986957100013
شماره بایگانی شعبه: 970013
پرونده کاســه 9709986957100013 شــعبه 28 شــورای حل اختاف اهواز)263 سابق( 

تصمیم نهایی شماره 9709976957100663 
خواهان: خانم افسانه کارگر فرزند عبدالرضا به نشانی استان خوزستان- شهرستان اهواز- شهر 

اهواز- کمپلو- شیخ بها شمالی- خ ذکی زاده پ 40 منزل کارگر
خوانده: آقای مرتضی مرتضایی دیمایی به نشانی  خواسته: مطالبه نفقه

رای شورا
در خصوص دادخواست خانم افســانه کارگر فرزند عبدالرضا بطرفیت آقای مرتضی مرتضایی 
دیمایی فرزند کریم بخواســته مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس مقوم به 3100000 ریال با 
عنایت به تصاویر مصدق ســند نکاحیه به شــماره ترتیب 4051 تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج 
به شــماره 10 اهواز حوزه ثبت خوزستان و شناســنامه های متداعین که حاکی از وجود علقه 
زوجیت فی مابین طرفین بوده و نظر به پذیرش خواسته خواهان توسط مبنی بر اینکه تاکنون 
نفقه ای به زوجه پرداخت نگردیده شــورا جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر 
که علی رغم اباغ قانونی جهت رویت نظریه و اعام نظر طرفین، نظریه کارشناســی مصون 
از تعرض مانده لذا با وارد تلقی نمودن دعوی خواهان مستندا به مواد 1102-1106-1107 و 
1206 قانون مدنی و ماده 198 و 515 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخــت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 94/8/1 به مبلغ 152/100/000 ریال و نفقه جاری 
ماهیانــه از تاریخ 94/9/17 هر ماه 4/700/000 ریال تا صدور حکم و نفقه مســتمر فرزندان 
مشترک به نام زهرا ماهیانه 3/200/000 و فاطمه ماهیانه 2/200/000 ریال تقدیم دادخواست 
97/1/21 به انضمام خســارات دادرســی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. بدیهی است 
اجرای حکم منوط به ابطال مابه التفاوت هزینه دادرسی است رای صادره غیابی است و ظرف 
بیســت روز قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اهواز می باشد.
قاضی مطلق شورای حل اختاف شهرستان اهواز
رسول مرادپور
نشانی: استان خوزستان- شهرستان اهواز- امانیه- خیابان سقراط شرقی- نبش  عارف 

روبروی امور مشترکین گاز

رونوشت حصر وراثتدادنامه
شادروان اسحق آجرلو بشناســنامه شماره 9 در تاریخ چهارشنبه 9 

مهر 1393 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
1- ربابه آجرلو فرزند اسحق شماره شناسنامه:330 نسبت با متوفی: 
فرزند 2- رقیه آجرلو فرزند اســحق شماره شناسنامه:321 نسبت با 
متوفی: فرزند 3- ماه جبین آجرلو فرزند اسحق شماره شناسنامه:285 
نســبت با متوفی: فرزند 4- ســکینه آجورلو فرزند اســحق شماره 
شناســنامه:1 نســبت با متوفــی: فرزند 5- فاطمــه آجورلو فرزند 
اسحق شماره شناسنامه:2 نســبت با متوفی: فرزند 6- غامحسن 
آجرلو فرزند اسحق شماره شناســنامه:295 نسبت با متوفی: فرزند 
7-غامحســین آجورلو فرزند اسحق شماره شناسنامه:275 نسبت 

با متوفی: فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد وی می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف آبگرم
محمدی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص( 

نام شرکت: شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(
شماره ثبت: ۱۷۲۷۱۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۱۴۱۰

بدینوســیله از کلیه ســهامداران دعوت می شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که در تاریخ 1397/10/26 در ســاعت ده صبح در محل قانونی شرکت واقع در 
تهران بلوار نلســون ماندا بااتر از پل میرداماد کوچه آناهیتا پاک 16 واحد 3 کدپســتی 

1917643915 تلفن 88790492 تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استعماع گزارش بازرس قانونی در خصوص صورتجلسات دوره عملکرد سالیانه 1394و 
اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال مذکور 

2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

4- تعیین روزنامه کثیراانتشار
5- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

اعضای هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص( 
مصطفی کانتری- محمدرضا موید- کبری اسفندی

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالحســین شهرت میاحی فر نام پدر محمد بشناسنامه 7 صادره از 
ماهشــهر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که همســر مرحوم ثریا شــهرت البوصبیح بشناسنامه 87 1 صادره از 
ماهشــهر در تاریخ 97/2/27 در بندر امام خمینی)ره( اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی محمدعلی میاحی فر فرزند عبدالحسین به 
ش ش 472 صادره از ماهشهر پسر متوفی 2- عبدالحسین میاحی فر فرزند 

محمد به ش ش 7 صادره از ماهشهر همسر متوفی و اغیر 
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر 
و هر وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

قاضی شورای حل اختاف بندر امام خمینی)ره( درجه اعتبار ساقط است.
وحید خندانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ســناریا دیوانی دارای شناسنامه شــماره 3721740491-0 به شرح دادخواست 
به کاســه 8/971195 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عایشه عزت پور به شناسنامه 151-2753383014 در تاریخ 
1397/6/7 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد مشروحه ذیل: 1- شیرین دیوانی ش ش 394 ت ت 1355/4/1 
کد ملی 3722025098 دختر متوفی 2- ســناریا دیوانی ش ش - ت ت 1367/2/22 
کد ملی 3721740491 دختر متوفی 3- خسرو دیوانی ش ش 142 ت ت 1349/3/30 
کد ملی 3732314405 پســر متوفی 4- بهزاد دیوانی ش ش 515 ت ت 1359/5/15 
کدملی 3732077128 پســر متوفی 5- پرویز دیوانی ش ش - ت ت 1354/2/8 کد 

ملی 3732352641 پسر متوفی به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختاف سنندج

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 9۷۰۱8۴۷ 
وفق ماده ۱8 آیین نامه اجرا

ژیا راحمی ســنجبد به نشــانی کرج حســین آباد مهرشــهر خیابان افشار جنب 
آجیل فروشی فروشگاه توت فرنگی

بدینوســیله به ژیا راحمی سنجبد بدهکار پرونده کاســه فوق که برابر گزارش 
مامــور اباغ آدرس فوق شــناخته نگردیده اباغ می گردد که برابر چک شــماره 
718118 مورخ 1396/5/30 بانک اقتصاد نوین بین شما و جعفر حسن زاده الماس 
به مبلغ 31/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه 
فوق در این اجراء مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا به شــما اباغ 
می گردد پس از ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی اجرائیه اباغ شــده محسوب و 
فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشــار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیراینصورت پس از گذشت مدت مذکور 
نیم عشــر دولتی تعلق می گیرد و بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کرج م الف۳۰۰۲۲



دستگیری جاعل
همدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: مردی که 
اقدام به جعل مدارک ادارات خدمات رسانی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد. 
سرهنگ رضا زارعی اظهار داشت: ماموران آگاهی با انجام یکسری کارهای 
اطاعاتی فرد یاد شــده را شناسایی و پس از دریافت مجوز قضایی متهم را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
رئیس  پلیس آگاهی توضیح داد: متهم اقدام به جعل مدارک امور مالیاتی و 

برگه عوارض کرده و آن را در اختیار متقاضیان قرار می داد.
تصادف مرگبار

اصفهان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه اســتان اصفهان از برخورد یك 
دستگاه سواري هیونداي با کامیون کشنده بنز در محور »طریق الرضا« خبر داد. 
سرهنگ »حسین پورقیصري« گفت: در اثر وقوع این حادثه، راننده و یکی 
از سرنشــینان سواري هیونداي به علت شــدت جراحات وارده جان خود را از 
دست دادند.وی افزود: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس 

راه، انحراف به چپ سواري هیونداي اعام شده است.
آتش سوزی مغازه

مشــهد- ایرنا: معاون شیفت ایستگاه شماره پنج آتش نشانی مشهد گفت: 
یك واحد مسکونی و یك باب فروشگاه عرضه میوه در مشهد دچارآتش سوزی 
گســترده شدند. حسن خیابانی افزود: این میوه فروشی در بلوار معلم این شهر 

دچار حریق شد و هنگام حضور آتش نشانان نیمی از آن زیر آتش رفته بود. 
وی اضافه کرد: به دلیل نشــت گاز هر لحظه امکان انفجار وجود داشــت 
لذا آتش نشــانان ضمن برش قفل این میوه فروشی و قطع جریان برق و گاز به 

سرعت اقدام به مهار حریق و جلوگیری از انفجار کردند. 
وی ادامه داد: طبق بررسی اولیه روشن بودن وسیله گرمایشی در مجاورت 

اقام قابل  اشتعال نظیر کارتن موجب بروز این آتش سوزی شد.
چهار کشته در تصادف

ساری – خبرنگار کیهان: روابط عمومی مرکز فوریت های پیش بیمارستانی 
دانشــگاه علوم پزشکی مازندران از برخورد ســواری پژو و سمند در جاده هراز 
خبر داد.زکریا  اشــکپور افزود: این حادثه در منطقه تونل هشت در جاده هراز 
اتفاق افتاد که دو آقای حدود ۵۰ ســاله در دم جان باختند.وی اضافه کرد: در 
این حادثه تصادف یك آقای ۲۸ ساله و خانم باردار ۳۴ ساله نیز زخمی شدند.

خفت گیری پستچی
خرمشــهر – فارس: رئیس اداره پست خرمشهر از خفت  گیری دو پستچی 
خرمشــهری خبر داد.قادر ابلغی، گفت: ســه موتورسوار با تهدید با ساح سرد 
ماموران اداره پســت را خفت کردند و حدود دو میلیون تومان پول و یك تلفن 

همراه گران قیمت را به سرقت بردند.
وی افزود: این اتفاق را به مسئوان امنیتی و انتظامی خرمشهر اطاع دادیم 

و مسئوان مربوطه در حال پیگیری این موضوع هستند.
ابلقی عنوان کرد: موبایل به ســرقت رفته را استعام مخابراتی کردیم تا در 

صورت استفاده از آن ماموران امنیتی مطلع شوند.
قاچاق قطعات تلفن همراه

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف لوازم 
و قطعات تلفن همراه در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ محمد اســماعیل مشــایخ، افزود: مأموران با حضــور در محل 
قاچاقچیــان را در حال تخیله بار از قایق به درون خودرو شناســایی و در یك 
عملیات ضربتی یك دســتگاه خودرو پــژو ۴۰۵ حامل کاای قاچاق را متوقف 
کردند.ســرهنگ مشایخ با  اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۳۸ هزار قلم 
انواع وســایل و قطعات جانبی گوشی تلفن همراه کشف شد، تصریح کرد: یك 
متهم در این زمینه دستگیر شــد.به گفته فرمانده انتظامی بندرعباس، ارزش 
محموله مکشوفه برابر اعام کارشناسان یك میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال برآورد 

شده است.
کرسی خانه را به آتش کشید

مشــهد ایرنا: افسرنگهبان ســازمان آتش نشانی مشــهد گفت: یك واحد 
مسکونی در جاهدشهر مشهد طعمه حریق شد. 

کاظم کاظمی کانون حریق را کرسی و منقل برقی واحد مسکونی در طبقه 
سوم این ساختمان چهار طبقه ذکر کرد و افزود: دو نفر از ساکنان طبقه فوقانی 
ساختمان در میان دود محبوس شده بودند که با تاش آتش نشانان ضمن مهار 

آتش محبوسان به محیط امن منتقل شدند.
پلمب کارخانه آاینده

کرمانشاه – تسنیم: معاون مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از پلمب 
کارخانه سنگبری در منطقه ثاث باباجانی کرمانشاه، خبرداد و گفت: تخلیه بی  
رویه فاضاب های صنعتی، بیمارستانی، کشاورزی و شهری محیط زیست را از 

نفس انداخته و آن را دچار مرگ تدریجی کرده است. 
آذر ولــی زاده، عنوان کــرد: از این واحد آاینده پیــش از این بازدید های 
مکرری، صورت گرفته بود و پس از اعطای مهلت های مکرر به این واحد آاینده 

هیچگونه اقدامی در جهت رفع آایندگی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه این واحد عاوه بر آلودگی خاک بوی ناشــی از آن بسیار 
آزاردهنده بود، عنوان کرد: آلودگی کارخانه سنگ بری در منطقه ثاث باباجانی 
کرمانشــاه باعث به خطر افتادن محیط زیســت منطقه شــده است، بر اساس 
پایش هایی که به منظور جلوگیری از کاهش آلودگی هوا از ســوی کارشناسان 
حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه انجام می شود، با دستور دادگاه کارخانه 

آاینده سنگ بری پلمب شد.
واژگونی خودرو

ایذه – فارس: واژگونی یك دســتگاه مینی بــوس حامل کارگران دکل ۴۳ 
مرغا در شهرستان ایذه باعث مصدومیت شش نفر شد.در پی این حادثه 6 نفر 
از سرنشــینان این خودرو دچار مصدومیت شده و به بیمارستان شهدای ایذه 

منتقل شدند.
انهدام باند سرقت

البرز – خبرگزاری صدا و ســیما: فرمانده انتظامی اســتان البرز از اجرای 
طرح های پیشگیرانه پلیس البرز برای تامین امنیت شهروندان خبر داد

ســرتیپ عباســعلی محمدیان، گفت: با توجه به کار اطاعاتی پلیس های 
تخصصی و شناســایی سارقان و قاچاقچیان، 6۴ ســارق حرفه ای در قالب 1۵ 
باند ســرقت دستگیر شــدند.وی با بیان اینکه موارد سرقتی این سارقان اغلب 
سرقت منزل، زورگیری، سرقت خودرو، وسایل داخل خودرو و کیف قاپی بوده 
است افزود: دربازرسی از محل زندگی آنها ۳۰ دستگاه خودروی سرقتی، مقادیر 
زیادی وسایل منزل، گوشی تلفن همراه، وسایل خوراکی و لوازم داخل خودرو 
کشــف شد.محمدیان خاطرنشــان کرد: ارزش ریالی خودروهای سرقتی هنوز 

محاسبه نشده ولی ارزش ریالی بقیه اموال حدود ۵۰ میلیارد ریال است.
پلمب مراکز خدمات درمانی

آبادان – فارس: معاون درمان دانشــکده علوم پزشــکی آبادان گفت: واحد 
نظارت بر درمان دانشــکده علوم پزشکی آبادان دو مرکز غیر مجاز ارائه  دهنده 

خدمات درمانی در آبادان را شناسایی و پلمب کرد.
 حجت اله جانبی،  اظهار کرد: در پی بازدیدهای میدانی کارشناسان نظارت 
بر درمان دانشــکده و گزارشــات مردمی، دو مرکز که توسط افراد غیر پزشك 
و فاقد صاحیت راه اندازی  شــده بودند و به انجام لیزر درمانی و ســایر اعمال 
زیبایی و دخالت در کارهای تخصصی پزشکی مبادرت می ورزیدند، شناسایی و 
پــس از طی مراحل قانونی پلمب و پرونده آنها برای برخورد قانونی با همکاری 

واحد حقوقی دانشکده به مراجع ذیصاح ارجاع شد.
کشف مواد مخدر

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرستان میناب از کشف تریاک طی 
یك عملیات پلیسی خبر داد. 

