
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع شرکت: رشته 
آب کلیه امور پیمانــکاری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، 
مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان نیروگاه آبی، سازه های 
هیدرولیکــی و تونل های آب، مخزن و شــبکه های توزیع آب، 
تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضاب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضاب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضاب، کانالهای انتقال آب و 
شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضاب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضاب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضاب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای ازم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابان زهدی- کوچــه ده متری طالقانی- طاهر16- پاک 9 

کد پستی 1657715941 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ 95ص/391 
مورخ 95/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 5209950281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681930519 به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681926805 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ 1395/9/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی 14006406518 

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدماتی 
از جملــه واردات و صــادرات، انجــام امور بازرگانــی، راه اندازی 
کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 
آزمایشــگاهی، مواد مصرفی آزمایشگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 
راه اندازی آزمایشگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 
شــرکت مفید باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه ادن 
- پاک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 
ریــال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 
آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 
5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 
آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحــدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان  ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان در تاریخ 1397/07/25 
به شماره ثبت 532795 به شناسه ملی 14007895980 

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

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

آگهی تغییرات شرکت امین صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 57514 و شناسه ملی 10101025894

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/5/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: مهدی ک.م 0045239479، محمد ک.م 
0075448637 و خانــم مینــا ک.م 0010869212 همگی ابوالحســنی 
دوابی برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شــدند. 
آقای روح اله ابوالحسنی دوابی ک.م 0073072281 به سمت بازرس اصلی 
آقای سیدمهدی سیدعسگری دوابی ک.م 0033371156 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/2/19 شماره 25660/ص/97 مورخ 
97/6/18 سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آدرس شعبه در شهر خوزستان 
سربندر )بندر امام خمینی( بازار شهرداری خیابان 
امیر طبقــه دوم واحد 4 کبیر جنــب اداره کار 
مجتمع خاتم و کدپستی 6356168761 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
آدرس شعبه در شهر بندرعباس سه راه جهانباز 
نبش کوچه نیما ســاختمان کوروش طبقه اول 
و کدپســتی 7917846199 تغییر یافت و ماده 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیزارک
  سهامی خاص به شماره ثبت 72836 

و شناسه ملی 10101177496
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وزیر کشور: 
هیچ نظارت منطقی

بر فضای مجازی 
وجود ندارد

۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان

به نام خصوصی سازی به کام اشراف
و اشک تمساح برای کارگران!

سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد
ورود مدعی العموم به موضوع ادامه گرانفروشی 

پس از کاهش نرخ ارز

لحظه شماری برای ضربت ذوالفقار
این بار منافقین در مرصاد 2

صفحه2

خبر ویژه

شعار،کاپیتالیستی
عمل،سوسیالیستی!

یادداشت روز

صفحه2

مهدی نقویان، کارگردان مجموعه مستند »خارج از دید 2« در گفت وگو با کیهان:

اسناد ارتباط برخی رسانه ها
 با سرویس های بیگانه را فاش می کنیم

* اســنادی به نمایــش درمی آید که 
نشــان می دهــد برخــی از عوامل و 
اصطاحا  که  رسانه هایی  خبرنگارهای 
آنهــا اصاح طلب گفته می شــود   به 
به شــدت درگیر و آلوده مسئله نفوذ 

هستند.
* برخی از عوامل رسانه های ضدایرانی، 
بــا اســم مســتعار در روزنامه هــای 
 اصاح طلب، یادداشــت می نویســند! 
ما همه این ها را با اسم و هویت واقعی 

آنها فاش می کنیم.

صفحه آخرخیابان های فرانسه در اولین »شنبه سیاه« 2019 به میدان جنگ تبدیل شد

*  درگیری لفظی و فحاشــی 15 دقیقه ای 

ترامپ و سران کنگره پشت درهای بسته.

 * بایی که انصاراه در 4 ســال گذشــته 

بر سر آل سعود آورد.

* بازگشــت 295 هــزار آواره ســوری به 

خانه هایشان در سالی که گذشت.

* استقرار موشــک های »کالیبر« روسیه 

بیخ گوش آمریکا.                      صفحه آخر

تیماندرسوندرگفتوگوباکیهان:
»اسرائیلحقبقادارد«یکافسانهاست

 * اشــتغالزایی 30 نفره یک کارآفرین روســتایی
 با بسته بندی سبزیجات.

* تسهیات فعلی مسکن فقط جوابگوی خرید خانه 
22 متری است!

* همتی: 4 صفر از پول ملی حذف می شود.

* کارشناسان اقتصادی: دلیل کم فروشی ها عملکرد 
ضعیف دستگاه های نظارتی است.

* عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: دولت 
نرخ تورم را اعام نمی کند تا دستاوردش زیر سوال 
نرود.                                                   صفحه۴

شفافنبودندرآمدوهزینهشرکتهایدولتی
اشکالاساسیبودجهاست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: 
»آشنا«

 مشایی دولِت 
روحانی است

و به جامعه 
آدرس غلط می دهد

۳

عکس : محمد علی شیخ زاده
 * محســني اژه اي: کســانی هســتند که به بهانه 
گران شدن دار قیمت کاا ها را افزایش داده اند اما با 
کاهش قیمت دار باز هم کم فروشی و گرانفروشی 

می کنند، که حتما با این ها برخورد خواهد شد. 
* پرونــده »حســین فریدون« هنــوز در مرحله 
دادسراست و اینکه گفته شده است که وی تبرئه 

شده، کاما تکذیب می شود.

* گزارش جدیدی از یکی از مراکز رسمی درمورد 
احمد عراقچی) معاون ســابق ارزی بانک مرکزی( 
و افرادی که در بازداشــت هستند به دست بنده 
رســیده که اگر گزارش درست باشد، فاز جدیدی 

در پرونده باز خواهد شد.
* اســامی 39 نفر دیگر از محکومــان مالی و 
اقتصادی اخیر اعام شد.                        صفحه11

 * برخــی تابعیت دوگانــه دارند، از پنتاگون یا نهادهای مشــابه آن در غرب حقوق ماهیانــه دریافت می کنند، 
به رســانه ها وارد می شوند و در انتخابات هم فعالیت تخریبی انجام می دهند. خوب، چطور می توان چنین فردی 

را نفوذی ندانست؟
* یک سری محدودیت های حقوقی باعث شد تا نتوانیم به طور کامل پشت پرده ها را نشان دهیم، چون به داخلی ها 
بر می گردد. بااخره برخی از چیزها واضح و مبرهن اســت اما هنوز پرونده شــان به نتیجه نرسیده و در حد اتهام 
هستند، برای همین با دقت جلو می رویم که مشکلی پیش نیاید.                                                صفحه۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
گفتار درمانی

 با اروپا 
جواب نمی دهد

۱۱

* در حالی که قرار بود خصوصی ســازی جانی تازه به برخی صنایع بی رمق کشور بدمد، نتیجه 
ماجرا در اغلب موارد برعکس شده؛ جیب اشرافی که با زد و بند و روابط سیاسی و جناحی به این 

صنایع چنگ انداختند پرتر از گذشته شد و در مقابل جیب کارگران این صنایع خالی تر. 
* تاســف بارتر آنکه جریانی که از این روند آلوده خصوصی سازی بهره می برد، این روزها برای 

کارگران اشک تمساح نیز می ریزد!
 * شــرکت های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین ســازی تبریــز، ریخته گری تبریز،

 ایران ایر تور، آلومینیوم سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت تپه 
 و ســیلوها در فرایندی پرابهام و خسارت آفرین به اسم خصوصی ســازی به کام عده ای خاص

 شده است.

* اگر کشور به جایی برسد که بتوان به طور شفاف و دقیق هزینه لیست ها و تبلیغات انتخاباتی 
را ارائه کرد، شاید بتوان رابطه میان این واگذاری های آلوده به برخی افراد حزبی و نزدیکان آنها، 
عمل نکردن عده ای به وظیفه نظارتی خود و اشــک تمساح آنان برای کارگرانی که قربانی این 

وضعیت شده اند را کشف کرد.
* 55 نماینده مجلس از رئیس دســتگاه قضایی خواســته اند تا با تشکیل شعبه ای ویژه، کلیه 
پرونده های مربوط به خصوصی ســازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، 

رسیدگی دقیق صورت گیرد.
* رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید خصوصی سازی اوضاع بنگاه های اقتصادی را بدتر 
نیز کرده است چرا که دولت تخصصی اداره می کرد و حاا از آن هم خبری نیست.          صفحه2

پژمانفر مطرح کرد
پروژه 
عصبانی کردن مردم 
با عدم نظارت
 بر بازار

۲



اخبار كشور
صفحه 2

دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ 
۳۰ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره 22۰۹۴

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* امروز در چهل سالگی انقاب تحقق وعده های امام راحل عظیم الشأن 
مثــل صدور انقاب، بیمه انقاب و بالندگــی ملت به برکت انقاب بر 
تمام دوستان و دشمنان ملت آشکار شده است. اینکه شیطان بزرگ و 
رژیم صهیونیســتی حرف های مفت در مورد انقاب می زنند تنها برای 
روحیه  دادن به خودشــان می باشد. کســی در ایران نگران نیست مگر 

دشمنان ملت!
قاجار دولو

* غربی ها بخواهند یا نخواهند مسیر حرکت جهان بر ضد هژمونی غرب 
به ســمت ایده های ارزشی جدید و رو به جلو می باشد به عبارت دیگر 
تفکر اصالت سود در حال رنگ باختن و از دست دادن جایگاه خود است. 

این حقیقت بیانگر آغاز روند مرگ واقعی نظام سرمایه داری می باشد.
0918---5411

* آقای ظریف در مصاحبه با نشریه فرانسوی گایه کرده که چرا ماکرون 
به تهدیدات نتانیاهو علیه ایران واکنشــی نداشته است! عرض می کنم 
واکنش امثال ماکرون برای ملت ایران پشــیزی ارزش ندارد و نیازی به 
حمایت این همپیمان صهیونیســم نداریم. اگر هم رژیم صهیونیســتی 
خطایی نسبت به نظام اسامی و ملت ایران مرتکب شود پاسخی دریافت 

خواهد کرد که نتیجه اش محو این رژیم جعلی خواهد بود.
نوربخش- مشهد مقدس

* اگر مسئوان نگاهشان را از خارج بردارند و تکیه به داخل و جوانان 
کشــور بکنند مشــکات یکی پس از دیگری حل خواهد شد. این نگاه 

خودکم بینی مسئوان است که کشور را با مشکل مواجه کرده است.
0912---7345

* رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به چرایی تعلل اروپایی ها در ایجاد 
کانال مالی با ایران و واکنش دولت گفت، قطعا موضع قاطع تری درباره 
برجام گرفته شــده و خواهد شد! در حالی که »موضع قاطع« در حال 
حاضــر چیزی جز آتش زدن برجام، پایان دادن به دیدارهای بیهوده با 
اروپایی ها، از سرگیری سریع و پرقدرت غنی سازی اورانیوم 20 درصد، 
فعال کردن همه جانبه نطنز و فردو، قطع واردات از غرب و به کارگیری 
تمام توان در حمایت از تولید داخل و رفع مشــکات معیشــتی مردم 

نمی تواند باشد.
0914---5317

* خط شــکن ها لزوما در میدان های نبرد نظامی نیستند بلکه می توان 
در جایگاه امامت جمعه بود و خط شکن بود. امید است این خط شکنی 
آغاز میمونی باشد تا حصارهایی که نباید کشیده می شد مثل حقوق های 

چندین میلیونی نجومی یکی پس از دیگری جمع شود!
طباطبایی

* از مسئوان نظام به عنوان یک ایرانی درخواست می کنم اگر قرار است 
ســران فتنه از حصر آزاد شوند حتما تحویل دستگاه قضایی شوند تا به 

جرائم این خائنین رسیدگی شود و به اشد مجازات برسند.
0918---0042

* همیشــه کشور ما از افراد سازشکار و واداده غرب ضربه خورده است 
و می خورد. متأسفانه این افراد در مسئولیت های مهم نفوذ کرده و ابتدا 

ایجاد ناامیدی می کنند و سپس نسخه سازش می پیچند.
0912---6406
* در اخبار آمده بود یک خانم با مدرک فیزیوتراپی سفیر ایران در یکی 
از کشورهای خارجی شده است. یکی از مسئوان وزارت خارجه پاسخ 
بدهد بین مدرک تحصیلی این سفیر و مسئولیت سنگینی که به ایشان 
واگذار شده چه ارتباطی وجود دارد؟ چرا سیاست خارجی کشوری با این 
همه دشمن خارجی مستکبر را فدای پروپاگاندای داخلی شان می کنند؟
عسگری و 4001---0910
* عده ای از مسئوان وانمود می کردند که اگر غرب به تعهدات خود در 
برجام عمل نکرد از برجام خارج خواهند شد. حال می گویند به مصلحت 
نیست! خداوند از مســئوان مرعوب نگذرد که موجب شدند خسارت 

سنگینی به کشور و ملت تحمیل شود.
0912---3104
* این همه تبلیغ و هیاهو و هزینه برای احیای دریاچه ارومیه کردند. از 
سال 92 با اعداد و ارقام بفرمایند هر سال چقدر تراز آب باا آمده است؟!
0913---0626

* از مســئوان شهر آمل درخواست می شود مشکل ترافیک شهر را با 
زوج و فرد کردن وسایل نقلیه حل کنند تا رانندگان و مردم برای امور 

خود ساعت ها در داخل شهر سرگردان نمانند.
0911---7732

* برای به روزرسانی دیرکرد اقساطم به بانک مهر اقتصاد رفتم، گفتند 
باید اصل وام را هم برگردانی؟! با این وضعیت اقتصادی کشــور چگونه 
امکان دارد کســی که وام را گرفته و هزینه کرده است دوباره اصل وام 

را برگرداند؟! از مسئوان امر درخواست رسیدگی دارم.
0915---7752

* در تاریخ 97/10/4 مشرف به عتبات عالیات شدم روزانه با تلفن همراه 
چنــد تماس تلفنی می گرفتم. در طــول 7 روز مبلغ 350 هزار تومان 
هزینه مکالمه برای بنده منظور و اعام شد. هنوز پای خود را به داخل 
کشور نگذاشته بودم که به خاطر این بدهی، تلفن بنده را قطع کردند.
دمشقی

* تلفن بانک تجارت مدتی است مختل شده لطفا مسئوان بانک نسبت 
به رفع مشکل ایجاد شده اهتمام ورزند.

0914---3531
* بیمه ایثارگران شاغل چند ماه است که قطع شده است و سازمان های 
مربوطه جوابگوی ســؤاات ایثارگران نیســتند از مســئولین تقاضای 

رسیدگی دارم.
025---5054

* در جاده کمربندی شهرســتان بابل به قائم شهر هر از چند گاه شاهد 
تصادف های خونبار با خســارت های جانی و مالی فراوان هســتیم. راه 
عاج آن این اســت که چند تابلو هشــدار دهنده در مورد سقف و کف 
سرعت در این منطقه توسط شهرداری نصب شود و مشکل مرتفع گردد.
0911---9721

* 25 ســال قبل ضامن وامی به مبلغ 100 هزار تومان شده ام و همان 
زمان وام را تسویه کرده ام. حاا بعد از گذشت ربع قرن یارانه ام را قطع 
کرده اند با این توجیه که در آن زمان اشتباهی صورت گرفته و 2 هزار 
تومــان از مبلغ وام باقی مانده بود و حاا مبلغ 137 هزار تومان باید به 

عنوان جریمه پرداخت کنی!
021---3612

* دســتگاه قضایی باید برخورد شــدیدتری با ســارقانی که اقدام به 
سرقت های حادثه ساز می کنند داشته باشد. همانند سارقانی که پیچ و 
مهره های تراورس قطار را سرقت می کنند و اقدام آنان منجر به حوادث 

تلخی می شود و خانواده های زیادی را عزادار می کند.
021---0129

* سه سال است که سود سهام اعضاء شرکت جهاد نصر لرستان پرداخت 
نشده و مسئولین شرکت پاسخگو نیستند.

0916---2805
* محصوات آیفون بعد از گرانی دار حدود 80 درصد گران شــد. بعد 
از افت دار نیز به جای اینکه ارزان شــود، 12 درصد گران شــد وقتی 
مســئوان اعام کردند باید قیمت محصواتی که به علت ارز باا رفته 
کاهش یابد این محصوات 4 درصد ارزان شد! یعنی یک بار 80 درصد 
و یک بار 12 درصد )جمعاً 92 درصد افزایش قیمت( و حاا جبران آن با 
4 درصد کاهش قیمت؟ واقعاً ناظرین کجایند و به چه کاری مشغولند؟! 

نکند اعضای ناظر خود از مسئوان این صنفند؟!
0990---2914

لحظه شماری برای ضربت ذوالفقار
این بار منافقین در مرصاد 2

یک خبرگزاری عراقی از آموزش عناصر گروهک تروریســتی منافقین توسط 
آمریکا در کردستان عراق خبر داد.

خبرگزاری الغدیر به نقل از کارشناســان امور امنیتی نوشت: اطاعات رسیده 
حاکی اســت که آمریکا در تاش برای بازگرداندن سازمان منافقین به خاک عراق 

و بدون اطاع بغداد است.
این منبع افزود: اطاعات نشان می دهد نیروهای آمریکایی اخیراً برخی عناصر 
منافقین را به پایگاه های نظامی در کردســتان عراق منتقل کرده و در آنجا آنها را 

آموزش داده و تسلیح می کنند.
این کارشناسان همچنین از دولت عراق خواسته اند با بازگشت منافقین به کشور 
مخالفت کند ضمن این که آنها به دلیل ارتکاب جنایت علیه شــهروندان عراقی در 

دوره نظام دیکتاتوری صدام، تحت تعقیب نهاد قضایی عراق قرار دارند.
به نظر می رســد در صورت صحت خبر، اکنون فرصت مغتنم مناســبی برای 
انجام عملیات مرصاد 2 و منکوب موشکی منافقین، شبیه کابوس مرگی است که 
بر سر داعش و تروریست های حزب دموکرات در سوریه و عراق نازل شد. هر چند 
که احتمااً رزمندگان شیعه و کرد عراقی - با توجه به سوابق جنایت منافقین علیه 
کردها و شیعیان- پیشدستی کرده و انتقام آن جنایت ها را از منافقین خواهند گرفت.

منافقین 17 هزار شهروند ایرانی و چند هزار شهروند عراقی را در جنایت های 
مختلف به شــهادت رســانده اند. آنها در طول 4 دهه اخیر به تناوب، به رژیم های 
آمریکا و فرانسه و اسرائیل و صدام و سعودی بیگاری داده اند. آنها چند سال است 
از پادگان اشــرف عراق، به آلبانی و برخی کشورهای دیگر رفته اند؛ هر چند که در 
جریان جنایات داعش و دیگر گروه های تروریستی در عراق و سوریه، با تروریست ها 

همکاری می کردند.
اف زنی صفایی فراهانی
و رانت 8 میلیارد داری

یک نماینده مجلس ششم می گوید رانت خواری در جنگ مخرب تر است.
محســن فراهانی در گفت وگو با روزنامه اعتماد، روند توسعه در دوره پهلوی و 
به غیر از چند ســال آخر، را خوب توصیف کرد اما درباره دوره جمهوری اســامی 
مدعی شد هیچ برنامه توسعه نهایت به رانت غارتی و سقوط اخاقی در تمام رده ها 

منتهی نشده است.
وی می افزاید: ســودگرانی که به مرکز قدرت نزدیک بودند از رانت های غارتی 
سوء استفاده های متعدد و کانی کردند و این نوع رانت متأسفانه از جنگ مخرب تر 
است، چرا که زیرساخت های ارزش های اجتماعی را هدف می گیرد و فساد گسترده، 

بی اعتمادی، چپاول و پا روی سر هم گذاشتن در جامعه همه گیر می شود.
وقتی یک کشور از مسیر عقانی و مدیریتی برای اداره کردن خارج می شود، همه 
این موارد مانند یک دومینو و با سرعت پشت سر هم به تخریب جامعه می پردازند، 
حاکمیت قانون در کشور به فراموشی سپرده می شود و انضباط مالی جای خود را 

به نظام های غارتی می دهد.
اراجیف گویی این عضو حزب منحله مشارکت و بازداشتی فتنه 88 در حالی 
است که نامبرده به هنگام حضور در فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، همزمان 
و به شــکل غیرقانونی، عضو هیئت مدیره شرکت نفتی پتروپارس - در کنار بهزاد 
نبوی- بود. در آن زمان دولت اصاحات و وزرای نفت، رانت 8 میلیارد داری را از 
طریق واگذاری بدون مناقصه ها برخی فازهای پارس جنوبی، به شرکت پتروپارس 
هدیه کرد. اگر همان زمان، دستگاه های نظارتی و قضایی مسامحه نمی کردند و گردن 
دریافت کنندگان رانت )امثال صفایی فراهانی( را می شکستند، او امروز نمی توانست 
اف بزند و با روزنامه ای گفت وگو کند که دست بر قضا، مدیر آن هم آلوده به مفاسد 
و عطایای ویژه شهرام جزایری، پولشو و مفسد اقتصادی معروف دوره اصاحات است.

اصاح طلبان هم نامزد داشتند
و هم مسئول دولت هستند

یکی از افراطیون مدعی اصاحات می گوید اصاح طلبان، مسئول دولت برآمده 
از انتخابات 92 و 96 نیستند.

عباس عبدی در گفت وگو با نامه نیوز اظهار داشــت: با این حال معتقد هستم 
که نباید فکر کرد مردم ناامید شدند و تمام شد و رفت. باید به این توجه کرد که 
در مقابل آقای روحانی چه مســئولیتی متوجه اصاح طلبان است؟ فرض کنید که 
ما به دلیل چنین برداشت هایی که می توانستیم از رفتار روحانی داشته باشیم از او 
حمایــت نمی کردیم و مثا از جهانگیری حمایت می کردیم یا از هیچ کس حمایت 
نمی کردیم؛ نتیجه چه بود؟ این که یا رئیسی انتخاب می شد یا همین آقای روحانی. 
اگر روحانی انتخاب می شــد که فرقی نمی کرد به احتمال فراوان ممکن بود از این 
بدتر نیز رفتار کند. اگر رئیسی انتخاب می شد اما همین شما به عنوان سوال کننده 
می پرسیدی که مسئولیت اصاح طلبان که از روحانی حمایت نکردند چه بود و چرا 
مملکت را به این روز انداختید؟ بنابراین نمی شود که یک گروه سیاسی مسئول دو 
سوی رفتار انتخاباتی باشد. این گروه وقتی مسئولیت کامل دارد که نامزد خود را 

در انتخابات داشته باشد. 

وی همچنین گفته اســت؛ تا وقتی که گروه های سیاسی نامزد خود را ندارند 
نباید مسئول شناخته شوند.

مگر همه گروه های حامی خاتمی در سال 76، درباره رفتار خاتمی مسئولیت 
می پذیرند؟ اصاح طلبان در سال 76 و 80 باید مسئول دولت را بپذیرند و در سال 
84 و 88 نیز مســئول انتخابات هستند. اما در سال 92 و 96 نه مسئول انتخابات 
هســتند نه مســئول دولت برآمده از آن. به این دلیل که نامزد خود را نداشتند و 
مجبور بودند که از یکی از گزینه های حاضر حمایت کنند زیرا اگر این کار را نکرده 

بودند باز هم امروز محکوم می شدند که چرا وارد میدان نشدند.
این اظهارات درحالی است که محمدرضا خاتمی در آستانه انتخابات 96 گفته 

بود ما اصاح طلبان تضمین روحانی هستیم.
اما از آنجا که اصاح طلبان در طول 2 دهه اخیر - بلکه در بازه قبل از آن - هرگز 
مسئولیت پذیر نبوده اند، به همان سیاق اکنون عباس عبدی ادعا می کند ما مسئول 
دولت روحانی نیستیم. جالب اینکه اصاح طلبان در سال 92 عارف و در سال 96، 
جهانگیری را برای حمایت در انتخابات داشتند اما از آنجا که می دانستند به تنهایی 
فاقد کمترین شانس برنده شدن هستند، ترجیح دادند از روحانی حمایت کنند تا 
ضمن اینکه او را بدهکار خود می کنند، بعدا با فرافکنی بتوانند ادعا کنند روحانی 

نامزد ما نبوده است.
30 درصد افزایش بودجه

برای موسسه دستیار مستعفی
»عملکرد اتاق فکر دولت در سال جاری چه بوده که بودجه این موسسه برای 

سال آینده 30 درصد رشد کرده است؟«
سایت تابناک ضمن طرح این پرسش نوشت: موسسه عالی آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی مجموعه ای است وابسته به نهاد ریاست جمهوری و به نوعی 
می توان از آن به اتاق فکر دولت یاد کرد. بررسی سایت این موسسه نشان می دهد، 
عملکرد آن در ســال 97 با وظایف در نظر گرفته شــده در قانون بودجه این سال 
فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این موسسه در ایحه بودجه سال آینده در 

مقایسه با قانون بودجه سال جاری 30 درصد رشد کرده است.
عمده فعالیت این موسسه در حوزه های پژوهشی و آموزشی است. این موسسه 
دوره های آموزشــی کوتاه مدت را برای مدیران و کارشناســان ارشد دستگاه های 

اجرایی برگزار می کند.
از مهرماه 92 تاکنون، ریاست  این موسسه برعهده مسعود نیلی بوده است. نیلی 

تا همین یکی دو ماه گذشته، دستیار اقتصادی ارشد رئیس جمهور بود.
بررسی ایحه بودجه سال 1398 نشان می دهد که بودجه در نظر گرفته شده 
برای این موسسه در سال 1398، معادل 41/7 میلیارد تومان است، حال آنکه بودجه 
مصوب برای این موسسه در سال جاری، 32 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بودجه 
این موسسه برای سال آینده رشدی 30 درصدی را نسبت به بودجه مصوب سال 

97 تجربه کرده است.
حاا پرسش این است که عملکرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی در سال جاری چه بوده که بودجه آن در سال آینده 30 درصد ا فزایش 

یافته است؟
هنگامی که به پیوست شماره 4 )بخش دوم( قانون بودجه سال 97 که مربوط 
به اعتبارات هزینه ای دســتگاه های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد 
می باشد نگاه می کنیم، دیده می شود از مبلغ 32 میلیارد تومان هزینه های جاری این 
موسسه در سال جاری، 3 میلیارد تومان برای برگزاری 65 نشست علمی در سال 
جاری )یعنی هر نشست علمی به طور متوسط حدود 46/1 میلیون تومان(، مبلغ 
2/8 میلیارد تومان برای برگزاری 40 دوره کارگاه علمی و تخصصی کوتاه مدت )هر 
کارگاه به طور متوسط 70 میلیون تومان( و مبلغ 4/6 میلیارد تومان برای توسعه 
شبکه مجازی علمی و کارشناسی )روزی به طور متوسط 12/6 میلیون تومان( در 

نظر گرفته شده است.
هنگامی که به بخش همایش ها، کارگاه ها و کنفرانس های سایت این موسسه 
سری بزنید، متوجه خواهید شد که از 65 نشست علمی که قرار بوده در سال 1397 
برگزار شود، تنها 19 نشست تاکنون برگزار شده و قرار است شش نشست دیگری نیز 
تا 29 بهمن ماه 1397 برگزار شود، از 40 دوره کارگاه علمی و تخصصی کوتاه مدت 
نیز که قرار بوده اســت در سال 1397 برگزار شود، تاکنون یا این کارگاه ها برگزار 
نشده اند و یا اگر هم شده اند، گزارش های آنها در سایت این موسسه قرار نگرفته است.
با این اوصاف، بر پایه ایحه بودجه سال 1398، این موسسه برای سال آینده 
باز هم پیشنهاد برگزاری 67 نشست علمی را داده که برای این تعداد نشست علمی 
3/2 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته اســت )هر نشست علمی به طور متوسط 

حدود 47/7 میلیون تومان(.