سرهنگ »محمدرستمی« گفت: مأموران حین کنترل محور »هشتبندی- 
میناب« یك دستگاه پژو ۴۰۵ متعلق به قاچاقچیان را شناسایی کرده و دستور 
ایست دادند اما راننده خودرو بدون توجه به فرمان پلیس، پس از طی مسافتی 

عرصه را بر خود تنگ دید و با رها کردن خودرو از محل متواری شد.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۰9 کیلو و7۰۰ گرم تریاک کشف شد. 

صفحه 10
چهار شنبه 1۲ دی 1۳۹۷

۲۵ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹0
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

به تازگــی با هدف کاهش اســترس، 
اضطراب و کمک به سامت جسمی و روحی 
مردم در کان شهرهای هند »باشگاه گریه« 

تاسیس شده است.
به گزارش ایرنا، هندی ها در این باشــگاه ها 
داستان های غم انگیز خودشان را تعریف می کنند 

و با شنیدن غم و غصه یکدیگر  اشك می ریزند، گاهی هم ترانه و موسیقی های 
حزن انگیز و احساســی پخش می شود. آنها معتقدند که  گریه به انسان آرامش 
می دهــد و از اســترس و اضطراب می کاهد و انســان را تندرســت می کند.

خبرگزاری اخبار آســیا )ANI( در گزارشــی نوشت: باشگاه های  گریه در هند 
برای کاهش استرس و اضطراب مردم و ورود بهتر به سال ۲۰19 در این کشور 
ایجاد شــده است.»کاملش ماســالوا« درمانگر خنده و مؤسس کلوپ های گریه 
در هنــد می گوید، وقتی مردم  گریه می کننــد آن وقت دلیل خنده را نیز پیدا 
خواهند کرد.به گفته وی، گریه عامل اصلی از بین بردن خســتگی های مفرط، 
احساســات درونی و افسردگی های روزانه است.دکتر ماسالوا گفت: هدف اصلی 
کلوپ های گریه داشتن قلب، ذهن و جسم سالم است و گریه باعث جلوگیری از 
جنایت به علت وضعیت ذهنی و افسردگی می شود.بر اساس تحقیقات سازمان 
بهداشــت جهانی، هند با نرخ ۳6 درصد، دارای بااترین میزان افســردگی در 
جهان اســت. این در حالی است که مردم هند به خاطر نوع زندگی و فیلم های 
خود معمواً به عنوان یکی از ملت های شاد جهان شناخته می شوند. بنابر اعام 
سازمان بهداشت جهانی دلیل این اتفاق نیز تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی 

در این کشور است که افسردگی را به دنبال خود می آورد.

کاهش 
اضطراب 

به سبک هندی

غیرمعمول  روش های  استفاده  به دلیل 
در  مرکــز جراحی  دریــک  بهداشــتی 
نیوجرسی، بیش از سه هزار بیمار به ویروس 

H.I.V، هپاتیت B و C مبتا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما به نقل از 
آسوشیتدپرس، مقامات قضائی آمریکا از ابتای 

بیش از ســه هزار بیمار به ویروس H.I.V، هپاتیتB و C به دلیل استفاده از 
روش های غیرحرفه ای ذخیره سازی دارو، کاربرد برنامه قدیمی کنترل عفونت و 
روش های غیرمعمول بهداشتی در یك مرکز جراحی در نیوجرسی خبر دادند. 
مقامات مســئول ماه دســامبر پس از دریافت شــکایاتی مرکز جراحی »هلث 
پاس« را به مدت سه هفته تعطیل کردند.همچنین در پی انتشار گزارش های 
مربوط به ابتای نزدیك به ۳۸۰۰ نفر از بیماران سابق این مرکز به بیماری های 
مختلــف، دو کارمند جراحی هلث پاس اخراج شــدند. در حالی که مقامات 
بهداشتی آمریکا اعام کردند تاکنون گزارشی درباره گسترش بیماری ها منتشر 

نشده اما مسئوان خواستار معاینات پزشکی افراد شدند.

ابتاء ۳ هزار نفر 
به ایدز و هپاتیت 

به علت سهل انگاری 
در آمریکا

زن جوانی که در یک مرکز حیات وحش 
مشــغول به کار بود در اثر حمله یک قاده 
شــیر که از محل نگهداری خود فرار کرده 

بود، جانش را از دست داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرار یك 
قاده شیر از مرکز حیات وحش »برلینگتون« در 

ایالت کارولینای شمالی مرگ یك کارورز پزشکی را رقم زد. »آلکساندرا بلك« 
۲۲ ساله پیش از آنکه پلیس بتواند این شیر را از پای درآورد توسط این حیوان 
کشته شد. پلیس پس از آنکه تاش ها برای بیهوش کردن شیر به جایی نرسید 
مجبور به شلیك مستقیم به این حیوان شد. خانم بلك که به تازگی از دانشگاه 
دولتی»ایندیانا« فارغ التحصیل شده بود تنها 1۰ روز بود که در این مرکز حیات 
وحش به کار مشــغول شــده بود. تحقیقات در مورد چگونگی فرار این شیر از 
محل نگهداری ادامه دارد. این مرکز در سال 1999 بازگشایی شد و در آن بیش 
از ۸۰ حیوان در ۲1 گونه مختلف شــامل شیر و ببر نگهداری می شوند. حدود 
16 هزار نفر سالیانه از این مرکز بازدید می کنند، این در حالی است که با وجود 
مراجعین بســیار، این حیوانات در محل مناسبی نگهداری نمی شوند و شرایط 

نگهداری آنها نامطلوب گزارش شده است.

حمله مرگبار 
»شیر« 

به زن جوان!

رســانه های محلی روسیه اعام کردند 
شمار تلفات حادثه انفجار گاز در یک مجتمع 
مسکونی در این کشور به هفت تن افزایش 

یافت.
به گــزارش ایســنا، در حادثه انفجــار گاز 
کــه روز دوشــنبه در یــك آپارتمان در شــهر 

»ماگنیتوگورسك« اتفاق افتاد و به فروریختن بخشی از این مجتمع منجر شد، 
هفت تن جان خود را از دســت داده اند و این احتمال وجود دارد که دست کم 
۴۰ نفر دیگر همچنان در زیر آوار محبوس باشند.بررســی های اولیه حاکی از 
آن است که نشــت گاز علت وقوع انفجار و تخریب ۴۸ واحد مسکونی در این 
ســاختمان 9 طبقه بوده  است.بنابر اعام رســانه های محلی روسیه، وادیمیر 
پوتین رئیس جمهوری این کشور با حضور در بیمارستان با مجروحان این حادثه 
ماقات و جلســه ای با مقامات محلی برگزار کــرد. به گزارش رویترز، به گفته 
امدادگران عملیات آواربرداری و پیدا کردن قربانیان این حادثه به دقت در حال 
انجام است زیرا خطر فروریختن بخش های دیگری از ساختمان وجود دارد.در 
همین حال در جریان مراسم سال نو میادی در پارک »گورکی« در مسکو یك 
پل چوبی عابر پیاده به ارتفاع حدودا ســه متری به علت ازدحام فروریخت که 

منجر به مجروح شدن دستکم 1۳ نفر شد.

۷ کشته 
در انفجار

 آپارتمان مسکونی

دادگاه علنی رســیدگی به اتهامات دو تن از 
اخالگران بــازار ارز و محاکمه غیابی چهار نفر از 
متهمان فراری پرونده در شــعبه اول دادگاه ویژه 

رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت ااسام موحد که 
ریاست جلســه را برعهده داشت، گفت: دادگاه »قربانعلی 
فرخزاد« و مرتبطین وی به صورت علنی و با حضور نماینده 

دادستان و وکا تشکیل شده است.
قاضی موحد ادامه داد: دو نفر از متهمان با قرار بازداشت 
موقت از 97/۵/۳۰ و 97/۸/۲9 در جلســه حضور دارند و 
چهار تن از متهمان هم اکنون متواری هســتند و به علت 
معلوم نبودن محل اقامت آنها قرار رسیدگی غیابی صادر 
شده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آنها فراهم 
است. وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارشات، متهم ردیف 
اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق اســتیل و اقام 
دیگــر از چند بانك مبلغ ۴۴6 میلیــون و ۵ هزار و ۳۳۲ 
دار دریافت کرده که جزئیات آن توسط نماینده دادستان 

اعام می شود.
قاضی موحد بیان کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر 
متهمان از طریق جعل و به طور صوری در ســال جاری و 
در یك مرحله ۳۲۰ میلیون و 66۲ هزار و ۲۰1 دار اخذ 
کرده و در بازار به قیمت بسیار باا به فروش رسانده است 
و ثروت اندوزی ناســالم و غیر قانونــی انجام داده و هیچ 

کاایی وارد نکرده است.
در ادامه نماینده دادستان در بیان کیفرخواست متهمان 
گفت: متهم »قربانعلی فرخزاد« فرزند موسی متولد 1۳۳۲ 
با ســواد، متاهل، شیعه، ایرانی،  ساکن تهران، بدون سابقه 
کیفری از تاریخ 97/۵/۳۰ بازداشــت موقت، وی متهم به 
اخــال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به 
صورت سازمان یافته و شبکه ای و به صورت کان به مبلغ 

۴۴6 میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دار است.
وی افــزود: متهم بعدی »تیمور عامری برکی« متولد 
1۳۳7، ایرانی، ســاکن تهران، فاقــد محکومیت کیفری، 
بازداشت موقت از 97/۸/۲9 متهم به معاونت در اخال نظام 
ارزی و پولی به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت 
کان به مبلغ ۳۲۰ میلیون و 666 هزار و ۳۰1 دار است.
نماینده دادســتان گفت: متهم دیگر »علیرضا عامری 
برکــی« فرزند تیمور، متــواری، متهم به مشــارکت در 
اخــال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به 
صورت شــبکه ای و سازمان یافته به صورت کان به مبلغ 
۳۰۰ میلیون و 66۲ هزار و ۲۰1 دار اســت. متهم دیگر 
»حمیدرضا عامری برکی« فرزند تیمور، متواری،  متهم به 
مشــارکت در اخال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق 
عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کان 
به میزان ۲۰ میلیون دار بوده و متهم دیگر به نام »مکی 
ســلطانی« متواری، متهم به مشارکت در اخال در نظام 
ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و 
سازمان یافته به صورت کان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و 66۲ 

هزار و ۲۰1 دار است. متهم دیگر »محمد وکیلی« متواری، 
به مشارکت در اخال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق 
عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کان 
به میزان ۳۲۰ میلیون و 66۲ هزار و ۲۰1 دار متهم است. 
وی اظهارداشت: متهم قربانعلی فرخزاد از تاریخ 9۴/۲/1 تا 
9۴/6/1 مبلغ ۲7 میلیون و ۲61 هزار و ۸6۴ دار از بانك 
توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته 
است. متهم در اظهارات خود گفته است برای تامین مبلغ 
ریالی ارز دولتی با فردی به نام »علی قاسمی« آشنا شدم 

که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را تامین کند.
نماینده دادستان گفت: متهم در اقاریر خود گفته است 
به علی قاسمی وکالت داده ام کارهای بانکی تخصیص ارز 
را انجام بدهد و علی قاسمی با وکالت من به بانك توسعه 
تعــاون مبلغ ریالی وارد می کرد و کارهای تخصیص ارز را 

انجام می داد.
وی افزود: قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز 
دولتی دریافت می کند و اقدام به فروش دربازار آزاد کرده 
و کاایی وارد نکرده اســت. پس از این سود نامشروع بعد 
از چهــار ماه تصمیم می گیرد از این طریق اقدام به غارت 
بیت المال کرده و از طریق بانك اقتصاد نوین ارز بیشتری 
می گیریــد و از تاریخ 9۴/۴/۳1 تا 9۴/1۲/۲۵ به وســیله 
پروفرم های از بانك اقتصــاد نوین ارز دولتی به مبلغ 9۸ 
میلــون و 1۲۲ هزار و ۲67 دار دریافت می کند و در این 
مرحله بدون اینکه یك ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت 
کند با همکاری »امید اسدبیگی« اقدام به دریافت ارز دولتی 
می کند. امید اســدبیگی از متهمین تحت تعقیب دادسرا 
اســت با تهیه پروفرم های جعلی بــه نام قربانعلی فرخزاد 
اقدام به ثبت ســفارش برای خط تولید نوشابه های گازدار 
و ورق خام MDF می کند و طبق وکالتی که از وی داشته 
به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانك اقتصاد نوین 
مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و ســهم قربانعلی 

فرخزاد را پرداخت می نماید.
نماینده دادستان گفت: متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر 
خود می گوید امید اسدبیگی مبلغ 7 الی 1۰ میلیارد تومان 
به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سازمان اطاعات 

سپاه سود حاصل از ارز دولتی ۳۵6 میلیارد و 61۲ میلیون 
و ۵۴ هزار و 96۴ ریال است که متهم حدود ۳۰ درصد را 
دریافت و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده 

به علت پرونده های اقتصادی متواری است.
وی افزود: قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود 
قابــل توجه این بار به فکر اســتفاده ارز دولتی افتاده و از 
96/11/۵ لغایت تا 97/۴/۵ با تهیه پروفرم های جعلی ۳۲۰ 
میلیــون و 66۲ هزار و ۲۰1 دار از بانك ملی با همکاری 
تیمور عامری دریافت می کند. قربانعلی فرخزاد همچنین 
از ســال 9۴ از طریق یکی از مدیران بانك مرکزی به نام 
»صمد کریمی« با »تیمور عامری« آشنا می شود که پس 
از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی 
توافق نمی شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی 

ارز دولتی دریافت می کند.
نقش مدیر بازنشسته حراست بانک 

مرکزی در پرونده
نماینده دادستان ادامه داد: در سال 96 قربانعلی فرخزاد 
بر اساس تجربیات برای اســتفاده از ارز دولتی مجددا به 
تیمور عامری مراجعه می کند و تیمور عامری که از مدیران 
حراســت بانك مرکزی بوده بعد از بازنشســتگی و ایجاد 
صرافی از نفوذ باایی در بانك مرکزی برخوردار بود و متهم 
با آشنایی از این موضوع، خواست مبلغ قابل توجهی را از 
بانك مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی 
وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می کند و 
بــه این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و 
صرافی وکیلی وی را مجاب می کند تا پروفرم شرکت های 
کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد.پس از مدتی 
که مقدار ثبت سفارش ها زیاد می شود متهم سربرگ را به 
علیرضا عامری ارســال می کند سپس عوامل وی اقدام به 
تهیــه پروفرم جعلی نموده و توســط امضای قربانعلی در 
اختیار مکی ســلطانی قرار گرفته و اقدام به ثبت سفارش 
می کند. سپس اقدام به تامین مبلغ ریالی ارز دولتی نموده 
و این مبالغ به حساب قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن 
به امارات حواله و در اختیار محمد وکیلی قرار گرفته است. 
محد وکیلی طبق توافق در خارج ازکشور اقدام به فروش 

ارز دولتی کرده و پس از دریافت سهم خود سهم قربانعلی 
را به حساب او واریز می کند.

در ادامه متهم قربانعلی فرخزاد و وکیل وی به دفاع در 
برابر اتهامات پرداختند. 

خرید 700 میلیاردی ماشین سازی تبریز
قاضی موحد از متهم قربانعلی فرخزاد پرسید: شما چند 

مرحله ارز دریافت کردید؟
متهم گفت: اولین مرحله سال 9۴ و 9۵ بود که حدود 

1۵۰ میلیون لیر دریافت کردم.
قاضــی موحد در واکنش به ادعای متهم تصریح کرد: 
اما سندهای موجود دالت بر این دارد که شما لیر دریافت 
نکردید بلکه دار دریافت کردید. قاضی در ادامه درخصوص 
پول هایــی که برای خرید کارخانه ها هزینه شــد از متهم 

پرسید و گفت: پول خرید کارخانه ها را از کجا آوردید؟
متهم در پاسخ  طفره رفته و گفت: می خواستم اشتغال زایی 

کنم.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: طبق گزارش پرونده 
و اقــرار خودت گفتی که من قبول دارم ارز دریافت کردم 

و در بازار آزاد فروختم چه توضیحی دارید؟
متهم مدعی شد: نه اینگونه نبوده بانك التماس می کرد.

در ادامه قاضی موحد درخصوص اموال متهم سؤااتی 
مطرح کرد و گفت: میزان اموالت چقدر است؟

متهم فرخزاد در پاســخ ســؤال قاضی بیان داشــت: 
ماشین ســازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود 7۰۰ 
میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگرد سازی در تبریز را 
خریدم و کارخانه ریخته گری هم جزوی از ماشین سازی بود.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: قبول دارید ارزی 
که برای واردات گرفته بودید بنا به تشخیص خودت مورد 

استفاده قرار دادی؟
متهم در پاسخ مدعی شد: می خواستم اشتغال زایی کنم 
و زمانی هم که خواستم واردات کنم به خاطر تحریم ها نشد.

همچنین »مدیر خراسانی« وکیل متهم تیمور عامری 
و چهــار نفر از متهمان متواری پرونده توضیحات خود در 
دفاع از کیفرخواســت را ارائه کردند، سپس قاضی موحد 

ختم جلسه رسیدگی به دادگاه را اعام کرد.

در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران

رسیدگی به اتهامات اخالگر 446 میلیون داری بازار ارز
 و همدستانش آغاز شد

رئیس اداره گازرسانی منطقه یک سنندج گفت: 
به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی در استفاده از 
گاز طبیعی و بر اثر نشــت گاز و انفجار، یک باب 
منزل مسکونی در منطقه تقتقان سنندج 80 درصد 

تخریب و یک نفر نیز مصدوم شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، شکراه ناصری اظهار داشت: 
این حادثه در منطقه تقتقان و به دلیل بی احتیاطی و سهل 
انگاری صاحبخانه در اســتفاده از وسایل گازسوز و نشت 

گاز رخ داده است.

وی با بیان اینکه میزان خســارت وارده به این منزل 
مســکونی مشــخص نیســت، افزود: در این حادثه تنها 
یــك زن در منزل حضور داشــت که دچــار مصدومیت 
شــد و بافاصله از ســوی ماموران امدادی برای مداوا به 

بیمارستان اعزام شد.
ناصری از شــهروندان تقاضا کرد قبل از اســتفاده از 
وسایل گازسوز از ایمن بودن آن مطمئن و با رفع نواقص 
از سالم بودن و نصب درست آن اطمینان کسب کنند تا 

شاهد حوادث ناگوار این چنین نباشیم.

انفجار گاز منزل مسکونی را تخریب کرد

دبیرکل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر گفت: 
اولویت کوتاه مدت ما تا پایان سال جمع آوری، 
ساماندهی، بازپروری و درمان معتادان متجاهر 

در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار اسکندر 
مومنی دبیرکل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر دیروز 
در اولین نشســت خبری خود در مسئولیت جدید 
اظهارداشت: در کشور ۵۰ تا 6۰ هزار معتاد متجاهر 
داریم که 1۵ هزار معتاد مربوط به پایتخت است که 
با هماهنگی دســتگاه های مرتبط، بازپروری آنها به 
زودی آغاز خواهد شد البته تعدادی از آنها مبتا به 
انواع بیماری هستند که درمان آنها نیازمند هماهنگی 
است که امیدواریم به نتایج خوبی تا پایان سال برسیم.

مومنــی افزود: به تازگی ۵ هــزار و 6۰۰ نفر به 
ظرفیت مراکز نگهداری اضافه شــده است و امکان 
نگهــداری بیش از 1۵ هزار معتاد متجاهر در تهران 
وجود دارد.وی ادامه داد: هزینه نگهداری روزانه هر 
معتاد متجاهر 1۵ تا ۲۰ هزار تومان است که در سال 
آینده نیز این رقم افزایش پیدا خواهد کرد و از نظر 

بودجه ای مشکلی نداریم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
وظیفه ستاد، سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی 
و نظارت در حوزه مبارزه با مواد مخدر است، گفت: 
یکی از اولویت های ما در حوزه بین المللی آشناسازی 
کشورهای غربی و  اشــاره به مسئولیت های آنها در 
این بخش اســت زیرا جمهوری اسامی ایران در راه 

مبارزه با مواد مخدر تاکنون چهار هزار شهید تقدیم 
کرده است تا جلوی ترانزیت مواد مخدر و توزیع آن 

را در داخل بگیرد.
مومنی افزود: در سال ۲۰۰1 تولید مواد مخدر در 
افغانستان ۲۰۰ تن بوده که در حال حاضر به 1۰ هزار 
تن رسیده و نشان دهنده تاثیر منفی حضور غربی ها 
در افغانســتان و افزایش تولید است، بنابر این دیگر 
کشورها باید مسئولیت خودشان را بپذیرند و سهم 
خودشان را در مبارزه جهانی با مواد مخدر ادا کنند.
وی اظهارداشــت: مقابلــه در تمامی ابعاد انجام 
شــده اســت و هماهنگی با نیروی انتظامی، سپاه، 
گمرک و وزارت اطاعات شــده و همه دســتگاه ها 

اعام آمادگی کردند.

مواد مخدر علت 55 درصد طاق ها
دبیرکل ســتاد مبارزه بــا مواد مخــدر افزود: 
متأسفانه اعتیاد منشــأ آسیب های فراوانی است به 
طوری که ۵۵ درصد علت طاق ها مستقیم به مواد 
مخدر برمی گردد، 7۰ درصد زندانیان مواد مخدری 
هستند، بیش از ۳۰ درصد مبتایان به ایدز از طریق 
مواد مخدر گرفتار شده اند و منشأ بسیاری از جرایم، 
قتل های فجیع و ســرقت ها ریشه در اعتیاد به مواد 

مخدر دارد.
مومنی گفت: یکی از موضوعات مهمی که ستاد 
پیگیری می کند پرونده قاچاقچیان عمده مواد مخدر 
است که اموال آنها را شناسایی و با همکاری خوب قوه 
قضائیه در جهت مبارزه با مواد مخدر صرف می کنیم.

وی درخصوص هزینه و خســارت ناشی از مواد 
مخدر در کشــور اظهارداشت: خسارت ناشی از مواد 
مخدر برابر با 11/7 درصد تولید ناخالص ملی کشور 

است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
میانگین سنی اعتیاد در حال حاضر ۲۴ سال و چند 
ماه اســت، افزود: جمعیت زنان معتاد 6 دهم درصد 
زنان کشور است و در تهران نیز برای بازپروری زنان 
معتــاد مرکزی با ظرفیت ۵۰۰ نفر و در کشــور با 

ظرفیت 1۰ هزار نفر ایجاد شده است.
شیوع 2 درصدی اعتیاد در دبیرستان ها

مومنی درخصــوص اعتیاد دانش آموزان به مواد 
مخدر گفت: سرشماری در نرخ شیوع اعتیاد در میان 
دانش آموزان صورت نگرفته و مبنای ما پژوهش است 
اما درخصوص دانش آموزان دبیرستان اعام شده که 

متوسط نرخ شیوع ۲ درصد است.
وی درخصــوص فروش مواد مخــدر در فضای 
مجــازی نیز بیان کرد: در ایــن خصوص پلیس فتا 
نظارت کامل دارد و سایت های بسیار زیادی مسدود 

شده و تاش های خوبی صورت گرفته است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: یکی 
از دغدغه هــای ما بعد از بازپروری و درمان معتادان 
ایجاد  اشتغال است که در این زمینه هماهنگی هایی 
با سایر سازمان ها و نهادها انجام شده و سمن هایی در 
این زمینه بسیار فعال هستند و توانسته ایم تا حدود 

زیادی این مشکل را برطرف کنیم.

سردار مومنی اعام کرد

جمع آوری معتادان متجاهر، اولویت کوتاه مدت ستاد مبارزه با مواد مخدر

سرویس شهرستانها: 
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: 
مرزداران هنگ مرزی زابل موفق به کشف دو هزار 

و 150 کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند. 
سرتیپ  سعید کمیلی اظهار داشت: مرزداران هنگ 
مرزی زابل با اشــراف اطاعاتی از قصد قاچاقچیان برای 
انتقال محموله بزرگ مواد مخدر به عمق کشور آگاه شدند 

و بافاصله با هوشیاری کامل به تشدید پوشش منطقه 
پرداختند. وی افزود: مرزداران پس از درگیری مسلحانه 
با سوداگران مرگ موفق به کشف مواد مخدر شدند.وی 
گفت: ماموران در این درگیری مســلحانه موفق شدند 
ضمن توقیف دو دستگاه تراکتور یك دستگاه وانت تویوتا 
و یك دستگاه موتورسیکلت، دو هزار و 1۵۰ کیلوگرم انواع 

مواد مخدر را از سوداگران مرگ کشف کنند.

کشف 2 تن مواد مخدر در زابل

مسئول روابط عمومی اورژانس کاشان گفت: 
پنج نفر در تصادف تریلی با یک دستگاه خودروی 

سواری در آزادراه کاشان- قم جان باختند. 
فرهاد بابایی، در گفت وگو با ایرنا افزود: یك دستگاه 
ال 9۰ در آزادراه کاشان- قم، رو به روی مسجد شهدا 
در نزدیکی روســتای سن ســن، با یك دستگاه تریلی 
تصادف کرد که به علت شدت حادثه سه زن و دو مرد 

جان خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: یك مرد با بیش از 6۰ سال سن در 
جریان این حادثه به شدت آسیب دیده که به بیمارستان 

شهید بهشتی کاشان انتقال یافته است.
وجود ســه نقطه حادثه خیز و فقدان روشــنایی، 
دوربین هــای کنترل ســرعت، تابلوهــا و چراغ های 
هشــداردهنده، مجتمع های خدماتی، مسیر دسترسی 
خودروهای امدادی و انتظامی، روکش آسفالت، از جمله 

کاستی های بارز آزادراه کاشان- قم به شمار می رود.

صبح دیروز در جریان انفجار در یک شرکت 
فواد در یزد، شش کارگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، انفجار در شرکت اپکو در »مجتمع 
گندله سازی عقدا« شش نفر را روانه بیمارستان کرد.

 در بیــن مصدومان، یك جوان اهل بخش عقدا 
نیز هست که درصد سوختگی باای 6۰ درصد دارد.

هنوز در ارتباط با وضعیت باقی مصدومان اطاعی 
گزارش نشده است.

انفجار در شرکت فواد یزد

رئیس  حوزه قضایی بخش رودهن گفت: یک عضو شورای این تصادف تریلی و سواری جان 5 نفر را گرفت
شهر به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد. 

حجت ااســام علیرضا تقیان در گفت و گو با فارس ، با خودداری از 
افشای نام فرد دستگیر شده، افزود: با صدور قرار بازداشت موقت اکنون 

این عضو شورای شهر در زندان به سر می برد.
وی با  اشاره به زمان دستگیری عضو شورای شهر رودهن خاطرنشان 
کرد: این فرد روز پنجشــنبه با دستور قضائی دستگیر شد و پرونده در 
شــعبه 1۰۳ دادگاه عمومی  رودهن مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی 

را طی می کند.

دستگیری یک عضو شورای شهر 
رودهن
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درمکتب امام

از گرگ ها کمک نخواهید
با توســل به دامن آمريكا ضعف و ناتواى خود را برما نســازيد و از گرگ ها و 

درنده ها براى شباى و حفظ منافع خود استمداد نطلبيد ابر قدرت ها آن لحظه اى كه 

منافع شان اقتضا كند شا و قدمي ترين وفاداران و دوستان خود را قرباى مى كنند و 

پيش آنان دوستى و دشمنى و نوكرى و صداقت ارزش و مفهومى ندارد.
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صفحه 11
چهار شنبه 1۲ دی 1۳۹۷

۲۵ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
از مردم رأی گرفتیم

اما از خود سلب مسئولیت می کنیم
سرویس سیاسی-

روزنامه ســازندگی دیروز نوشت: »امروز هم که دولت آقای روحانی بر مسند است، بسیاری از روندها و 
ارتباطات و ساختارهای ناصواب دوران احمدی نژاد کماکان در کشور حاکم است. بدون توجه به کم کاری های 
خودمان در اصاح این رویه، دوران احمدی نژاد را مسبب شرایط کنونی مان تلقی می کنیم و مدام دولت  های 
نهم و دهم را مقصر جلوه می دهیم. در این باره پرسش این است که اگر قرارمان بر این رویکرد بود، چرا مصر 

به حضور مردم در پای صندوق های رأی و حمایت از خودمان بودیم؟«
در ادامه این یادداشت آمده است:»ما از مردم رأی گرفتیم که روندها و اتفاقات ناصحیح گذشته اصاح 
شود و روابط ناصحیح دیگر تکرار نشود نه اینکه همان رویکردها حاکم باشد و ما از خود سلب مسئولیت کنیم 
و در قبال اینگونه مسائل سکوت کنیم... راهکار برون رفت از این وضعیت توجه عملیاتی به مطالبات مردم 

برای ترمیم اوضاع کشور است و تنها در این شرایط می توانیم کمی از دلخوری های مردم را جبران کنیم.«
فکر می کنند ما دنبال قدرت هستیم!

روزنامه شرق در شماره دیروز خود ضمن گزارشی به ماجرای همیشگی درگیری های احزاب موسوم به 
اصاح طلب پرداخته است.

در این گزارش از قول یک فعال سیاسی اصاح طلب آمده است بر خاف تبلیغات رسمی احزاب به دنبال 
کسب قدرت نیستند، این فعال سیاسی اصاح طلب در جای دیگری از این گفت و گو تصریح کرده است: تفاوت 
ایران با کشورهای دیگر این است که احزاب در کشورهای دیگر هر یک به صورت مستقل در انتخابات شرکت 
می کنند و پس از انتخابات با یکدیگر ائتاف می کنند؛ اما در ایران ائتاف قبل از انتخابات صورت می گیرد و 

این باعث می شود که پس از آن سهم خواهی های سیاسی آغاز شود«!!
چنانکه خواندید این شــخص خودش از سهم خواهی احزاب سخن گفته است اما در جای دیگر عنوان 
می کند که در تبلیغات رســمی این طور وانمود می کنند که ما دنبال کســب قدرت هستیم! این از جمله 
تناقض هایی است که در ذات جریان مدعی اصاح طلبی است. در کل این گزارش تنها گوشه هایی از کاف 
سردرگم احزاب اصاح طلب را نشان می دهد. از طرفی دیگر این کاف سر درگم به شدت مدعی است که 

تنها او و طیف او می تواند کارها و امور را سامان دهد.
سیاست بازان بی صداقت،عذرخواهی مدیران را ندیدند! 

روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان »جای خالی یک عذرخواهی« نوشت:»دانشجویان دانشگاه آزاد 
خواستار عذرخواهی رسمی مسئوان این دانشگاه هستند«.