به نظر می رسد که دولت باید شفاف سازی بودجه ای را از موسسه تحت اختیار 
خود آغاز کند و از این موسســه بخواهد که عملکردش در سال جاری را در سایت 

خود قرار دهد تا همگان از این عملکرد آگاه شوند.
یادآور می شود مسعود نیلی پس از مشاهده آثار سوء مدیریت اقتصادی دولت، 

ترجیح داد استعفا داده و شانه از بار مسئولیت خالی کند.
حیاط خلوتی 

برای مدیران بازنشسته وزارت نفت
ماجرای دور زده شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت خانه ها و 

نهادهای مختلف حاا به داستانی طوانی و ادامه دار تبدیل شده است.
به گزارش شــبکه اطاع رسانی راه دانا، گویا برخی از شرکت های زیرمجموعه 

وزارت نفت حاا تبدیل به یک حیاط خلوت برای وزارت نفت شده اند.
هلدینگ »خلیج فارس« یکی از این مجموعه های اقتصادی است که با توجه به 
اینکه 40 درصد سهام آن متعلق به سهام عدالت بوده توانسته است از زیر تیغ قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان بگذرد حاا تبدیل به یک حیاط خلوت برای مدیران 
و معاونان بازنشسته وزارت نفت شده است تا با همان سمت ها در این هلدینگ به 
کار خود و دریافــت حقوق های کان ادامه دهند. از جمله این افراد محمدمهدی 
رحمتی معاون برنامه ریزی وزارت نفت پیشــین است که 26 آبان ماه سال جاری 

خبر خداحافظی وزیر نفت با او به دلیل بازنشستگی اش منتشر شده بود.
با این همه خبرهای جدید حکایت از این دارد که خداحافظی زنگنه با رحمتی 
پایان دوره ماموریت او نبوده است و او به جای روزهای بازنشستگی با همان سمت 
به ساختمان هلدینگ خلیج فارس رفته است تا حیاط خلوت مدیران نفتی حسابی 

پربار شود.
از سوی دیگر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس که از اسفندماه سال گذشته به 
این سمت انتخاب شده است نیز خود جزء افرادی بود که ابهامات بسیاری در مورد 

ادامه کارش به دلیل بازنشسته بودن وجود داشت.
ربیعی از چهره های نزدیک به محســن هاشــمی بود که در زمان انتخابش به 
عنوان مدیرعامل هلدینگ شائبه دخیل بودن این رابطه نزدیک در این انتخاب نیز 

بسیار سر و صدا به پا کرد.
بــا این حال بازی حقوقی صــورت گرفته در مورد ترکیب ســهام داران این 
هلدینگ او را از زیر تیغ تغییر نجات داد اما گویا شــرکت های زیرمجموعه وزارت 
 نفت که ســودآوری بســیار باایی هم دارند قرار است خانه دوم مدیران بازنشسته 

نفتی شود.
راغفر: تصمیمات دولت

نمی گذارد قیمت ها پایین بیاید
یک کارشــناس حامی دولت می گوید دولــت خود در گرانی اجناس و خدمات 

نقش دارد.
حسین راغفر ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان »دولت تسخیرشده« 
نوشت: »چرا به رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی ترین عامل افزایش قیمت کاا 
و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کااها منجر نشد«. وقتی هنوز بسیاری از 
کااهای دولتی - غیر از کااهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می شوند- و 
کااهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می شود با افزایش های غیرقابل توجیه 
روبه رو هستند. از جمله در حوزه  هواپیمایی و پروازهای خارجی که عما با قیمت های 
ارز 20هزار تومانی افزایش پیدا کرده اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از 
جیب مردم و مصرف کنندگان تامین می کنند یا قیمت کااهای بخش قابل توجهی 
از شــرکت های خودروسازی، پتروشیمی ها، فوادی ها و معادن که اغلب کااها و 
نهاده هایشان باید با قیمت های دولتی تعیین شود و اغلب هیئت مدیره هایشان دولتی 
هستند ولی قیمت خدمت شان به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده و کااهایشان 
بین 300 تا 400 درصد افزایش داشته است در حالی که اگر دولت عزم جدی برای 
کاهش قیمت ها داشته باشد، علی ااصول باید از کااها و خدماتی که خودش بر آنها 
نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند. یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 
تومانی به بســیاری از کااهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه های دولتی 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشــند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه قضائیه 
که نظارت بر افزایش قیمت ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این 
اتفاقات نمی افتد؟ به این دلیل که در ایران اصا نهادی برای مصرف کننده وجود 
ندارد. نهاد حمایت از مصرف کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد یکی از اقام این سیاست ها 
را می توانیم در ایحه بودجه 1398 مشاهده کنیم که عما تخفیف های مالیاتی 
بسیار گسترده ای به بنگاه هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت های آنها در 
اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته 
که اغلب این بنگاه ها از رانت های بسیار گسترده مالی و یارانه های گسترده نهاده های 
گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت های مالیاتی استفاده می کنند. اما از تخفیفات 
بی سابقه مالیاتی هم برخوردار شده اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه 
به صورت افزایش کااها و چه به صورت افزایش نرخ های مالیاتی وارد کرده و در 

همین ایحه بودجه منعکس است.

گفت و شنود

شلوار!
گفت: »الی لیک« یک روزنامه نگار آمریکایی که ســر در آخور ربع پهلوی 
دارد و از اموال غارت شــده مردم ایران مستمری ماهیانه می گیرد دیروز توئیت 
کرده که »امیدوارم سال 2019 سال فروپاشی جمهوری اسامی ایران باشد«!
گفتم: 40 سال اســت که این اجق وجق ها آرزوی براندازی ایران 
اسامی را به گور برده و خوراک مار و مور شده اند و جمهوری اسامی 

همه روزه بر اقتدارش افزوده شده است.
گفت: »مایکل لدین« همکار ســازمان ســیا که نقش برجسته ای در فتنه 
آمریکایی-اسرائیلی 88 داشته اســت در پاسخ به توئیت الی لیک نوشته است 

»رژیم ها خودشان از بین نمی روند ما باید آن را از بین ببریم«! 
گفتم: این مایکل لدین که تا حاا ده ها بار از ایران اسامی سیلی 

خورده، دیگر چه می گوید؟!
گفت: چه عرض کنم؟! حیوونکی در فتنه 88 هم ســنگ روی یخ شد ولی 

تقصیر را به گردن دستورالعمل ماموران مافوقش  انداخت!
گفتم: یارو از هواپیما که پیاده شد، شلوارش افتاد پائین! داد و بیداد 
دیگران بلند شد که مرتیکه خجالت نمی کشی این چه وضعیه؟! و یارو 
در حالی که ســعی می کرد شلوارش را باا بکشد، رو به جمعیت کرد و 
گفت؛ تقصیر مهماندار هواپیماست که گفت حاا می توانید کمربند ها 

را باز کنید!

جعفر بلوری

امروز و در آســتانه چهل سالگی انقاب، دیگر جنبده ای نیست که انکار 
کند، درگیر جنگی تمام عیاریم. جنگی پیچیده، چندایه و بس ناجوانمردانه 
در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و... فرهنگی. امروز دیگر نیازی 
نیست تحلیل کنیم تا به این نتیجه برسیم که »کار انگلیسی هاست« یا »مقصر 
آمریکاست« یا دست برخی از این کشورهای مرتجع عربی در کار است. چون 
سران و گردانندگان این کشورها جلوی دوربین های تلویزیونی و  در صفحات 
مجازی شان تصریح می کنند »کار ما است.« امروز اگر منکر وجود چنین جنگی 

باشیم، دچار »توهم توطئه« ایم.
همزمان با چهل سالگی انقاب و با آمدن امثال »دونالد ترامپ« و »محمد 
بن سلمان« از آن حفظ ظاهرها و بازی با کلمات و جمات دیپلماتیک دو پهلو 
هم خبری نیست. به برکت پیشــرفت ایران و حماقت این جماعت، دیگر از 
زبان بازی ها و روباه صفتی های امثال اوباما نیز خبری نیست. گویی دشمن کارد 
به اســتخوانش رسیده و دچار خشم و نوعی جنون شده باشد، آنچه طی 40 
سال گذشته در چارچوب ادبیات دیپلماتیک بیان می کرد، صریح و بی پرده و 
از »براندازی« می گوید. نقشه اش را هم تشریح می کند. اظهارات مایک پمپئو، 
نتانیاهو، بن سلمان، ترامپ، انور قرقاش و همین دیروز »مایکل لدین« و »الی 

لیک« تایید کننده ادعای ماست:
1- الی لیک: »امیدوارم ســال 2019، سال فروپاشی ایران باشد«. مایکل 

لدین:»ما باید آن  را پایین بکشیم، رژیم ها خودشان فرو نمی پاشند.«)!(
2- »دولت ترامپ همان رویایی را برای ملت ایران خواب می بیند که شما 
در خواب می بینید... در حمایت از اعتراض  ها در ایران ساکت نخواهیم نشست 
و از طریق فضای مجازی پیام  های خود را به معترضان می رسانیم.« )پمپئو، در 

جمع قاتان 17 هزار ایرانی اواخر تیر ماه سال جاری(
3- » منتظر رسیدن جنگ به داخل ایران نمی مانیم. تاش می کنیم نبرد را 

به داخل ایران بکشانیم.«)بن سلمان/العربیه/ ژوئن 2017( 
4- » کشته شدن 10 نظامی در حمله به رژه نظامی در شهر اهواز در جنوب 

غرب ایران اقدام تروریستی نیست...
کشیده شدن جنگ به خاک ایران گزینه روشنی است و در مراحل بعدی 

افزایش خواهد یافت.« )عبدالخالق عبداه، مشاور ولیعهد ابوظبی(
و...

امروز دشمن مثل قبل پنهانکاری نمی کند. میزبان نمایش های براندازان 
می شود. بودجه تخصیص می دهد. گو اینکه خشم عقلش را زایل کرده باشد، 
برای ایران رئیس جمهور و پادشاه هم انتخاب می کند و با نوشتن نامه به آن یکی 

دشمن، برای این توهم، درخواست بودجه می کند!
 امروز موازی با اقتصاد، با یک »جنگ فرهنگی« هم مواجهیم. شاید طی 
سال های گذشته، تمرکز روی جنگ اقتصادی، و سال های اول انقاب، تمرکز 
روی جنگ تحمیلی، ما را آن طورکه باید، متوجه این مهم نکرده و برخی مان 
را از توجه ویژه و موثر به جنگ فرهنگی غافل کرده است. روی صحبتم با این 
چند دلقکی که در عربستان و آمریکا و فرانسه روی کار آمده اند نیست اما، هر 
چه باشد با دشمن با تجربه ای مواجهیم که تجربه چند صد سال استعمار دارد. 
در بسیاری موارد هم موفق بوده و کشورهای زیادی را که در اندیشه استقال 
بوده اند، به خاک سیاه نشانده است آن هم با استفاده از ابزار فرهنگ، معیشت، 

داعش و گاهی مهره هایی که به قدرت رسانده است.
برای چنین دشمنی تحمل دیدن یک »کشور مستقل« محال است، چه رسد 
به اینکه این کشور مستقل، اسامی و مهیای جشن بزرگ چهل سالگی اش هم 
باشد. نه از این اسام های انگلیسی و آمریکایی حاکم بر کشورهای مرتجع عربی 
که، اسام ناب محمدی)ص(. کشور اسامی مستقلی که نظم جهانی شان را به هم 
ریخته و همین تازگی ها، از یک جنگ جهانی در منطقه، سربلند بیرون آمده و 
پوزه شان را به خاک مالیده است. دشمنی و کینه توزی با حکومت های مستقل، 
طبیعت قدرت های استکباری است. لذا می بینیم این تنها حکومت شیعی جهان، 
درکنار تحریم های وحشیانه اقتصادی، با یک شبیخون فرهنگی عظیم مواجه 
شده است. تهاجمی که متاسفانه عده ای در داخل خواسته یا ناخواسته، به آن 
کمک می کنند. از کاستن بودجه مراکز فرهنگی بگیر تا ساختن فیلم ها و روِی 
سن بردن تئاترهایی که هیچ سنخیتی تاکید می شود، هیچ سنخیتی با فرهنگ 

ایرانی و اسامی مان ندارد.... بخوانید:
فصل بودجه ریزی است. فصل مهمی هم هست. هم برای مردم و هم برای 
سازمان ها، شــرکت ها، موسسات، نهادها و همه آنهایی که بودجه می گیرند. 
اهمیت این فصل به خصوص وقتی شرایط عادی نیست و کشور درگیر جنگ 
اقتصادی، سوءمدیریت، تحریم و تهاجم فرهنگی است، بیشتر هم می شود. در 
شرایط »غیرعادی«، طبیعتا باید منطقی تر و حساب شده تر اقدام کرد و »عادی« 
و مثل همیشه، بودجه تخصیص نداد. باید بررسی کرد و بسته به نیاز هر جا و 
اهمیت آن و شرایطی که در آنیم، بودجه اختصاص داد. در چنین شرایطی قطعا 
شفافیت هم ازم است، حتی بیش از همیشه. اما آنچه در عمل دیده می شود، 
نه »حساب شدگی« که ترکیبی از »شلختگی«، »شیطنت« و »دروغ گویی« در 

بودجه ریزی است. چگونه؟
نزدیک به 75 درصد بودجه به شرکت های دولتی، موسسات اعتباری وابسته 
به دولت، بانک ها و... اختصاص داده شده و 25 درصد بقیه به مراکز و نهادهای 
غیردولتی و فرهنگی! همزمان از سوی همان جریانی که بیشترین بودجه به 
آنها اختصاص داده شده، بیشترین هجمه ها علیه همین 25 درصد آغاز شده 
است، آن هم به نام »شفافیت«. شفافیت نه برای 100 درصد بودجه، فقط برای 
ایــن 25 درصد! برای فریب مردم نیز هر از چند گاهی، رقم ریالی یکی از این 
مراکز فرهنگی را که مثا 25 صدم بودجه را هم به خود اختصاص نداده، منتشر 
می کنند. برخی »آشنا«های به اوضاع حتی پا را فراتر گذاشته و بودجه به شدت 
کاســته شده و 5 درصدی برخی نهادهای دفاعی و دینی را تحریف و ملت را 
تحمیق می کنند آن هم در شرایطی که شرحش رفت و دشمن، نه به تلویح که 

به تصریح علیه ایران عزیز اعان جنگ کرده است. 
اینجا از سوءمدیریت ها، بر باد دادن 18 میلیارد دار، بر زمین ماندن وعده ها، 
بتن ریختن بر قلب رآکتورها، به تعطیلی کشاندن کارخانه ها و برندها، آجر کردن 
نان کارگرها و حقوق های نجومی و... حرف نمی زنیم. از بودجه ریزی های پر اما 
و اگر حرف می زنیم. یک لحظه تصورش را بکنید، در بحبوحه جنگ فرهنگی، 
بودجه فرهنگی را به شدت کاهش می دهند! در بحبوحه جنگ اقتصادی، دولت 
را فربه می کنند آن هم با شعار خصوصی سازی! کاپیتالیستی حرف می زنند، 
سوسیالیستی عمل می کنند. آیا کاسه ای زیر نیم کاسه است؟ ما هم به شدت 

معتقدیم مجلس باید ورود کرده و در این باره شفاف سازی کند. 
متوهم نیستیم. سیر روش کارشان طی 5 سال گذشته نشان می دهد »یک 
جای کار می لنگد«. طی سال های قبل به طور مرتب هر از چند گاهی فتنه ای 
علم شده، یا با برداشتن یک روسری، برهنه شدن یک روانی،  گریه کردن یک 
رقاصه، ورود مخفیانه یک خانم عشِق فوتبال به استادیوم و یا دفاعی ظریف از 
شرابخواری! ورود به سبک زندگی ایرانی و اسامی با هدف »حساسیت زدایی 
دینی و فرهنگی« شاید، مخرج مشترک همه این فتنه های فرهنگی بوده است. 
اینکه کشف حجاب یک دختر )که اتفاقا پس از مدتی سر از کانادا در می آورد 
و خواســتار تحریم کشورش می شود( در کسری از ثانیه به برکت شبکه های 
بی در و پیکر اجتماعی می شود مسئله اول کشور، یا  گریه های یک رقاصه که 
می شود مسئله اول آن روز کنگره آمریکا! یعنی، فتنه سیاسی و اقتصادی را با 
فتنه فرهنگی به پیش می برند. پس از ترند کردن این اخبار زرد، نوبت ژنرال های 
این جریان های سیاسی است تا تحلیل کنند. تحلیل ها هم غالبا می رود به سمت، 
اختیاری شدن حجاب، استاندارد شدن شراب، غیرانسانی بودن قصاص، کشیده 
شدن کنسرت ها به کوچه ها و خیابان، مسدود نشدن شبکه های اجتماعی که 
هیچ خط قرمزی ندارند و... وقتی پس از مدتی نتیجه این ولنگاری های فرهنگی 
به شکل تجاوز و قتل یک کودک، قتل همسر، اهانت به اهل بیت و مقدسات، 
افزایش طاق، افزایش سن ازدواج، گسترش فساد، شرابخواری و... نمود می یابد، 
همین قماش، با استناد به همین آمارها، جمهوری اسامی ایران را به شکست 
در سیاست هایش متهم می کنند! به بدحجابی که خود جزو متهمان ردیف اول 
آنند، استناد کرده و نسخه جدیدی برای این معضل می پیچند. نسخه جدیدشان 
هم » اختیاری شدن حجاب« )بخوانید بی حجابی( است! یک »دوِر فاسِد باطل«
دولت محترم و شخص رئیس جمهور که ملبس به لباس پیامبر اکرم)ص( 
است، در چنین شرایطی باید بیشترین حمایت ها را از همان مراکز فرهنگی که 

بودجه هایشان بعضا تا 50 درصد کاهش یافته اختصاص دهد. 
یا به خاطر سادگی و جهالت، یا غفلت و ناآگاهی و یا حتی به دایل 
پیچیده تر مثل وجود نفوذی یا سیطره تفکرات لیبرالی و غرب زده، فرهنگ 
ایرانی اسامی در کنار معیشت مردم مورد هجمه قرار گرفته است. انتظار 
از دولت، انتظار باایی نیست. می گوییم دولت محترم که حاا دوست و 
دشمنش را حتما بهتر از قبل شناخته، همان گونه که می گوید، بودجه ریزی 
کند و دولتمردان و مجلس نیز با »شفاف« بازی نکنند. واقعا شفاف سازی 
کنند منتهی تمام 100 درصد بودجه را، نه فقط آن 25 درصدی که از قضا، 

منتقد دولت بوده است!

شعار، كاپیتالیستی
عمل، سوسیالیستی!

یادداشت روز

میان  نطق  در  دیروز  پژمانفر 
دســتور خود در صحــن علنی 
نشان  دولت  رفتار  گفت:  مجلس 
و  بازار  بر  نمی خواهد  که  می دهد 
رســاندن کااهای اساسی حتی 
این  شاید  و  باشد  داشته  نظارتی 
ســهل انگاری بخشــی از پروژه 
برای  مــردم  کــردن  عصبانی 
زمینه سازی برجام دو و سه است.
علنی  نشست  پژمانفر در  نصراه 
دیروز در مجلس شــورای اسامی در 
نطق میان دستور خود، اظهار داشت: 
بر خود ازم می دانم ضمن گرامیداشت 
سالروز شهادت شهدای مظلوم هویزه و 
سالروز اجرای طرح استعماری کشف 
حجاب در سال 1314 توسط پهلوی 

اول را یادآوری کنم.
وی تصریــح کــرد: در شــرایط 
فعلی که درآمد های نفتی کشــور، به 
شــدت کاهش یافته عبور از بحران ها 
مستلزم اتخاذ رویکردی است که ضمن 
وابســتگی کمتر بودجه هــای دولتی 
منجر به اصاح زیر ســاخت ها شود. 
به عنوان نمونه در حوزه اشــتغال زایی 
در حال حاضر سرانه وکیل در کشور 
ما کمتر از 50 درصد متوسط جهانی 
اســت. پژمانفــر تاکیــد کرد: امروز 
سوء مدیریت در موضوع پدیده به یک 
زخــم چرکین و کهنــه که موجب از 
بین رفتن تن و بدن ســالم این پروژه 
که از سرمایه های مردم ساخته شده 
است، تبدیل شده است. چه کسی باید 

جوابگوی مردم باشد؟
ایــن نماینده مجلــس در بخش 
دیگــری در نطق میان دســتور خود 
اظهار داشت: متاســفانه رفتار دولت 
نشان می دهد که نمی خواهد بر بازار 
و رســاندن کااهای مورد نیاز مردم 
حتی نظارتی داشــته باشد، شاید این 
سهل انگاری بخشی از پروژه عصبانی 
برجام  زمینه سازی  برای  کردن مردم 
دو و سه است. بدانید اگر چه مردم از 
ضعف عملکرد دولت به شدت ناراحت 
هســتند اما پای نظــام مقدس خود 
ایســتاده اند و تا پای جان ایستادگی 

خواهند کرد.
پژمانفر ادامه داد: متاســفانه در 
کشور در جهت حمایت از تولید ملی 
برای کل صنایع قدم مناسبی برداشته 
نشده است و متاسفانه مجلس هم در 
این موضوع شریک است، این موضوع 
باعــث سوءاســتفاده واردکنندگان و 
پایمال شــدن جایگاه تولیدکنندگان 

شده است.
وی اظهار داشت: مالیات و جریمه 
در تمام دنیا ابزار درآمد نیســت بلکه 
ابــزار هدایت رفتار اســت، اما امروز 
پیش بینی رشد بی حساب در جرائم، 
حتــی در جرائم راهنمایی و رانندگی 
و اخذ مالیات در اعتبارات ســال 98 
موجب نگرانی های شدید در سال 98 
است. امروز ما دستگاه هایی راه اندازی 
کرده ایم که جریمه کنند تا حیاط خود 

را داشته باشند.

کــرد:  متاســفانه  اظهــار  وی 
قیمت های کااها در نوســانات ارزی 
بــا نرخ دار باا می رود اما در کاهش 
قیمت دار هیچ گونه قیمتها تنزل پیدا 
نکرده اســت. آیا وقت راه اندازی ستاد 
ســاماندهی بازار که باید با مشارکت 
کلیــه ظرفیت های کشــور راه اندازی 

شود نشده است؟
وی ادامــه داد: ضمــن تبریک به 
هواداران تیم پدیــده اعام می کنم تا 
زمانی که در این مسئولیت نمایندگی 
این شهر هستم حامی افزایش جایگاه 
ورزش در این استان خواهم بود، تمامی 
ما باید تاش کنیم جایگاه از دست رفته 

ورزش به استان برگردد.
خاطــر  پایــان  پژمانفــر  در 
نشــان کرد: سرعت و شــیب کاهش 
جمعیت در کشــور فراتــر از تصور و 
پیش بینــی جمعیت شناســان بــوده 
و رونــد نگران کننــده ای دارد، آقای 
دکتــر اریجانی ما مشــکل جمعیت 
داریم، بیش از 4 ســال و نیم از اباغ 
سیاست های کلی جمعیت توسط مقام 
معظم رهبری می گذرد اما متاســفانه 
هیچ قانون مدونی در نهاد های کشــور 
نداریم، به عنوان نمونه سوال می کنم، 
مبلغ وام ازدواج جوابگوی چند درصد 
از نیاز خانواده ای که می خواهد تشکیل 
شود است؟ قانون تســهیل ازدواج به 
دستگاه های قضایی اباغ شده است اما 
تا کنون بعد از گذشــت یک سال هیچ 

اقدامی صورت نگرفته است.

پژمانفر مطرح کرد
پروژه عصبانی کردن مردم با عدم نظارت بر بازار

گزارش خبری تحلیلی کیهان

به نام خصوصی سازی به كام اشراف
و اشک تمساح برای كارگران!

سرویس سیاسی-
در حالــی کــه قــرار بــود 
خصوصی سازی جانی تازه به برخی 
نتیجه  بدمد،  بی رمق کشور  صنایع 
ماجرا در اغلب موارد برعکس شده؛ 
جیب اشــرافی که با زدوبند و روابط 
سیاســی و جناحی به این صنایع 
چنگ انداختند پرتر از گذشته شد 
و در مقابل جیب کارگران این صنایع 
خالی تر. نکته تاسف بارتر آنکه جریانی 
که از این روند آلوده خصوصی سازی 
بهره می برد، این روزها برای کارگران 

اشک تمساح نیز می ریزد!
در برخی اعتراضات اخیر در گوشــه 
و کنار کشــور، به وضوح می توان رد پای 
خصوصی ســازی آلوده را دیــد. یکی از 
بارزتریــن نمونه های ایــن ماجرا صنایع 
نیشکر »هفت تپه« است. شرکتی که در 
سال 1394 اعام شد ورشکسته است و 
عده ای می گفتند با واگذاری آن به بخش 
خصوصی رونق گرفته و 20 هزار شــغل 
جدید ایجاد خواهد شــد. اما نتیجه این 
واگذاری بدون تدبیر فقط تشدید مشکات 
شرکت بود. این شرکت با پرداخت 5 درصد 
مبلغ قرارداد )6 میلیارد تومان( بصورت نقد 
و بقیه مبلغ )285 میلیارد تومان( بصورت 
اقساطی و هشت ســاله به دو جوان 30 

ساله واگذار شد. 
طــی ماه های اخیر وقتــی اعتراض 
کارگــران به عــدم پرداخت حقوق خود 
که ماه هــا از آن می گذشــت، خبرهای 
ضــد و نقیضی از حضور یا فرار خریداران 
شرکت منتشر شــد که به التهاب ماجرا 
می افزود. همچنین خبرهایی منتشر شد 
کــه این افراد جزو گیرندگان دار دولتی 
هســتند. دارهایی کــه پرداخت آن از 
فروردین امســال آغاز شد و رانتی عظیم 
را بوجود آورد. بعضــی منابع می گویند 
مالک خصوصی جدید این شــرکت رقم 
بسیار بزرگی دار نیمایی برای خریداری 
تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت 
کرده اما به جای خرید تجهیزات این رقم 
را در خارج از ایــران نقد کرده و در بازار 
آزاد به قیمت باا به فروش رسانده است!

دولت با ورود بــه ماجرا و پرداخت 
حقوق کارگران ســعی در بهبود شرایط 
را داشــت و البته در این میان عده ای نیز 
کوشیدند و می کوشند از این آب گل آلود 
ماهی خود را بگیرند. برای نمونه یکی از 
کارگران که به دلیل اغتشــاش و آشوب، 
مدت ها پیش دســتگیر شــده بود، یک 
ماه پس از آزادی و بازگشتن به کار، این 
روزها مدعی شــکنجه شــده است. )اگر 

چندی دیگر وی را در یکی از شبکه های 
ضدانقاب خارجی دیدیــد که در حال 
خواندن متنی است که برایش نوشته اند 
و تقاضای تحریم ایران را می کند تعجب 
نکنید( ادعایی که با اســتقبال گسترده 
رســانه های ضدانقاب مواجه شده است 
و البته برخی جریانات سیاسی داخلی نیز 
فرصت را برای موج سواری خود مناسب 
دیده اند. برای نمونه فراکسیون امید مجلس 
از وزیر اطاعات خواسته است با حضور در 
این فراکسیون در این مورد پاسخ دهد. این 
موج سازی و موج سواری ها در حالی است 
که این افراد و جریانات اگر به راستی دلسوز 
کارگران بودند باید در زمان واگذاری این 
صنایع به وظیفه خــود عمل می کردند 
و مانع از چنین رخدادهایی می شــدند و 
امروز بی شک وظیفه آنان رسیدگی به این 
نابسامانی هاست و نه دویدن دنبال موجی 

که ضدانقاب ساخته است. 
اگر کشــور به جایی برسد که بتوان 
بطور شــفاف و دقیق هزینه لیست ها و 
تبلیغات انتخاباتی را ارائه کرد، شاید بتوان 
رابطــه میان ایــن واگذاری های آلوده به 
برخی افــراد حزبی و نزدیکان آنها، عمل 
نکــردن عده ای به وظیفــه نظارتی خود 
و اشک تمســاح آنان برای کارگرانی که 
قربانی این وضعیت شده اند را کشف کرد.

خصوصی سازی از هدف تا اجرا
»مالکیت در این سه بخش ]دولتی، 
تعاونــی، خصوصی[ تا جایی که با اصول 
دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده 
قوانین اسام خارج نشود و موجب رشد 
و توســعه اقتصادی کشــور گردد و مایه 
زیان جامعه نشــود مورد حمایت قانونی 
جمهوری اسامی است. تفصیل ضوابط 
و قلمرو و شــرایط هر سه بخش را قانون 

معین می کند.«
این بخشی از اصل 44قانون اساسی 
است. چنانچه در این بخش عنوان شده 
رشد و توسعه اقتصاد یکی از اهداف اصلی 
در زمینه خصوصی سازی است. بر این مهم 
نه تنها قانون که عقل و منطق نیز صحه 
می گذارد. چرا که هدف از هر تغییری در 
این زمینه باید کمک به رشــد و توسعه 
اقتصادی باشــد وگرنه چــرا باید چنین 

تغییراتی صورت گیرد؟
قرار بر این بود که با خصوصی سازی 
دولت وظایــف بنگاه داری خــود را کم 
کرده و به این وســیله خود را کوچک و 
چابک سازد. اما رویایی نیز برای صنایع 
و بنگاه های اقتصادی وجود داشــت. این 
طرف ماجــرا نیز قــرار و مدارهایی بود 
که اصلی ترینــش خارج کردن صنایع از 

حالت ایســتایی و خمودگی با دســتان 
خصوصی سازی بود. چرا که وقتی شخص 
یا اشخاص حقیقی صاحب بنگاه اقتصادی 
باشــند در وهله اول بــرای جانماندن از 
کورس رقابت در بازار و در مرحله بعدی 
با هدف نخستین شدن یا بهترین شدن 
تاش مضاعفی به خرج خواهند داد. این 
صاحبان جدید صنایع دیگر مانند مدیران 
قبلی پشتشان به دولت و خزانه گرم نیست 
که بر این مبنا اطمینان داشته باشند که 
اگــر در پایان ســال آن مجموعه دچار 
زیان دهی شده باشد دولت و خزانه آن را 

جبران خواهد کرد.
اشراف و شکار صنایع! 

بــرای حصول به چنین منظورهایی 
چــه کاری باید کرد؟! ســؤالی ســاده با 
پاســخی تقریبا معلوم برای همه: باید در 
واگذاری ها دقت شود تا خریداران از جان و 
دل مشتاق آن صنعت بوده و در پی اعتای 
آن مجموعه باشــند، به بیان دیگر اینکه 
برای تصاحب آن بنگاه »اهلیت« و سابقه 

و تخصص در آن صنعت داشته باشند.
اما عما آنچه رخ داد چیزی جز این 
نبود: به نام خصوصی سازی به کام  اشراف! 
معیار سازمان خصوصی سازی بود که هر 
کســی پول داشت و آورد می تواند بخرد! 
اینگونه صنایع کشــور را بــه لبه پرتگاه 
رساندند. بنگاه هایی که در معرض واگذاری 
قرار می گرفتند یا می گیرند گاه مقدار قابل 
توجهی زمین با ارزش دارند. مانند مجموعه 
رشت الکتریک و گاه ماشین آات یا مقدار 
قابل توجهی از ضایعات که در طول سال ها 
انباشته شده و همین طمع  اشراف را برمی 
انگیزد تا به شکار صنایع بیایند و به منقرض 

کردن آنها دامن بزنند!
قصــه پر غصه خصوصی ســازی در 
کشورمان را می توان از حال بد این روزهای 
برخی از شرکت ها و صنایع فهمید: رشت 
الکتریــک، آلومینیوم المهدی، نیشــکر 
هفت تپه، ماشین ســازی تبریز، کشت و 

صنعت مغان و...
در سازمان خصوصی سازی چه خبر 
اســت؟ واگذاری ها با چه معیاری انجام 
شده؟ اصا رئیس  چنین سازمان مهمی که 
به نوعی با واگذاری های خود تکلیف بخش 
مهمی از آینده صنایع ایران را مشــخص 
می کند بر چه معیاری انتخاب شده است؟ 
اکنون بیش از هر زمان دیگری به بررسی 
پرونده این واگذاری هــا احتیاج داریم تا 
منشأ حال بد صنایع مذکور را دریابیم، به 
قول قدیمی ها »جلوی ضرر را از هر جا که 

بگیری منفعت است.«
صنایعــی مانند رشــت الکتریک 

یا نیشــکر هفت تپــه و یا... تــا زمانی 
که به صورت یک بنــگاه اقتصادی در 
مالکیت دولــت بودند به صورت کج دار 
و مریز هم که شــده داشــتند کارشان 
را می کردنــد. تولیــدات خویش را به 
بازار عرضه می کردند و کارگرانشــان با 
هــر کم و زیاد و با هر حســن و عیبی 
که برای بنگاه داری دولتی می شمارند 
بااخره در آنجا مشغول بودند و حقوقی 
داشتند و بیمه ای. تا آنکه پای حرف ها 
و اســتدال های تازه به میدان باز شد. 
استدال هایی که می گفتند خمودگی 
صنایع کشور را باید با خصوصی سازی 
برطــرف کــرد و البته ایــن کار فایده 
دیگری هم دارد که کوچک سازی دولت 

و چابک سازی آن است. 
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چاپ کتاب »خمینی؛ انقابی خدا« در ایتالیا
کتاب »خمینی؛ انقابی خدا« پیرامون شــخصیت و شــیوه رهبری امام 

خمینی)ره( در ایتالیا به چاپ رسید.
در این کتاب که دارای 284 صفحه اســت، مؤلف به زندگانی حضرت امام 

خمینی)ره( به ویژه ابعاد مختلف خانوادگی و عرفانی ایشان اشاره دارد.
در بخشی دیگر از این کتاب، مطالبی در باره شخصیت و شیوه رهبری امام 
خمینی)ره( و کرامت انســانی که با اندیشه های بلند الهی و تاش های صادقانه 
خویش، مســیر تاریخ را دگرگون کرد و سر منشاء تحوات عظیمی در ایران و 

جهان شد، آمده است.
نخستین جشنواره مردمی 

شهید »ابراهیم هادی« برگزار می شود
دریافت آثار هنری برای نخستین جشنواره مردمی شهید ابراهیم هادی از 

15 دی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، شهید ابراهیم هادی، ازجمله شهدایی است که طی 
سال های اخیر بسیاری از جوانان و نوجوانان تحت تأثیر سیره و مرام وی قرار گرفته اند. 
گروه مردمی شــهید ابراهیم هادی که هر ســال مراسم بزرگداشتی را برای سالگرد 
شــهادت وی برگزار می کنند، امسال اقدام به برگزاری یک جشنواره هنری با هدف 

مشارکت دادن مردم در معرفی این شهید نموده اند.
یعنی همه مردم می توانند تا 30 دی، آثاری را در بخش های فیلم کوتاه، عکس، 
گرافیک ، پوستر ، متن )دل نوشته(، پادکست صوتی و شعر، با محوریت شهید ابراهیم 
هادی به این جشنواره ارسال کنند.  مراسم اختتامیه جشنواره شهید ابراهیم هادی 
نیز 25 بهمن امسال در تاار بزرگ وزارت کشور برگزار خواهد شد که در این مراسم 
از برگزیدگان تقدیر خواهد شــد. برخی محورهای اعام شده برای خلق آثار در این 
جشــنواره عبارت است از: شهدا؛ قهرمانان همیشه زنده، ابراهیم هادی؛ هادی دل ها، 
دوستان خدایی )تفسیر آیه حسن اولئک رفیقاً(، سبک زندگی شهدایی، نحوه آشنایی 
با ابراهیم ، چگونه دین خود را به شهدا ادا  نماییم ، نذر فرهنگی کتاب، صدقه جاریه ، 
اگر ابراهیم بود و... عاقه مندان برای شرکت در رشته های زیر می توانند آثار خود را به 

سایت جشنواره به نشانی ebrahimhadi.ir  ارسال نمایند.
تلویزیون وهابی

 نمایش اکچری مدیر وزارت ارشاد را تبلیغ کرد
تلویزیون وهابی – تروریستی، نمایش اکچری مدیر وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی را رایگان و پرطمطراق تبلیغ کرد.
تلویزیون ایران اینترنشــنال که بودجه آن را دربار وهابی عربستان سعودی 
تامین و از تروریســت های تجزیه طلب که جنایت اهواز را سبب شدند، حمایت 
می کند، در برنامه خبری خود، گزارشی مفصل از نمایش موزیکال بینوایان که در 

هتلی مجلل در تهران برگزار می شود، پخش کرد.
در این گزارش، تعریف های عجیب و متنوعی از نمایش و کارگردانی آن ارائه 
شد. نمایش یاد شده، به دلیل رعایت نکردن شئونات دینی از طرف برخی مراجع 
تقلید و نیز دادستان تهران، هدف نقد و اعتراض قرار گرفته بود. بسیاری از اهالی 
تئاتر نیز قیمت چند صد هزارتومانی این نمایش را به حال تئاتر و فرهنگ کشور 

مضر دانستند.
کارگردان نمایش یاد شــده، مدیر موسسه نمایش خانگی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسامی است که هفته پیش با نمایش مستند »هاشمی زنده است« در 

جشنواره مردمی فیلم عمار مخالفت کرد.
محکومیت نمایش آثار یک صهیونیست 

توسط یک انجمن هنری
انجمن هنرهای تجسمی انقاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح با 
صدور بیانیه ای اعتراض خود را به حضور آثار »یوسی لمل« گرافیست مقیم رژیم 

صهیونیستی در یک نمایشگاه نقاشی اعام نمود.
در این بیانیه، ضمن محکوم کردن حضور این نقاش اسرائیلی، آمده است: 
ســخنان سراســر کذب و غیرواقع مدیر اجرایی این نمایشــگاه مایه تعجب و 
حیرت همگان گردید. ایشــان برگزاری نمایشگاه این عنصر رژیم صهیونیستی 
را توســط »روایت فتح« در ســال آینده محتمل دانسته است! و حواشی ایجاد 
شــده درخصوص حضور وی را غرض ورزی حزبی معرفی کرده که خوشبختانه 
با مدیریت! ایشــان قبل از شروع جنجال ها پیشگیری شد! ذکر این نکته برای 
ایشان خالی از لطف نیست که اوا ایشان ارتباط این مدعو اسرائیلی خود با بنیاد 
فرهنگی روایت فتح را از چه طریقی محاسبه و نتیجه گیری نموده است و ثانیا 
 ای کاش اقدامات پیشگیری و عدم حضور وی را پیش از دعوت نامبرده نیز انجام 

می دادند تا مجبور به جمع آوری آثار ایشان و حذف نام وی نگردد.
عنــوان ماندگار »روایت فتح« که نمادی از روایت حماســه های دلیرترین 
فرزندان این مرز و بوم بوده و هســت، چیزی نیســت که با این لجن پراکنی ها 
خدشــه دار و مکدر شــود. نصیحت ما به دوســتانی که در این خصوص اظهار 
می نمایند این اســت که ابتدا به ســاکن ارتباط ظرف و مظروف را برای خود 
و مخاطبان معین کنند ســپس برای فرار رو به جلو از اعتبار نهاد ارزشــمندی 

همچون »روایت فتح« ناشیانه سوءاستفاده کنند.
انتشار پژوهش نقش و نفوذ »دولت پنهان« 

در آمریکا
پژوهش » نقش و نفوذ »دولت پنهان« در آمریکا« )با تاکید بر رویکردهای 
رسانه ای( دی 1397 توســط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی 

صدا و سیما منتشر شد.
»دولــت پنهان«، حقیقت یا توطئه )به همراه اشــاره به وجوه افتراق دولت 
پنهان با گروه های فشار(، شناخت ماهیت »دولت پنهان«، بررسی دولت مرئی 
و انتخابات در آمریکا؛ اولیگارشــی مالی یا نخبه سااری در آمریکا، مدل انتقال 
قدرت و انتخابات در آمریکا )تغییرات در سطح قدرت و ایستایی در عمق قدرت(، 
دونالد ترامپ و دولت پنهان در آمریکا و چشم انداز آن، پارادوکس دموکراسی و 
قدرت های پنهان در آمریکا به همراه ارائه پیشنهادهای رسانه ای، از جمله ارکان 
اصلی این پژوهش اســت که توســط امیر علی ابوالفتح و با نظارت علمی دکتر 

محمد میناوند عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما و انجام شده است.
شباهت های ترامپ و کوروش 

در یک فیلم آمریکایی!
در یک فیلم آمریکایی به نام »پیشــگویی ترامپ« کــه در ماه های پایانی 
ســال 2018 در این کشور به نمایش درآمد، مسیحیان انجیلی )اوانجلیست یا 
مسیحیان صهیونیست( در سیمای ترامپ، چهره کوروش )پادشاه هخامنشی( را 

ترسیم کردند! نیویورک تایمز با اعام خبر یاد شده، می نویسد:
»... فیلم یاد شده داستان مارک تیلور، یک مأمور آتش نشانی بازنشسته است 
که مدعی است در سال 2011 خدا به او گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
خواهد شد. در جایی تعیین کننده از فیلم، دقیقا بعد از اینکه بازیگر نقش تیلور 
در برق یک شــهود ناگهانی از حال می رود، کتاب مقدس را بر داشته و به فصل 
45 کتاب اشعیا )اولین کتاب از پیامبران پسین در عهد عتیق( می رود، فصلی که 
به وصف تدهین یا مسح کوروش، پادشاه هخامنشی، اختصاص دارد. در صحنه 
بعدی این فیلم، صدای دونالد ترامپ را می شــنویم در حال مصاحبه با »کلوب 

700« که برنامه تلویزیونی مشهور اوانجلیستی است...«
زمانی »انس والنوو«، نویسنده و سخنگوی مسیحیت انجیلی یا اوانجلیستی 

)مسیحیان صهیونیست( که در این فیلم هم حاضر است، گفته بود: 
»... مقدر اســت که رئیس جمهوری چهل وپنجم آمریکا، همچون کوروش 
فصل چهل و پنجم اشــعیا باشد، کســی که دیوارهای فروریخته را دوباره برپا 
خواهد کرد و میان ما و ســقوط فرهنگی دیوار خواهد کشــید.«  ماجرای فیلم 
»پیشگویی ترامپ« چیزی شبیه به همین است. همانندسازی و هم ذات پنداری 
میان رئیس جمهوری چهل و پنجم آمریکا و کوروش باســتانی امری حاشیه ای 
نمی تواند باشد. فیلم »پیشگویی ترامپ« با کمک استادان و دانشجویان دانشگاه 
»لیبرتی« ســاخته شــده، دانشــگاهی که رئیس  آن، جری فالِول جونیور )از 
رهبران اوانجلیســت( در جلب حمایت مسیحیان انجیلی از دونالد ترامپ نقش 
مهمی داشــت.  اما پیوند زدن پروژه های آخرالزمانی که دیری اســت در میان 
صهیونیست ها کلید خورده و برنامه ها و طرح های بسیاری برایش تدارک دیده 
شده با رئیس  جمهوری آمریکا، پدیده جدیدی نیست. در زمان جرج دبلیو بوش، 
او را در ذیل همین پروژه، »مسیح« خواندند و قبل از وی رونالد ریگان، چهلمین 
رئیس جمهوری آمریکا نیز آرزو کرده بود که در همین پروژه، اولین کسی باشد 

که موشک نبرد آخرالزمان را شلیک می کند. 
اما پیوند زدن این پروژه با شاهان باستانی ایران، پس از سال ها که از طرح 
باســتان گرایی در فضای فرهنگی کشــور ما می گذرد، حکایت احیای طرحی 

قدیمی برای مقابله با اسام و انقاب اسامی است.

صفحه 3
دو شنبه ۱۷ دی ۱3۹۷ 

3۰ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۴

رأیالیوم
قدرت نیروی دریایی ایران

به فراتر از مدیترانه رسیده است
یــکروزنامهفرامنطقهایعربیزبانخبرنیــرویدریاییارتش
جمهوریاســامیایراندربارهاعزامیکناوگروهایرانبهاقیانوس
اطلسراچالشیبزرگبرایآمریکاتوصیفواعامکردقدرتنیروی

دریاییایرانبهفراترازمدیترانهرسیدهاست.
به گزارش فارس، روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« درباره خبر اعزام ناوگروه 
ایران به اقیانوس اطلس نوشــت: بعد از روســیه و چین ایران سومین کشوری 
است که کشــتی جنگی به نزدیکی آب های منطقه ای آمریکا می فرستد و اگر 
مورد حمله قرار گیرد علیه پایگاه های پنتاگون در خلیج فارس می تواند واکنش 

نشان  دهد.
در مقدمه این یادداشت آمده است: ایران سومین کشور در جهان است که 
بعد از روسیه و چین به آب های منطقه ای ایاات متحده نزدیک می شود و این 
یک چالش بزرگ و قابل توجه نظامی است و کارشناسان نظامی را بر آن داشته 
ســؤال هایی را مطرح کنند در مورد اینکه آیا ایران نظیر پیشرفتی که در زمینه 

قدرت موشکی خود داشته به سایر نیروی نظامی هم توسعه داده است؟
بنا به نوشــته رای الیوم، در طی چند سال گذشــته، نیروی دریایی ایران 
کشتی های آمریکایی را از نزدیک شدن به آب های حوزه دریایی خود بازداشته 
است تا جایی که در سپتامبر گذشته تلویزیون ایران ویدیوی منتشرنشده ای از 
نزدیک شدن قایق های تندروی سپاه پاسداران به یکی از بزرگ ترین رزم ناوهای 
آمریکایی جهان در خلیج فارس را منتشــر کرده است در این ویدئو تصاویری از 
رویارویی میان قایق های تندرو سپاه با ناو هواپیمابر »تئودور روزولت« به نمایش 
درآمد و گفته شده که این ویدیو اول فروردین  سال جاری ضبط شده و از طریق 
آن طرف ایرانی به فرمانده ناو هشــدار داده برای جلوگیری از عواقب هر جنگی 

احتیاط کنند.
رای الیوم ادامه داد: در یک شــگفتی نظامی، نیروی دریایی ایران روز جمعه 
اعام کرد که در ماه مارس یک کشــتی جنگی به اقیانوس اطلس اعزام خواهد 
کرد تا هفته ها در نزدیکی آب های منطقه ای ایاات متحده مســتقر شود، طبق 
گزارش رسانه های بین المللی، یک ناوشکن پیچیده با سیستم های جنگی نظامی 

و سیستم های سایبری ارسال خواهد شد.
رای الیوم تاکید کرد: اعزام ناوگروه ایران به نزدیکی آب های منطقه ای آمریکا 
اگر انجام شود چالش واقعی از سوی ایران خواهد بود و ایران سومین کشور ضد 
ایاات متحده پس از جنگ جهانی دوم خواهد شــد که پس از اتحاد جماهیر 
شوروی - روسیه و سپس چین یک کشتی نظامی به نزدیکی آب های آمریکایی 

اعزام می کند.
ایــن روزنامه با بیان اینکه ایران معموا برنامه های نظامی را که از آن خبر 
می دهد عملی می کند، افزود: از همین رو کارشناسان، اظهارات فرماندهان تهران 
را تاییــد می کنند، اما درباره قدرت واقعی نیروی دریایی ارتش ایران جای بحث 
اســت، ایران پیشرفت صنعت موشکی خود را نشان داده و یک واقعیت نظامی 
جدید در خاورمیانه اعمال کرده اســت، از جمله اینکه از طریق حزب اه لبنان 
جلوی سرکشی اسرائیل را گرفته به گونه ای که این رژیم  اشغالگر از زمان جنگ 
ژوئن 2006 دیگر جرات حمله به لبنان را پیدا نکرده است و اعتقاد بر این است 
که ایران در حال حاضر نیروی دریایی خود را به فراتر از دریای مدیترانه توسعه 

داده است.
۲۰۰ هزار نفر از عشایر ایران 

مسلح هستند
رئیسسازمانبسیجعشایریگفت:200هزارنفرازعشایرایران

برایامنیتخودوکشوردارایساحمجوزدارهستند.
ســرتیپ پاسدار نصرت اه سیف در حاشیه کارگاه توانمندسازی روحانیون 
مستقر در رده های بسیج عشایری کشور در مشهد به خبرنگار ایرنا افزود: بیشتر 
عشایر در مناطق مرزی زندگی می کنند که عاوه بر تولید، در نگهبانی از مرزها 

نیز نقش مهمی دارند لذا همه آنان مسلح هستند. 
وی ادامه داد: رهبر معظم انقاب اسامی تاکید داشته اند که به همه عشایر 
اجازه داده شود ساح هایشان از طریق سپاه پاسداران مجوز و ساماندهی شوند 
که این کار صورت گرفته اســت. رئیس  سازمان بسیج عشایری گفت: هم اینک 
یک میلیون و 200 هزار عشــایر در کشور وجود دارند و در هر خانواده عشایری 
یک یا دو نفر عضو فعال بســیج عشــایری هســتند.  وی افزود: سازمان بسیج 
عشایری از اقوام »لر، کرد، بلوچ، سیستانی، عرب، بویراحمدی، بختیاری، قشقایی 

و کرمانج« تشکیل شده است.
تشییع جانباز۷۰ درصد سرپل ذهابی 

جانباز70درصدیورزمندههشتسالدفاعمقدسسرپلذهاب،
پسازتحملسالهارنجودردبههمرزمانشهیدشپیوست.

به گزارش ایرنا شهید »مطاع محمدی« دیروز )یکشنبه( در سن 80 سالگی 
به دیدار همرزمانش شــتافت و پیکر این شــهید در میان حزن و اندوه مردم و 

مسئوان قدرشناس سرپل ذهاب تشییع شد.
پیکر مطهر این شهید و جانباز دوران جنگ تحمیلی با حضور اقشار مختلف 
مردم، جانبازان و خانواده شهدا از میدان امام سرپل ذهاب تشییع و در زادگاهش 

روستای »دیره« از توابع شهرستان گیانغرب به خاک سپرده شد.
شــهید محمدی پدر شهیده »محبوبه محمدی« و یکی از فاتحان قله های 
خونین »بــازی دراز« بود که در جریان این عملیات بــه درجه رفیع جانبازی 

نایل آمد.
از این شهید بزرگوار سه دختر و سه پسر به یادگار مانده است.
سود سهام عدالت روستائیان

 از فردا واریز می شود
سازمانخصوصیســازیاعامکردکهازروزسهشنبهسودسال
مالی۱۳۹۶بهحسابروستائیانوعشــایرواریزمیشود.همچنین
مشــموانیکهتاکنونشمارهِشــبایبانکیخودرادرسامانهسهام
عدالتثبــتنکردهاندفرصتدارنــدکهباردیگــردراینزمینه

اقدامکنند.
به گزارش ایسنا ، در آذر ماه سال جاری مقداری از سود سهام عدالت مربوط 
به ســال مالی 1396 به حساب تعدادی از مشموان واریز شد. در آن مرحله به 
مشموانی که مددجوی کمیته امداد امام خمینی)ره( یا تحت پوشش سازمان 
بهزیستی کشور بودند و از تخفیف 50 درصدی برخوردار شدند، مبلغ 175 هزار 

تومان سود سهام پرداخت شد.
در تازه  ترین خبرها مربوط به ســهام عدالت، معاون برنامه ریزی و توسعه و 
منابع انســانی سازمان خصوصی سازی با اشاره به واریز سود عملکرد مالی سال 
مالی 1396 شــرکت های ســرمایه  پذیر به حساب روســتائیان و عشایر از روز 
سه شنبه )18 دی ماه( به صورت تدریجی، اعام کرده که در این مرحله حدود 
13 میلیون نفر از مشموان، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد که 

این مقدار سود در مجموع به مبلغ بیش از 1100 میلیارد تومان می شود.
داوود خانی درباره توزیع سود سهام عدالت گفته که در مرحله نخست توزیع 
ســود سهام عدالت مشموان در سال جاری نیز حدود 5/5 میلیون نفر از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به تدریج سود سهام عدالت خود 
را دریافــت کردند که ارزش این میزان ســود حدود 850 میلیارد تومان برآورد 
می شود. به گفته وی، روستائیان و عشایر سراسر کشور که مشمول سهام عدالت 
هستند، در صورتی که سود عملکرد سال مالی 1395 شرکت های سرمایه  پذیر 
را دریافت نکرده باشند، این سود را به همراه سود عملکرد سال مالی 1396 و به 

صورت یکجا دریافت خواهند کرد.
معاون ســازمان خصوصی ســازی اعام کرده که واریز سود سهام عدالت 
روســتائیان و عشایر در حالی از روز سه شنبه این هفته به صورت تدریجی آغاز 
خواهد شــد که پرداخت این ســود با اولویت بانک هایــی مانند ملی، صادرات، 

کشاورزی و پست بانک است که در روستاها شعبه گسترده  تری دارند.

اخبار ادبی و هنری

آیتاهبهجت)ره(: ذکر اه که حدی ندارد، اعم از ذکر 
قلبی و لســانی، بلکه اعم از ذکر بدنی است. چون تمام 

طاعات و همه آنچه مرضی خداست، ذکر اه است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

امپراتوریبریتانیابعدازشکستدرنهضتتنباکو،
بهایناصلپیبردتازمانــیکهروحدیانتورهبری
روحانیتدرایرانحاکماست،قادربهنفوذدراینآب
وخاکنخواهدبود.لذاپیوستهمترصدبوددرفرصتی
مناسب،موانعحضورخوددرایرانرابرطرفسازد.این
انتظاردیرینپاییدوکمتراز۳۵ســالپسازتحریم
تنباکو،باانحالسلسلهقاجار،رضاخانرابهپادشاهی

رسانیدتامجریفرامینولینعمتخودباشد.
شخصیترضاخان

   رضاخان از صفات انســانی و آراستگی اخاقی بهره ای 
نداشــت و از نوجوانی فردی شرور و سرکش بود. وی در روابط 
اجتماعی بســیار هتاک، بدزبان و فحاش و پرده در بود. در این 
شخص صفتی به عنوان ترحم وجود نداشت.  اشخاص بسیاری 
به  اشــاره او سر به نیست شدند از جمله آیت اه آقازاده فرزند 
آخوند خراسانی، آیت اه حاج آقا نوراه نجفی اصفهانی، فرخی 
یزدی شاعر و افرادی دیگر که با آمپول هوا توسط احمد احمدی 
معروف به »پزشک احمدی« به قتل رسیدند. همچنین شهادت 
آیت اه سیدحســن مدرس و دستور قتل عام مردم بی گناه در 
مسجد گوهرشــاد در کارنامه ننگین و سیاه این شخص قابل 

انکار نیست.
   رضاخان فردی مســتبد، تندخو، خودمحور، دیکتاتور و 
غیرقابل انعطاف بود که حتی نسبت به نزدیکان خود نیز رحم 
نداشت. از جمله، وزیر دربار خود، عبدالحسین تیمورتاش را که 
تاش های فراوانی در اســتقرار حکومت وی کرده بود با آمپول 

هوای پزشک احمدی کشت.
 رضاخان یک دین ستیز به معنای تام کلمه بود وی با ابزار 
سنن غرب به مبارزه با فرهنگ و آداب ایرانی برخاست. او اساسا 
ارزشی برای باورهای اعتقادی و فرهنگ دینی مردم قائل نبود. 
رضاخان به نام تجدد و تمدن، با روش های قرون وســطایی به 
زدودن مظاهر دینی از سطح جامعه ایرانی اسامی اقدام نمود. 
وی که مذهب را مانع دســت یابی به ترقی می دانســت، بدون 
وقفه در مسیر حذف کوچک ترین نشانه های هویت دینی مردم 

از پا ننشست.
   یکی از صفات شــگفت انگیز رضاخان ولع سیری ناپذیر 
در مصادره اماک بــود. وی در مدت کوتاهی هزاران هکتار از 
زمین های مزروعی و مراتع را تصاحب کرد. بســیاری از اماک 
مازندران و مستغات استان های فارس و اصفهان و خراسان و 
خوزســتان را به مالکیت خویش درآورد. تا آنجا که به عنوان 

ثروتمندترین پادشاه آسیا شهرت یافت.
   رضاخــان هر روز در کنــار وعده هــای غذایی خود از 
گران بهاترین مشــروبات الکلی نیز بهره می جســت در ضمن 
اعتیاد به مواد مخدر نیز داشــت و هر روز مقدار معینی تریاک 

می کشید.
سرگذشتغمبارکشفحجاب

   مأموریت رضاخان از ســوی اجانب، زدودن آثار دین از 
چهره کشور بود و در مرحله اول از لباس سنتی مردم آغاز کرد.

   مقام معظم رهبــری در این باره چنیــن می فرمایند: 
»کســی که به نفع فرهنگ غربی و به نفع استعمار به وسیله 
انگلیس در آن روز بزرگ ترین قدم را برداشت رضاخان بود. شما 
ببینید این کارها در وضع امروز چقدر رسواســت که پادشاهی 
بیاید و یکباره لباس ملی یک کشور را عوض کند! مثا شما به 
هند که تشریف ببرید یا در اقصی نقاط عالم که بگردید، ملت ها 
لباس های خودشــان را دارند احساس افتخار هم می کنند اما 
اینها آمدند و یکباره گفتند این لباس قدغن است. چرا؟ چون با 
این لباس نمی شود عالم شد. عجب! ما بزرگ ترین دانشمندانمان 
- دانشــمندان ایرانی که امروز آثارشان هنوز در اروپا تدریس 
می شــود با همین فرهنگ و در همین محیط پرورش یافتند 
مگر لباس چه تأثیری دارد این چه حرفی است چنین منطق 
مســخره ای را مطرح کردند لباس یک ملت را عوض کردند... 
این مرد قلدر نادان بی سواد آمد و در اختیار دشمن قرار گرفت. 
ناگهان لباس این کشــور را عوض کرد بســیاری از سنت ها را 

عوض کــرد، دین را ممنوع کرد.. آن هم با قلدری! او به چهره 
محبوب غرب یعنی استعمارگران تبدیل شد.«

رضاشاه ابتدا گذاشتن عمامه و دستار را ممنوع ساخت و 
به جای آن دســتور داد همه مردان کاه پهلوی بر سر بگذارند 
و متخلفین، مجازات گردند. مدتی بعد در اجرای مأموریت پلید 
خود، قانون اتحاد البسه و کاه شاپو فرنگی به جای کاه پهلوی 
را مطرح ساخت. این فرهنگ سازی خلق الساعه که با زور چماق 
و ضرب ســرنیزه همراه بود، مورد قبول ملت واقع نشــد و در 
شــهرهای مختلف با مقاومت مواجه شد که منجر به کشته و 
زخمی شدن عده زیادی گردید. رضاخان برای سرکوبی اعتراض 

عشایر از هواپیما و زره پوش استفاده کرد.
   قانون اتحاد البســه را می توان پیش درآمد و زمینه ساز 
کشف حجاب دانست زیرا غربگرایی و بی هویتی مردان، مسیر 

بی حجابی بانوان را هموار می کند.
  یکــی دیگر از اهــداف اصلی اتحاد البســه، خلع لباس 
روحانیت بــود. اگرچه در قانون مصوب مجلس، گروه هایی- از 
جمله روحانیت شیعه - از پوشیدن لباس متحدالشکل مستثنی 
شده بودند، اما عما مأموران حکومتی بسیاری از معممین را 

توقیف و حتی وادار به تراشیدن محاسن می نمودند.
ریشههایکشفحجاب

   گروهــی معتقدند زمینه هــای اولیه کشــف حجاب 
و تجددخواهــی، در دوران قاجــار پیــدا شــد. هنگامی که 
ناصرالدین شــاه به ســفرهای اروپایی رفت و لباس های زنان 
آن دیار را پســندید، تصمیم گرفت زنان حرمسرای خود را با 
لباس های اروپایی بیاراید. این تغییر در پوشــش به شــاهزاده 
خانم ها و زنان  اشــراف و بعد به ســایر زنان نیز سرایت کرد. با 
انقاب مشروطه مطالبات مردم در آزادی خواهی و تجددطلبی 
اوج گرفت که یکی از این مطالبات کشــف حجاب بود. اما در 
فاصله مشروطیت تا تغییر سلطنت، زمینه اجرای آن پیدا نشد.