گفتنی است محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد- 9 دی 97- در گفت وگو با بخش خبری ساعت 
۲۱ که به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش شد، با تسلیت درگذشت جانسوز دانشجویان واحد علوم و 
تحقیقات در حادثه واژگونی اتوبوس گفته بود: »بنده با صدای بلند در جمع دانشجویان اعام کردم که عزیزان 
من، بنده حاضرم از طرف کسانی که قصور کردند و کسانی  که در گذشته کاری باید انجام می دادند که به 
موقع انجام ندادند، عذرخواهی کنم و این را با شجاعت اعام می کنم، اما به این عذرخواهی بسنده نمی کنیم، 

چرا که محیط دانشگاه باید امن باشد«.
وی در ادامه تاکید کرده بود:»مســئولیت کســانی که به این حادثه مربوط می شــدند، مورد بررســی 
قــرار گرفــت. در مرحلــه اول مدیران وقت کــه در انتخاب پیمانــکار ماحظات دقیــق را رعایت نکرده 
بودنــد و کســانی  که بایــد از نظر نظارتی به خوبی به وظایفشــان عمــل می کردند و ایــن کار را انجام 
ندادنــد، برکنار شــدند. بعــد از این مرحلــه، کمیته تخلفــات ورود می کند و به مراجــع قانونی معرفی 
 خواهنــد شــد. در ادامه هم کمیته تشــکیل جلســه می دهد و ابعاد مختلف مســئله را مورد بررســی 

قرار خواهد داد.«
گفتنی است از همان ساعت اولیه انتشار خبر واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، در 
حالیکه عواطف عمومی جریحه دار شده و خانواده های بسیاری داغدار عزیزان و فرزندان خود شده و بسیاری 
دیگر پیگیر وضعیت و روند درمان مجروحان و مصدومان این حادثه بودند، جریان مدعی اصاحات و رسانه های 
زنجیره ای وابســته به این جریان در تدارک سیاسی و جناحی کردن این ماجرای غم انگیز و تاسف بار بود تا 

طبق معمول از خون قربانیان این حادثه پلی به مطامع سیاسی خود بزند.
بی اخاقی در بیان نکردن دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت:»این روزها نبض بازارهای پایتخت به تندی ماه های گذشته نمی زند. 
اگرچه هنوز قیمت  بسیاری از کااهای اساسی دستخوش تغییر نشده؛ یکی از مثال های ملموس در این باره 
به قیمت مرغ و گوشت قرمز مربوط است که براساس گزارش ها در هفته های اخیر با روندی رو به رشد در 

حرکت بوده اند.
 در کنار آجیل و بسیاری از کااهای اساسی که در ماه های اخیر همپای دار گران شده اند و با وجود شیب رو به پایین 
قیمت ها در بازار ارز، هر روز خبر گرانی آنها در تارنمای رسانه ها دیده می شود، گزارش ها از بازار مسکن نیز قابل توجه 
 است؛ به طوری که وقتی در پایان آذرماه بانک مرکزی، از افزایش 9۱/8 درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 

خبر داد«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»این اتفاقات در حالی رقم می خورد که حاا چند هفته ای می شود 
که قیمت ارزهای بین المللی، سکه یا طا رو به پایین است و انتظار می رود تا این روند به دیگر بازارها نیز 

سرایت کند«.
روزنامه های مدعی اصاحات به نامناسب بودن وضع موجود اقتصادی اذعان دارند اما به دلیل آلودگی به 
رفتار قبیله ای، با بی اخاقی از بیان علت به وجود آمدن چنین وضعی امتناع می کنند. طبیعی است که به موازات 
افت قیمت دار مردم انتظار دارند نرخ کااها و خدمات هم که به بهانه گرانی ارز باارفته بود در شرایط فعلی 
به تبعیت از دار سیر کاهشی پیدا کند و طعم شیرین ارزانی در ذائقه مردم پدیدار شود اما زهی خیال باطل!

به نظر می رســد سرمنشــا اغلب گرانی ها درانفعال و سوء مدیریت دولت نهفته است. تا زمانی که دولت 
هزینه هایش را کاهش نمی دهد، شفاف سازی در پرداخت ها نمی کند، به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد 
توجه جدی نمی کند و در یک کام به اقتصاد مقاومتی بها نمی دهد نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت.

پاسخگویی به مردم؛ از فرمانده تا پرزیدنت!
روزنامه ایران ارگان دولت که طی چند روز اخیر تاش کرده بود از فضا سازی علیه فرمانده دوران دفاع مقدس 
در فضای مجازی عقب نماند، روز گذشته در مطلبی با عنوان » پاسخگویی وجه مثبت ماجرای توئیت رضایی« 
نوشت: » این حضور و پاسخگویی در کنار توضیحات محسن رضایی به اعتقاد بسیاری نقطه مبارک ماجرای فریب 
و کربای 4 بود و نشان داد فضای امروز رسانه ای، با فضای سنتی گذشته بسیار متفاوت است...هر چه بود دیروز، 
 فضای مجازی یک بار دیگر قدرت و مقتضیات خود را به رخ افرادی کشید که می کوشند این توپ پر از باد را زیر آب 

نگه دارند.«
روزنامه ارگان دولت اما ترجیح داد در این باره سکوت کند که محسن رضایی فرمانده دوران دفاع مقدس 
برای یک جمله آن هم مربوط به 30 سال پیش، برای پاسخگویی به تلویزیون آمد و بیش از یک ساعت درباره 
یک جمله توضیح داد و پاسخگو بود اما مسئوان دولت به ویژه شخص رئیس جمهور که با تصمیمیات شان 
نقش اصلی و اساســی در شــرایط به وجود آمده کشور در 6 سال گذشته دارند و مردم را با مشکات شدید 
اقتصادی و معیشتی مواجه کردند چرا خود راموظف به پاسخگویی به مردم نمی دانند و به مطالبه مردم در 
این زمینه بی توجه اند؟ نکته جالب دیگر اینکه روزنامه ارگان دولت و رسانه های زنجیره ای منتسب به طیف 
اعتدال اصاحات در حالی از ضرورت پاسخگویی به مردم می گویند که دولت ۱68 روز است سخنگو ندارد!

شورشیان علیه رأی ملت
 نگران نقض حق تعیین سرنوشت!

محمود علیزاده طباطبایی طی یادداشتی در روزنامه سازندگی به نظارت استصوابی شورای نگهبان تاخت 
و نوشت: »رد صاحیت افراد بدون ذکر دایل قانونی موجب منع مردم از شرکت در انتخابات و شرکت در 

اداره امور کشور می شود. در حالی که اداره امور کشور حق مردم است.«
هر رد صاحیت شده ای می تواند با مراجعه به شورای نگهبان از دایل رد صاحیت خود مطلع شود. این 

رویه شوراست. چرا اصرار دارید با اعام عمومی دایل رد صاحیت، آبروی داوطلبان برده شود؟ 
وی نوشــت: »در مرحلــه اول ]انتخابات[ شــورای نگهبان از پی گروه کثیــری از داوطلبین عده ای را 
انتخــاب می کند و مرحله دوم مردم از بین منتخبین شــورای نگهبان نماینــده خود را انتخاب می کنند. 
شــرایط داوطلبیــن را مجلس طبق اصــل 6۲ تعیین می نماید و طبق اصل 85 قانون اساســی کســی 
حق دخالت در تعیین شــرایط ندارد. به اســتناد قســمت اخیر اصل نهم قانون اساســی هیچ مقامی حق 
نــدارد بــه نام حفظ اســتقال و تمامیت ارضی کشــور آزادی های مشــروع را هرچند بــا وضع قوانین و 
 مقررات ســلب کند و هر قانونی که حق تعیین سرنوشــت را از مردم ســلب کند، طبق قانون اساســی 

بی اعتبار است.«
از مغالطه آشکار و رویه فریبکارانه نویسنده در ارائه دلیل از قانون اساسی که بگذریم، مدعیان اصاح طلبی 
که تا این اندازه نگران نقض حق تعیین سرنوشت برای مردم اند، چرا در سال 88 پای ابطال رأی ملت ایستاده 

و دست به اردوکشی های خیابانی زدند.
خط بطان یا شاهد مدعا؟

روزنامه اعتماد دیروز به گزارش تیتر یک روز دوشنبه کیهان که با عنوان »مشکات معیشتی امروز میراث 
فتنه دیروز« انتشار یافته بود، واکنش نشان داد. در آن گزارش آمده بود که »رژیم تحریم های فعلی ایران، ریشه 
در قطعنامه ۱9۲9 شورای امنیت دارد. تمام تحریم های یک جانبه ای که اکنون به عنوان تحریم های موثر علیه 
ایران از آن یاد می شود، در واقع براساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است.«

اعتماد اما نوشت: »کیهان در واقع خط بطانی می کشد بر همه ادعاهای خود در مورد برجام. به این معنا 
که اگر آن طور که کیهان می گوید؛ قطعنامه ۱9۲9 زیربنای همه تحریم ها و رژیم حقوقی تحریم هاست باید 

بپذیرید که مهم ترین کار برجام از بین بردن همین رژیم حقوقی و زیربنای تحریم هاست.«
منظورتان همان تحریم هایی است که به قول آقای عراقچی روی کاغذ برداشته شد؟

مشکات اقتصادی به مردم که مثل دولتی ها ثروتمند نیستند 
فشار می آورد!

روزنامه زنجیره ای قانون به انتقاد از نبود شــفافیت و عدم پاســخگویی و اطاع رســانی دولت در مورد 
مســائل مختلف به ویژه اختاف نظر وزیر بهداشت با ســازمان برنامه و بودجه نوشت: »نبود شفافیت ازم 
در میان دولت، گنگ بودن تیم اطاع رســاني کابینه، جاي خالي ســخنگوي ایق و کارآمد و بســیاري 
دیگر از مشــکات سبب شده اســت تا این روزها فضاي مجازي ورســانه هاي غیررسمي به تریبوني براي 
بیان مهم ترین رویدادهاي دولت مبدل شــود! اتفاقي که بارها ســبب آشفتگي اذهان عمومي در روزگاري 
شده است که مردم بیشتر گرفتاري معیشتي دارند. شاید این عدم حضور به اختاف سلیقه هاي قاضي زاده 
با تیم دولت به ویژه نوبخت منتهي شــود و تصمیم گیري هاي رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز مناسب 
نباشــد ولي اینکه بدون اطاع و اعام قبلي خبرهاي اســتعفا در فضاي مجازي انتشــار یابد جاي ســؤال 
 دارد و مســئوان به جاي این نوع اقدامات باید بکوشــند تا مشــکات مردم را در میان جنگ اقتصادي 

حل کنند.«
در ادامه این گزارش آمده است: » شاید مسئوان ما هرکدام جزو قشر ثروتمند محسوب شوند و دردهاي 
این روزهاي کشور به آنها فشاري وارد نکند ولي بي شک مردم زیر بار فشار کمرخم کرده اند و تاب و تحمل 

این نوع کشمکش هاي درون دولتي را به جاي حل بحران ها ندارند.« 

گزارش کیهان از مسئولیت های مجمع در دوره جدید

آیت اه آملی اریجانی
و 5 مأموریت پیش روی مجمع تشخیص مصلحت

۱366 با نامه امام خمینی)ره( به مســئولین نظام 
شکل گرفت، بنیانگذار انقاب در این حکم تاکید 
کردند »در صورتی که بین مجلس شورای اسامی 
و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، 
مجمعی مرکب از ]اعضای مطرح شــده در حکم 
[ برای تشــخیص مصلحت نظام اسامی تشکیل 
گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم 
دعــوت به عمل آید و پس از مشــورت های ازم، 
 رأی اکثریــِت اعضای حاضِر این مجمع مورد عمل 

قرار گیرد.«
تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب 
و سیر خاصی داشته است. یکی از مهم ترین مسائل 
کشور در دهه  ابتدایی پیروزی انقاب مسئله تطابق 
مصوبات مجلس شورای اسامی با موازین شرع و 
قانون اساسی و چالش هایی در این زمینه بوده است. 
بنیانگذار انقاب ابتدا و در سال ۱360 طی نامه ای 
اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که براساس 
مصلحت نظام تشخیص می دهند با رأی اکثریت و 
با تصریح به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق 
اســت تصویب و اجرا کنند: »آنچه در حفظ نظام 
جمهوری اسامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن 
موجب اختال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که 
ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا 
ترک آن مستلزم َحَرج است پس از تشخیص موضوع 
به وسیله اکثریت وکای مجلس شورای اسامی، با 
تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق 
است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، 

مجازند در تصویب و اجرای آن.«
اما ادامه  مســائل و مناقشــات باعث شد امام 
خمینی)ره( در ســال ۱366 طی ُحکمی دستور 
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل 

اختافات صادر نمایند.
هنگامی که قانون اساســی جمهوری اسامی 
ایران در سال ۱368 مورد بازنگری قرار گرفت پس 
از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص 

مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول ۱۱۲، 
۱۱۱، ۱۱0 و ۱77 بر عهده این مجمع قرار گرفت، تا 
به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری 

اسامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
ارائه مشــاوره به رهبر معظم انقاب در تعیین 
سیاســت های کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل 
معضات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست 
به مقام معظم رهبری، تشخیص مصلحت در مواردی 
که مصوبه مجلس شورای اسامی را شورای نگهبان 
خاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مشاوره 
در اموری که رهبر انقاب به مجمع ارجاع می دهد 
و... از جمله وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.

در جمع بنــدی موضوع اینگونه می توان گفت 
که هرچند این مجمع در بدو امر برای حل مشکلی 
ساختاری در مسئله اختاف بین مجلس و شورای 
نگهبان با ابتکار حضرت امــام خمینی)ره( ایجاد 
شــد اما در فرآیندی تاریخی تبدیل به ُرکنی مهم 
در ســاختار سیاست گذاری و حاکمیتی جمهوری 
اســامی گردید نهادی که عملکرد و تصمیماتش 
تأثیری مهم در تنظیم سیاست های کان کشور و 
مشاوره به رهبری نظام دارد تا جایی که رهبر معظم 
انقــاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر 
»هیئت مستشــاری عالی رهبری« یاد و در حکم 
۲7 اســفند ۱375 خود در انتصاب اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: »با توجه به 
مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع 
در جایگاه هیئت مستشاری عالی رهبری در نظام 

جمهوری اسامی قرار می گیرد.«
ماموریت های جدید

رهبر معظم انقاب اسامی ۲3 مرداد ۱396 
در حکمی تعدادی از  اشــخاص حقیقی و حقوقی 

را به ترکیب جدید مجمع تشخیص اضافه کردند.
در حکــم رهبر معظــم انقاب، بــا توجه به 
درگذشــت آیت اه هاشمی رفســنجانی، ریاست 

مجمع به مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی واگذار 
شــد که پس از درگذشت آن مرحوم نیز حضرت 
آیت اه العظمی خامنه ای روز یکشنبه طی حکمی 
آیت اه آملی اریجانی را به ریاست این نهاد مهم و 

تاثیرگذار منصوب کردند.
رهبر معظم انقاب در حکم مرداد ماه ســال 
گذشته خود به ماموریت های جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اشاره و این ماموریت ها را با توجه به 

تجربیات ارزنده موجود چنین برشمرده بودند؛ 
- ســامان بخشیدن به مجموعه   سیاست های 
کلّــی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین 

و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسئله   نظارت بر اجرای 

سیاست ها.
- ســازوکار ازم بــرای ارزیابــی کارآمدی و 

اثربخشی سیاست ها.
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیاتی و 
مدیریتی و تمرکز برنامه ها براساس آئین نامه   مصّوب.

- چابک ســازی تشکیات و حذف بخش های 
موازی و غیرضرور.

در حکم حضــرت آیت اه العظمی خامنه ای 
همچنین آمده بود: به جز اینها تغییرات اصاحی 
دیگــری نیــز در خال کار و در ســایه   دّقت نظر 
دســت اندرکاران و انعطاف پذیری تشکیات، ازم 

خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد.
مسئولیت مهم و اساسی

رهبر معظم انقــاب در حکم جدید خود که 
آیت اه آملی اریجانی را طی آن به ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منصوب نمودند به حکم 
مرداد ماه ســال گذشته اشاره و تصریح فرموده اند: 
» مجمع در این دوره عهده دار مســئولیت مهم و 
اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر 
و مهم نیز می باشد که با توجه به سابقه   برجسته و 
ارزشــمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت 
پرتــاش 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 توجه به آنچه که گفته شد نظارت بر حسن 
اجرای قوانین یکی از مســئولیت های مهم مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در دوره جدید اســت، 
مســئولیتی که به مذاق برخی مدعیان اصاحات 
خوش نیامده و از تعابیری چون »شــورای نگهبان 
دوم« برای تخطئه این مســئولیت مجمع استفاده 

کرده اند.
مدعیان اصاحات استفاده مجمع از شان نظارتی 
خود را ورود آن به قانونگذاری خوانده و رد می کنند 
و این در حالی اســت که به گفته محسن رضایی 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام »رهبر انقاب 
با مشورت مجمع بیش از ۲0 سال برای تمامی امور 

کشور سیاستگذاری کرده است.«
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام یادآور 
شــد: »اگر به این سیاست ها عمل می شد ، مردم با 
مشکات اقتصادی مواجه نمی شدند. سند اقتصاد 
مقاومتی را پیاده نمی کنند. اان هم با مطرح شدن 
نظارت بر اجرای این سیاست ها، بمباران تبلیغاتی به 
راه انداخته اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی 
حساب پس ندهند. در یک روز، چندین تن طا و 
در طی چندماه میلیارد ها دار ذخایر بانک مرکزی 
را به بازارهای کاذب سوق می دهند واز جوابگویی 

فرار می کنند«.
گفتنی اســت حمات رســانه ای به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام از زمانی شدت یافت که 
وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام با 
جدیت دنبال شد. گویی عده ای وجود سیاست های 
کلی نظام را فقط روی کاغذ می خواهند و هر گونه 
اثــر حقوقی و اعمال واقعــی آن را به زیان منافع 

خود می بینند.

سرویس سیاسی-
به دنبال درگذشــت آیت اه هاشــمی 
شــاهرودی رئیس فقید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام رهبر معظم انقاب طی حکمی 
آیت اه آملی اریجانی را با اشــاره به مواد 
حکم 23 مرداد ماه ســال گذشــته درباره 
ترکیب و ضرورت های جدید مجمع تشخیص 
به ریاست این نهاد مهم و تاثیرگذار منصوب 
کردند، تغییرات در ساختار و محتوای مجمع، 
مسئولیت مهم و اساسی است که در حکم رهبر 

انقاب به آن  اشاره شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱7 بهمن ماه 

سرویس سیاسی-
وزیر امور خارجه در هفته های اخیر برای 
دومین بار با تحریف اهداف توافق هسته ای، 

منکر اهداف اقتصادی برجام شد.
»محمــد جواد ظریف« وزیــر امور خارجه در 
مصاحبه با روزنامه همشهری، که دیروز منتشر شد 

اظهارات تأمل برانگیزی را بیان کرد.
ظریف در این مصاحبه که با تیتر عجیب »پیام 
ظریف به مخالفان« گفت: »من با یک رسانه داخلی 
یک صحبتی می کنم دوستان یک تکه آن را انتخاب 

می کنند و برمی دارند و حمله می کنند«.
وی در ادامه گفت:»مصاحبه داخلی این بود که 
گفتم پولشــویی یک مشکل در جمهوری اسامی 
ایران هم هست، آمدند گفتند ظریف گفته پولشویی 
یک مشکل گسترده است، در حالی که هیچ جا در 
صحبت من »گسترده« وجود نداشت، اگر حتی به 
نخستین مقاله یک روزنامه خاص هم مراجعه کنید، 
آنجا هم از قول من نگفته »گســترده«، آنجا گفته 
صحبتی کرده ای که ضدانقاب گفته »گســترده« 
اما به جای اینکه به ضدانقاب حمله کند که چرا 
صحبت وزیــر خارجه ما را تحریف کرده ای به من 
حملــه کردند؛ البته من پیدا نکردم که ضدانقاب 

هم گفته باشد »گسترده«.«.
30 هزارمیلیارد،گسترده نیست؟!

ظریف-۲۱ آبان- در اظهاراتي عجیب و خاف 
واقع و بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکي، نظام و 
نهادهاي آن را رسما به پولشویي متهم کرد؛ اتهام 
سنگیني که با اســتقبال رسانه هاي بیگانه همراه 
شــد. وي در این مصاحبه گفته بود: »کساني که 
هزاران میلیارد تومان پولشویي مي کنند به راحتي 
ده ها میلیارد هم براي مخالفت با پولشویي هزینه 
مي کنند!...فقط در یک قلم 30 هزار میلیارد تومان 

پولشویي کرده اند«!
باید از آقای ظریف پرســید کــه اگر رقم 30 
هزار میلیارد تومان، گسترده نیست، پس گسترده 

دقیقا چیست؟!
»بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت خارجه-30 
آبان ماه- اعام کرد که نامه ای از سوی حجت ااسام 
»محمدجعفر منتظری« دادستان کل کشور خطاب 
به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ارسال شده 
که این نامه به دست وزیر رسیده است. قوه قضائیه 
در این نامه از ظریف خواسته بود در مهلتی ۱0 روزه 
مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند.
حجت ااسام »محمدجعفر منتظری« -7 آذر 
97- گفت: »ظریف یک نامه ۱۲ صفحه ای را چند 
روز قبل فرستاده که یک سری بیانات خودش را در 
آنجا بازتوضیح داده است، همچنین حاوی مسایل 
دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواســتیم 
نبود و در آخر هم  اشاره کردند که دلیل و مستندی 

ندارند که بخواهند بفرستند«!
اهداف برجام!

بعضــی از تیراندازان، بعــد از پرتاب تیر، دور 
محل اصابت تیر را دایره کشــیده و آن را به عنوان 
هدف اصلی تیراندازی خود جا می زنند! انکار اهداف 
اقتصادی برجام از سوی آقای ظریف نیز مصداقی 

از این شیوه است.
ظریف در بخشی از مصاحبه با روزنامه همشهری 
گفت:»بنده عرض کردم هدف برجام برای بنده که 
مذاکره می کردم این بود که اول؛ امنیتی سازی ایران 
را با از بین بردن قطعنامه های شورای امنیت نابود 
کنم و دوم این بود که برنامه هسته ای ایران حفظ 
شــود که آن هم تا لحظه آخر هم اراک و هم فردو 

و هم نوع تحقیق و توسعه ما محل تردید بود«.
گفتنی است براساس متن قطعنامه ۲۲3۱ که 
مکمل برجام است،تمامی مفاد قطعنامه های قبلی 
شورای امنیت در قطعنامه جدید تجمیع شده است 
و صرفاً با ادعای یک کشــور از ۱+5 به عدم اجرای 
تعهدات ایران در برجام، در فاصله حداکثر 60 روز، 

با طی کردن رجوع به کمیسیون های کارشناسان، 
وزرای خارجه، مشورتی و سرانجام رجوع به شورای 
امنیت، تمام مفاد قطعنامه های گذشته علیه ایران 

باز می گردد.
این مســئله، یعنــی بازگشــت پذیری مفاد 
قطعنامه های گذشته به خوبی نشان می د هد عمًا 
تحریم های قبلی لغو نشده اند بلکه به چماق باای سر 
ایران تبدیل شده اند تا با کوچکترین بهانه گیری یکی 
از کشورهای ۱+5 از جمله خود آمریکا، مجدداً علیه 
ایران اعمال شوند. این چماق که به مکانیسم ماشه 
مشهور است چنان طراحی شده که با وجود خروج 
آمریکا از برجام و نقض آن، ایران حتی نتوانست به 

شورای امنیت شکایت کند!
آقای ظریف مدعی شــده اســت کــه برنامه 
هسته ای ایران در برجام حفظ شده است. این ادعا در 
حالی است که برجام به واگذاری 97 درصد اورانیوم 
غنی شــده )زحمت حدود یک دهه متخصصان( و 
اوراق کردن ۱5 هزار سانتریفیوژ از مجموع ۱9 هزار 
سانتریفیوژ و بتون ریختن در قلب رآکتور اراک )و از 
کار انداختن مطلق آن( و... در مقابل دریافت مشتی 

وعده و تعهد بر زمین مانده منجر شد. 
ظریــف برای دومین بار در هفته های اخیر در 
برشــمردن اهداف برجام، به هیچ عنوان به اهداف 
اقتصادی  اشاره نکرده است. این در حالی است که 
به اذعان مقامات ارشد دولت و شخص روحانی، قرار 
بود با برجام تمامی تحریم های ضدایرانی به یکباره در 
دی ماه 94 لغو شود و نه تعلیق. همچنین دولتمردان 
همه امور کشور از جمله رکود، گرانی، بیکاری و حتی 
آب خوردن مردم را به برجام گره زده و مدعی بودند 
که »فتح الفتوح برجام«! همه مشکات اقتصادی 

کشور را حل می کند!
نگاه به غرب و بمب آمریکایی!

ظریــف در بخــش دیگری از ایــن مصاحبه 
گفت:»کجا من فقط نگاهم به غرب بوده است؟!«.

این دومین بار اســت که ظریــف این ادعا را 
مطرح می کند.

گفتنی است ظریف- آذر 9۲- در اظهارنظری 
حقارت آمیــز گفته بود:» آیا فکر کردید آمریکا که 
می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار 

بیاندازد از سیستم دفاعی ما می ترسد؟«!
ظریف و روحانی در 5 ســال اخیر تمام همت 
خود را صرف جلب اعتماد و رضایت آمریکا و اروپا 
کردند و در آخر از دستاورد تقریبا هیچ در دولت اوباما 
به مزایای نزدیک به صفر در دولت ترامپ رسیدند.

وقتی یک مقام ارشــد دولتی به طرف مقابل 
پیغام می دهد که شما کدخدا هستید، در حقیقت 
تاکید دارد که ما رعیت هستیم. حال یک سؤال: آیا 
کدخدا و رعیت از موضع برابر مذاکره می کنند؟! آیا 

امتیازهای کدخدا و رعیت برابر است؟!
اعتماد بی جای دولت روحانی و شخص ظریف 
به وعده مقامات آمریکا موجب شــد تا دولت تمام 
تعهدات خود را پیشــاپیش و یکطرفه انجام داده 
و پس از آن تازه به انتظار بنشــیند تا آمریکا که به 
قاتل زنجیره ای توافقات مشــهور است، تعهداتش 

را اجرا کند!
آمریکا برخاف ادعای دولتمردان که می گفتند 
نمی تواند از برجام خارج شود، خارج شد؛ چون همین 
طیف به ترامپ تضمین دادند حتی در صورت خروج 

آمریکا، به تعهدات برجامی خود ادامه می دهند!
شخصی سازی نقدها!

ظریــف در بخــش دیگری از ایــن مصاحبه 
گفت:»زمانی هم که نامزد وزارت بودم، حمله شد، 
زمانی که کارشناس بودم، می خواستم سفیر شوم، 
معاون وزارت خارجه بودم، حمله شد، روزنامه هایش 
هست. سابقه ما با برخی دوستان عزیزمان به 30، 
40 سال می رسد، دوستان مان هم می دانند بنده که 
30، 40 سال در برابر این حرف ها دوام آورده ام، باز 

هم به حول و قوه الهی دوام می آورم«.

وی در ادامه با اشــاره به رفتار منتقدان مدعی 
شد:»دیگر می خواهند چه کار کنند؟ فحش نداده 
بودنــد که دادند. اگــر کار دیگری هم می خواهند 

بکنند، بکنند.«
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از مصاحبه 
گفت:»نیاز نیســت کســی به مــن فحش بدهد، 
بعضی ها کار را به فحش کشــیده اند. نیازی به این 

کارها نیست«.
متاســفانه وزیر امور خارجه به جای پاســخ 
کارشناسی به منتقدان و صاحبنظران به مظلوم نمایی 
و شخصی سازی نقدها روی آورده است. دولتمردان 
به هر طریق ممکن از مواجهه فنی و کارشناسی با 

انتقادات دقیق صاحبنظران، شانه خالی می کنند.
ظریف همچنین در ادعایی کذب تاکید کرده 
اســت که منتقدان به او فحاشی می کنند. این در 
حالی است که وزارت خارجه دولت روحانی همزمان 
با رویکرد حقارت بــار و از موضع ضعف در مقابل 
آمریکا و اروپا و دیگر همپیمانان واشنگتن، در داخل 
با منتقدان و صاحبنظران به صورت توهین آمیز و با 

پرخاشگری و تندی برخورد می کند.
وزارت خارجه در ســال های اخیر منتقدان و 
صاحبنظران را »عقده گشا«، »تازه از راه رسیده«، 
»دروغ گو«، »سخیف«، »متوهم«، »کم اطاع« و...
نامیده است. متأسفانه برخورد توهین آمیز با منتقدان 
به یک روال در دولت تبدیل شده است. پیش ازاین، 
دولتمردان منتقدان را با تعابیری همچون:»بی سواد، 
بی شناســنامه، مزدور، انقابیون نفهم، یک مشت 
ات، کاســب تحریم، کودک صفت، حسود، بزدل، 
ترسو، جیب بر، بی قانون، مستضعف فکری، بیکار، 
متوهم، غوطه ور در فساد، سوءاستفاده گر، خرابکار، 
عقب مانــده، تازه به دوران رســیده، عصر حجری، 
هوچی باز، منفی باف، یأس آفرین، ناشــکر، باید به 

جهنم بروند و...« خطاب قرار داده بودند.
اروپا هزینه نمی دهد

ظریــف در بخــش دیگری از ایــن مصاحبه 
گفت:»من بیشتر احساس می کنم اروپایی ها آمادگی 
هزینه دادن ندارند. آمریکایی ها یک اصطاحی دارند 
که می گویند no pain no gain یعنی بدون درد 
هیچ وقت منفعت حاصل نمی شود، اروپایی ها هنوز 
به این مفهوم خیلی راحت نرسیده اند، البته ما قبل 
از آمریکایی ها این مفهوم را داشته ایم که نابرده رنج 
گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت آقایان اروپایی 

جان برادر که کار کرد«.
منفعت اروپا حفظ برجام بدون هزینه بوده است 
که حاصل شده است، بنابراین دلیلی وجود ندارد که 

در ادامه هزینه ای بدهد. 
پس از خروج آمریکا از برجام در ۱8 اردیبهشت 
ســال جاری، آزمون واقعی اروپایی ها آغاز شد. آنها 
ضمن هشــت ماه وقت کشــی وعده کردند تا ۱3 
آبان کانال مبادات مالی را ولو به شکل »نمادین« 
راه اندازی کنند. دو ماه از ۱3 آبان سپری شده، اما 
هیــچ دولت اروپایی حاضر نیســت میزبانی کانال 