    طبق این نظریه، رضاشــاه تنها، مجری خواســته های 
جامعــه و پیاده کننده آرمان ملت بود. لذا هیچ مامتی متوجه 

او نیست!
   این نگرش بســیار قابل نقض اســت از جمله اینکه: 
کنار گذاشتن حجاب چه به عنوان برداشتن روبند و نقاب یا 
حذف چادر و روسری )در مقطعی مقصود از کشف حجاب، 
برداشتن نقاب بوده است( هرگز خواسته قاطبه مردم نبوده 
بلکه پدیده کشف حجاب ابتدا از سوی کسانی مطرح گردید 
که به سفرهای اروپایی رفته و شیفته فرهنگ برهنگی آنان 
شده بودند بســیاری از این افراد به عنوان متجدد و غربگرا 
دست به انتشار نشریه و روزنامه می زدند و تبلیغات بی حجابی 
را تحــت عنوان دفاع از حقوق زنان به راه می انداختند. یکی 
از این افراد صدیقه دولت آبــادی بود که به عنوان اولین زن 
مکشوف در سال 1306 یعنی هشت سال قبل از اعام رسمی 
کشف حجاب با کاه و لباس اروپایی در کوچه و خیابان های 
تهران ظاهر شــد. وی مدیر نشریه ای به نام »زبان زنان« بود 
که مرتبا به حجــاب و وضعیت زنان آن روز می تاخت. گروه 
اندک غرب زده ها به علت در دســت داشتن رسانه و حمایت 
بی دریغ حکومت از آنان، تبدیل به بلندگوهای تبلیغات علیه 

حجاب شده بودند.
   نکته دیگر اینکه رضاشاه مجری صرف نبود بلکه عامل 
خشــن و بی رحمی بود که برای اجرای قانــون بی حجابی از 
هیچ جنایتی فروگذار نکرد. اعمال وحشــیانه و غیرانسانی او و 

کارگزارانش در هیچ محکمه ای قابل دفاع نیست.
نگاهی به دو واقعه تلخ

۱.قضیهضربوجرحآیتاهبافقی
   در عید 1307 ســال ها پیش از اعام کشــف حجاب، 
رضاشــاه با عده ای از دژخیمان، خود را به قم رساند و با چکمه 
وارد حرم حضرت معصومه)س( شد. آن گاه با عصای تعلیمی 
خود، وحشیانه آیت اه محمدتقی بافقی، اسوه تقوا و اخاق را 
مورد ضرب و جرح قرار داد. این عمل سبعانه به خاطر تذکری 
بود که آن مرد فقیه جلیل القدر به خانواده سلطنتی داده بود که 

در حرم، حجاب خود را مراعات کنند.
2.ماجرایمسجدگوهرشاد

 علی اصغر حکمت وزیر معارف رضاخان می نویسد: »شاه 
به محض رسیدن گزارش بست نشینی مردم در حرم امام رضا 
علیه السام به مأموران نظامی مشــهد امر کرد که اگر تا فردا 
صبــح جماعت را متفرق نکنند، بــه بااترین مجازات نظامی 
گرفتار خواهند شد.« و با این فرمان بود که صدها نفر پناهنده 
به حرم مطهر ثامن الحجج قتل عام شــدند و محمد ولی خان 
اســدی نایب التولیه که می خواست با مسالمت قضیه را حل و 

فصل کند، در دادگاهی نظامی محاکمه و اعدام شد.
سفربهترکیه

   تنها سفر خارجی رضاشاه ســفر به ترکیه بود که با 
تمهیدات محمدعلی فروغــی رئیس الوزرای وقت در خرداد 
1313 صورت پذیرفت. این ســفر حــدود چهل روز طول 
کشید و رضاشاه فریفته پیشرفت های صنعتی، نظامی، اداری 
و فرهنگی این کشــور شد. رضاشاه از آن همه شاخصه های 
پیشرفت در ترکیه، تحت تأثیر بی حجابی زنان قرار گرفت تا 
اندازه ای که بعد از بازگشــت به ایران از رئیس الوزرا محمود 
جم خواست قانون کشــف حجاب را تدوین کند. هر چند 
پیش از آن تاریخ هم، قوانین سختی برای منع بانوان محجبه 
وضع شــده بود اما نهایتا در 17 دی ماه 1314 طی جشن 
فارغ التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی، این قانون 

رسمیت یافت.
پیامدهایقانونکشفحجاب

   جمله معروفی از رضاشاه نقل شده که وی گفت: »چادر 
و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است!« در دیدگاه وی 
و مأموریتی کــه اربابانش به او محول کرده بودند با حجاب به 
عنوان یک دشمن برخورد می کرد لذا هیچ گاه در برابر آن کوتاه 
نیامد. از جمله پیامدهای قانــون منع حجاب می توان به این 

موارد  اشاره کرد:
- زنان محجبه حق حضور در خیابان، حمام، گورســتان، 

اتوبوس، سینما، رستوران و اماکن عمومی را ندارند.
- افراد نظامی نبایســت با زنان محجبه در خیابان ها دیده 

شوند.
- با راه اندازی جشــن در ســطح شهرها، از اقشار مختلف 

مــردم اعم از کارمندان و کســبه و حتــی روحانیون همراه با 
همسران بی حجابشان دعوت به عمل آید. کسانی که از آوردن 
زنان مکشوف خود، امتناع کنند باید نامشان به مقامات گزارش 

شود.
- مغازه ها و فروشــگاه ها از فروش اجناس به زنان محجبه 

خودداری کنند.
مقاومتمتدینین

شــاه با فرمان جنون آمیز خود عرصه را بر مردم دین مدار 
تنگ کرده و زنان را بر سر یک دوراهی قرار داده بود: یا با حفظ 
حجاب و عفت، از همه امتیازات و حقوق خود چشم بپوشند و 
یا با پا نهادن بر دین و ارزش های اسامی به حقوق خود دست 
پیدا کنند. زنان ایرانی در قبال این قانون خشن و غیرانسانی سه 

موضع مختلف گرفتند:
1. عده اندکی از کشــف حجاب استقبال کردند و آن 
را قانونی مترقی قلمداد نمودند و در وصف محســنات آن 
قلم فرسایی ها و ســخنرانی ها کردند از جمله اینکه با این 
عمل رضاشــاه، نیمی از جمعیت ایران که در زندان چادر 
و چاقچــور بود بیرون آمد و دوشــادوش مردان به صحنه 

جامعه بازگشت.
2. عــده دیگری از زنــان با جبر و اکراه حجــاب را کنار 
گذاشتند و با همسران خود در مجالس و محافل حضور یافتند 
ایــن گروه با تهدیــدات جدی مأموران روبــه رو بودند و چون 
پناهگاهی نداشــتند به ناچار تن به کشف حجاب دادند. مثا 
هنگامی که رضاشاه در 17 دی در دانشسرا سخنرانی می کرد، 
زنانی رو به دیوار ایستاده و به جهت کشف حجاب خود به شدت 
 اشک می ریختند. برخی از این بانوان پس از بازگشت به منزل بر 

اثر فشار روانی کشف حجاب سکته کرده و جان باختند.
3. قاطبه زنان جامعه در طی شش سال بی حجابی اجباری 
یعنی از دی ماه 1314 تا شــهریور 1320 که رضاشاه از ایران 
تبعید گردید، تسلیم بی حجابی نشدند و در این مدت طوانی، 

بیشترین آسیب های روحی را تحمل نمودند. 
 خانواده هــای متمول تر در خانه خود حمام ســاختند و 
بعضی نیز از پشــت بام های همسایگان به حمام یا محل مورد 
نظر دیگر می رفتند. اما چنانچه ضرورتی ایجاب می کرد که پا به 
بیرون خانه بگذارند و احیانا با مأموران برخورد می کردند، هیچ 
گذشــتی از سوی مأموران وجود نداشت و چه بسیار زنانی که 
حامله بودند و زیر مشت و لگد دژخیمان، فرزند خود را سقط 
می کردند و نیز خود بر اثر خونریزی، مظلومانه جان می باختند. 
یا از هول حمله مأموران سکته می کردند و زمین گیر می شدند. 

   برخی از بانوان برای حفظ گوهر عصمت خود دست به 
انتحار زدند یا خود را در چاه خانه سر به نیست کردند. گروهی 
در اثر حمله دژخیمان و کندن چادر به عنف، موی ســر و چه 
بسا موی بافته شــده با پوست سرشان کنده می شد و در این 
میان نیز، عده ای در طول شــش سال منع حجاب، از خانه پا 

به بیرون نگذاشتند.
   رضاشاه با سبک منحصر به فرد خود در کشف حجاب، 
عما نیمی از جامعه را فلج کرد. او که در سخنرانی های خود از 
فعال کردن جامعه زنان سخن می گفت عما زنان را خانه نشین 
و افســرده ســاخت. قبح عمل رضا پهلوی به اندازه ای بود که 
دخترش،  اشــرف نیز در کتاب خود »چهره ها در آینه« به آن 
 اشــاره می کند: »وقتی دوران سلطنت پدرم خاتمه یافت این 
حقیقت دردناک بر همه ما آشــکار شــد کــه هیچ حکومتی 
نمی تواند با وضع قانون و مصوبه دست به یک انقاب اجتماعی 

بزند.«
   بریتانیــا این بار انتقام ســختی به جبران قضیه تنباکو 
از ملت ما گرفت. اما عمر ســلطنت رضاشــاه دیری نپایید و 
در شــهریور 1320 همان اربابانی که وی را برسر قدرت آورده 
بودند خودشــان وی را به جزیره موریس و از آنجا به آفریقای 
جنوبی تبعید کردند. رضاشاه سه سال بعد در تبعیدگاه به دوزخ 
اعمال خود شتافت تا در پیشگاه عدالت خداوند قهار پاسخگوی 

جنایات بی شمار و خون های به ناحق ریخته باشد.

بترسید از دشمنان فاسدی که 
در ظاهر اظهار محبت می کنند!

»از مردم کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا 
مایــه اعجاب تو )پیامبر)ص))  می شــود، )در ظاهر اظهار 
محبت شدید، اما در مقام عمل دشمنی می کنند) و خدا را 
بر آنچه در دل دارند، گواه می گیرند. )این در حالی اســت 

که) آنان، سرسخت ترین دشمنانند.«
»)نشانه آن، این است که) هنگامی که روی برمی گردانند 
)و از نزد تو خارج می شوند) در راه فساد در زمین، کوشش 
می کنند، و زراعتها و چهارپایان را نابود می سازند. )با اینکه 

می دانند) خدا فساد را دوست نمی دارد.«
بقره- آیات ۲۰۴ و ۲۰5

مراسمتشییعپیکرشــهیدراهخدمت،»حمید
احمدی«باحضوررئیسســازماناورژانسکشــورو

کارکنانفوریتهایپزشکیبرگزارشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دو روز قبل بر اثر بارش شدید 
باران و وقوع ســیل در منطقه اندیکا در شــهر اهواز منجر به 
گرفتار شدن خودروی یکی از هموطنان در میان سیل و بارش 
شدید شد، که شاهدان برای نجات جان سرنشینان با تماس با 
اورژانس منطقه نیروهای سازمان را در جریان حادثه قرار دادند.

چنــد دقیقه پس از تماس بافاصلــه دو نیروی اورژانس 
منطقه »اندیکا« برای کمک رسانی به حادثه دیدگان به منطقه 

اعزام شــدند، اما این افراد با توجه به حجم زیاد سیل و بارش 
باران دســت از کار نکشیده و برای نجات جان هم نوعان خود 

وارد میدان شدند.
آمبوانس با طی کردن مســیری به سوی منطقه حادثه 
روانه شــد و هنوز چند دقیقه ای نگذشــته بود که نیروهای 
اورژانس خودشان گرفتار ســیل خروشان شده و آمبوانس 
واژگون شــد. به دنبــال این حادثه حمیــد احمدی یکی از 
نیروهــای اورژانس جان خود را از دســت داد و با تاش های 
صورت گرفته یکی دیگر از تکنســین های اورژانس از حادثه 

نجات پیدا کرد.

باحضوررئیسسازماناورژانسکشور

پیکرشهیداورژانستشییعشد

نخستینمراسمسالگردشهدایسانچیدرمحل
شرکتملینفتکشبرگزارشد.

به گزارش ایسنا، این مراسم با حضور مدیرعامل شرکت 
ملی نفتکش، معاونان این شرکت، خانواده این شهدا و جمعی 

از مردم در محل شرکت ملی نفتکش برگزار شد.
در مراســم فوق با برپایی ســینه زنی و نوحه خوانی یاد و 

خاطره شهدای نفتکش سانچی گرامی داشته شد.
بر اساس این گزارش، سانچی که متعلق به شرکت ملی 
نفتکش ایران بوده و در پاناما به ثبت رسیده بود، حامل 136 
هزار تن میعانات گازی، به ارزش حدود 60 میلیون دار متعلق 

به شرکت ملی نفت ایران بود. این میعانات قرار بوده به شرکت 
هانوا توتال کره جنوبی تحویل داده شود.

مبــدأ حرکت این نفتکش عســلویه بود و هم نفتکش و 
هم محموله توسط یک شرکت بیمه معتبر بیمه شده بودند. 
محموله این نفتکش نیز به صورت FOB )تحویل در بندر( به 

شرکت کره ای فروخته شده بود.
این نفتکش 16 دی ماه سال گذشته به دلیل برخورد با 
کشتی فله بر چینی آتش گرفت و در 25 دی ماه بعد از 9 روز 
سوختن در آتش غرق شد. از 32 خدمه این نفتکش تنها پیکر 

سه خدمه پیدا و به کشور بازگشت داده شد.

مراسمنخستینسالگردشهدایسانچی
برگزارشد

وزیرکشــورگفــت:درحــالحاضــرموارد
استفادههایاعتقادی،اخاقی،جنسی،فرهنگیو سوء
اجتماعیدرفضایمجازیوجودداردوبانوعیولنگاری
دراینفضامواجهیموهیچنظارتیرویآننمیشود.

»عبدالرضا رحمانی فضلی« در یکصد و دوازدهمین نشست 
شورای اجتماعی کشور که دیروز در وزارت کشور برگزار شد، 
با اشــاره به مطلوب بودن پیمایش آسیب های اجتماعی انجام 
شده توسط وزارت کشور، گفت: نتایج این پیمایش باید مورد 
استفاده تمام دســتگاه ها قرار بگیرد تا بهره برداری مناسب در 

حوزه اجرایی تداوم یابد.
وی با اشاره به تقنین قوانین در حوزه آسیب های اجتماعی 
عنوان کرد: موضوع بودجه و شــرح وظایف در این حوزه باید 
مشــخص شــود و باید دقت کنیم قوانین تکــراری را مجددا 

تصویب نکنیم؛ انباشــت قوانین مشــکل ما را حل نمی کند. 
پیشــنهاد می کنم قانون جامع آسیب های اجتماعی را تدوین 
کنیم به شکلی که با تنقیح قوانین همراه باشد و قوانین موجود 

را نیز در آن بگنجانیم.
رحمانــی فضلی با بیان اینکه باید رویکرد پیشــگیرانه و 
حمایتی قوانین را مدنظر قرار دهیم، افزود: با پیشنهاد تشکیل 
کمیته ای در این زمینه موافقم تا تنقیح قوانین را برعهده بگیرد. 
البته مدت زمان در این موضوع مهم نیست بلکه نتیجه مناسب 

مهم است.
وزیر کشور گفت: ما باید یک قانون خوب در رابطه با فضای 
مجازی بنویسیم و نباید برای اباغ آن به مجلس  عجله کنیم؛ 
همچنین یکی دیگر از اولویت ها که باید بررسی شود، موضوع 
خا های قانونی در مورد فعالیت های حوزه های فضای مجازی 

است؛ آســیب های فضای مجازی در موارد متعددی  همچون  
اعتقادی، اخاقی، اقتصادی، اجتماعی و جنسی است و به جد و 

به حق  یک ولنگاری در حوزه فضای مجازی می بینیم.
وی همچنیــن با اشــاره به مباحث مطرح شــده درباره 
خاهای قانونی در فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر 
موارد سو استفاده های اعتقادی، اخاقی، جنسی، فرهنگی و 
اجتماعی در فضای مجازی وجود دارد و با نوعی ولنگاری در 
این فضا مواجهیم و هیچ نظارتی روی آن نمی شود.  والدین در 
این زمینه نگران هســتند و مرتب تکرار می کنند و دولت نیز 
باید قوانینی ارائه کند تا ما به ســامت فضای مجازی اعتماد 

کنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: باید به خانواده ها اطمینان دهیم 
که ضمن رفع مشکات امکان استفاده مفید از فضای مجازی 

را تقویت کنیم. شورای عالی فضای مجازی اولین متولی در این 
امر است، اما شــورای اجتماعی نیز در این باره شرح وظایفی 
دارد. ما آمادگی این را داریم که ستادی را در این زمینه تشکیل 
دهیم و از تجربیات خود و دنیا در این زمینه اســتفاده کنیم. 
برخی شبکه ها و کانال ها در فضای مجازی مشتری می گیرند و 
بعد از مدتی بااخره ما تصمیم برخورد قانونی با آن ها می گیریم 

که این نوع رفتار، در اذهان عمومی باتکلیفی ایجاد می کند.
به گزارش میزان رحمانی فضلی یادآور شــد: اگر شرایط 
استفاده از فضای مجازی را از ابتدا به صورت روشن ارائه دهیم، 
مبادات در این فضا ثبات خواهد داشت و ما امیدواریم شورای 
عالی فضای مجازی در این زمینه تعیین تکلیف کند وگرنه ما 
آمادگی تشــکیل یک کارگروه در این زمینه در وزارت کشور 

را داریم.

انتقادتندرحمانیفضلیازولنگاریدرفضایمجازی

وزیركشور: هیچ نظارت منطقی بر فضای مجازی وجود ندارد

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسدرواکنش
بهاظهاراتآشــنادربارهبودجهوحملهویبهبرخی
دانشگاههاونهادهادرصفحهشخصیخودنوشت:هر
رئیسجمهوریگویابایدیکمشــاییداشتهباشدو

حسامالدینآشنا،مشاییدولتروحانیاست.
غامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت و رئیس 
 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی در صفحه 
شخصی خود در رابطه با اقدامات »حسام الدین آشنا« مشاور 
رئیس  جمهور نوشت: هر رئیس جمهوری گویا باید یک مشایی 
داشته باشد. مشاور محترم رئیس جمهور بعد از شش سال از 
دوره رئیس جمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو 

می کند.
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: بودجــه را دولت 
می دهد. شــش ســال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس 
داد. هر آنچه که بخواهد می توانــد در ایحه انجام می دهد. 
مثل امســال که هر جا را دوست نداشــت کم کرد و هر جا 
را دوســت داشــت باا برد. افزایشهای مجلس هم مشخصه. 
افزایش حقوق بازنشستگان، کسری بیمه ها، عمرانی مناطق 
محروم، پاداش بر زمین مانده فرهنگیان و کارمندان، افزایش 
مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و از این 

قبیل موضوعات.
تاجگردون افزوده اســت: جناب آقای آشــنا این مردم 

درد زیادی دارند به دردشــان نمک دروغین نریز یا اینکه اگر 
جنایتی شده دولت فعلی را هم در این جنایت شریک بدانید. 
البته که اگر مجلس ببیند جایی بی انصافی شده باشد اصاح 
می کند. چه در عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و چه در دفاع. 

چقدربودجهگرفتیدوچقدرخرجکردید؟!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت  رئیسه 
مجلس نیز در توییتی نســبت به اظهارات حسام الدین آشنا، 
رئیس  مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، واکنش 
نشان داد و نوشــت: جناب آشنا که طرفدار شفافیت بودجه 
هســتند، بفرمایند چه مقدار بودجه گرفته اند و چگونه خرج 
کرده اند و دولت شــما در دنیا چند نفر را با زبان فارسی آشنا 

کرده اســت؛ ولی خوبه بدانید جامعه المصطفی که همیشه 
کمتر از آن چیزی که تصویب می شــود تخصیص می دهید 

300 هزار نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است.
براســاس این گزارش، حســام الدین آشنا مشاور رئیس 
 جمهور و رئیس  مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
در مراسمی گفته است من اگر به جای دانشجویان امروز بودم 
به دنبال برگزاری دوره های مختلف بودجه خوانی و کســب 
اطاعات بیشتر درباره بودجه می رفتم. امروز دانشجویان اسم 
یک نهاد به نام جامعه  المصطفی را می دانند، اما سایر نهادها 
را نمی شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر 

و مادر قرار دارد!

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجه:
»آشنا« مشایی دولت روحانی است و به جامعه آدرس غلط می دهد

هتک حجاب 
ارمغان انگلیس

بهمناسبت۱7دیسالگردقانونننگینکشفحجاب

نگاه

سیدابوالحسنموسویطباطبائی



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
دو شنبه           ۱۷ دی ۱۳۹۷

۳۰ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹4

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/666/000سکه تمام طرح جدید
3/517/000سکه تمام طرح قدیم

1/902/000نیم سکه
1/201/000 ربع سکه

651/000گرمی
335/910هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/550دار
12/500یورو
13/433پوند

1/984لیر ترکیه
2/872درهم امارات

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/700/000پراید 1111
22/709/00035/100/000پراید 2131
23/400/00034/800/000پراید3151
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
42/481/00079/500/000پژو پارس TU5 کاس 1113
36/286/00059/300/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00070/000/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10070/500/000پژو V8206 صندوقدار14
15)LX( 33/535/40060/000/000سمند ال ایکس
16EF7 34/338/20061/000/000سمند
36/616/00064/000/000سمند دوگانه سوز کاس 1716
66/000/00081/500/000دنا18
46/069/90091/000/000تندر پاس دنده19
70/000/00091/000/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000277/000/000مزدا 213
22H3075/000/00095/000/000
61/000/000128/000/000استپ وی23
54/361/900109/000/000 207 اتوماتیک24
114/994/000228/000/000پژو 252008
39/590/00059/000/000رانا26

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۱0/۱6

یک کارآفرین نمونه زن روستایی توانسته 
با بسته بندی ســبزیجات و وسایل مورد نیاز 
آشــپزخانه در شهرســتان چالوس برای 30 

نفر اشتغال ایجاد کند. 
ســیده زینــب ســیدین کارآفرین نمونــه زن 
روستایی از منطقه هچیرود چالوس است که هفته 
پیش در همایش تقدیر از تولیدکنندگان و کارآفرینان 

برتر کشور توسط وزیر جهاد کشاورزی تقدیر شد.
ایــن کارآفرین نمونــه، کار بســته بندی انواع 
سبزیجات و وسایل مورد نیاز آشپزخانه را به همراه 
گروهی از زنان خانــه دار انجام می دهد که عاوه بر 
تســهیل کار خانوارهای این منطقه، درآمد خوبی را 
هم کسب می کنند، عاوه بر آن 30 نفر هم به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از کار وی بهره مند می شوند.
سیدین در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار 

داشــت: هر هفته حدود هشت تن انواع محصوات 
غذایی و ســبزیجات مــورد نیاز در آشــپزخانه را 
بســته بندی کــرده و به مکان های فــروش عرضه 
می کنیــم. حدود 20 نفر به صورت مســتقیم و 10 
نفر به صورت غیرمستقیم از این اشتغالزایی بهره مند 
می شوند، در حقیقت این کار باعث شده که 30 خانوار 

از آن ارتزاق کنند. 
وی ادامه داد: پســرم که فارغ التحصیل صنایع 
غذایی است نیز در این شغل مشغول است و عاوه بر 
اینکه بدون نیاز به کار دولتی در این شغل کار می کند، 
این کار هم با تحصیاتش مرتبط اســت و احساس 
رضایت دارد. این کارآفرین نمونه در پاسخ به اینکه 
آیا موانعی سر راه کار شما وجود نداشت؟ گفت: موانع 
که زیاد بوده، اما از سال 1380 که این کار را شروع 
کردم، موانع را یکی یکی و با همکاری خانواده از پیش 

پا برداشتیم و امروز به جایگاهی رسیدیم که در حوزه 
کارآفرینی حرفی برای گفتن داریم. 

سیدین از عدم حمایت ها انتقاد و بیان کرد: هیچ 
حمایت مالی نشــدیم، فقط تنها کمکی که دیدیم 
توصیه های کارشناســان ترویج بوده، همه چیز را از 
صفر شروع کردیم و در یک فرایند طوانی توانستیم 

موفق بشویم. 
وی در پاسخ به آنهایی که می گویند برای موفقیت 
در هر کاری نیاز به حمایت است، گفت: انکار نمی کنم 
که نیاز به حمایت نیست، اما بیشتر از اینها همت و 
تاش افراد است و هر چقدر تاش و انگیزه فرد برای 
پیشرفت بیشتر باشد، می تواند بر موانع و مشکات 
غلبه کند. این کارآفرین نمونه بیان کرد: بسته بندی 
همه محصوات مورد نیاز در آشــپزخانه را از صفر 
تا صد انجــام می دهیم و به صورت آماده در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می دهیم. 
ســیدین ادامه داد: اگر من بــه عنوان یک زن 
توانســتم این اشتغال را از صفر شــروع کرده و 30 
خانوار را از آن بهره مند کنم، بنابراین خیلی از افراد 
دیگر می توانند کارهای بسیار مهم تر از این را انجام 
دهند و توصیه می کنم که هیچ وقت ناامید نشــوند. 
جوانانی که می گویند کار نیست، بدانند که همت و 
تاش از همه چیز مهم تر است، حتی اگر سرمایه ای 
هم نباشد، می توانیم با عزم و اراده آهنین به مشکات 
غلبه کرده و مسیر خود را پیدا کنیم که در این مسیر 
می توانیم دست خیلی از افراد دیگر را بگیریم. اگر این 
احساس در کل جامعه به وجود بیاید، نه تنها مشکل 
اقتصادی و  اشتغال نخواهیم داشت، بلکه می توانیم 
صادرکننده در اکثر محصوات باشیم و رفاه کامل را 

به جامعه به ارمغان بیاوریم.