مذکور را قبول کند.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه- ۱3 
شهریور 97- در برنامه زنده تلویزیونی »رو در رو« 
که از شبکه چهارم سیما پخش شد، گفته بود:»ما 
به اروپایی ها روشــن گفته ایــم اگر منافع اصلی ما 
در برجام، بحث فروش نفت و بازگشــت پول نفت، 
پرداخت ها و دریافت ها )ســاز و کار مالی و بانکی( 
عملیاتی نشود، برای ما ماندن در برجام هیچ فایده 
دیگری نخواهد داشت. آنها برای عملیاتی کردن ساز 
و کار خود تا ۱3 آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد 

فایده ای ندارد که بخواهند انجام دهند«.
»علی اکبــر صالحی« رئیس ســازمان انرژی 
اتمی-۱5 آذر 97- گفته بود:»بر اساس وعده ای که 
اروپایی ها داده اند، امیدواریم بسته پیشنهادی اروپا 
تا پایان سال میادی جاری اجرایی شود.« امروز-
چهارشنبه- دو روز از پایان سال ۲0۱8 سپری شده 

است،اما هیچ خبری از اجرایی شدن وعده های اروپا 
نیست. پیش از این روحانی، بسته پیشنهادی اروپا 

را مأیوس کننده خوانده بود.
اکنون 8 ماه است که اروپا، به ایران وعده های 
ســرخرمن می دهد و وقت کشــی می کند. آقای 
ظریف! کار از احســاس کردن گذشته است. مرور 
مواضع دولتمردان اروپایی، از بازســازی سناریوی 
برجام در قالب جدید حکایت می کند به این معنا 
که اروپا با وعده نجات برجام و مقابله با تحریم های 
آمریکا، از دولت روحانی می خواهد پای مذاکرات بر 
سر برنامه موشکی، نفوذ منطقه ای و دایمی کردن 

برجام بنشیند!!
متاســفانه وزارت خارجه همچنــان در قبال 
بی صداقتــی و گســتاخی اروپایی ها منفعل عمل 

می کند و انتظار امیتازگیری هم دارد!
CFT بزک

ظریــف در بخــش دیگری از ایــن مصاحبه 
گفت:»برخی چرا در ایران دوســت دارند براساس 
تبلیغات رژیم صهیونیســتی موضع گیری کنند، 
چرا دوست دارند ایرانی که در صف مقدم مبارزه با 
تروریسم است، بگویند اگر قانون مبارزه با تروریسم 
را تصویب کند دســت خودش را می بندد. نه اتفاقاً 
دست کسانی را بسته ایم که حامی تروریسم هستند. 
تاریخ را ببینید که چه کسانی از القاعده، النصره و 
داعش حمایت کرده اند؛ اینکه اســرائیل، آمریکا و 
عربستان بودند. چرا دوستان ما آدرس غلط می دهند 

و بیخودی برای کشور هزینه درست می کنند.«
 FATF ســؤال اینجاســت که اینها که عضو

هستند پس چرا کسی یقه آنها را نمی گیرد؟!
گفتنی است مقر FATF در پاریس، پایتخت 
فرانســه است. همان کشوری که میزبان و حامی و 
پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک 
تروریستی که ۱7 هزار ایرانی بی گناه را به خاک و 
خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن 
قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت 
و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه 

خود ثبت کرده است.
جالب اینجاســت که فرانســه و برخی دیگر 
از کشــورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه 
و بی ماحظــه از گروهک تروریســتی منافقین و 
گروهک های تروریســتی- تجزیه طلــب ایرانی، از 
ما می خواهند در راســتای شفافیت و صداقت)!(، 
تعهداتی را ذیــل FATF و ملحقات آن بپذیریم 
که وجه مشــترک آنها ادعای »مبارزه با تروریسم 
و پولشــویی و حمایت های مالی از تروریست ها« 

می باشد!
از کل کشورهای دنیا، تنها دو کشور »ایران« و 
»کره شمالی« )دقیقا دو کشوری که ترامپ با آنها 
در چالش است( در لیست »اقدامات متقابل« )که 
با لفظ عوامانه لیســت سیاه FATF معروف شده( 
قرار دارند، ولی مثا کشــوری مثل »سومالی« که 
عما دولت آن فروپاشــیده اســت و توسط دزدان 
دریایی اداره می شــود و هیچ سازوکار مالی ندارد، 
در این لیست قرار ندارد. پس مشخص است. حتی 
کشوری مثل عربستان سعودی که هیچ گونه گزارشی 
از ساز و کارهای مالی آن وجود ندارد و دهه هاست که 
پول هنگفت نفت آن صرف اشاعه وهابیت تکفیری و 
تشکیل و تجهیز و پشتیبانی گروه های تروریستی 
چون القاعده، داعش، جبهه النصره و...می شود، نه 
تنها جزو به اصطاح لیست سیاه نیست، که اان در 
مرحله عضو ناظر است و قرار است تا پایان ۲0۱8 به 

عضویت کامل دربیاید و حق رای پیدا کند!
FATF می گوید کــه بانک های ایران باید بر 
طبق لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا عمل 
کنند. در این لیست اشخاصی همچون سردار قاسم 
سلیمانی و دکتر فریدون عباسی-دانشمند هسته ای- 
و بسیاری دیگر از متخصصان ایرانی در حوزه های 

مختلف قرار دارند.

نقدی بر آخرین مصاحبه آقای ظریف

تحریف هدف برجام با كشیدن دایره دور تیر!

دیروز نمایندگان مجلس با مصوبه ای خرید کااها و خدمات خارجی که 
محصوات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها 
وجود دارد، ممنوع کرد ضمن آنکه دیروز از سوی هیئت نظارت بر رفتار 

نمایندگان، احکام نماینده سراوان اعام شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسامی دیروز در حالی به ریاست علی اریجانی 
آغاز شــد که نخستین دســتور کار آن به این شرح بود: ادامه رسیدگی به گزارش 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی در تأمین نیازهای کشور.همچنین صدور حکم محمدباسط درازهی، نماینده 
سراوان یکی دیگر از خبرهای مهم جلسه دیروز مجلس بود. در همین مورد علیرضا 
سلیمی نماینده مردم محات به خبرگزاری مهرگفت: بر این اساس هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان با تشکیل نشست، حکم نماینده مردم سراوان را صادر کرد. این 
حکم در 9 بند به تصویب رسید و مقرر شد براساس ماده 6 قانون هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان عمل شود.سلیمی گفت: همچنین مقرر شد برای نماینده ای که فیلم 
جلسه غیرعلنی را ضبط و منتشر کرده است نیز اعمال ماده 6 قانون نظارت بر رفتار 
نمایندگان شود.عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: به احتمال زیاد 
برای آقای درازهی فقط بند الف و ب حکم ماده 6 اعمال شود. یعنی تذکر شفاهی 
و کتبی به همراه درج در پرونده. البته کسر حقوق هم خواهد شد اما این موضوع 
اثر زیادی ندارد و تذکر کتبی و درج در پرونده برای نماینده گران تمام خواهد شد.

حمایت از تولیدکنندگان داخلی
نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی دیروزادامه بررسی گزارش 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی در مورد طرح اصاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را در دستور کار قرار دادند و 
ماده 5 آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده 5 این طرح، به  منظور حمایت از 
کاا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: 
از تاریخ ازم ااجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه های موضوع ماده )۲( 
این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های 
مندرج در سامانه ماده )4( این قانون مجاز است. در غیراینصورت و نیاز به استفاده 
از مشارکت ایرانی- خارجی )با سهم شرکت ایرانی حداقل 5۱درصد( ارجاع کار با 
پیشنهاد بااترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت نظارت موضوع ماده)۲0( 
این قانون، مجاز خواهد بود.در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت های ایرانی و یا 
مشارکت ایرانی-  خارجی )با سهم شرکت ایرانی حداقل 5۱درصد( میسر نباشد، با 
پیشنهاد بااترین مقام دستگاه موضوع ماده )۲( این قانون با ارائه مستندات ازم 
پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی -  خارجی )با سهم 
شــرکت ایرانی کمتر از 5۱درصد( و یا شرکت خارجی بامانع خواهد بود. گزارش 
موارد خاص تصویب شــده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات 

باید هر سه ماه یکبار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسامی ارائه شود.
براساس ماده دیگری از این طرح: دستگاه های موضوع ماده )۲( این قانون مکلفند 
کااها و خدمات مورد نیاز طرح )پروژه( را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در 
سامانه موضوع ماده )4( این قانون تأمین کنند. خرید کااها و خدمات خارجی)اعم 
از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند( که محصوات با مشخصات مندرج 

در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تشدید مجازات اسیدپاشی

یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تشریح جلسه 
دیروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن دارای 9 ماده در دستور کار کمیسیون 
قرار داشت که کلیات و تمام مواد این طرح در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی افزود: در بررسی این 
طرح کارشناسانی از نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری در این جلسه 

حضور داشتند و نقطه نظرات خود را درخصوص این طرح بیان کردند.

با هدف حمایت از تولیدکنندگان
مجلس خرید کاا یا خدمات خارجی را 

که مشابه داخلی دارند ممنوع کرد

قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون نمایندگان وایی می گوید مهندس 
زنگنه از سال 2013 تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطاعات و اخبار 
بی خبر بوده؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان 
یــا فاز 11 پارس جنوبی به توتال، نباید ااقــل یکبار در گوگل، توتال را 

جست وجو می کرد؟
سیدامیرحسین قاضی زاده  هاشــمی در گفت وگو با مهر، به تشریح جزئیات 
خیانت های توتال در قراردادهای نفتی با ایران پرداخت و  گفت: ۲5 نوامبر ۲0۱4، 
سخنگوی دادســتان پاریس اعام کرد توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام 
ایرانی به دادگاه می آید. براساس قرارداد جامع و قرارداد درخواست خدمات مشاوره، 
به دســتور مقام ایرانی، شــرکت توتال حدوداً ۱6 میلیون دار در خال یک دوره 

دو سال و نیم به حساب معرفی شده به وسیله واسطه اول پرداخت کرده است.
قاضی زاده ادامه داد: بر اســاس این قرارداد به درخواست مقام ایرانی، شرکت 
توتال حدوداً 44 میلیون دار در خال یک دوره هفت ساله به حساب معرفی شده 
به وسیله واسطه دوم پرداخت کرده است اما روش پرداخت چنان طراحی می شود 
که مقام خائن و زرپرست ایرانی انگیزه افزایش مبلغ قرارداد را به زیان ملت و به سود 
دشمن بیگانه داشته باشد و ارتباطش با بیگانه مفسد زیاده خواه تا آخر باقی بماند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در قرارداد پرداخت رشوه برای کسب 
امتیاز فاز ۲ و 3 پارس جنوبی هم همین حیله به کار رفته است. در بازه زمانی ۱0 
جوای ۱995 تا نوامبر ۲004، در مجموع توتال حدود 60 میلیون دار به فرد مورد 
نظر رشوه پرداخت کرده است. مقام ایرانی، رئیس یک شرکت مهندسی بود که بیش 
از 90 درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتاً تحت کنترل دولت بوده است. از 
اوایل سال ۲00۱، مقام ایرانی با تغییر مسئولیت، رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط 
با مصرف سوخت بوده که کًا در مالکیت دولت و یکی از شرکت های تابعه شرکت 
ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی بود.
عضو شــورای مرکزی فراکسیون نمایندگان وایی با بیان اینکه ماجرای این 
فضاحت توتال و آن خیانت مقام نفتی ایرانی، در ده ها سایت و رسانه معتبر اقتصادی 
و نفتی منتشر شده است گفت: درباره خیانت فنی توتال گزارش های زیادی از منابع 
تخصصی منتقد وجود دارد که نشان می دهد توتال به عمد فاز ۲ و 3 پارس جنوبی را 
دور از مرز بین ما و قطر و در منطقه ای اجرا کرده است که طی ۱0 سال استحصال 

گاز از ایه های غیرمشترک انجام شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این سؤال مطرح می شود که چرا وزارت نفت، 
پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان در نظر گرفته است؟ بدیهی 
اســت که با توجه به جذابیت بااتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطاعات 
کسب شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می تواند استفاده کند 

که این به معنای کاهش سهم ایران از گاز این میدان مشترک است.
وی با بیان اینکه البته وزارت نفت به مثابه وکیل مدافع توتال پاسخ می دهد و 
همواره از سامت و توانایی توتال و صف شکن بودن توتال حرف می زند، خاطرنشان 
کرد: به طور مثال آقای وزیر در مراسم امضای HOA با کنسرسیومی به رهبری 
توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی عنوان کرد »از توتال متشکرم که دوباره وارد بخش 
نفت ایران شــد و باید بگویم توتال همیشه در بخش نفت ایران پیشتاز بوده و در 

شرایط سختی کار کرده است«.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پرسش های بسیار جدی وجود دارد که پاسخ 
می خواهــد. آنها را وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش باید پاســخ دهند و اگر 

استنکاف بورزند، دستگاه قضا باید از آنها و دستگاه های اطاعاتی پاسخ بخواهد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان وایی اظهار داشت: در همین دوره 
وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوایل سال ۲00۱ )اواخر ۱379( 
تغییر می دهد، از وزارت اطاعات استعام نکرد؟ یا وزارت اطاعات کتمان کرد یا 
گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال ۲0۱3 تاکنون وزیر بوده است، از 
این همه اطاعات و اخبار منتشر شده در سایت های معروف تجاری نفتی بی خبر 
بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز ۱۱ 
پارس جنوبی به توتال، نباید ااقل یکبار در گوگل توتال را جست وجو می کرد؟ اگر 
او و همکارانشــان این حقایق را نمی دانند، واویا! و اگر می دانند و اصرار می کنند 
باید انگیزه خویش را شفاف سازند. البته این تسامح و جانبداری در ماجرای رسوایی 

مهدی هاشمی در رشوه خواری استات اویل از این دو وزارتخانه دیده شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تشریح کرد
جزئیات خیانت های توتال در قراردادهای نفتی را 

قوه قضائیه پیگیری کند



فروپاشی ائتاف احزاب چپ صهیونیستی
قربانی جدید شکست در برابر حماس

در ادامه زلزله سیاسی در رژیم صهیونیستی به 
خاطر شکست اخیر مقابل حماس، ائتاف احزاب چپ 

این رژیم هم از هم فرو پاشید.
»آوی گابــای« رهبر حزب کارگر، دیــروز در جریان 
یک نشست خبری، ضمن پایان دادن به همکاری با حزب 
»هاتنوعــا« به رهبــری »تزیپی لیونــی«، انحال ائتاف 
چپگرای »اتحادیه صهیونیســت« را اعام کرد.به گزارش 

خبرگزاری فارس، این اتفاق پس از آن رخ می دهد که چند 
روز پیش »نفتالی بنت« وزیر آموزش و »آیلت شاکد« وزیر 
دادگستری رژیم صهیونیستی با اعام خروج از حزب »خانه 
یهودی«، حزب جدید خود را تاسیس کردند. هفته گذشته 
کابینه رژیم صهیونیســتی به انحــال پارلمان و برگزاری 
انتخابات پیش از موعد رأی داد. علت این تحوات، شکستی 
است که اخیرا حماس بر رژیم اسرائیل تحمیل کرده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی رسما
از یونسکو خارج شدند

تصمیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به خارج 
شدن از سازمان فرهنگی یونسکو پس از سال ها 