اشتغالزایی 30 نفره یک کارآفرین روستایی با بسته بندی سبزیجات 

شورای  مجلس  اقتصادی  رئیس کمیسیون 
اسامی گفت: یکی از اشکاات اساسی بررسی 
بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس 
به ریز اقام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها 

و بانک های دولتی است. 
محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه »نگاه 
یک« تلویزیون درباره ایحه بودجه ســال 98 اظهار 
داشت: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این بود که 
در ســال 98 رویکردی را در پیش بگیریم که منابع 
درآمدی بدون نفت، اســاس بودجه را تشکیل دهد و 

منابع جایگزین درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم. 
وی افزود: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب 
بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، 
شــرکت های دولتی و مجموعه های دیگر هستند که 
نتیجه عملکرد آنها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ 

وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید 
بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت 
دقیق تر کنیم، گفت: اکنون یکی از  اشکاات اساسی 

بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس 
به ریز اقام درآمدی و هزینه مجموعه شــرکت ها و 

بانک های بخش دولتی است.
پورابراهیمــی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه 
کااهای اساسی، در بودجه سال 98 بازنگری خواهد 
کرد، افزود: در سال 97 توافق کردیم که 14 میلیارد 
دار منابع برای کااهای اساســی اختصاص دهیم تا 
قیمت این کااها مانند ســال 96 باشد، اما بر اساس 
گزارش ها، قیمت کااهای اساســی به طور میانگین 
70 درصد نسبت به عدد تخصیص ارز، افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: بر اساس 
محاسبات، اگر 14 میلیارد دار ارز 4200 تومانی به 
کااهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، مابه التفاوت 
آن با نرخ بــازار آزاد ارز، حــدود 100 هزار میلیارد 
تومان معادل یک چهارم کل بودجه عمومی کشــور 
است، بنابراین اگر این مابه التفاوت به مردم داده شود 
به عدالت نزدیک تر اســت و از تولید هم حمایت و از 

قاچاق کااهای اساسی جلوگیری می شود.
در همین زمینه، وحید شقاقی شهری کارشناس 

اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: 
یکی از اهداف سیاست های اصل 44 این بود که اندازه 
دولت کوچک تر شود و دخالت دولت در اقتصاد کاهش 
یابد )اما( برای سال آینده، بودجه شرکت های دولتی 
40 درصد افزایش یافته این در حالی است که شرکت 
دولتی یعنی سفر خارج، حیاط خلوت دولت ها، عدم 

شفافیت، آشنابازی و بده بستان های پشت پرده.
وی با اشاره به بنگاهداری نهادهای دولتی، افزود: 
شــرکت های دولتی به منابع بانک ها دســت درازی 
کرده اند و ســاانه به میزان بدهی شرکت های دولتی 
افزوده می شود به گونه ای که یک انباشت بدهی پیدا 
کرده ایم، وضعیت بدهی این شرکت ها در آینده خطر 
بزرگی به مراتب بزرگ تر از خطر موسســات مالی و 

اعتباری برای اقتصاد ایران خواهد شد.
وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان 
مهر امســال بخش دولتی حدود 230 هزار میلیارد 
تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود 30 هزار 
میلیارد آن متعلق به شــرکت ها و موسسات دولتی و 

مابقی خاص خود دولت بوده است.

بودجه هایی که کمتر دیده می شود
در همین جهت، نگاهی به برخی ارقام کمتر مورد 
توجه بودجه خالی از لطف نیست؛ به عنوان نمونه، در 
ایحه بودجه سال 98، کل منابع عمومی بودجه دولت 
407 هزار میلیارد تومان است، در حالی که شرکت های 
دولتی بی سرو صدا و بدون هیچ گونه بحثی در مجلس 

بیش از 1273 هزار میلیارد تومان بودجه می گیرند.
جالب اینکه فقط یک شرکت دولتی به نام شرکت 
پاایش نفت اراک بیــش از 40 هزار میلیارد تومان 
بودجه دارد که یــک دهم کل بودجه عمومی دولت 
اســت! و جالب تر اینکه بودجه این پاایشگاه دولتی 
برابر کل یارانه نقدی اســت که 75 میلیون ایرانی در 
یک سال از دولت می گیرند.در نمونه ای دیگر، بودجه 
شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی 309 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود سه چهارم 
بودجه عمومی کشــور است! در حالی که کل بودجه 
رفاهی دولت برای 80 میلیون ایرانی در سال 98 حدود 
113 هزار میلیارد تومان است یعنی تقریباً یک سوم 

بودجه شرکت ملی پاایش و پخش.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

شفاف نبودن درآمد و هزینه شرکت های دولتی
 اشکال اساسی بودجه است

دبیرکانون سراســری انبوه سازان مسکن 
کشــور گفت: در حال حاضر سقف تسهیات 
مســکن که ۸0 میلیون تومان است، می تواند 
به طور متوسط ۲۲ متر هزینه خرید را پوشش 

دهد
فرشــید پورحاجت در گفت وگــو با خبرگزاری 
فــارس درباره اینکه وزیر راه و شهرســازی از ایجاد 
یک بازار تعهدی و نقدی به نام کارت اعتباری مصالح 
ساختمانی خبر داده است، اظهار کرد: با گذشت حدود 
دو ماه از ورود وزیر جدید راه و شهرسازی هنوز تا این 
لحظه هیچ مذاکره ای میان بخش خصوصی با وزیر 
راه و شهرسازی در مورد مسکن صورت نگرفته است.

وی با اشــاره به اینکه علیرغم تأثیر معاون اول 

رئیس جمهور مبنی بر تعامل بخش خصوصی با دولت 
و نظرخواهی از آنها و ایجاد یک تصمیم مشترک در 
سیاست گذاری ها اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی 
تاکنون هیچ جلسه مشترکی با بخش خصوصی فعال 
در بخش مسکن نداشته و خبر کارت اعتباری مصالح 

ساختمانی را از رسانه ها شنیده ایم.
دبیرکانون سراســری انبوه سازان مسکن کشور 
درباره عدم افزایش سقف تسهیات مسکن نیز گفت: 
قطعاً افزایش سقف تســهیات خرید مسکن تورم  
زاســت، اما اگر تسهیات به بخش تولید داده شود، 
هیچ تورمی در بخش مسکن رخ نخواهد داد. در حال 
حاضر سقف تسهیات مسکن که 80 میلیون تومان 
است، می تواند به طور متوسط 22متر هزینه خرید 

را پوشش دهد. در بافت های فرسوده نیز 50 میلیون 
تومان تسهیات پرداخت می شود که 15 متر هزینه 

ساخت را پوشش می دهد.
پورحاجت افزود: متأســفانه کمبود نقدینگی و 
قوانین خلق الســاعه در بخش مالیات مثل ماده 64 
مالیات های مســتقیم اقتصاد کشور و بخش تولید 

مسکن را به مخاطره می اندازد.
وی تأکید کرد:  در قانون سراســری انبوه سازان 
مســکن، نخبه های صنعت ســاخت حضور دارند، 
بنابراین به نظر می رسد، دولت باید بیش از پیش با 
بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت و ســاز تعامل 

داشته باشد.
گفتنی است، وزیر راه و شهرسازی یکم دی ماه 

جاری از ایجاد یک بازار تعهدی و نقدی به نام کارت 
اعتباری مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی 
تا دو هفته آینده خبر داده و گفته بود: افزایش سقف 
تســهیات مسکن از دستور کار خارج شده، چرا که 

آثار مخرب آن بیشتر از سازندگی است. 
محمد اســامی افزوده بود: بــرای طرح اجرای 
ســاخت 400 هزار مســکن از ســوی وزارت راه و 
شهرســازی یک طرح مکمل به نام کارت اعتباری 
مصالح ســاختمانی و خدمات فنی مهندسی تهیه 
شده است. یعنی ایجاد یک بازار تعهدی و نقدی که 
ما بتوانیم پول را به تولید کننده مصالح ســاختمانی 
 و عرضه کننــده خدمات فنی مهندســی پرداخت

 کنیم.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور:
 تسهیات فعلی مسکن فقط جوابگوی خرید خانه 22 متری است!

بازرس اسبق اصناف تهران گفت: کم فروشی  در اثر سهل انگاری 
دستگاه های نظارتی صورت می گیرد و رفع این مشکل، نظارت 

مستمر و اصاح برخی قوانین را می طلبد. 
محمدرضا همتی در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، درباره 
دلیل کم فروشی گفت: چند وقتی است برخی از کارخانه های تولید مواد 
خوراکی با کاهش محتوای بسته های محصوات خود، راه کم فروشی را 
باز کرده اند. کم فروشی عاوه  بر محصوات خوراکی از قبیل انواع چیپس، 
آجیل و... در بنزین و حتی صنایع بتن ســازی هم دیده می شــود و باید 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نظارت بیشتری بر 

این موضوع داشته باشد.
وی افزود: کم فروشی ها در اثر سهل انگاری دستگاه های نظارتی صورت 
می گیرد و برخی ســودجویان از فرصت استفاده کرده و با کم فروشی و 
گرانفروشــی سودهای کان به دست می آورند. تولید کنندگان باید وزن 
واقعــی محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این موضوع  تخلفی 
بزرگ است و به هیچ وجه نباید کیفیت محصول کاهش یابد یا درج وزن 

آن بدون اطاع به مشتری حذف شود.
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره کم فروشی ها گفت: 
تعریف کم فروشی در ذهن ها ممکن است این باشد که کاایی را کمتر از 
میزان واقعیش در اختیار مصرف کننده قرار دهیم، اما در حقیقت اگر از 
کیفیت محصول هم کم بگذاریم، کم فروشی به حساب می آید. در کشور 
یک استاندارد مشــخصی از کیفیت وجود دارد؛ در انواع لوازم صنعتی، 
کیفیت قابل قبولی باید وجود داشــته باشــد و اگر ما کیفیت را از حد 

استاندارد پایین تر بیاوریم کم فروشی محسوب می شود.
عبــداه رضیان ادامه داد: نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
این موضوع باید بسیار جدی باشد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
که تیم های کنترل و نظــارت دارند، هم در مورد کمیت کاا ها ، هم در 
مورد کیفیت آنها باید این قضیه را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.
وی با انتقاد از کم فروشــی برخی کارخانه ها در ماه های اخیر افزود: 
این کم فروشی ها در اثر سهل انگاری سازمان های تعزیراتی است چرا که 
در نبود نظارت و دقت، برخی سودجویان از فرصت سوءاستفاده می کنند. 
ضمن اینکه وزارت صنعت بخش ویژه ای برای رسیدگی به قیمت کاا ها 

و ساماندهی بازار ندارد. 
همچنین رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: 
موضوع کم فروشــی، هم بحث شرعی و هم قانونی دارد. سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت کلی در این زمینه بررسی 
می کند و برای مردم راهکاری ارائه شده است که اگر شخصی خسارتی 
متحمل شده می تواند با تماس با سامانه 124 شکایت خود را مطرح کند.

محمد محمد پور افزود: در بخش مواد خوراکی اگر در بسته بندی ها، 
وزن مشخصی را اعام کرده باشند و آن میزان در کاای ارائه شده نباشد، 
تخلف محسوب می شود و تمام این موارد توسط مردم هم می تواند گزارش 
شود، کما اینکه در 9 ماه اخیر شش هزار مورد گزارش مردمی در سامانه 

124 داشته ایم.

علی رغم کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و گذشت حدود 
سه هفته از مصوبه جدید شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
همچنــان با بی تفاوتی وزارت نفت، خبری از عرضه مجدد نفت 

در بورس و حتی اطاعیه آن نیست.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، از ابتدای خــروج آمریکا از برجام، 
کارشناســان با بررســی مکانیزم اعمال تحریم های نفتی معتقد بودند 
که بــرای دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها باید روش های فروش نفت 
متنوع ســازی شود. یعنی نفت کشور عاوه بر مدل سنتی، از کانال های 
دیگری نیز به فروش برسد، کانال هایی که اگر چه برای مسئولین دولتی 
و نهادهای نظارتی شفاف بوده اما برای نهادهای تحریم  کننده آمریکایی 
غیرقابل رهگیری و شناســایی باشد. در نتیجه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی پس از بررسی راهکارهای موجود، طرح عرضه نفت در بورس و 
مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت را به صورت آزمایشی تصویب 
کرد.در حالی که انتظار می رفت اجرای این راهکار در هفته های آتی با 
قوت و قدرت بیشتری صورت گیرد و نفت خام کشور به صورت منظم 
و هفتگی و در احجام بیشتری در بورس انرژی عرضه شود؛ این راهکار 
با وقفه ای یک  ماهه مواجه شد. بهانه وزارت نفت برای عدم اجرای این 
راهــکار ضدتحریمی، نبود مجوزهای ازم برای عرضه نفت در بورس از 

سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.
ســرانجام در جلســه مورخ 27 آذرماه این شورا، راهکارهای وزارت 
نفت در زمینه عرضه گســترده تر نفت در بورس انرژی تصویب شــد و 
مقرر گردید 3 میلیون بشکه نفت در بورس عرضه شود. ضمنا به وزارت 
نفت اختیار داده شد که صد درصد ریالی تسویه وجوه را انجام دهد. در 
حالی که انتظار می رفت این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به 
ســرعت اجرایی شود، حدود سه هفته از این مصوبه می گذرد و نه تنها 
هیچ خبری از عرضه ســوم نفت در بورس انرژی نیست و حتی تاکنون 
اطاعیه این عرضه نیز منتشر نشده است. شواهد نشان می دهد که وزارت 
نفت تنها مقصر عدم اجرای این راهکار ضدتحریمی است. اما دلیل این 

اقدام وزارت نفت چیست؟
از همان ابتدای طرح راهکار عرضه نفت در بورس در فضای رسانه ای، 
افــراد نزدیــک به وزارت نفت و به خصوص شــرکت ملی نفت ایران با 
طرح شبهاتی درباره آن، با اجرای این راهکار مخالفت کردند. به همین 
دلیل، می توان عدم تمایل  وزارت نفت به اجرای این راهکار ضدتحریمی 
را مهم تریــن دلیل تعلل این وزارتخانه در اخذ مصوبه از شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی و همچنین عدم عرضه نفت در بورس پس از گذشت 

سه هفته از اخذ این مصوبه تحلیل کرد.
به نظر می رسد سنگ اندازی های وزارت نفت در مسیر عرضه نفت 
در بورس به دو دلیل صورت می گیرد: یکی انحصارطلبی وزارت نفت و 
به خصوص شرکت ملی نفت در صادرات نفت کشور و دیگری، اعطای 

معافیت های موقت آمریکا به خریداران نفت ایران.
در مجموع، با توجه به کاهش شدید میزان صادرات نفت کشور در 
ماه های اخیر و همچنین موفقیت آمیز بودن عرضه نفت در بورس در فاز 
آزمایشــی، ضروری است، ولی انحصارطلبی وزارت نفت و دلخوشی به 
معافیت های موقت آمریکا به خریداران نفت ایران باعث شده است این 
راهکار موفق متوقف شده و این پیروزی بزرگ در بی اثر کردن تحریم های 
نفتی در آســتانه شکست قرار گیرد. انتظار می رود با هوشیاری مقامات 
ارشــد وزارت نفت و نهادهای نظارتی هر چه سریعتر این شرایط تغییر 

یابد و مجددا شاهد عرضه نفت در بورس باشیم.

کارشناسان اقتصادی:
دلیل کم فروشی ها عملکرد ضعیف 

دستگاه های نظارتی است

تعلیق عرضه نفت در بورس
 علی رغم مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی

اصفهان - خبرنگار کیهان:
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فواد ایران امروز در برج 

میاد برپا می شود.
این جشــنواره با هدف آشنایی فوادسازان با ظرفیت های داخلی و 
ارتباط میان تامین کنندگان و فوادسازان، نقش شرکت ها و تامین کنندگان 
در توسعه و پشتیبانی صنعت فواد، تامین کنندگان تجهیزات فوادی و 
نیز تاش فوادسازان در مقابل تحریم ها با رویکرد حمایت از شرکت های 
فوادی داخلی و بومی ســازی در زنجیــره فواد طی روزهای 17 تا 20 
دی ماه در برج میاد تهران با حضور گســترده تولیدکنندگان فوادی و 
معدنی بخش خصوصی و مقامات عالی کشور برگزار می شود. همچنین 
در این جشنواره از برگزیدگان زنجیره فواد کشور در حوزه های مختلف 
تجلیل خواهد شد.مدیرعامل فواد مبارکه اصفهان با اشاره به شرایط خاص 
اقتصادی کشور گفت: رویکردهای فعلی شرکت ها در بومی سازی هرچند 
دســتاوردهای بزرگی تاکنون به همراه داشته است اما با توجه به تغییر 
شــرایط محیط کسب و کار و اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان، قصد 
داریم با برگزاری این جشنواره و نمایشگاه و شناسایی افراد و شرکت هایی 
که می توانند به ما در بهره برداری از فرصت ها کمک کنند، فرآیند ارزیابی 

و انتخاب تامین کنندگان را تسریع و تسهیل حمایت مالی کنیم. 
حمیدرضا عظمیان با اشــاره به نقش ویژه و حســاس استارتاپ ها و 
شــتاب دهنده ها در توسعه بومی سازی در کشور افزود: در این جشنواره 
و نمایشــگاه بزرگ، حمایت ویژه ای از این شرکت ها به عمل خواهد آمد 
و فواد مبارکه در کنار ســایر فوادسازان، عزم جدی برای شکل گیری 

تحولی نوین در بومی سازی زنجیره فواد دارد.
همچنیــن رئیس انجمن تولیدکنندگان فواد ایــران با بیان اینکه 
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فواد ایران با هدف آشنایی فوادسازان 
بــا ظرفیت های داخلی در چنین قالبی برای اولین بار در کشــور برگزار 
می شود گفت: به جرأت می توان گفت صفر تا صد کارخانه های فوادی در 
ایران قابل انجام است چراکه هم در بخش تکنولوژی و هم در تجهیزات 
به خودکفایی رسیده ایم.بهرام سبحانی با تاکید اینکه ماهیت این رویداد 
متفاوت با سایر همایش های تخصصی در این حوزه است افزود: هدف این 
اســت که شرکت ها و تامین کنندگانی که در توسعه و پشتیبانی صنعت 
فواد نقش داشــته اند نظیر تامین کنندگان تجهیزات و تامین کنندگان 
مواد مصرفی، امکانات و دستاوردهای خود را در معرض نمایش بگذارند.

زنجان- خبرنگار کیهان:
 در شهر زنجان سالیانه 10 میلیون مترمکعب پساب )فاضاب 
تصفیه شده( تولید می شود که می تواند در صنایع به عنوان آب 

پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
علیرضا جزءقاسمی »مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان زنجان« 
ضمن بیان مطلب فوق افزود: طبق مصوبه اخیر در اســتان 40 درصد از 
پســاب تولید شده در افق طرح  در تصفیه خانه فاضاب شهر زنجان به 
صنایع تازه تاسیس در استان اختصاص می یابد و 60 درصد مابقی نیز به 
عنوان جایگزینی برای آب پاک در بخش صنایع و کشاورزی و با تقویت 

آب خوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پســاب تولید شــده در تصفیه خانه 
فاضاب زنجان با حجم 400 لیتر در ثانیه وارد زنجان رود می شــود که 
این امر با نظارت شبکه بهداشت و طبق استانداردهای محیط زیست در 
حال انجام است.جز ءقاســمی افزود: ظرفیت تولید پساب در تصفیه خانه 
فاضاب شــهر زنجان در آینــده از 10 میلیون مترمکعب کنونی به 30 
میلیــون مترمکعب افزایش یافته و بــه راحتی می تواند جایگزینی برای 

تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی در استان زنجان باشد.
این مسئول گفت: پساب فاضاب عاوه بر استفاده در بخش صنعت 
به ویژه صنایع آب بری همچون پتروشــیمی و فواد برای تغذیه آبخوان 

در استان زنجان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
جزء قاسمی با اشاره به اینکه پیش از انقاب میزان بهره مندی مردم 
اســتان زنجان از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضاب صفر بوده 
است گفت: هم اکنون بیش از 468 کیلومتر شبکه فاضاب و 15 کیلومتر 

خط انتقال در شهرهای استان اجرا شده است.
وی با اشاره به واگذاری بیش از 86 فقره انشعاب فاضاب در استان 
زنجان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده این عدد در چند سال آینده 
رشد چند برابری خواهد داشت. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
زنجان افزود: پس از انقاب به برکت نظام مقدس جمهوری  اسامی ایران 
نزدیک به 2 هزار کیلومتر شــبکه توزیع آب در 21 شــهر استان زنجان 
کار شــده است.علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: طول شبکه  توزیع آب 
در شــهرهای اســتان زنجان از 185 کیلومتر در سال 57 به یک هزار و 
946 کیلومتر با جمعیت 750 هزار نفر تحت پوشش در سال 96 رسیده 
است. وی افزود: احداث 141 کیلومتر خط انتقال آب نیز از دیگر اقدامات 
شرکت آب و فاضاب بوده است که این میزان شبکه،  صد در صد جمعیت 
شهری استان زنجان را تحت پوشش قرار می دهد و این در حالیست که 
در زمان پیش از انقاب تنها 6 شهر در استان زنجان با جمعیتی معادل 

74 هزار نفر از آب شرب شهری بهر ه مند بودند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فواد ایران با هدف خودکفایی 

امروز برپا می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان زنجان:
ساانه ۱0 میلیون مترمکعب پساب 

در زنجان تولید می شود

در حالــی رئیس کل بانک مرکزی از برنامه 
این بانک بــرای حذف چهار صفر از پول ملی 
خبر می دهد که مقدمات اجرای چنین تصمیمی 

هنوز فراهم نیست.
به گزارش تسنیم، طی روزهای اخیر در مراسمی 
با حضور رئیس کل بانک مرکــزی و وزیر اقتصاد از 

اسکناس های جدید 50 هزار تومانی رونمایی شد.
نکته مهم در رونمایی از اسکناس های جدید این 
است که ظاهرا در طرح جدید این اسکناس ها تغییر 
واحد پول ملی به تومان عمًا اجرایی شده است، به 
طوری که بانک مرکزی 4 صفر را کمرنگ کرده و با 
برجسته کردن 50 عمًا تومان را در این اسکناس ها 

زنده کرده است.
رئیــس کل بانک مرکزی هم دیروز در جلســه 
کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در نظر داریم چهار 

صفر را از پول حذف کنیم، که باید هر چه زودتر این 
تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این معنا 
است که به جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.

همتی همچنین تاکید کرده است که روز شنبه 
ایحه حذف 4 صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی 
تقدیم دولت شده است و به زودی در دولت بررسی 

خواهد شد.
اما این اظهارات در حالی مطرح می شــود که به 
اعتقاد کارشناسان، حذف صفر از پول ملی با کمرنگ 
کردن در چاپ اسکناسها حاصل نمی شود و شرایط و 
بستر اجرای سیاست حذف صفر ها هنوز فراهم نشده 
است.در همین رابطه یک مقام آگاه در بانک مرکزی 
در گفت وگو با فارس، درخصوص حذف صفر ها از پول 
ملی، اظهار کرد: حذف صفر ها از پول ملی در مدت 

کوتاهی قابل اجرا نیست.

وی افزود: برای آماده سازی مقدمات اجرای این 
طرح 2 سال زمان نیاز است و فرایند اجرای آن کوتاه 
مدت نیست.پیش از این مسئوان بانک مرکزی حذف 
صفر ها از پول ملی را منوط به کنترل پایدار نرخ تورم 
عنوان می کردند و معتقد بودند در شــرایط تورمی 
نباید اقدام به حذف صفر ها از پول ملی کرد چرا که 
احتمال گرد شدن ارقام )بهای کااها و خدمات( به 
ســمت باا و همچنین بازگشت صفر ها پس از چند 

سال وجود دارد.
بنابرایــن از لوازم اجرای موفق سیاســت حذف 
صفر ها از پول ملی، حذف عوامل بروز تورم )وابستگی 
نظام بانکی به منابع بانک مرکزی، وابستگی دولت به 
درآمدهای نفتی( است و اجرای این طرح در شرایط 

تورم تک رقمی و ثبات قیمتی است.
عاوه بــر این به عقیــده برخی از کارشناســان 

اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی 
مبادات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات 
قابل تحقق حذف صفرها اســت، امــا برای حذف 
صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش 
تولید، نرخ ســرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، 
رفع انحصارات، حضور بانک های خارجی در کشور، 
حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره 

نیز باید انجام شود.
از این رو حذف صفر از پول ملی می بایست همراه 
دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست های پولی و 
انضباط مالی دولت ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف 
صفرهای اســکناس کارکرد خود را داشته باشد، در 
غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی 
خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته 

بازمی گردند.

با وجود فراهم نبودن مقدمات

همتی: 4 صفر از پول ملی حذف می شود

مدیرکل گمرک شهید باهنر از انباشت حدود 
سه هزار و 500 دستگاه خودرو در این گمرک 
به دلیل برخی ناهماهنگی ها با ســازمان های 

همجوار خبر داد.
به گزارش ایرنا، مهدی رضایی در جریان بازدید 
میدانی هیئت اعزامی گمرک ایران از گمرکات مهم 
هرمزگان از جمله شهید باهنر و رجایی، اظهار داشت: 
حدود 300 دســتگاه از خودروهای انباشت شده در 

طول یکماه اخیر وارد گمرک باهنر شده اند.
وی بــا بیــان اینکه تعداد قابــل توجهی از این 
خودروهــا ترانزیتی هســتند که بــه گمرک اظهار 
نشده اند، افزود: بعد از اظهار خودروها به گمرک امکان 
دسته  بندی و تفکیک آنها درخصوص استفاده از ارز 

دولتی یا ارز متقاضی وجود دارد.
در جریان این بازدید معاون فنی گمرک شهید 
رجایی نیز اظهار داشــت: بخش قابل توجهی از این 

مشکات مربوط به ثبت ســفارش است و نیازمند 
اصاح رویه فعلی هستیم.

سعید میرزایی بیان داشت: کد رهگیری بانک و 
مسئله تأمین و تعهدات ارزی نیز از دیگر مشکات 
در جهت ترخیص کااها است که معموا 20 روز تا 

یک ماه در پروسه اداری قرار می گیرد.
وی با اشــاره به ناهماهنگی برخی سازمان های 
همجــوار با گمرک، گفت: با طوانی شــدن فرایند 

ترخیــص که نیاز به مجوزهای گوناگون دارد، تاریخ 
ثبت سفارش به اتمام می رسد و باید تمام پروسه ها 

از اول طی شود.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی سازمان گمرک 
ایران نیز در این بازدید تاکید کرد: 70 درصد مشکات 
مربوط به حوزه گمرک نبوده و سازمان های همجوار 
برای مباحثی مانند ثبت ســفارش، اظهارنامه و ارز 

مشکل دارند.

انباشت حدود 3 هزار و 500 دستگاه خودرو در گمرک شهید باهنر

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
درخصــوص دایل امتناع دولت در اعام نرخ 
تورم گفت: دولت هم می خواهد دستاوردهایش 
زیر سؤال نرود و از طرفی اثر روانی روی جامعه 

نداشته باشد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خدابخشی 
در مصاحبه با رادیو اظهار کرد: نرخ تورم تعیین شده 
از ســوی مرکز آمار 15 درصد می باشد اما دولت در 
ایحه بودجه 98، افزایش حقوق و دســتمزد را 20 
درصد پیشنهاد داد. این مسئله به ظاهر نشان می دهد 
تناقضی وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن اســت 

که نرخ تورم بیش از 20 درصد است.
وی افزود: دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم 

حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش دهد 
ولی این مهم انجام نشــده است. دولت باید قدرت 
خرید کارکنان دستگاه های اجرایی و حقوق کارگران 
را افزایش دهد و قدرت خرید مردم را نیز حفظ کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بسیاری 
افراد در هیچ دستگاه اجرایی مشغول به کار نیستند 
و حتی شاغل نمی باشند؛ برخی افراد تحت پوشش 
بهزیستی هســتند و قدرت خرید این افراد نیز باید 
حفظ شود. اگر این حقوق متناسب با نرخ تورم نباشد، 
باید با ابزار دیگری قدرت خرید این مردم افزوده شود.

خدابخشی ضمن گمانه زنی درباره آمار تورم گفت: 
پیش بینی ها درباره نرخ تورم، باای 30 درصد و برخی 

بالغ بر 40 درصد اعام می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس افزایش 
حقوق و دســتمزد را متناسب با تورم 40 درصدی 
می بندد بیان کرد: سقف بودجه مشخص است ولی 
در برخی منابع بیش برآورد داریم؛ بنابراین مجلس 
باید تــاش کند با کاهش مصــارف غیرضروری یا 
 جا به جایی منابع به افزایش ردیف درآمد و دستمزد

 بپردازد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجــه درخصوص 
دایــل امتناع دولت در اعام نرخ تورم گفت: دولت 
هم می خواهد دســتاوردهایش زیر سؤال نرود و از 
طرفی اثر روانی روی جامعه نداشته باشد؛ بارها این 
مسئله را از دکتر نوبخت سؤال کردیم که باید هدف 
تورمی مشخص شود تا بنگاه ها، دستمزد نیروی کار 

را برآورد کنند.
خدابخشی خاطرنشان کرد: مجلس تاش خود 
را کرده اســت؛ ولی دولت نیــز باید به قانون پایبند 
باشــد و این بحث ها را با ســازمان برنامه و بودجه 

ادامه می دهیم.
گفتنی است، تنها دستاورد اقتصادی دولت، تک 
نرخی کردن نرخ تورم بود که موجب رکود بی سابقه 
در تولید و حتی بازار شد. ضمن اینکه با افزایش چند 
برابری نرخ دار، این دســتاورد هم از دست رفت و 
رونقی هم حاصل نشد. دولت، مدتی است نرخ تورم 
و رشــد را اعام نمی کند، چرا که اگر نرخ تورم 20 
تا 40 درصد یا بیشــتر باشد، ناکارآمدی اش بیش از 

پیش نمایان می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

دولت نرخ تورم را اعام نمی کند تا دستاوردش زیر سؤال نرود



گزارش روز
صفحه ۵

دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ 
۳۰ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۴

افقی:
اقتصاد کشــورمان  1- میهمان ویرانگر 
در سی ســال اخیر- روحانی زردشتی 
2- عامل اصلی مرگ و معلولیت بیش از 
بیست هزار ایرانی در سال 3- یک و یک- 
ظاهری، مقابل تویی- پرگوی- پول ژاپنی 
4- مظهر و سمبل- آسایش- ترکیبی از 
آرد 5- پوشش و پرده- مقامی در قانون 
اساســی ما- مفید 6- ورزش پایه- روی 
هم هفت می شود- کوزه 7- لقب گاندی 
بــه معنای روح بزرگ- نوعی موشــک 
تربیت کننده 8- همســایه  تانک-  ضد 
تهران- حکومت هیتلر- جانوری از تیره 
سمورها- ساز شــکوه گر 9- گاو مقدس 
در مصر باســتان- گونــه، نوع- تبدیل 
الیاف به نخ بافندگی 10- کشور ثروت در 
روکار ساختمان  گنبد-  و  آفریقا- سقف 
11- پیرو امیال شــیطانی- زبان رایج در 
شمال هیمالیا- متر شکسته شده 12- فرق 
سر- شهر کباب در جوار مراغه- فرومایه 
13- پیشوند سالب- نوعی دارو- وسیله ای 
مکمل  آشپزخانه- عامت جمع 14-  در 
تحریم های غرب علیه کشورمان 15- درس 
مهم دبستانی ها- شیوه آدمکشی وهابیون.

عمودی:
پایتخت هاکوخان-  1- میکروب کزاز- 
یاور معمــار 2- خرابی اوضاع و احوال- 

شماره 11311 جدو    ل

خواب مصنوعی 3- نقش بازیگر- رشوه 
 دادن- قانــون چنگیــز- ســرگردان

 4- تنها- شجاع- آشکار 5- نوبت و ادعا- 
خدای بزرگ هندوها- براق کننده کفش 
6- طریقه و روش- خاصه گویی- زراعت 
7- دنبال کردن ســرنخ جرم و جنایت- 
روسی- شهر ساحلی کشتی پذیر  ردای 
8- تکانــی از کمر- جنبــش- پارچه 
جوانمردی-   -9 کهنه  دل آزار  آستری- 
پسوند شــباهت- صورت فلکی مقابل 
قطب شمال زمین 10- دوست- وسیله ای 
در آرایشگاه- خرابی و فساد 11- بیمار- 
ظرفی برای حمل ظروف- واحد شمارش 
دام ها 12- یخ زده- فصل- همدم 13- بت 
عرب جاهلیت- ذابح شتر- جرات، پروا- 
منقار 14- دستگیری و بازداشت- مساوی 
شدن 15- بدهی- تنی که ساح بر آن اثر 

نکند- پوشیده و پنهان.

بدون نقطه کور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه 
اقتصاد راد )سهامی خاص( به شناسه ملی 10320768001 به 
نمایندگی آقای علی مرشدی زعیم به شماره ملی 0491954018 
به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
)سهامی خاص( به شناسه ملی 10320764960 به نمایندگی 
آقای ابوالفضل خوش لهجه صدق به شماره ملی 0075950367  
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 3- شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه اعتماد )سهامی عام( به شناسه ملی 10102683475 به 
نمایندگی آقای علیرضا آقامحمد به شماره ملی 0070007101 
عنوان عضو هیئت مدیره. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از 
قبیــل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
به همراه مهر شــرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 
اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق اداری نیز با 

امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۷۵۳ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷6۰88۹

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/7/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و صورتحســاب ســود و زیان سال مالی منتهی 
به 1396/12/29 به تصویب رســید. موسسه حسابرسی 
پــارس ارکان تراز به شــماره ثبت 30977 و شناســه 
ملی 10320847692 بعنوان بازرس اصلی و موسســه 
حسابرسی تراز مشهود محتسب به شماره ثبت 42989 
و شناسه ملی 14007130998 بعنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان 
بعنوان روزنامه کثیراانتشار شرکت انتخاب شد. آقایان: 
محمود نجفی اصل به شماره ملی 0033843465، حسین 
نجفی اصل به شماره ملی 0042485266 و قاسم نجفی 
اصل به شماره ملی 0042994357 بعنوان هیئت مدیره 

شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۱۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۰۷۰

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/09/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام دوانی 
به کد ملــی 2371728901 
به ســمت مدیرعامل و رئیس 
هیئــت مدیره خانــم مرضیه 
محمد علی تجریشــی به کد 
ملی 0032845537 به سمت 
نایــب رئیس هیئــت مدیره، 
خانم شهرزاد دوانی به کدملی 
0071360743 به سمت عضو 
هیئت مدیره، خانم نازنین دوانی 
به کد ملــی 0071791698 
به ســمت عضو هیئت مدیره 
و آقــای بهروز دوانــی به کد 
ملی 0081058284 به سمت 
عضو هیئت مدیره  برای مدت 
گردیدند  انتخــاب  ســال  دو 
کلیــه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسامی و سایر نامه های عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل یا 
نایب رئیس هیئــت مدیره یا 
خانم شهرزاد دوانی به تنهایی 
همــراه با مهر شــرکت معتبر 
زهرائی  حبیب  آقای  می باشد. 
به شماره ملی 4072522058 
به سمت بازرس اصلی و آقای 
کرامت اله جوانمردی به شماره 
ملی 2297170270 به سمت 
بــازرس علی البدل برای مدت 
انتخاب شدند.  یک سال مالی 
کیهان  کثیراانتشــار  روزنامه 
شرکت  آگهی های  نشر  جهت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات 
شرکت بین المللی 

پارس تجارت 
دوان سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۲۲8۷6۷

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲6۹8۹۷۰

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

گاهی کســی ظلمی می کند، جزائی که 
خدای متعال بــرای آن ظلم قرار می دهد 
فراگیر است و جامعه را فرا می گیرد؛ از چنین 
ظلمی، از چنین فتنه ای باید پرهیز کرد این 
خطاب به ما مســئولین است، آحاد مردم 
مخاطب این خطاب نیســتند؛ ما مسئولین 
بکنیم  هســتیم که ]هم [ می توانیم کاری 
که زیان آن به جامعه برسد؛ هم می توانیم 
عکسش عمل کنیم، کاری کنیم که نفع آن 
به جامعه برسد. )گزیده ای از سخنان مقام 

معظم رهبری 25/خرداد/1395(
نظام جمهوری اسامی و انقاب عزیز کشورمان 
همچون خاری در چشم مستکبرین است که هر 
روز بیشتر فرو می رود و آنها مجبور به پلک زدن 
و دست و پا زدن هستند، تقاهایشان تمامی ندارد 
و هــر روز با نیرنگی تازه به تمنای هجوم به ایران 
اســامی به فتنه ای جدید متوسل می شوند و هر 

روز هم ناکام تر از دیروز هستند.
چندی پیش هم رهبر معظم انقاب تصریح 
فرمودند که شــاید در سال 98 فتنه جدیدی رو 
کنند که ضرورت دارد در هر زمینه ای آماده باش 

کامل باشیم.
در گزارش امروز و فردای کیهان به بررسی این 
موضــوع و ضرورت آماده باش در مقابل فتنه های 

جدید و احتمالی خواهیم پرداخت.
بازخوانی شباهت دو فتنه

اگر اتفاقاتی را که از روز 17 تیرماه78 از ساعت 
21 آغاز شد مرور کنیم و  اشتراکات و تفاوت های 
این حوادث را با فتنه 88 قیاس کنیم در خواهیم 
یافت که چه کسانی از همان روزها نقشه براندازی 
و مخاطرات عظیمی را برای ایران اسامی در سر 
می پروراندند که هربــار به مدد خداوند و رهبری 
مدبرانــه رهبر معظم انقاب و حضور گســترده 

مردم ناکام ماند.
اشــتراکات فتنه 78 و 88 را می توان این گونه 
خاصه کــرد؛ یک برنامه از پیش تعیین شــده و 
آغــاز جرقه اعتراضات، اعامیه هــای از قبل چاپ 
شده، لیدرهای خیابانی که از جنس مردم نیستند 
و خشــونت از طریق آنها به جامعه تجمع کنندگان 
منتقل می شــود، آســیب به اموال عمومی، بیرون 
آوردن کوکتل مولوتف ها، خون ریزی، هتک حرمت 
به مقدسات، مورد آزار و ضرب و شتم قراردادن افراد 
مذهبی و جسارت به بانوان محجبه، چرخش شعارها 
علیه نظام، تیترهای تحریک کننده برخی نشریات 
و همراهی زیرپوستی، حضور خواص فریب خورده، 
کف زدن رسانه های معاند، نشر اخبار کذب به منظور 
ایجاد تشنج  درجامعه و حضور خواص پایه ثابت از 
جمله خانم فائزه هاشمی در میان تجمع کنندگان و 

تشویق به ادامه اعتراضات و درگیری ها و...
محمدنبــی حبیبی، دبیرکل حــزب موتلفه 
اســامی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »ما در ســال 78 با یک فتنه ای مواجه 
شدیم که اوج آن در 18 تیرماه آن سال بود و در 
23 تیــر مردم با یک حضــور خود جوش توطئه 

ضرورت توجه به هشدار مقام معظم رهبری درباره فتنه احتمالی در سال ۹8 

فتنه سیاسی دیروز
 جنگ اقتصادی امروز

هدیه آقاپور
 بخش نخست

* با مرور برخی از مواضع رهبری در فتنه 88 می توان به خوبی دريافت 
كه برخي از خواص انقاب طی اين دوره از ريل انقاب پياده شدند

 و نتوانستند آن گونه كه شاخص شرع و عقل حكم می كند، 
تصميم گيری كنند. 

فتنه گران را خنثی کردند.«
وی ادامه می دهد: » فتنه گران بنا داشتند در 
کف خیابان با نظام مقابله کنند و تمام ظرفیتشان 
را در 18 تیر به کار گرفتند و مردم هم با ظرفیت 
کامل در 23 تیر جوابشان را داده و فتنه را خنثی 

کردند.« 
حبیبی می افزاید: » فتنه گران با پشــتیبانی 
خارجی خیال می کردند می توانند براندازی نظام 
را تحقق دهند، بنابراین تجربیاتشان را جمع کرده و 
به بهانه انتخابات 88 و چندین ماه قبل از انتخابات 
به میدان آمدند، در همین راستا موضوع تقلب را 
مطرح کردند و قصد شان این بود یک نوع براندازی 

را صورت دهند.«
دبیرکل حزب موتلفه اسامی تصریح می کند: 
»رئیس  میز ایران در سیا یک روز قبل از انتخابات 
ســال 88 یک مصاحبه رسمی دارد که گفته بود 
فــردا در ایران انتخابات نخواهد بود و یک انقاب 
رنگین صورت خواهــد گرفت، بنابراین با به کف 
خیابان کشــاندن طرف درگیری مقصودشان را 

می خواستند عملی کنند.« 
وی در ادامه همین بحث تاکید می کند: »مردم 
صبر کردند و توطئه ها را از نزدیک دیدند در نتیجه 

9 دی آن را خنثی کردند.«

حبیبی اضافه می کند: »دشمن در دشمنی با 
ما هیچ گاه دست از شرارت برنداشته و بر نخواهد 
داشــت اکنون حدود 9 سال از فتنه 88 گذشته 
و با خنثی شدنش در دیماه سال 88 طبیعتا این 
سؤال پیش می آید که دشمن دست از شرارت و 
فتنه گری برداشته است؟ من معتقدم این یک نوع 

خوش خیالی است.«
دبیرکل حزب موتلفه اســامی با بیان اینکه 
آمریکا تاکنون اگر کاری علیه ما نکرده، نتوانسته 
است نه اینکه نخواسته باشد، می گوید: »خواسته 
استکبار و در راس آن آمریکا همواره بر این بوده 
تا براندازی نظام جمهوری اسامی را صورت دهد، 
به همین منظور 8 سال جنگ را راه اندازی کردند و 
تاکنون هم با کارهای فرهنگی و تبلیغاتی پیچیده 
و تحریم و جنگ اقتصادی خواستند مردم را علیه 
نظام بشورانند اما نتوانستند و در آینده هم قطعا 

موفق نخواهند بود.«
حبیبی یادآور می شود: »یکی از منابع خبری 
آنان سازمان منافقین اســت و منافقین دی ماه 
سال گذشته غرب را گول زدند که ایران یک انبار 
باروت بوده و اگر شعله اش روشن شود انبار باروت 

آتش خواهد گرفت.«
دبیرکل حزب موتلفه اسامی اضافه می کند: 

» درحالی که در ســال گذشــته تعدادی شروع 
کردند به شــعار دادن و بازاریان را تشویق کردند 
تــا مغازه های خود را ببندند، عده ای هم همزمان 
به صدمه زدن به مغازه ها پرداختند و کســبه هم 
از ترس ناامنی مغازه های خود را بســتند و وقتی 
بررسی های ازم به عمل آمد دیدیم آن تعداد نفری 
که کار را شروع کردند یک نفرشان بازاری نبود و 

تیرشان هم به سنگ خورد!«
وی خاطرنشان می کند: »این سیاست دائمی 
آمریکا اســت، بنابراین بایــد این احتمال قوی را 
بدهیم که توطئه گران هرگز دســت از فتنه گری 
برنخواهند داشــت و ما باید بر اســاس تجربیات 

سال های گذشته مقابله خود را شکل دهیم.«
انحراف برخی از خواص

موضع گیری های برخی از مسئولین و نامزدهای 
انتخابات تأثیر فراوانی بر التهاب فضای سیاســی 
کشــور در دو فتنه 78 و 88 داشت و بسیاری از 

التهابات متاثر از همان مواضع غیر منطقی بود. 
به گفته محمدکاظم انبارلویی فعال رسانه ای 
و سردبیر روزنامه رسالت؛ جنگ نرم صحنه تقابل 
دروغ های بزرگ با واقعیت های انکارناپذیر است، 
سال 88 در پی اعام نتایج انتخابات، دروغ تقلب 
را موســوی و کروبی مطرح کردند و تا کنون هم 

پای آن ایستاده اند. این دروغ توسط 2500 سایت 
و وباگ مرتب بازتاب داده می شد و رادیو آمریکا 
و رادیو اســرائیل و بی بی سی آن را در رسانه های 

جهان شارژ می کردند.
با مــرور برخی از مواضع رهبری در فتنه 88 
می تــوان به خوبی دریافت کــه برخي از خواص 
انقاب طی این دوره از ریل انقاب پیاده شــدند 
و نتوانستند آنگونه که شاخص شرع و عقل حکم 

می کند، تصمیم گیری کنند. 
رهبري در یکی از سخنرانی های خود در آن سال 
می فرمایند: نخبــگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، 
هر تحلیلی کــه به آنها کمک بکند، این حرکت در 
مســیر خاف ملت است. همه  ما خیلی باید مراقب 
باشیم، مراقب حرف زدن، مراقب موضع گیری کردن، 
مراقــب گفتن ها، مراقب نگفتن ها. یک چیزهایی را 
باید گفت، اگر نگفتیم، به آن وظیفه عمل نکرده ایم. 
یــک چیزهایی را باید بر زبان نیــاورد، باید نگفت، 
اگر گفتیم، برخاف وظیفه عمل کرده ایم. نخبگان 
ســر جلسه  امتحانند، امتحان عظیمی است. در این 
امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط این نیست 

که ما یک سال عقب بیفتیم، سقوط است.
مجتبی شــاکری دبیرکل جمعیت جانبازان 
انقاب اســامی می گوید: »یکی از پرتکرارترین 

واژه هایی را که شنیدیم فتنه 88 هست و من چند 
ســال قبل که رصد می کردم رهبری حدود 350 
بار این واژه را در صحبت های خودشان آوردند.«

وی ادامه می دهد: »اهمیت این قضایا به این باز 
می گردد که آمیخته شدن حق و باطل و رقم خوردن 
فتنه توسط شخصیت هایی که در داخل نظام بودند 
و زیر چتر قانون اساسی خود را تعریف می کردند.«

شاکری می افزاید: »تفکراتی خارج از اندیشه 
امام و مارکسیستی و ملی گرایی در فتنه گران وجود 
دارد اما این رفتارها از سوی کسانی که زمانی رئیس  
مجلس، نخســت وزیر و رئیس جمهور بودند جای 

تامل دارد که به شــکل بی رحمانه ای بدون سند 
اعام کنند در انتخاباتی که با حضور 40 میلیونی 
مردم برگزار شده، تقلب صورت گرفته است و آن 

هم تقلبی در قد و قواره 11 میلیون!«
دبیــرکل جمعیت جانبازان انقاب اســامی 
تصریح می کند: »مقام معظم رهبری در آن زمان 
متانت به خرج دادند و یک روز پس از اعام نتایج، 
نامزدها را خواســتند و بی پرده حرف هایشان را 
شنیدند اما هیچ کدام نتوانستند سندی ارائه دهند 

که تقلبی صورت گرفته است.«
وی یادآور می شود: »حتی نامزدی که خود 40 
هزار نفر بازرس بر سر صندوق ها داشت نتوانست 
اثبات کنــد در فان حوزه تقلب صورت گرفته و 
بعدا مشخص شد یک دروغ بزرگ را به نظام نسبت 
دادند، رقابتی را که مردم با نشــاط در آن شرکت 

کرده، تبدیل به یک تهدید علیه نظام کردند.«
شــاکری تاکید می کند: »بازخوانی این فتنه 
نشان می دهد که چنین پدیده ای ساختار سیاسی 
نظام را نشانه گرفته بود، این درحالی است که در 
وضعیت کنونی ترامپ صریحا اعام می کند ما نظام 
جمهوری اسامی ایران را براندازی می کنیم و مردم 
ایران تروریست هستند، اما می بینیم که ابزارهای 

اقتصادی را به کار می گیرد.«

انقاب اســامی  دبیرکل جمعیت جانبازان 
خاطرنشــان می کند: »اینک فتنه سیاسی چهره 
اقتصادی به خود گرفته و این اهمیت بسیار دارد، 
متاسفانه همچنان در برخی اظهار نظرها اعتماد 
کردن به دشــمن را می بینیم، از زمان مصدق که 
اعتماد کرد و کودتا را علیه او حاکم کردند تا اان 
که 12 رئیس جمهور در آمریکا عوض شده ماهیت 
حیله ورزانه آنها تغییری نکرده و بازخوانی فتنه 88 

باعث می شود تا دچار فریب نشویم.«
سقوط یک نظریه

آمریــکا و غرب قبًا در راه اندازی انقاب های 

نارنجی همواره اذعان داشته اند اگر فردی که مورد 
عاقه ماســت از صندوق بیرون نیاید، اقلیت را با 
فنون نبرد نرم به جان اکثریت خواهند انداخت تا 

حکومت مطلوب خود را شاهد باشند. 
آنها همین تــز را در ایران، عملیاتی کردند و 
بــا نامزدهای معترض، با اســم رمز »تقلب« یک 
شــورش تمام عیار را کلیــد زدند. مردم در بهت 
و ناباوری هرگز فکر نمی کردند کروبی و موسوی 
با آمریکایی ها همصدایی کنند. آنها تأیید شورای 
نگهبان را داشــتند. آنها امضاء کرده بودند که به 
جمهوریت و اسامیت نظام، وفادار و پایبند باشند.
در فتنه 88 نیز همه دشمنان درونی و بیرونی 
نظام مقدس جمهوری اسامی با حمایت دنیای 
استکبار دست به دست هم داده تا نظام اسامی 
را به ســقوط بکشانند اما نظریه خودشان بود که 

در نهایت سقوط کرد.
آمریکایی ها می دانند ضربه زدن به انقاب از 
بیرون محال است، چرا که هر روز انقاب اسامی 
در منطقه و جهان مقتدرتر ظاهر می شود، آنها فقط 
به ضربه از درون می اندیشــند و به تصرف فکر و 
اندیشه ملت و دستکاری در اراده مردم ما امید و 
طمع دارند که البته در این میان نخبگان را هدف 

قرار خواهند داد.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

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

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها
ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی
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1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطاع دهید.

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

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

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

فرم تقاضا

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه 
عمومی خرید 1300 عدد هندهول های پلی اتیلن روشــنایی ســطوح پروازی 
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الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و ازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز چهارشنبه تاریخ 97/10/26
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 16:15 روز دوشنبه تاریخ 97/11/15

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 97/11/16

اطاعــات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس تهران- فرودگاه مهرآباد- 
خ معراج- ســاختمان شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل 

تدارکات و تأمین تجهیزات- اداره قراردادها. تلفن: 021-61022481
اطاعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها، در ســایت سامانه 
)www.setadiran.ir( بخــش »ثبت نــام/ پروفایــل تأمیــن کننده/ 

مناقصه گر« موجود است.
اداره کل تدارکات و تأمین تجهیزات

 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ۱۳۰۰ عدد هندهول های 
پلی اتیلن روشنایی سطوح پروازی به همراه درب چدنی

3679م الف

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران



پاورقی
Research@kayhan.ir

مقیم  آمریکایــی  نیــروی  ســربازان  غالبا   
به دبســتان های دخترانه داخل شــده  اراک 
و باعــث وحشــت دانش آموزان می شــوند.

تاکنون چندین مرتبه است که افسر و افراد نیروی 
آمریکا با افراد ژاندارمری گروهان اندیمشک این 
معامله نموده و حتی افراد را به قســمی زده اند 
که ســخت مجروح و تحت مداوا قرار گرفته اند.

در منابع و اسناد گوناگون درباره رفتار و حرکات ناشایست و متجاوزانه 
ســربازان ارتش های بیگانه که شهرهای ما را اشــغال کرده بودند، مطالب 
تکان دهنده ای آمده است، از جمله خاطرات ناصر نجمی که درباره آن روزهای 

تلخ اشغال چنین   می نویسد:
»... سربازان آمریکایی در اکثر کافه تریاها و بارهای متعدد خیابان های 
اله زار و اســامبول ضمن باده گســاری به اعمال ناهنجار و شرم آور به 
اتفاق زنان بدنام دســت می زدند. بــه طوری که کمتر خانواده های محترم 
تهرانــی رغبت می کردند که حتی برای خریــد مایحتاج و لوازم زندگی از 

آنجا عبور کنند...« ۲۰۸ 
مزاحمت سربازان آمریکایی در مدارس دخترانه اراک

از جمله مزاحمت های فوق در مدارس دخترانه اراک و توســط سربازان 
آمریکایی اتفاق می افتد. سربازان آمریکایی با ورود به مدارس دخترانه، باعث 
ترس و وحشت و تشویش بچه ها شدند، ضمن اینکه با حرکات وحشت آور 

گردشکار نهایي پرونده متهم 
محمدرضا مقیسه 

بیوگرافي متهم:
نام و نام خانوادگي: محمدرضا 
مقیســه، نام پدر: محمد، شماره 
تولد:  تاریخ  شناسنامه: 163۲5، 
134۰، تحصیات: دیپلم، شغل: 
روزنامه نــگار، متأهل و داراي 4 
فرزند، فاقد ســابقه محکومیت، 

سابقه در اسناد: ندارد.
برگزاري  از  نامبرده پــس 
انتخابــات، در جریان حوادث 
پیش آمده و دستگیري تعدادي 
از عناصر ستاد موسوي، به صورت 
فردي، پیگیري هایي را در رابطه 
با آزادي ایشــان و رســیدگي 
به امــور خانوادهــي زندانیان 
انجام مي دهد. با تشکیل دفتر 
پیگیري امور زندانیان انتخابات 
توسط دو نامزد شکست خورده 
در انتخابــات )آقایان کروبي و 
موســوي(، وي توسط علیرضا 
بهشــتي وارد این دفتر شده و 
دفتر  به عنوان مســئول  عمًا 
مي گردد.  منصــوب  پیگیري 
دفتر مذکور داراي ســه بخش 
بوده که عبارت بودند از: بخش 
معاضدات حقوقي با مسئولیت 
دکتر امیــر ارجمندي، بخش 
معاضدات مالي با مســئولیت 

دکتــر حســن عابدجعفري و 
بخش معاضــدات درماني که 
فاقد مســئولیت خاص بوده و 
متهم امورات این بخش را نیز 

انجام مي داده است.
پس از تشکیل دفتر پیگیري 
)در دفتر کار صدیقه وســمقي( 
شــماره تلفــن آن را از طریــق 
بیانیه هاي متعدد اعام و مراجعات 
دفتر به صورت تلفني و حضوري 

صورت مي پذیرفت.

اتهامات
لیست  ارائه  و  تهیه  الف( 
نفر کشته شده  دروغین 72 

در حوادث انتخابات
علي رغــم این کــه در بیانیه 
اولیه دفتر پیگیري امور زندانیان 
انتخابــات، هــدف از تشــکیل، 
پیگیري امور افراد بازداشت شده 
و تعقیــب روند پرونــده قضایي 
آنان عنوان گردیده است. متهم 
مبادرت به تهیه فهرستي از افراد 
به اصطاح کشته شده مي نماید 
که در نهایت تحت عنوان اسامي 
7۲ نفر از کشته شدگان حوادث 
انتخابــات توســط مســئولین 
کمیته پیگیري )آقایان بهشتي و 
الویري( اعام و در مصاحبه هاي 
مختلــف مطرح مي شــود. این 
فهرست توسط متهم براي برخي 
نمایندگان مجلس شوراي اسامي 
از جمله آقاي کاتوزیان نیز ارسال 
مي گردد. متهم درخصوص علت 
ورود به موضوع کشته شــدگان 

چنین عنوان نمود:
»... علت اضافه شدن موضوع 
کشته شــدگان را بایــد از آقاي 
الویري و آقاي بهشتي سؤال کنید. 
من فقط پیگیر دســتورات آنها 
بودم و در این رابطه چیز دیگري 

نمي دانم...«. )جلسه سیزدهم(

تهیه و انتشار اسامي 7۲ نفر 
از کشته شــدگان حوادث پس از 
انتخابات موجب هجمه تبلیغاتي 
گســترده بر علیه نظام گردید و 
با عنایت به اعام رســمي تعداد 
کشته شــدگان )حدود 3۲ نفر( 
توسط نظام، این شائبه را نزد افکار 
عمومي داخــل و خارج به وجود 
آورد که نظام قصد پنهان نمودن 
تعداد واقعي کشته شدگان را دارد. 
متهم درخصوص نحوه تنظیم و 

انتشار این اسامي اظهار داشته:
در  اسامي کشته شدگان   ...«
مرحلــه اول فکر مي کنم 69 نفر 
بــود و در مرحله دوم به 7۲ نفر 
افزایش یافت...«. )جلسه چهارم(

وي در همیــن رابطه عنوان 
نموده:

»... مــن این لیســت را در 
الویري و بهشــتي  اختیار آقاي 
قــرار دادم نه جــاي دیگر و اگر 
براي مجلس هم فرســتاده ام به 
دســتور آقاي الویري و بهشتي 
بوده است. اگر آنها اعام کرده اند 
به من چه ارتباطي دارد؟ عقل من 
نرسید! آنها که افراد تحصیل کرده، 
فهمیده و دنیادیــده اي بودند و 
قــدرت تحلیــل از عواقب آن را 
داشتند، چرا این کار را کردند...«. 

)جلسه چهارم(
متهم درخصوص انگیزه ارائه 
اسامي کذب 7۲ نفر کشته شده 

اقرار نموده:
»... مــن در انتقال لیســت 
اگر اشــتباه کــرده باشــم باید 

این  که  نهایــي  کنترل کننــده 
دو بزرگــوار بوده اند، نباید کمي 
دقت مي کردنــد؟ واه من قصد 
خافي نداشتم. یعني عقلم به این 
کارها نمي رسد. اکنون که با این 
مي فهمم  مواجه شده ام  سؤاات 
که چقدر نفهم و ساده لوح بوده ام 
و چقدر نسنجیده عمل کرده ام... 
خــدا به خاطر این ســاده لوحي 
و اشتباه مرا ببخشد و همین جا از 
اقدام ســاده لوحانه و نسنجیده ام 

عذرخواهي مي کنم...« )جلســه 
چهارم(

متهــم در همین رابطه اقرار 
نموده:

»... در مــورد ارائه لیســت 
کشته شدگان قرار بود تحقیقات 
صورت بگیــرد. کیفیت و نحوه 
تحقیق و جمع بندي آن را قبًا 
در اوراق قبلي مشروح گفته ام. به 
بهشت زهرا مراجعه کردم که با 
آقاي رضائیان براساس هماهنگي 
آقاي الویــري از آقاي رضائیان 
کمك بگیرم. پیگیري این موضوع 
را آقاي الویري از من خواســته 
بود )چون آقایان که وقت چنین 
کارهایي را ندارند. معمواً بزرگان 
فقط تصمیم مي گیرند و دستور 
مي دهند( لذا من ســاده لوح در 
مراجعه به بهشــت زهرا وقتي 
نتوانســتم آقاي رضائیان را پیدا 
کنم، با قبرهاي بینام و تازه دفن 
شده مواجه شدم و از روي ظن 
و کنجکاوي شــماره هاي جواز 
دفن قبرها را یادداشــت کردم 
و در نهایت ســادگي و صداقت، 
موضــوع مشــاهداتم را تلفني 
در اختیــار آقاي الویــري قرار 
دادم که متأسفانه آقاي الویري 
بعد از دریافت شــماره هاي یاد 
شــده، آن را از طریق مصاحبه، 
اعــام عمومي کرد. اینك تاوان 
مصاحبه ایشــان و بازتاب و آثار 
تخریبــي و پیامدهاي آن را من 

دارم مي پردازم...«.
اعام اســامي کشته شدگان 
تبعات  بــروز  ضمن  دروغیــن، 
ادعــاي  موجــب  مورد اشــاره، 
سازمان هاي حقوق بشر بین المللي 
مبني بر »ناپدیدشدگان اجباري« 

در آینده خواهد شد.