کشمکش و باتکلیفی رسما اجرایی شد.
آمریکا و رژیم صهیونیســتی به صورت رسمی از 
سازمان فرهنگی یونسکو خارج شدند. آمریکا تمایل 
به خروج از یونسکو را ماه اکتبر)مهر( اعام و این نهاد 
را به »داشتن تعصب ضد اسرائیلی« متهم کرده بود!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کیلب ماپین، 
خبرنگار و کارشــناس راشا تودی در این باره گفت:» 
آمریکا و اسرائیل سال ۲۰۱۷ پس از تصمیم یونسکو 
به ثبت شــهر الخلیل به عنوان مکانــی تاریخی به 
اعتراض پرداختند. البته این نخســتین بار نبود که 
آمریکا و اسرائیل یونسکو را به جانبداری از فلسطین 

متهم می کردند. 
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روزنامه فرا منطقه ای »رای الیوم« با انتشــار 
مقالــه ای پیش بینی کرده رژیم صهیونیســتی 
دچار فروپاشی خواهد شــد. این روزنامه طرح 
اصلــی آمریکا برای ایجاد جهــان تک قطبی را 
نیز »در بن بست خوانده« و نوشته: »ارکان نظام 

سرمایه داری هم به لرزه درآمده است.«
آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی صبح 
دوشنبه در دیدار آقای »زیاد الَنخاله« دبیرکل جنبش 
جهاد اسامی فلسطین و هیئت همراه برای چندمین بار 
تأکید کردند، فلسطین با قدرت خواهد ماند و به لطف 
الهی در آینده  نه چندان دور، پیروزی نهایی ملت فلسطین 
محقق خواهد شــد. رهبر معظم انقاب که در سال 94 
وعده نابودی اســرائیل تا ۲5 سال آینده را داده بودند 
در این دیدار نیز بار دیگر امکان تحقق تشــکیل دولت 
فلسطین در تل آویو را مطرح کردند. عاوه بر این بسیاری 
از رســانه های جهان نیز با بررسی وضعیت اسرائیل به 
این نتیجه رسیده اند که این رژیم با چالش های بسیاری 
مواجه است و حتی برخی نیز بر نابودی اسرائیل تاکید 
می کنند. به گزارش خبرگزاري صدا و ســیما، روزنامه 
»رای الیوم« در مقاله ای به قلم عبدالحی زلوم، با اشاره 
به تحوات چند دهه اخیــر در مناطق مختلف جهان 
پیش بینی کرده رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شود 
ضمن آنکــه طرح اصلی آمریکا برای جهانی شــدن و 
ایجاد جهان تک قطبی به بن بست رسیده و ارکان نظام 

رای الیوم پاسخ می دهد

چرا فروپاشی اسرائیل
 و عقب نشینی آمریکا از سوریه قطعی است؟

سرمایه داری در حال لرزیدن است. در این مقاله با عنوان 
»به این دایل آمریکا از سوریه عقب نشینی خواهد کرد و 
معامله قرن شکست خواهد خورد« آمده: »پس از گذشت 
بیش از ربع قرن) ۲5 سال( از اقدام بوش پدر در اعان 
نظم نوین جهانی، که با جنگ اول خلیج فارس در سال 
۱99۱ آغاز شد، پس از افشای نیت آمریکا جهت تبدیل 
شــدن به تنها قدرت برتر جهان پس از فجایع ناشی از 
آغاز جنگ علیه جهان اسام و کشورهای عربی با شعار 
دروغین نبرد با تروریسم و موارد دیگر، جهانی شدن و 

تــک قطبی مورد نظر آمریکا، چه در داخل یا در خارج 
این کشور به بن بست رسیده است.«

کودکان در راس امپراتوری!
در ادامه این مقالــه می خوانیم: »امروز ما و جهان 
در شــرایط ســختی قرار داریم، این مرحلــه در واقع 
مرحله انتقالی از یــک دوره به دوره دیگر یعنی انتقال 
از عصــر پیش به عصر پس از امپراتوری آمریکاســت. 
این دوران به ســال های آخری که جهان در آســتانه 
فروپاشــی شوروی قرار گرفته بود شباهت زیادی دارد، 

خطر اصلی در این مرحله این اســت که اداره کنندگان 
امپراتوری در حال ســقوط، افراد متعصب، کم تجربه و 
کودک صفتند.«مقاله نویس راي الیوم در ادامه نوشته: »به 
گمانم عمر رژیم صهیونیستي به اندازه دولت برخاسته از 
صلیبی ها هم نیست و حتی به نظر می رسد آنان پایان 
این قرن را نبینند، و تفاوتی نیســت کــه در ادامه راه 
فلسطینیان یا غیرفلسطینیان تاش کنند تا روابطشان 
را با این رژیم بهبود ببخشند. سرنوشت کشورهایی که 
در چنگال صندوق بین المللی پول و فساد داخلی گرفتار 
شده اند نیز سرنوشت تلخی خواهد بود مگر اینکه بدون 
فوت وقت به اصاح امورشــان اقدام کنند و قطب نمای 
سیاســت و اقتصادشــان را تنظیم نمایند.«»عبدالحي 
زلوم« در پایان این مقاله خاطر نشان کرده: »بحران حال 
حاضر، بحران نظام ســرمایه داری و جهانی شدن است، 
موضوعی که نام کتاب مرا که در اوج بحران مالی سال 
۲۰۰8 منتشر کرده بودم تشکیل می دهد، در آن کتاب 
به این نکته اشاره کردم که نظام سرمایه داری و جهانی 
شدن به پایان خط رسیده اند. مقدمه آن کتاب برگرفته 
از کتاب آینده سرمایه داری اثر پروفسور »لستر سی تورو« 
استاد دانشگاه ام.آی.تی آمریکاست که گفته نظام های 
رقیب نظام سرمایه داری، اعم از فاشیسم، سوسیالیسم 
و کمونیسم فروپاشیده اند، اما با وجود فروپاشی رقبا، باز 
هم به نظر می رســد ارکان نظام سرمایه داری در حال 

لرزش و لغزیدن است.«

یک مقام آمریکایی ضمن رمزگشــایی از 
ماجرای اســتعفای ناگهانی وزیر دفاع آمریکا، 
نوشته این استعفا وجود یک شکاف فکری در 

درون کاخ سفید را بر ما کرد.
 »فیلیپ جرالدی« مدیر شورای منافع ملی و مامور 
پیشین سیا و اطاعات ارتش آمریکا، طی تحلیلی در 
باره علت اســتعفای »جیمز ماتیس« ازپست وزارت 
دفاع آمریکا نوشت: متن نامه استعفای جیمز   ماتیس، 
که پنج شنبه گذشته منتشر شد، فاش کننده بخش 
عمده ای از نظام فکــری دولت پنهان بود که فجایع 
سیاســت خارجی ۱۷ سال گذشــته را موجب شده 
اســت. هفته گذشــته و پس از اینکه رئیس جمهور 
آمریکا فرمان خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه را 
صادر کرد، ماتیس در واکنش به آن، از پســت وزارت 

دفاع کناره گرفت. 
ایــن سیاســتمدار آمریکایی در ادامه نوشــته: 
»اســتدال اصلی نامه اســتعفای ماتیــس، ناتوانی 
رئیس جمهورترامپ از درک این نکته اســت که چه 
کسانی دوست و چه کسانی دشمن هستند... یک باور 
اصلی که من همیشه به آن پایبند بوده ام، این است که 
توانایی ما به عنوان یک کشور، به شکل جدایی ناپذیری 
با توانایی سیســتم منحصر به فرد و جامع اتحادها و 
مشارکت های ما مرتبط است. ما بدون حفظ اتحادهای 
قدرتمنــد و نشــان دادن احترام بــه متحدان خود، 
نمی توانیم از منافع مــان محافظت کنیم. به همین 

ترتیب، من باوردارم 
که ما باید در مقابل 
کــه  کشــورهایی 
منافع راهبردی آنها 
در تنش با منافع ما 
قرار می گیرد، راسخ 
و شفاف باشیم. برای 
مثال روشن است که 

چین و روسیه می خواهند نوعی ثبات جهانی را با مدل 
تمامیت گرایانه خودشان شکل دهند و در تصمیمات 
اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی دیگر کشورها حق وتو 
پیدا کنند و در نتیجه، منافع خودشان را به بهای منافع 
همســایگان شان و منافع آمریکا و متحدان ما تامین 
کنند. به همین دلیل است که ما باید از تمام ابزارهای 
قدرتمند موجود در آمریکا برای تشکیل دفاع مشترک 
استفاده کنیم... ما باید هر اقدام ممکنی را برای پیشبرد 
یک نظم بین المللی انجام دهیم، نظمی که امنیت، رفاه 
و ارزش های ما را به پیش برد.«جرالدی افزود: »ژنرال 
ماتیس به واقع، دارای دیدگاهی اســت که طی چهار 
دهه تجربیاتش، در او شــکل گرفته است. اما بخش 
اعظــم این دیدگاه نامطلوب بوده و پیامدهای غلطی 
را درباره جایگاه آمریکا در جهان به بار آورده است.« 
این سیاستمدار آمریکایی توضیح داد: »جنگ سرد 
اساسا یک کشمکش دو قطبی بوده و دو رقیب در آن 
شرکت داشتند که توانایی نابود کردن حیات را از روی 

داشتند.  زمین  سیاره 
یک  کشــمکش  این 
جهان بینی »مانوی« 
خیــر و شــری را به 
بــار آورده که بازتاب 
واقعیت های  دهنــده 
موجود نبوده اســت. 
این کشمکش را بعدا 
واشنگتن با یک جنگ جهانی علیه تروریسم جایگزین 
کرد و در آن نیز از همین پارادایم خیر و شر بهره برداری 
شده است. ماتیس نیز محصول همین نوع طرز تفکر 
اســت.«به گزارش فارس جرالدی در ادامه، نوشــت: 
)واقعیــت این اســت که( آمریکا در حــال حاضر به 
عنوان نیرویی که در جبهه خیر قرار دارد، مورد احترام 
نیست، بلکه قضیه کاما برعکس است.نظرسنجی ها 
حکایت از آن دارند که به طورکلی در ســطح جهان 
دیدگاهی منفی نســبت به واشنگتن وجود دارد و بنا 
به نظر اکثر جهانیان، آمریکا کشوری است که بیش 
از دیگران احتمال دارد آغاز کننده جنگ ها باشد. این 
دقیقا چیزی نیست که پدران بنیانگزار کشور)آمریکا( 

در سال ۱۷83 مد نظر داشته اند...
ترامپ درباره خروج از سوریه حق دارد، حضوری 
که جز طوانی کردن کشمکشــی خونبار، هیچ چیز 
دیگری را به دنبال نــدارد. ماتیس درباره حمایت از 
»دوستان« در اشتباه است. او به عنوان مردی تحصیل 

کرده، تاریخ را درست نخوانده است. جنگ های جهانی 
اول و دوم به دلیل همین اتحادها بود که آغاز شدند. 
کشــورهایی که به نظر دوست می آیند، می توانند از 
روابطشان با کشورهای قدرتمندتر بهره برداری کنند، 
این کار نتایج ویرانگری به دنبال خواهد داشت. اتحادها 
باید موقتی باشند و براساس منافع کشورهای دخیل 
شــکل بگیرند و تمام شــوند. در خاورمیانه، اسرائیل 
و عربستان ســعودی به معنای واقعی دوست آمریکا 
نیســتند و به جای دوستی، برای تامین اهداف خود 
در واشــنگتن، دســت به اقداماتی فراخور این هدف 

می زنند...
ماتیس این را درک نمی کند و یک وضعیت جنگی 
دائمی را بــرای تداوم موجودیت ناتو که ابزاری برای 
بازدارندگی و صلح اســت، ازم می داند. این درست 
نیســت. نفس وجود ناتو متکی بر تصور مورد تهدید 
واقع شدن است، حتی زمانی که هیچ تهدیدی وجود 
ندارد، فرایندی که رابطه ما با روسیه را از زمان سقوط 
کمونیسم، مسموم کرده است. بدتر از همه اینکه، این 
تصور غلط از تهدید می تواند به جنگ و یک هولوکاست 

اتمی جهانی منجر شود.
البته ناگفته نماند که اظهــارات جرالدی در باره 
بازگشــت آمریکا بــه سیاســت های صلح آمیز، یک 
شعار بوده و در عرصه عمل، واشنگتن هرگز نخواهد 
 توانست از خوی جنگ طلبی وتجاوزگری خود فاصله

بگیرد.

رمزگشایی فیلیپ جرالدی از چرایی استعفای »ماتیس«

سرویس خارجی
ژاپن، انگلیس، هلند و آلمان سال نو میادی را با حمله 
یا تهدید تروریســتی آغاز کردند. در برخی از این کشورها 
حمات تروریســتی چندین مجروح بر جای گذاشته و در 
برخی نیز تهدیدات باعث تعطیلی فرودگاه  ها و سرگردانی 
و وحشت مردم شده است. برخی از این کشورها از حامیان 

اصلی تروریست های تکفیری در سوریه و عراق بوده اند.
سال ۲۰۱8 عملیات های تروریستی زیادی در سراسر جهان از 
غرب آسیا تا شمال آفریقا و  اروپا تا آمریکای شمالی اتفاق افتاد و 
صدها نفر کشته و زخمی شدند. تروریست ها در سال جدید میادی 
نیز بیکار ننشستند و در برخی کشورها با حمات تروریستی یا تهدید 

خود نمایی کردند.
 پلیس انگلیس اواخر روز دوشنبه اعام کرد سه نفر در حادثه ای 
در ایستگاه قطار ویکتوریای منچستر در شب سال نو میادی هدف 

ضربات چاقو قرار گرفتند. 
پلیس با اعام اینکه یک مرد را بازداشــت کرده افزود: یک زن، 
یک مــرد و یک مامور پلیس در این حادثه مجروح شــدند و این 
ایســتگاه در حال حاضر تعطیل شــده است. بر اساس این گزارش 
 پلیــس ضدتروریســم انگلیس در حال تحقیق دربــاره این حمله

 است. 
بنابر اعام یکی از کارکنان بی بی سی این فرد ضارب یک چاقوی 
بزرگ در دســت داشت و اقدامش را به »بمباران کشورهای دیگر« 
مرتبط کرد. »سام کاک« گفت: »شنیدم این مرد گفت تا وقتی شما 
به بمباران این کشورها ادامه می دهید این اتفاق کماکان خواهد افتاد. 
خیلی خیلی ترســناک بود.« شاید  اشاره این تروریست کمک های 
تسلیحاتی باشد که دولت انگلیس به سعودی ها برای بمباران ملت 
مظلــوم یمن می کند ولی حتــی در این صورت نیز آن کمک های 
بی شرمانه نظامی مجوزی برای این حمله تروریستی آن هم در یک 

ایستگاه قطار به مردم عادی نمی شود.
هلند

منابع خبری دوشــنبه شــب نیز گزارش داده اند بخش هایی از 
فرودگاه »شیپخول« در شهر »آمستردام«، پایتخت هلند به دلیل 
تهدیدات امنیتی تخلیه شده است.تلویزیون محلی این کشور گزارش 
داده تخلیه این فرودگاه بعد از آن صورت گرفت که مردی در سالن 
فرودگاه فریاد زد بمب در اختیار دارد. در پی این تهدید شمار زیادی 
از نیروهای امنیتی وارد فرودگاه شــدند. پلیس گفت فرد مظنون 

دستگیر شده و فعالیت فرودگاه از سر گرفته شده است.
پلیس هلند روز دوشــنبه بعد از دســتگیری 5 نفر در هلند و 
آلمان به اتهام برنامه ریزی برای انجام حمات تروریستی در حالت 