من قصد خافي نداشــتم. یعني عقلم به این 
کارها نمي رسد. اکنون که با این سؤاات مواجه 
شــده ام مي فهمم که چقدر نفهم و ساده لوح 
بــوده ام و چقدر نســنجیده عمــل کرده ام.

 در نهایت ســادگي و صداقــت، موضوع مشــاهداتم را تلفني در اختیار 
آقاي الویــري قرار دادم که متأســفانه آقــاي الویري بعــد از دریافت 
شــماره هاي یاد شــده، آن را از طریــق مصاحبه، اعــام عمومي کرد.

وقتیاشغالگرانآمریکایی،نظامیانایرانیراکتکمیزدند
۴۳    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

از تکرار این عملیات اقدامات ازم و موثری مبذول فرمایند. از نتیجه، وزارت 
کشور را مستحضر فرمایند.

وزیر کشور 
رئیس اداره سیاسی۲۰9

اقدامی علیه تعرض آمریکاییان به مدارس دخترانه به عمل نیامد
در سند زیر آمده است که شکایات و درخواست ها و اقدامات قانونی علیه 
تعرض نظامیان آمریکایی به مدارس دخترانه، به جایی نرســیده و کسی یا 

فردی در هیچ موقعیت قانونی یا فراقانونی پاسخگو نیست.

نسنجیدهعملکردم،عذرخواهم
پشیمانی مسئول کمیته زندانیان موسوی پس از تحمیل هزینه های فراوان به نظام:

وزارت کشور
ژاندارمری کل کشور 

شماره ۲5۸3-مورخه ۲3/6/15
گزارش 

محترما معروض می دارد طبق گزارش شماره 1996-۲3/5/11 گروهان 
پنجم  اندیمشــك در تاریخ ساعت ۸/5 یك نفر افسر آمریکایی ستوان دوم 
لورهایت نام افسر سیاسی نیروی آمریکا به اطاق دفتر گروهان اندیمشك وارد، 

از استوار دوم اروسی می پرسد: اسم شما چیست؟
استوار مزبور اظهار می کند اسم مرا برای چه می خواهید؟ بدون مقدمه 
سیلی به صورت اروسی می زند. در این موقع دو نفر گروهبان دیگر )تیموری 
و یار محمدی( در دفتر حضور داشتند، به آنها امر می کند که از دفتر خارج 
شوید و قصد داشته استوار مزبور را کاما کتك بزند. استوار مزبور می خواسته 
از اطاق خارج شود، مشارالیه را گرفته به قسمی که لباسش پاره می شود و 

قرارا به ایستگاه می رود...تاکنون چندین مرتبه است که افسر و افراد نیروی 
آمریکا با افراد ژاندارمری گروهان اندیمشك این معامله نموده و حتی افراد را 

به قسمی زده اند که سخت مجروح و تحت مداوا قرار گرفته اند...۲11
حمله سربازان آمریکایی

 به دو پاسبان ایرانی به قصد ربودن اسلحه آنان
در ســند ذیل از ســوی کفیل شهربانی کل کشــور گزارش شده که 
پاسبان های ایرانی از سوی 3 سرباز آمریکایی مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
به قصد اینکه اسلحه آنها را سرقت کنند. دو پاسبان یاد شده مقاومت کرده 

و مجروح و مضروب می شوند. 
سند:

اداره کل شهربانی 
به تاریخ ۲3/4/15

شماره ۲۲71۸
وزارت کشور 

گزارش شماره ۲61۰-۲3/3/31 شهربانی آبادان. ذیا معروض می گردد:
شهربانی خرمشهر گزارش می دهد که در ساعت ۲4 روز ۲3 ماه جاری 
بعد از اعزام پست به محل، توفیق پاسبان درجه 3 شماره 4۸ مراجعت ننموده 
و نیم ساعت تاخیر می کند. برای معلوم نمودن علت تاخیر، حضیر پاسبان، 
درجه 1 شماره 1۰ به محل رفته، به فاصله کمی صدای داد و فریاد بلند شده، 
پاسبان های شماره ۲۲-19-37 به محل اعزام گردیده، در مراجعت به اتفاق 
سرپاسبان 3 زاده شیرازی و پاسبان شماره 1۸ مامور گشت، حضیر پاسبان 
را مجروح و خون آلود به اتفاق یك نفر ســرباز آمریکایی که او نیز دهنش 
خون آلود بوده به شهربانی آورده، حضیرپاسبان گزارش داد که من در قطعه 
5 به پاســبانی که تاخیر کرده بود مصاف شده، به اتفاق به طرف شهربانی 
می آمدیم که دفعتا سه نفر سرباز سیاه پوست آمریکایی به طرف ما حمله ور 
شده و یکی از آنها با آهنی که در دست داشت به سر من زد، من به زمین 
افتادم، مشــارالیهم والتر شماره 719۸ و یك خشاب محتوی 7 تیر فشنگ 

از کمر من بازنموده اند. پاسبان شماره 4۸ اظهارات او را تصدیق کرده و...
کفیل شهربانی کل کشور 

پاسیار سیف۲1۲

صفحه 6
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۴

تصویر بازجویی از یک سرباز ایرانی توسط افسران انگلیسی

۱۰   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

سند:
وزارت کشور

تاریخ ۲۲/4/6
شماره 1666

محرمانه
فرمانداری اراک

به طوری که اطاع رســیده غالبا سربازان نیروی آمریکایی مقیم اراک 
به دبستان های دخترانه داخل شده و باعث وحشت دانش آموزان می شوند 
و با اینکه اداره فرهنگ محل موضوع را به فرمانداری گزارش داده، تاکنون 
اقدامی به عمل نیامده است. تفصیل چیست و چرا تاکنون موضوع را گزارش 

نداده اند؟ ۲1۰
حمله و ضرب و شتم سربازان و درجه داران ایرانی

زورگویی و اجحاف و تحقیر افراد نیروهای نظامی و انتظامی ایران از سوی 

نیروهای اشــغالگر یکی از کارهای عادی و متداول بود که در جهت تخریب 
روحیه و هویت و شخصیت یك ارتش شکست خورده و تسلیم شده، نوعی 
تیر خاص به شــمار می آمد. سند زیر هنوز پس از گذشت 74 سال، خون 
و غیرت هر ایرانی را به جوش می آورد که چگونه یك افسر بیگانه و اجنبی 
به خود جرآت می دهد پس از تجاوز به خاک یك کشــور و لگد مال کردن 
و  اشــغال ســرزمین آن، افراد نظامی و انتظامی آن کشور را با ضرب و شتم 
تحقیر کند آن هم تحت عنوان پیمان سه گانه که امثال انگلیس و آمریکا به 
نام قرارداد مودت به ایران تحمیل کردند. سند زیر نمونه ای از برخورد افراد 

ارتش های متفقین با سربازان و افسران و درجه داران ایرانی است.
ضرب و شتم یك درجه دار ژاندارمری توسط افسر آمریکایی در اندیمشك

سند:

مانند با لگد به در مدرسه کوبیدن یا سر و صدای زیاد و داد و فریاد به این 
وحشــت و ترس می افزودند. در سند زیر رئیس اداره سیاسی وزارت کشور، 
مســتاصل از اینکه شکایت این مزدوران افسارگسیخته را به کدام مرجع و 
ملجاء ببرد، از وزارت امور خارجه درخواســت می کند که برای جلوگیری از 
تکرار چنین صحنه هایی با مقامات صاحیت دار صحبت کرده و سعی کنند 

آمریکایی ها را قانع نموده که به مدارس کاری نداشته باشند!!
سند:

وزارت کشور
تاریخ ۲۲/4/6
شماره 1666

محرمانه
وزارت امور خارجه 

به طوری که اطاع رسیده سربازان آمریکایی در اراک غالبا به دبستان های 
دخترانه داخل شده باعث وحشت دانش آموزان می شوند. اخیرا دو نفر از آنها 
به دبستان 17 دی رفته، مقداری سنگ به داخل اتاق ها  انداخته اند. کودکان 
می خواستند که از ترس خود را از پنجره پرتاب کنند و دو نفر دیگر هم به 
دبستان منوچهری رفته و مدتی باعث تشویش و اضطراب نوآموزان گردیده اند 
و در موقعی که دبستان بسته است با لگد درب آن را از پاشنه در می آورند. 
تصدیق خواهند فرمود این نوع حرکات وحشیانه تاکنون سابقه نداشته و این 
قبیل تظاهرات و عملیات از طرف ســربازان نیروی آمریکایی بینهایت مورد 
تاسف است. متمنی است با مذاکره با مقامات صاحیت دار برای جلوگیری 

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

مراجــع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 1۲ فروردین- بن بست فتوره 
چی- پاک ۲- طبقه اول- کد پســتی 131695593۸ سرمایه 
شــخصیت حقوقی: 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشــرکه شرکا: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی 
۲1۲۲71۸3۰7 دارنده 5۰۰۰۰۰۰ ریال خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی ۲43۲۸۲5535 دارنده 5۰۰۰۰۰۰ ریال اولین مدیران: 
خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی ۲1۲۲71۸3۰7 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی ۲43۲۸۲5535 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چك، سفته، 
بروات و قراردادها به امضاء فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر 
شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ ۱۳۹6/۴/۱۲ به شماره ثبت 5۱۱۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰688۰۰۷5

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/۰4/۲5 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای 
ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی به شــماره ۰۰43۲657۸۲ 
نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بین المللی محصوات پارس شناســه 
ملی 1۰1۰۲۲۲۰۸9۸ به ســمت رئیــس هیئت مدیــره- آقای حمید 
عباسی بنهنگی دارنده کدملی به شماره ۰7۰۰۲144۲9 نماینده شرکت 
تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی 14۰۰46۸6193 به سمت 
نائب رئیس  هیئت مدیــره- آقای مرتضی صبــاغ زاده دارنده کدملی به 
شماره ۰9316375۰3 نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان 
شناســه ملی 14۰۰49۲۸۸45 به ســمت عضو هیئت مدیــره - آقای 
صادق عباســی بنهنگی دارنــده کدملی  به شــماره ۰69۰۰7۲619 به 
ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای 

مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو 
عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یك عضو هیئت مدیره 
باتفــاق امضای یك نفر از بین آقای محمدرضا بخشــی زاده دولت آبادی 
بــا کدملی ۰۰45۰۲4۰57 به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا 
جعفریان با کدملی ۰3۲3661599 به ســمت مدیر امور اداری همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 
یك از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر 
اســت. آدرس مرکز اصلی شــرکت از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 
خیابان مایری پورغربی، پاک5۰، واحد 1۰، کدپستی 1579644933 
به آدرس: تهران، خیابان شــهید دکترمفتح، بعد از سمیه، خیابان نیك ، 

پاک ۲7، طبقه همکف کدپستی: 15۸1۸77463 تغییر یافت. 
سازمان  ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴88۲۹6 و شناسه ملی ۱۴۰۰5665۲۱۰ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/1/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدنقی مهربابک به شماره ملی 
2595593862 و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی 0069399476 
به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰5 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱8686۷۲

بانو قسیمه شــهرت چعبی نام پدر جراح به شناسنامه 35762 صادره از ـــ 
درخواستی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
فرزندم مرحوم جال شــهرت فاضلی به شناســنامه 186 صادره آبادان در 
تاریخ 97/9/14 در بندر امام خمینی)ره( اقامتگاه ــــ فوت ورثه اش عبارتند 
از: 1- متقاضی قسیمه چعبی فرزند جراح به ش.ش 35762 صادره از آبادان 

مادر متوفی و اغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تــا هرکس اعتــراض دارد یا وصیت نامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اا گواهی صادر و هر 
وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

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

آگهی حصر وراثت کاسه پرونده: ۱۰۱8/۹۷970424 ح شآگهی حصر وراثت
بانو ماهتاب شــهرت کیهانپــور نام پدر بارونی بشناســنامه 224 صادره از 
بویراحمد درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که فرزندم مرحوم مصطفی شــهرت غامی بشناســنامه 100 صادره 
بهبهان در تاریخ 97/6/26 در زیــدون اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش 

عبارتند از متقاضی: 1- ماهتاب کیهانپور به ش ش 224 مادر متوفی
2- یلدا غامی به ش ش 1811081959 متولد آبادان دختر متوفی

3- یکتا غامی به ش ش 1850741654 متولد بهبهان دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
مدیر دفتر شعبه دو شورای حل اختاف بهبهان

136۲

133۰

آقای نصرت اله نجفی با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 32 همدان برابر وارده 28266 / 97 - 97/10/5 مدعی اســت که 
یک جلد ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک  1/15587 واقع 
در حومه ســه که به نامش ذیل ثبت 38568 صفحه 4 دفتر 241 ســابقه 
ثبت دارد برابر ســند رهنی 68204 - 83/6/1 دفترخانه 4 همدان نزد بانک 
مســکن وثیقه قرار دارد و به علت سهل انگاری مفقود گردیده. لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود 
تا هر کســی مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اســناد و اماک 
مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض خود را 
کتبًا تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا 
در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نگردد ســند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
علی زیوری حبیبی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 

منطقه ۱ شهرستان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت

3791 م الف

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای تیمور مرادی قلی فرزند یداله

خواهان آقای حمیدرضا فروغی راد و قدرت پرهام دادخواســتی بــه طرفیت خوانده آقای تیمور مرادی قلی به 
خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986420400393 شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 08:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک - روح اله عدالت خواه

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت گیان سنگ شکن)مسئولیت محدود( به شماره ثبت 86۷۳۱ 

و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۳۰۹۴
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گیان سنگ شکن)مسئولیت محدود( یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که راس 
ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/2 به نشانی تهران دهکده المپیک شهرک گلستان 
بلوار گلها کوچه بنفشــه شــرقی اول پاک 4 واحد اول با کد پســتی 1494815183 تشکیل 
می شود حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- سایر موارد 
نایب رئیس هیئت مدیره

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 115 آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشــار این 
آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار متهم محمدحسین رحیمی فرزند احمد به 
اتهام خیانت در امانت که به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده است احضار 
می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از اتهام 
منتسبه در پرونده کاسه 961142 شعبه هفتم دادیاری اندیمشک موضوع شکایت آقای رسول 
بهرامی فارســانی از خود دفاع نماید و اا در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای حسینعلی موایی راد فرزند

خواهان آقای علی آزادی اصل دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای حســینعلی موایی راد به خواسته تایید 
فسخ قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986420400360 شعبه 4 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اندیمشــک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ســاعت 9:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک 
روح اله عدالت خواه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ابراهیم ســربندی باســتناد  استشــهادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت نوبت اول بــه این اداره مراجعه کرده، 
مدعی هستند یکبرگ سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
تحت پاک 1542 فرعی از 1954 اصلی واقع در بخش 12 ثبت اراک شهرســتان 
تفرش که متعلق به مشارالیه می باشد بعلت جابجایی مفقود گردیده با بررسی دفاتر 
اماک مشــخص گردید که سند مالکیت بشــماره مسلسل 120498-ب 96 بنام 
مشــارالیه صادر و تســلیم، و اماک بیش از این حکایتی ندارد، لذا باستناد تبصره 
1 اصاحــی مــاده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبــت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود باشد بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 97/10/17
رئیس ثبت اسناد و اماک تفرش- جواد حیدری

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم نازار خیر آبادی دارای شناسنامه شماره 3839150442- 512 به شرح دادخواست به 
کاسه 8/971251 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان عبداله خیرآبادی به شناسنامه 406-3839075572 در تاریخ 1396/10/26 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
مشروحه ذیل: 1- شکر اله خیرآبادی ش ش 342 ت ت 1341/7/3 کدملی 3839148626 
پســر متوفی 2- یداله خیرآبــادی ش ش 424 ت ت 1343/6/10 کدملی 3839149568 
پســر متوفی 3- شریفه خیرآبادی ش ش 314 ت ت 1337/4/10 کدملی 3839148375 
دختر متوفی 4- عزیزه خیرآبــادی ش ش 425 ت ت 1348/4/3 کدملی 3839149576 
دختر متوفی 5- گلبهار خیرآبــادی ش ش 443 ت ت 1350/1/1 کدملی 3839149754 
دختر متوفی 6- نازار خیرآبــادی ش ش 512 ت ت 1355/10/1 کدملی 3839150442 

دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 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 
طبق ماده ۱8 آئین نامه

 اجرای اسناد رسمی ازم ااجرا
بدین وسیله به آقای فرهاد حسنی فرزند چراغعلی به شماره ملی 0621007609 به 
آدرس اراک- خیابان طالقانی- کوچه قادری- پاک 10 اباغ می شود که بانک 
اقتصاد نوین شعبه اراک به استناد قرارداد 4977818-1393/12/24 جهت وصول 
مبلــغ 660000000 ریال تــا تاریخ 97/6/26 به انضمــام روزانه مبلغ 330555 
ریال خســارت دیرکرد به بانک اقتصاد نوین شــعبه اراک و حقوق دولتی متعلقه 
علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کاسه 9700331 در این 
اجرا تشــکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش مامور اباغ در آدرس 
تعیین شــده در اجرائیه شناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید 
و برای این اداره هم معلوم نیســت لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 
7596-97/9/26 و مــاده 18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشــار کیهان آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشــار این آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت 
بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد و به 

جز آگهی  مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری  م الف/535

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ابراهیم ســربندی باســتناد استشــهادیه گواهی شــده منضم به 
تقاضــای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت نوبت اول به ایــن اداره مراجعه کرده، 
مدعی هســتند یک برگ ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکدستگاه 
آپارتمان تحت پــاک 1543 فرعی از 1954 اصلی واقــع در بخش 12 ثبت اراک 
شهرســتان تفرش که متعلق به مشارالیه می باشــد به علت جابجایی مفقود گردیده 
با بررســی دفاتر اماک مشــخص گردید که ســند مالکیت به شــماره مسلســل

120496-ب 96 به نام مشارالیه صادر و تسلیم و اماک بیش از این حکایتی ندارد، 
لذا به اســتناد تبصره 1 اصاحی مــاده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشــد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تســلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.       تاریخ انتشار: 97/10/17
رئیس ثبت اسناد و اماک تفرش- جواد حیدری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ناهید کوثری همدانی با تســلیم دو برگ استشــهاد محلــی مصدق به مهر 
دفترخانه 32 همدان برابر وارده 97/28266- 97/10/5 مدعی اســت که یک جلد 
ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پاک 1/15587 واقع در حومه سه که 
به نامش ذیل ثبت 44325 صفحه 354 دفتر 297 ســابقه ثبت دارد برابر سند رهنی 
68204 - 83/6/1 دفترخانه 4 همدان نزد بانک مســکن وثیقه قرار دارد و به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت بدین وســیله آگهی می شــود تا هرکســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت 
اســناد و اماک مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض 
خود را کتبًا تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا 
درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام 

متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
علی زیوری - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 
منطقه یک شهرستان همدان ۳۷۹۲ م الف

آگهی حصر وراثت 
برابر محتویات پرونده کاســه 970476 شــورای حل اختاف گندمان آقای یحیی عســگری در تاریخ 97/10/12 درخواستی 
به این شــورا تقدیم داشته و توضیح داده که مرحومه خانم فاطمه عســگری گندمانی فرزند عوض به شماره شناسنامه 74 در 
تاریخ 1384/12/9 محل اقامتگاه دائمی خود واقع در شــهرکرد فوت گردیده و وراث حین الفوت متوفی عبارت اند از: 1- آقای 
عوض عســگری گندمانی فرزند محمدجان به ش ش 123 نسبت به متوفی پدر 2- خانم فرح زمانی فرزند شمسعلی به ش ش 
6299700556 نسبت به متوفی مادر 3- آقای عیسی عسگری فرزند عباسقلی به ش ش 1934 نسبت به متوفی همسر 4- آقای 
علی عســگر فرزند یحیی به ش ش 4640194870 نســبت به متوفی پسر 5- آقای محســن عسگری فرزند یحیی به ش ش 
6290010891 نســبت به متوفی پسر و به غیر از پنج نفر ورثه فوق الذکر وراث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذکور مستند به تبصره ماده 361 قانون امر حسبی در یک نوبت در محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه ای از آن مرحوم نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا اعام دارد و اا گواهی صادر و هر 

وصیت نامه اعم از رسمی و غیررسمی که بعد از موعد مقرر ارائه شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر است.
رئیس شورای حل اختاف گندمان- بهمن کشاورز
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پای صحبت مردم

معاون توسعه آموزش و پرورش آذربایجان 
 غربی گفت: این استان 4500 مدرسه کمبود 

دارد.
بهرام صمدی در ارومیه اظهار داشــت: یکی از 
بزرگ ترین چالشــی که آموزش و پرورش اســتان 
با آن روبه رو اســت کمبود فضاهای آموزشی است 
و میانگین ســرانه آموزشی در استان 4/05 بوده و 
نسبت به میانگین کشوری که 5/2 است، در وضعیت 

خوبی قرار ندارد.
وی گفــت: آذربایجان  غربی در زمینه کودکان 

بازمانده از تحصیل در وضعیت خوبی قرار ندارد.
صمدی با بیان اینکه برای رسیدن به میانگین 
کشوری در شاخص فضا، نیازمند یک هزار میلیارد 
ریال اعتبار هســتیم، اضافه کرد: از نظر شــاخص 
سرانه فضای آموزشی آذربایجان  غربی در رتبه 28 

کشوری قرار دارد.
معاون توسعه و پشــتیبانی آموزش و پرورش 
آذربایجــان  غربی گفت: دولت تــوان پرداخت این 
اعتبــار برای ایجاد مدارس مورد نیاز را ندارد و باید 

خیران به یاری آموزش و پرورش بیایند.
به گزارش فــارس، از مجموع 18 هزار کاس 
موجود در اســتان 6 هــزار و 100 کاس نیازمند 
مقاوم سازی و پنج هزار و 600 کاس نیازمند تخریب 

و بازسازی است.

ساری - خبرنگار کیهان:
 یگان حفاظت محیط زیست مازندران اعام کرد 
که بزرگ ترین کارگاه زغال گیــری از درختان تاغ 
استان های همســایه را در یکی از روستاهای ساری 

پلمب کرده است.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست مازندران، 
فرمانده این یگان گفته است که در این کارگاه غیرمجاز چوب 
درختچه های تاغ قاچاق شده از استان های سمنان و خراسان 

سوزانده و تبدیل به زغال می شد.
سرهنگ حسینعلی خورشیدی افزود که در بازرسی از 
داخل این کارگاه که در روستای »خوشاب« در شهرستان 
ســاری فعال بود حدود 30 استر چوب تاغ و یک تن زغال 

آماده فروش کشف شد. 
پرونــده این کارگاه زغال گیری از درختچه تاغ در قالب 
کااهای قاچاق به دســتگاه قضایی بــرای برخورد قانونی 

ارسال شده است. 

تاغ، از درختچه های مقاوم نسبت به خشکی است که با 
هدف تثبیت شــن های روان، احیای اراضی تخریب شده و 
کاهش خســارات ناشی از فرسایش بادی با تامین هزینه از 
بودجه کشور و بیت المال در بیابان های کشور کاشته می شود.

براســاس اعام اداره کل منابع طبیعی استان سمنان، 
بیش از 600 هزار هکتار از اراضی این استان طی چند دهه 
گذشته تاغ کاری شده، ولی بخشی زیادی از تاغ های کاشته 
شده توسط قاچاقچیان بریده و برای تبدیل کردن به زغال به 
استان های همجوار از جمله تهران و مازندران انتقال می یابد.

نهال تاغ برای تبدیل شدن به درختچه، هفت سال زمان 
نیاز دارد ولی به گفته مسئوان استان سمنان، قاچاقچیان 
و افراد سودجو حتی پیش از این زمان درختچه ها را بریده 

و قاچاق می کنند.
بنا بر آمار موجود، در مجموع ســاانه حدود 20 تا 25 
هزار کیلوگرم چوب از تاغزارها و عرصه بیابانی کشور قاچاق 

می شود.

چهار طرح بهداشــتی و درمانی کاشان به 
ارزش 17 میلیارد و 500 میلیون ریال در آیینی 

به بهره برداری رسید.
این طرح ها شــامل مرکز خدمات جامع سامت 
روســتای آزران و خانه های بهداشــت سه روستای 
ورکان، ویدوج و پنداس می باشد. برای ساخت و تجهیز 
مرکز خدمات جامع سامت روستای آزران با زیربنای 
450 مترمربع نزدیک به هفت میلیارد ریال از ســوی 
فردی نیکوکار با هدف تامین و ارتقای سطح سامت 
جســمی، روانی و بهداشتی مردم منطقه هزینه شده 
است. خدمات پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری، 
مراقبان ســامت زن و مرد، مشــاوره سامت روان و 
تغذیه، واکسیناســیون و سامت محیط و کار در این 
واحد بهداشتی درمانی ارائه خواهد شد. برای ساخت 
هر یک از سه خانه بهداشت روستایی با زیر بنای 193 
مترمربع نیز مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون ریال از 
محل اعتبارهای دانشگاه و کمک خیرین سامت ساز 

اختصاص یافت.

عرضه  خوزستان  دامپزشکی  مدیرکل 
آبزیان حرام گوشــت در استان را ممنوع 
اعام کرد و گفت: عرضه کنندگان این گونه 
آبزیان تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. 

مصطفــی کنارکوهی اظهار داشــت: فروش 
آبزیان حرام گوشت ممنوع بوده و افرادی که اقدام 
به فروش این گونه از آبزیان می کنند ابتدا از سوی 
بازرسان دامپزشکی تذکر کتبی دریافت کرده و در 
صورت تکرار به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی افــزود: تاکنون چند فروشــنده اینگونه 
آبزیان به مراجع قضایی معرفی و با آنها برخورد 

قانونی شده است.

کنارکوهــی گفت: هیچ گونــه مجوزی برای 
فروش آبزیان حرام گوشــت در اســتان صادر 

نشده است. 
فروشندگان  دامپزشکی خوزستان  مدیرکل 
دوره گرد حاشــیه خیابان ها و میدان ها را یکی 
از عوامل عرضه آبزیان حرام گوشــت در آبادان 
و برخی از شهرســتان های خوزســتان عنوان 
کرد و اظهار داشــت: در کنار دامپزشــکی سایر 
ارگان ها و نهادها نیز باید نســبت به جمع آوری 
عرضه کنندگان ماهی و آبزیان از سطح خیابان ها 

با این تخلف برخورد کنند.
این گزارش حاکی است حجت ااسام علی 

ابراهیمی پور امام جمعه آبادان هفته گذشته نسبت 
به عرضه آبزیان حرام گوشت در بازار آبادان انتقاد 
کرده و جلوگیری از عرضه اینگونه آبزیان حرام 
گوشت و برخورد جدی با خاطیان در این زمینه 

را خواستار شد.
این گزارش حاکی است از سطح شهر آبادان 
و نیز بازار ماهی فروشــان حاکیســت: برخی 
فروشندگان انواع آبزیان حرام گوشت از جمله 
خرچنگ و ابســتر را با این توجیه که مصرف 
اینگونه آبزیان  اشــکال شرعی نداشته و بعضا 
دارای خواص درمانی نیز می باشــند به فروش 

می رسانند.

20 هزار مسکن در اصفهان 
احداث می شود

20 هزار واحد مسکونی در شــهر جدید بهارستان احداث 
می شود.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت:  این20 هزار واحد مسکونی 
تا پایان سال 99 به بهره برداری می رسد.

محمدرضا احمدی افزود:200 هزار واحد مســکونی تا سال 99 در 
شهرهای جدید ساخته می شود که بهارستان 10 درصد از کل سهمیه 

کشور را دارد.
وی همچنین از آزاد سازی 76 هکتار از اراضی در این شهر خبرداد 

و گفت: ارزش مالی این آزاد سازی ها 150 میلیارد تومان بوده است.
شــهرجدید بهارستان یکی از شــهرهای برنامه  ریزی  شده اقماری 
است که در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان، در مسیر جاده 

اصفهان- شیراز قرار گرفته  است.