آماده باش قرار گرفته بود.
 در فرانســه نیز دولت از ترس حمات تروریستی از شب سال 
نو ۱48 هزار پلیس را در پاریس و سایر شهرهای این کشور مستقر 

کرده است.
ژاپن

در ژاپــن اما مقامات این کشــور اعــام کرده اند در منطقه ای 
توریستی در مرکز توکیو یک خودرو، مردمی را که برای جشن سال 
 نو به خیابان آمــده بودند، زیر گرفت و 9نفر در این حادثه زخمی 

شدند.
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما مقامات ژاپنی هنوز درباره 
احتمال تروریستی بودن این اقدام توضیحی نداده اند. اما سخنگوی 
پلیس توکیو گفته: »فرد مظنون که یک مرد جوان حدود بیســت 
ساله است، بازداشت شــده و این حادثه را یک اقدامی تروریستی 

خوانده است.« 

ژاپن، انگلیس، هلند و آلمان 
سال نو میادی را با تهدیدات 

و حمات تروریستی آغاز کردند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته، اگر 
از سوی دادســتان کل این کشور در مورد 
فساد، برای بازجویی فراخوانده شود، استعفا 

نمی دهد.
»بنیامین نتانیاهو« درباره پرونده های فســاد 
مالی خود گفته، اگر دادســتان کل تصمیم بگیرد 
که وی را متهم به فساد کند، از سمت خود استعفا 

نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی دارای چهار پرونده فساد مالی تحت 

عنوان پرونده ۱۰۰۰، 
و   3۰۰۰  ،۲۰۰۰
4۰۰۰ اســت و طی 
ماه های گذشته درباره 
ایــن پرونده ها، مورد 
گرفته  قرار  بازجویی 

است. 
یک  طی  که  وی 

کنفرانــس خبری در برزیل به خبرنگاران پاســخ 
می داد، در جواب این سؤال که اگر از سوی دادستان 

بازجویی  بــرای  کل 
فراخوانده شــود، چه 
خواهــد  واکنشــی 
این  اگر  داشت گفت: 
اتفاق بیفتد، از سمت 
نخواهم  استعفا   خود 

داد.
نتانیاهو در پرونده 
4۰۰۰ متهم اســت که میلیون ها دار تسهیات 
مالی به »شائول الویچ« مالک شرکت »بِِزک« اعطا 

کرده، تا حمایت رســانه ای پایگاه خبری »والا« 
از خــود و اعضــای خانواده اش را به دســت آورد. 
رســانه صهیونیســتی »والا« متعلق به »الویچ« 
تاجر صهیونیست است. فساد مالی میان مقامات 

صهیونیست، بسیار گسترده است.
 اعتقاد کارشناســان، رژیم صهیونیستی اصوا 
مبتنی بر ارزش های ضد انسانی و اشغالگری بوده 
و به همین خاطر ، فساد در میان سران این رژیم 
عمومیت دارد و تا کنون چند تن از مقامات درجه 

یک اسرائیل پبه زندان افتاده اند. 

نتانیاهو: فاسد نیستم دادستان کل هم متهم کند استعفا نمی  دهم

سرویس خارجی-
امارات در اقدامی عجیب جزیره سقطری 
یمن را به عنوان بخشی از خاک خود اعام کرد 
و حتی وعده تابعیت اماراتی به ساکنان این 
جزیره را نیز داد. سال گذشته بود که نخستین 
خبرها از ورود نظامیان اماراتی به این جزیره 

استراتژیک و زیبا منتشر شد.
امارات در طول جنگ یمن بارها تاش کرده تا 
جزیره ســقطری را  اشغال کند. حتی سال گذشته 
نیروهای نظامی خود را بــه این جزیره وارد کرد. 
امارات حتی خرید مناطق گسترده ای از این جزیره 
یمنی را برای اماراتی ها آغاز کرده تا بدون دردسر 
فعالیت ها با هدف تغییر ساختار جمعیتی آن را نیز 

اجرایی کند. 
منابــع محلی در این جزیره از عملیات غارت و 
چپاول حساب شــده گیاهان و گونه های مختلف 
جانوری نــادر این جزیره نیز خبــر داده اند که از 
زیباترین جزایر جهان به شــمار می رود و همچنان 

طبیعت بکر خود را حفظ کرده است. 
حاا ایسنا به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس 
العربی نوشته، یک مسئول اماراتی در ویدیویی که 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده و جنجال  به پا 
کرده در دیدار با جمعی از ساکنان جزیره سقطری 
یمن می گوید، به شما اطمینان می دهم که سقطری 
بخشــی از خاک امارات خواهد بود و ساکنان آن 
مستحق دریافت شهروندی و تابعیت امارات بدون 

اعام مالکیت امارات بر جزیره استراتژیک »سقطری« در یمن!

رهبر کره شــمالی در یک مصاحبه تلویزیونی و با لحنی 
تهدیدآمیز نسبت به ادامه تهدیدها و تحریم های آمریکا هشدار 
داد و گفت اگر این روند ادامه یابد، کره شمالی نیز مجبور خواهد 

شد برای دفاع از امنیت مردم خود تغییر مسیر دهد.
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی بامداد سه شنبه در یک نطق 
تلویزیونــی بار دیگر از تمایلش برای نهایی کردن صلح با کره جنوبی 
سخن گفت. وی همچنین با کنایه زدن به فشارهای آمریکا به سئول، 
گفت یک »قدرت خارجی« نباید مانعی برای صلح این دو همسایه شود.
کیم این را هم گفت که بدون لحاظ هیچ پیش شرط، منطقه صنعتی 
»کائه سونگ« و منطقه تفریحی »گومگنگ« در مرز دو کره را بازگشایی 
کند. دو کشور در ماه های گذشته هم اقداماتی در راستای برقراری صلح 
از جمله تعطیلی چند پست نظامی در همجواری مرزها انجام داده اند.

رهبر کره شــمالی در قســمت دوم ســخنان خود، بــه رابطه با 
آمریکا اشــاره کرد و گفت: »ما عزم خود برای هســته ای زدایی را به 
جهان نشــان دادیم. کاما آماده هستم تا به سمت یک رابطه جدید 
حرکت کنیم، اما رســیدن به این هدف نیازمند آن است که پیونگ 
یانگ و واشــنگتن برای آن تاش کنند.« رهبر کره شمالی سپس به 
مقامات آمریکایی هشــدار داد: » اگر آمریکا به وعده هایی که در برابر 
جهان داد عمل نکند و از شکیبایی مردم ما برداشت غلطی کند و به 
فشــار و تحریم ادامه دهد، در آن صورت انتخابی جز یافتن مسیری 

جدید برای دفاع از منافع ملی خود نخواهیم داشت.«
وی نهایتا، به مردم کشورش اطمینان داد دولت هرگز از رشد توان 
نظامی خود دســت نمی کشد چون تنها در تداوم صلح در سایه قوای 

نظامی قدرتمند محقق می شود.

اتمام حجت »اون« با »ترامپ«
اگر تحریم ها ادامه یابد، مسیر تغییر می یابد

یک روزنامه آمریکایی به نقل از رئیس جمهور این کشور 
اعام کرد، نظامیان آمریکایی مستقر در سوریه، طی چهار 

ماه از این کشور خارج می شوند.
نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت آمریکا نوشــته: دونالد 
ترامپ به ارتش این کشــور چهار ماه فرصت داد تا از سوریه خارج 
شوند. این خبر موضع قبلی ترامپ مبنی بر اینکه »خروج نیروهای 

آمریکایی از سوریه، خواهد بود« را تائید می کند.
به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز افزود، تصمیم رئیس جمهوری 
آمریکا مبنی بر کند شــدن روند خروج، به خاطر تاثیری است که 

طرف های بانفوذ در واشنگتن روی ترامپ گذاشته اند.
زئیس جمهور آمریکا هر چند از خروج یکباره واهمه دارد، ولی 
واقعیت این است که در سوریه شکست خورده و مجبور است دیر 

یا زود سوریه را ترک کند. 
نکته جالبی که در ارتباط با موضع جدید رئیس جمهور آمریکا 
قابل ذکر است، تغییر کام او در باره وضعیت داعش است؛ وی اخیرا 

گفت: جنگ با داعش در آستانه پایان یافتن است. 
این در حالی است که او قبا می گفت، داعش در سوریه شکست 
خورده اســت. در هر حال، ترامپ مدعی اســت که تصمیمش در 
 مورد خروج از ســوریه، در راســتای اجرای وعــده انتخاباتی اش

 بوده است.
  کارشناسان خروج آمریکا از سوریه را بزرگترین و پر پیامد ترین 

شکست این کشور در منطقه غرب آسیا می دانند.
باز گشت 1300 آواره سوری

مرکز پذیرش و اسکان آوارگان سوری در این کشور از بازگشت 
حدود ۱3۰۰ آواره از اردن و لبنان خبر داد.

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، در همین ارتباط، کمیته عالی 
امدادرســانی ســوریه اعام کرد که تعداد شهروندان سوری که تا 
اواخر آذر گذشته به این کشور بازگشته اند، به چهار میلیون و ۲۰۰ 

هزار نفر رسیده است.
در حال حاضر، مردم سوریه جنگ در این کشور را پایان یافته 
می دانند و به نظر می رسد که کار بازسازی در این کشور، طی ماه های 

آتی سرعت خواهد گرفت.

نیویورک تایمز: ترامپ به ارتش آمریکا
4 ماه فرصت داد تا از سوریه خارج شود

سرویس خارجی -
رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود به مناسبت آغاز 
سال نو میادی سعی کرد با وعده و وعید جلیقه زردها را آرام 

کند اما در عین حال از تهدید آنها نیز دست نکشید.
سال نو فرانسه با ترس و دلهره آغاز شد چرا که طی دو ماه گذشته 
جلیقه زردها میلیاردها یورو به اقتصاد فرانسه خسارت زده اند. در این 
اعتراضات ۱۰ نفر کشته شده و ۷5۰۰ نفر نیز زخمی و دستگیر شده اند. 
آنها تهدید کرده بودند در شــب ســال نو نیز به خیابان ها می آیند به 
خاطر همین دولت ماکــرون ۱48 هزار نیروی پلیس را در پاریس و 
شــهرهای مختلف این کشور مستقر کرده بود. ماکرون اما سخنرانی 
خود را نیز به مناسبت آغاز سال نوی میادی با وعده و وعید و تهدید 

جلیقه زردها آغاز کرد.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در این سخنرانی که ۱6 
دقیقه طول کشید و از تلویزیون پخش شد از فرانسوی ها خواست تا 
این واقعیت را بپذیرند که »افزایش بودجه دولتی پاسخی به مشکات 
آنها نیست.« او در این سخنرانی تاش کرد تا این بحران را تخفیف دهد 
و سال ۲۰۱9 را با لحنی خوش بینانه آغاز کند. ماکرون در سخنرانی 
خود در کاخ الیزه از خشم مردم علیه بی عدالتی، تبعات جهانی سازی، 
نظام اداری و خشم علیه تغییراتی که به گفته او »هویت جامعه را زیر 

سؤال برده« سخن به میان آورد.
وی به جنبش ضد ســرمایه داری در فرانسه که معترض سیاست 
هایش هستند،  اشــاره کرد و گفت: »ما شاهد بروز شکاف و خشمی 
که در گذشته ریشه داشــت، بودیم. خشم علیه بی عدالتی و جهانی 
سازی که گاهی غیرقابل فهم است، خشم علیه نظام اداری که بسیار 
پیچیده شده است و خشم علیه تغییراتی عمیق که هویت جامعه ما 
را زیر ســؤال قرار می دهد...تردیدهای بزرگی در حال ایجاد مشــکل 
هستند. نظم جهانی که در سال ۱945 ایجاد شد، توسط قدرت های 
جدیــد زیر ســؤال رفته و مورد بدرفتاری برخــی از متحدان ما قرار 
گرفته است. احزاب افراط گرا در سراسر اروپا قدرت می گیرند. این در 
حالی است که مداخات قدرت های خارجی اعم از دولتی و خصوصی 
افزایش یافته است.«به گزارش ایسنا ماکرون از عناصر رادیکال شامل 
راست ها و چپ های افراطی در میان جلیقه زردها و حامیانشان انتقاد 
کرد و گفت: »برخی از آنهایی که مدعی صحبت به نام مردم هستند، 
صرفا به عنوان بلندگوهای جمعیتی مملو از نفرت عمل می کنند. نظم 
در جمهوری ما بدون هیچ گونه مایمت و نرمی نشــان دادن تضمین 
خواهد شد...دراعتراضات »نیروهای امنیتی، قانون گذاران، خبرنگاران، 
یهودی ها، خارجی ها، همجنس بازها« هدف حمات لفظی و فیزیکی 

قرار می گیرند.

درخواست هستند! این مسئول اماراتی در تاشی 
دوبــاره برای تحریف تاریخ مدعی شــد که تاریخ 
سقطری از قدیم اایام با امارات مشترک بوده است!

ایــن ویدیو در شــبکه های اجتماعی مختلف 
منتشر شده و برخی فعاان به اظهارات این مسئول 
اماراتی که ســمتش مشخص نیســت، پرداختند 
و ویدیوی یاد شــده با واکنش های شــدید و تند 

یمنی ها روبه رو شد. 
فعاان یمنی بر این باورند که امارات می خواهد 
برای اجرای برنامه های استعماری خاصی، سقطری 

را به کنترل خود درآورد. 
مختار الرحبی، مشاور وزارت رسانه یمن توییت 
کــرد، امارات با یمن به گونه ای برخورد می کند که 
گویا بخشی از خاک امارات است. توفیق الحمیدی، 

فعال حقوقی نیز نوشت، امارات به شکلی استعماری 
عمل کرده و در سقطری کرامت و احترام یمنی ها 

را نقض می کند. 
توکل کرمان، فعال یمنــی برنده جایزه صلح 
نوبل نیز این ویدیو را در صفحه شــخصی خود در 
فیسبوک منتشر کرده و نوشت، به این احمق های 
خائن بگویید یک ذره از خاک یمن با تمام شهرهای 

شیشه ای شما برابری می کند.
ارسال غذای فاسد به یمن!

از سوی دیگر، محمد علی الحوثی رئیس کمیته 
عالی انقاب یمن در پســت توییتری خود نوشت، 
ســازمان برنامه جهانــی غذا مواد غذایی فاســد 
برای ارســال بــه یمن خریــداری کرده اســت. 
ســازمان برنامه جهانی غذا پیشــتر انصاراه 

یمــن را بــه مصادره مواد غذایی ارســال شــده 
توسط این ســازمان متهم کرده بود. وی در ادامه 
نوشــت: »ما با تعجب بســیار زیاد سخنان مدیر 
اجرایی ســازمان برنامه جهانی غــذا درخصوص 
توقــف ارســال کمک هــای غذایی بــه یمن را

 شنیدیم.
 مســئولیت کامل خرید مواد غذایی فاسد متوجه 
این ســازمان اســت و طرف های دولتی در یمن 
حق دارند از این سازمان بر اساس قوانین مربوطه 
شــکایت کنند.« الحوثی تاکید کرد، مســئوان 
این ســازمان به جای آنکــه ادله و مدارک خود را 
درخصوص اتهاماتی که مطرح می کنند ارائه دهند 
 ســاده ترین قوانین مربوط به طرح ادعاها را زیرپا 

می گذارند.

ماکرون سال نو میادی را
با وعده و تهدید جلیقه زردها شروع کرد