همدان- خبرنگار کیهان:
 استاندار همدان گفت: منابع محدود بودجه ای داریم که 
نمی توانیم آن را بین دو هزار پروژه تقسیم کنیم که حاصلی 
نداشته باشد براین اساس منابع را بر روی کارهای مشخصی 

متمرکز می کنیم تا مردم نیز حاصل آن را ببینند.
سید سعید شاهرخی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: 
همه دستگاه های دولتی باید حمایت خود را از صادرات یک میلیارد 
داری امسال به ویژه در بخش های دانش بنیان ماک عمل قرار دهند. 
استاندار همدان افزود: اقدامات موثری برای انتقال پساب فاضاب 
در منطقه اقتصادی جهان آباد انجام شده و مصرف آب استان از 1870 

لیتر در ثانیه به 1600 لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
وی از افتتاح 277 پروژه خانه بهداشت خبر داد و افزود: تکمیل 

44 پروژه باقی مانده را امسال دنبال می کنیم.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
همــدان نیز اظهار کرد: بیش از نیمی از اعتبار موزه های کشــور به 

همدان اختصاص یافته است.
علی مالمیر با بیان اینکه امســال تعداد پروژه  ها در حوزه مرمت 
148 پــروژه بود گفت: حدود 50 پروژه نیز در حوزه زیرســاخت در 

حال انجام است.

معاون توســعه آبزی پروری سازمان 
شــیات ایران گفت: 200 میلیون قطعه 
ماهیان زینتی ســاانه در کشور تولید 
می شود که استان های مرکزی و اصفهان 
رتبه نخست را در زمینه پرورش و تولید 

این ماهیان دارند.
عبدالحی افزود: 90 درصد تولیدات ماهیان 
گرمابی کشور در استان های خوزستان، گیان، 
مازندران و گلستان تولید می شود و 18 استان 
کشور نیز در زمینه تولید ماهیان خاویاری در 

کشور حضور فعال دارند.
وی افزایش تولید میگو به بیش از 40 هزار 
تن در کشــور را از برنامه های سازمان شیات 
ایران در ســال جاری دانســت و گفت: تولید 
این محصول در چهار اســتان جنوبی و استان 
گلستان روند افزایش داشته است. معاون توسعه 
آبزی پروری سازمان شیات ایران یادآور شد: 
جمهوری اسامی ایران در زمینه تولید میگو 
رتبه دهم و در زمینــه تولید ماهیان گرمابی 
رتبه پنجم تا ششم جهان را به خود اختصاص 

داده است.
عبدالحی گفت: افزایش تولید 324 هزار تن 
محصوات آبزی در برنامه ششم توسعه کشور 
پیش بینی شده است که 84 درصد آن در هفت 
استان ســاحلی و افزایش تولید بین یکهزار تا 
هشت هزار تن در هشــت استان غیرساحلی 

انجام می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: 
اجرای  قیر  دولتی  محدود سهمیه  اختصاص 
پروژه های راهسازی استان را کند کرده است.

عباس پورسان اظهار داشت: قیمت اغلب مصالح 
مورد نیاز برای اجرای پروژه های راهسازی در سال 
جاری تحت تاثیر نوسانات قیمت در بازار و همچنین 

سیاست گذاری های اقتصادی قرار گرفته است. 
وی گفت: این مقام مســئول در اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان تاکید کرد: متاسفانه در سال 
جاری قیر مورد نیاز پروژه های ما تامین نشده است. 
پورسان بیان داشت: دولت با رویکرد حمایتی 
سهمیه قیر را به صورت حواله ای در اختیار پروژه های 
راه با قیمت دبی پایه اختصاص داده  اما سهمیه های 
تعیین شده جوابگوی حجم فعالیت های عمرانی در 

راهسازی استان نیست. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: 
این روند باعث کند شدن پروژه های راهسازی شده 
است در صورتی که کارخانه های مختلف تولید قیر 

فعال هستند. 
وی اختافــات ناشــی از بدهــکاری دولت به 
کارخانجــات تولید قیر را دلیل تاخیر در اختصاص 
ســهمیه آن به پروژه ها اعام کرد و گفت: نوسانات 
به وجود آمده در قیمت تهیه و تولید قیر یکی دیگر 
از دایل کند شــدن فعالیت راهسازی در استان و 

دیگر نقاط کشور است. 
وی با اشاره به اینکه نوسانات به وجود آمده باعث 
شده تا خیلی از پیمانکاران تمایلی به ادامه کار در 
پروژه ها نداشته باشند، گفت: تمام تاش ما این است 
که از تمامی ظرفیت های قانونی برای گره گشــایی 

مشکات پیمانکاران استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: 
این شرکت با ساخت بیش از یک هزار و 700 قلم از قطعات و 
لوازم فنی مورد نیاز به خودکفایی 80 درصدی در ساخت و تعمیر 

قطعات مورد نیاز صنعت نفت دست یافته است. 
هوشــنگ صیدالی اظهار داشت: از سال 1384 تاکنون بسیاری از 
قطعات مورد نیاز از سوی متخصصان داخلی ساخته و تعمیر می شود.

وی بیان کرد: این شــرکت هم اکنون مسئولیت تولید صیانتی از 
15 میدان نفتی فعال را با استفاده از 775 حلقه چاه برعهده  دارد.

صیدالی اظهار داشــت: تعمیر و تجهیز قطعات اساسی مورد نیاز 
صنعت نفت با هدف مقابله با تحریم ها و جلوگیری از کاهش تولید نفت 

در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام می شود.
وی با  اشــاره به جایگاه مهم شرکت نفت گچساران در تولید نفت 

کشور گفت: این شرکت به توانایی ساخت پیچیده ترین قطعات مورد 
نیاز این صنعت دست یافته است.

صیدالی تصریح کــرد: متخصصان داخلی ایــن صنعت به دنبال 
داخلی سازی محصوات و قطع کامل وابستگی به خارج هستند.

وی بیان کرد: متخصصان داخلی این شرکت قطعه های مورد نیاز 
صنعت نفت را پس از تحریم شرکت های خارجی، طراحی و ساخته اند.

سرپرســت اداره کل مسکن و شهرســازی استان سمنان، 
گفت: حکم اولیه محکومیت یک پیمانکار مسکن مهر در شهر  
شــاهرودکه حدود 400 واحد مسکونی مورد نیاز مردم را هنوز 

تکمیل نکرده، صادر شده است. 
 حسین دهقان در پاسخ به مشکات شهروندان شاهرودی که عمدتاً 
پیرامون طوانی شدن واگذاری مسکن مهر و مشکات پروژه 560 واحدی 
شرکت صنعت ساختمانی سنگسر در شهرک کوثر شاهرود است، افزود: 
شرکت صنعت ســاختمانی سنگسر دو پروژه با مسکن و شهرسازی در 

شاهرود داشته است.
وی تصریح کرد: 352 واحد مســکونی در یک پروژه به این شرکت 

واگذار شده و پروژه دیگر شامل 560 واحد مسکونی بوده است.
وی اضافه کرد: این شــرکت تعــدادی از این واحدها را تحویل داده 
و حدود 400 واحد از مجموع 912 واحدی که توســط شرکت صنعت 

ساختمانی سنگسر بر عهده داشته، تکمیل نشده و باقیمانده است.
وی تصریــح کرد: به این دلیل که پیمانکار به تعهداتش عمل نکرد 
مراجــع قضایی حکم اولیه بــرای یکی از پروژه هایــش صادر و تعیین 

خسارت کرد.
سرپرســت اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان اضافه کرد: 

طی روزهای آینده با تأیید نهایی، حکم اجرایی می شود.
وی در ادامه داد، گفت: تمام تاشمان را می کنیم تا پروژه های مسکن 

مهر را هر چه زودتر تکمیل و واحدها را تحویل مردم دهیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با  اشاره 
به واگذاری کشت و صنعت مغان و اصرار 
دولت مبنی بــر قانونی بودن فروش آن، 
اظهار کرد: پیگیر تصویب تحقیق و تفحص 
درخصوص قیمت  گذاری این مجتمع بزرگ 

تولیدی هستیم.
صدیف بــدری افزود: با وجود قانونی بودن 
کلیات واگذاری کشت و صنعت مغان ولی در 
قیمت گذاری این مرکز تولیدی شائبه وجود دارد 
و از این رو یکی از ابزارهای رسیدگی به وضعیت 
قیمت گذاری، تحقیق و تفحص در مجلس است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
در مجلس شورای اسامی ادامه داد: کمیسیون 
اقتصــادی مجلس کلیــات تحقیق و تفحص 
درخصوص قیمت گذاری کشت و صنعت مغان 
را تصویب کرده و برای رسیدگی و رای گیری 

مرکز  انقاب  و  دادســتان عمومی 
اســتان خوزســتان خبر منتشره در 
خبرگزاری ها مبنی بر اینکه مدیر عامل 
شرکت هفت تپه متواری است را تکذیب 
کرد و گفت: نامبرده متواری نیست و در 
شورای  زیرمجموعه  کارگروه  جلسات 
تامین که به منظور بررسی و مشکات 
هفت تپه تشکیل می شود در دادستانی 
مستمر  استان خوزستان حضور  مرکز 

دارد. 
عباس حسینی پویاگفت: مدیر عامل شرکت 
هفت تپه در خصوص حل مشکات کارگران و 
پرداخت حقوق معوقه آن ها و همچنین تامین 
منابع مالی برای تعمیر و تجهیز کارخانه تعامل 
خوبی دارد و قول مساعد داده است طی چند 
روز آینــده یک ماه معوقه دیگــر کارگران را 
پرداخت نماید تا کارگران با دلگرمی و روحیه 

مضاعف فصل برداشت نیشکر را از مزارع شروع 
نمایند.

این مقام قضایی در استان خوزستان اظهار 
کرد: همچنین جلساتی به منظور حل مشکات 
تعدادی از بازنشستگان تشکیل شده است که 
نتیجه آن متعاقبا به اطاع کارگران بازنشسته 

خواهد رسید.
وی بــا تاکید بر اینکه آرامش در شــرکت 
حکم فرما اســت و کارگران با همدلی مشغول 
کار هستند، افزود: در صورت مساعد بودن هوا 
برداشــت نیشکر از مزارع از هفته آینده شروع 

می شود. 
دادســتان عمومی و انقاب مرکز اســتان 
خوزستان همچنین گفت: هفته آینده با تشکیل 
جلســه کارگروهی در دادستانی در خصوص 
مشکل نی بران و بازنشستگان بررسی های ازم 

صورت می گیرد.

عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی 
برکت ایرانشهر با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( آغاز شد.
مدیرعامل بنیاد برکت در خصوص ساخت این بیمارستان 
گفت: ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(50 درصد از منابع 
مالی مورد نیاز ســاخت بیمارســتان 540 تخت خوابی برکت 
ایرانشــهر را تأمین و پس از تکمیل آن طی 3 سال، به عنوان 
هدیه  مقام معظم رهبری به مردم استان سیستان و بلوچستان 

تقدیم خواهد کرد.
ســعید جعفری خاطرنشان کرد: هر ســاله مردم زیادی از 
مناطق محروم سیستان و بلوچستان برای دسترسی به امکانات 
درمانی مجبور به عزیمت به اســتان های از جمله کرمان، یزد، 
خراسان رضوی و ... هستند که مشکاتی را برای آن ها به وجود 
می آورد و بهره برداری از بیمارستان برکت ایرانشهر، می تواند از 
سفر مردم محروم این مناطق به استان های همجوار برای دریافت 

خدمات درمانی به طور چشمگیری بکاهد.
وی اظهــار امیــدواری کرد که با احــداث و بهره برداری از 

بیمارستان 540 تخت خوابی برکت
ایرانشهر، شاخص های بهداشــتی و درمانی جنوب استان 

سیستان و بلوچستان ارتقای قابل توجهی یابد.
گفتنی است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از طریق 
بنیاد برکت ســاخت 11 بیمارستان و 4 مرکز درمان سرطان 
را با ظرفیت 2 هزار و پانصد تخت در سراســر کشور در دست 
اقدام دارد که از این تعداد، تاکنون 8 بیمارستان به بهره برداری 

رسیده است.

کرج - خبرنگار کیهان:
شــهردار کرج گفت: وجود معارضین و کمبود نقدینگی 

مهم ترین موانع تکمیل به موقع پروژه بزرگراه همت است.
علی اصغر کمالی زاده به همراه اعضای شورای اسامی شهر در بازدید 
از پروژه پل بیلقــان و ادامه بزرگراه همت اظهار کرد: رفع معارضین 
این پروژه در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گرفته تا شاهد 

تکمیل به موقع آن باشیم.
وی تصریح کرد: این پروژه طبق زمان بندی اعام شــده در حال 
اجراست و برای سرعت بخشی به روند تکمیل نیاز به تزریق منابع مالی 

و اختصاص اعتبار مناسب داریم.
این مســئول افزود: از مسئوان راه و شهرسازی، منابع طبیعی و 
محیط زیست درخواست می شود، برای حل مشکات این پروژه ها با 

جدیت بیشتری اقدام کنند و یاری دهنده شهرداری باشند.
به گفته شهردار کرج، براساس برنامه ریزی های انجام شده بنا بود 
این پروژه در ســال آینده به بهره برداری برسد اما با وضعیت موجود 

زمان دقیقی برای اتمام این پروژه نمی  توان ارائه داد.
کمالــی زاده بیان کــرد: با این اوصاف امید اســت با رفع موانع 
پیش رو و تخصیص اعتبار مناســب این پروژه تا پایان سال 99 به 

بهره برداری برسد.
وی با بیان این که این پروژه ملی است و مسئوان کان باید توجه 
بیشــتری برای تخصیص اعتبارات موردنیاز داشته باشند، بیان کرد: 
امتداد این طرح به سمت جاده چالوس و احداث کنارگذر شمالی شهر 
کرج بخشی از گره های ترافیکی مبادی ورودی استان البرز و کانشهر 

کرج را تعدیل خواهد کرد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دزفول گفت: مسجد جامع تاریخی شهرستان دزفول به علت 
نشت فاضاب آســیب  دیده است و نیاز فوری به تخصیص 

بودجه و مرمت دارد.
»حجت اله آریایی نیا« با بیان این که مســجد جامع دزفول یکی 
از قدیمی ترین مساجد استان خوزستان است که بارها مرمت شده 
است افزود: مشکل اصلی آسیب بخشی از این مسجد، نشت فاضاب 

از کوچه ضلع جنوب شرقی آن است.
رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول تصریح کرد: بارندگی ها برای ما 
مشکل ساز شد و با وجود این که سال گذشته بام این مسجد ایزوگام 
شده بود، اما به این دلیل که کسی به صورت مستمر در آنجا حضور 
ندارد که مراقبت  کند، قســمت هایی نشت پیدا کرده و چند آجر از 
سقف فرو افتاده است. آریایی  نیا در خصوص نشست ستون های ضلع 
شــرقی این مسجد، عنوان کرد: این نشست به دلیل نشت فاضاب 

است که سازمان آبفای دزفول باید پاسخگوی آن باشد.
وی با بیان این که برنامه فاضاب شهری دزفول باید جامع باشد 
تصریح کرد: سال های قبل مقداری برای برنامه فاضاب هزینه کردند، 
اما حدود دو سال است که دیگر اقدامی در این زمینه صورت نگرفته 
است. گفتنی است اولین مسجدی که در دزفول ساخته شده است، 
مسجد جامع این شهر است که در سبک معماری دوره ساسانی بین 

قرن های سوم و چهارم هجری قمری ساخته شده است.
این مســجد تاریخی در سال 1316 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.

آموزش و پرورش بابل متولی ندارد
حــدود دو مــاه پیش رئیس آمــوزش و پرورش بابل با فشــار و 
دخالت های نابجای برخی مجبور به استعفا شد و از آن مدت تاکنون 
بزرگترین آموزش و پرورش شمال کشور توسط معاون مدیرکل اداره 
می شود. با عنایت به نزدیکی امتحانات آیا این اداره با حدود 80 هزار 
دانش آموز، 50 هزار معلم و 500 مدرسه نیاز به رئیس مستقل و بومی 
ندارد. اگر در دورترین مدرسه این شهرستان حادثه ای اتفاق بیافتد چه 

کس یا کسانی پاسخگو خواهند بود؟!
بابل- علی کفایی مهر

خشکسالی در سرهنگچه
روســتای محروم ســرهنگچه از توابع بخش مرکزی شهرستان 
اردســتان )اصفهان( دارای چند رشــته قنات چند صدساله است که 
به علت نباریدن نزوات آسمانی تماما خشک شده اند و خشکسالی و 
زندگی بسیاری را فلج کرده است.محرومیت مالی و معیشتی، بهداشتی و 
فقر اقتصادی، محرومیت طبیعی )خشکسالی 20 ساله( کام همه را تلخ 
کرده است. اهالی روستای مذکور مجبورند با این مشکات دست و پنجه 
نرم کنند. شغل اکثر اهالی روستا کشاورزی بوده که مع ااسف قطب 
کشاورزی به طور کامل فلج شده است. از مقامات عالی و دولتمردان 
بلندپایه مملکتی انتظار می رود برای نجات این مردم دردمند محتاج 
از طریق کمک های باعوض ارائه کمک مالی حتی صندوق های خیریه 

حمایت و تدابیری اندیشیده شود.
اهالی روستای سرهنگچه

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیر هماهنگی ترویج کشــاورزی جهاد 
کشاورزی مازندران گفت: 9 تولیدکننده برتر 

کشاورزی از مازندران نمونه ملی شدند.
مجید بهادری افزود: در ســی و ســومین دوره 
معرفی نمونه های بخش کشــاورزی کشور، استان 
مازندران توانسته رتبه چهارم را در تعداد نمونه های 

بخش کشاورزی کشوری به خود اختصاص دهد.
وی ادامــه داد: مجید تنکابنی از بابل به عنوان 
مرتع دار نمونه، زینب سیدین از چالوس به عنوان زن 
کارآفرین نمونه روستایی، یزدان تجار از چالوس به 
عنوان نمونه صیادی پره شمال، علیرضا کروجی از 
ساری به عنوان پرورش دهنده ماهیان خاویاری در 
منطقه ساحلی احمد سمامی از عباس آباد به عنوان 
پرورش دهنده ماهیان خاویاری در قفس دریا، سید 
رضا ذاکری تبار از میاندورود به عنوان تولیدکننده 
نمونه برنج پرمحصول، مهدی جالی اطربی از نکا 
به عنوان تولیدکننده نمونه محصوات گواهی شده و 
خلیل پیغمبرزاده از محمودآباد به عنوان تولیدکننده 
برنج محلی به عنوان نمونه های ملی انتخاب شدند.

 محیط زیست مازندران قرق شکنی برای 
شکار پرندگان در این استان را ممنوع کرد.

رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران 
گفــت که از این پس محیط زیســت با افرادی که 
قرق شکنی کنند، به صورت جدی برخورد می کند.

کوروس ربیعی یکی از مجازات های قرق شکنی 
را ابطال پروانه شکار اعام کرد و هشدار داد: مجوز 
شــکارچیان دارای پروانه شــکار در صورت انجام 

قرق شکنی باطل می شود.
وی دلیل ممنوع شــدن قرق شکنی را برقراری 
امنیت پروازی بــرای پرندگان بخصوص گونه های 

تحت حفاظت برشمرد.
ربیعی گفت: در فصل شکار سال جاری محیط 
بانان به طور ویژه کارکرد شــکارچیان دارای پروانه 
شــکار را رصد می کنند و با هر اقدام غیرقانونی از 

جمله قرق شکنی با آنها برخورد خواهد شد.
اگر چه قرق شــکنی یک ســنت قدیمی برای 
ترساندن و بیرون راندن پرندگان مهاجر از مزارع و 
تااب ها با هدف آماده کردن زمین جهت کشاورزی 
اســت، ولی این سنت در سال های اخیر به اقدامی 

برای قتل عام پرندگان زمستان گذران تبدیل شد.
قرق شکنی همه ساله در روزهای پایانی حضور 
پرندگان مهاجر در تااب ها و دامگاه ها اجرا می شود. 
در این روش اهالی روستاهای همجوار تااب ها، آب 
بندان ها و زمین های غرقابی دارای پرندگان مهاجر 
دســتکم به مدت یک هفته محل زندگی پرندگان 

صدور حکم محکومیت پیمانکار 
مسکن مهر در شاهرود

پس از 10 ماه تعطیلی
پروازهای فرودگاه یاسوج
 از سر گرفته خواهد شد

استاندار همدان تاکید کرد
اختصاص منابع محدود بودجه 

برای طرح های مشخص 

شرکت نفت گچساران در ساخت و تعمیر 80 درصد قطعات خودکفا شد

نماینده مردم اردبیل در مجلس:
تحقیق و تفحص از قیمت  گذاری کشت و صنعت مغان پیگیری می شود

از نمایندگان مجلس این مسئله در صحن علنی 
مجلس مطرح خواهد شد.

وی درخصــوص درآمد حاصــل از فروش 

کشت و صنعت مغان نیز گفت: پیش پرداخت از 
بابت فروش کشت و صنعت به خزانه دولت واریز 
می شــود ولی قبل از درج آگهی صحبت هایی 

با اســتاندار اردبیل انجام شده تا مابقی درآمد 
حاصــل از فــروش این مجتمــع صنعتی در 
پروژه های زیرساختی استان به صورت تهاتری 

هزینه شود.
وی تصریــح کرد: این امــکان وجود دارد 
کــه درآمد حاصل از فروش کشــت و صنعت 
هر ســاله در قالب بودجه استان لحاظ شود و 
اســتاندار اردبیل نیز قول پیگیری برای تحقق 

این مسئله را داده اند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شــورای 
اسامی بیان داشــت: تاش می کنیم تا پس 
از واگذاری قطعی کشت و صنعت مغان مبلغ 
حاصل از فروش ایــن مجتمع بزرگ صنعتی 
در پروژه های زیرســاختی از جمله ســاخت 
بزرگراه های منطقه مغــان، راه آهن و... هزینه 

شود.

آذربایجان  غربی
 4500 مدرسه کم دارد

دادستان خوزستان:

مدیرعامل شرکت هفت تپه متواری نیست بهره برداری از چهار طرح 
بهداشتی درمانی در کاشان

9 تولیدکننده مازندرانی 
نمونه ملی شدند

استان های مرکزی و اصفهان 
رتبه نخست تولید ماهیان 

زینتی را دارند

فروشندگان آبزیان حرام گوشت در خوزستان تحت پیگرد قرارمی گیرند

قرق شکنی برای شکار پرندگان در مازندران ممنوع شد

را امن نگه می دارند تا بیشترین تعداد پرندگان در 
آنجا جمع شوند. پس از این تمهیدات ، در یک روز 
خاص به صورت دست جمعی به شکار آنها می روند.
در سال های اخیر برای اجرای این سنت عاوه  بر 
شکارچیان منطقه، حتی از افرادی خارج از منطقه 
و استان های دیگر نیز برای حضور در قرق شکنی و 

شکار پرندگان دعوت می شود.

قرق شکنی بیشــتر در ماه های بهمن و اسفند 
انجام می شود. 

بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقدند که 
طرح قرق شکنی مهم ترین علت شکست پروژه حفظ 
و احیای »درنای سیبری« در شمال ایران بوده است 
برای اینکه تمامی نمونه های پرورش یافته این گونه 

در زمان قرق شکنی تلف شدند.

آغاز ساخت بیمارستان
 540 تخت خوابی برکت در ایرانشهر

شهردار کرج:
برای تکمیل پروژه امتداد بزرگراه همت 

نیاز به اعتبار است

نشست ستون های 
مسجدجامع تاریخی دزفول

کمبود قیر اجرای پروژه های راهسازی خوزستان را تاغ های بیابان های سمنان در کوره زغال گیری مازندران
کند کرده است

پرواز فرودگاه یاسوج پس از 10 ماه تعطیلی از سرگرفته خواهد 
شد. به گفته رئیس فرودگاه یاسوج پروازهای این فرودگاه پس از 
وقفه ای چند ماهه از روز جمعه 21 دی ماه از سرگرفته خواهد شد.

پس از اینکه هواپیمای تهران یاســوج در تاریخ 29 بهمن ماه ســال 
گذشته در ارتفاعات دنا ســقوط کرد شرکت هواپیمایی آتا چند روزی 
مسافران را جابجا می کرد تا اینکه این شرکت از پرواز هواپیماهای خود 
به فرودگاه یاسوج سر باز زد و اکنون شرکت هواپیمایی ماهان پروازهای 

خود را از یاسوج به تهران و بالعکس برقرار خواهد کرد.



صفحه 8
دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ 
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چرا موضوع نفوذ را در قالب ســری دوم 
»خــارج از دید« ســاختید و یک مجموعه 

مستقل و با عنوانی جدید نساختید؟ 
بعد از پخش ســری اول »خارج از دید« و به 
خاطر بازخوردهای خوبی که داشت، تصمیم گرفتیم 
این مستند را ادامه دهیم. یعنی به نظرمان رسید 
کــه باید به این هم می پرداختیم که تبعات درگیر 
شدن یک ساله کشورمان با آن اغتشاشات چه بود. 
عیان بود که در أثر این اغتشــاش ها، تحریم های 
همه جانبه ای علیه کشــورمان اعمال شد و ما یک 
ضربه اقتصــادی خوردیم. منتها چیزی که پس از 
خوابیدن غبار فتنه جذابیت داشــت، مطرح شدن 
کلیــدواژه »نفوذ« در بیانات رهبــر انقاب بود. با 
بررســی هایی که انجام دادیم فهمیدیم که اولین 
اتفاقــی هم که در بحث نفــوذ رخ داده، در حوزه 
اقتصــادی اســت. یعنی پس از فتنه ســال 88 و 
تحریم های همه جانبه، وقتی ضربه پذیری اقتصاد 
ایران را مشــاهده کردند، همزمان به سمت نفوذ 
اقتصادی هم رفتند. این جریان هم ابتدا با حضور 
در فضاهای اقتصادی نوین، مثل استارتاب ها شروع 
شــد. بعد هم در دهه 90 فضای فرهنگی کشــور 
دستخوش تغییراتی شد که در نتیجه، حوزه نفوذ 
در حوزه های مختلف گســترش یافت. حوزه هایی 
مثل زن و خانواده، مراجع دینی و به ویژه در حوزه 
رسانه، نفوذ به طور جدی اتفاق افتاده است. ما در 
مجموعه »خارج از دید2«، به طور مصداقی، به نفوذ 
در حوزه های مختلف می پردازیم. این مجموعه 20 
قسمت است که 10 قسمت آن در همین روزها و 10 
قسمت دیگر در زمان دیگری روی آنتن خواهد رفت.
چرا یک مجموعــه در دو زمان متفاوت 

پخش می شود؟
ما ابتدا در 10 قســمت این مجموعه را تدارک 
دیــده بودیم و زمان پخش آن هم برای این روزها، 
یعنی ماه دی تعیین شــده بود. اما وقتی وارد کار 
تحقیق و پژوهش شــدیم، دیدیم که مسئله نفوذ 
بسیار وســیع تر از آن چیزی بود که می پنداشتیم 
و در 10 قســمت نمی شــد حق مطلب را ادا کرد. 
در نتیجه، این مجموعه به 20 قســمت رسید که 
10 قسمت دیگر آن بعدا آماده پخش خواهد شد.

سری اول »خارج از دید« دچار مشکاتی 
شد و گویا به خاطر فشارها، پخش آن مدتی 
به وقفه افتاد. برای سری دوم، چنین مشکلی 

پیش نیامده؟ 
سری قبلی این مجموعه، به موضوعات داخلی 
می پرداخت، حساسیت هم نسبت به آن بیشتر بود. 
تنش های دی سال گذشته نیز مزید برعلت شد تا 
پخش کار دچار وقفه شد. بعد هم آن قدر فشارهای 
بیرونی زیاد شــد که اتفاق صحیحی برای پخش 
آن مجموعه رخ نداد. منتها امســال قضیه متفاوت 
اســت؛ موضوع ســری جدید کار ما نفوذ است و 
حساســیت های داخلی را حداقل به شکل ظاهری 
نــدارد. یعنی وقتی درباره یک جاســوس صحبت 
می کنیم، دیگر کسی نمی تواند ابی کند که درباره 
این موضوع حرف زده نشود یا هیچ کس نمی تواند 
مدعی شود که افشاگری درباره جاسوس ها موجب 
شــکاف اجتماعی می شود و... اما اتفاقی که درباره 
سری دوم مجموعه رخ داده این است که همان هایی 
که سال قبل با پخش »خارج از دید« مخالف بودند 
امسال رویکرد بایکوت خبری را در پیش گرفته اند 
و هیچ خبری درباره این مســتند را در رسانه های 

خود منتشر نمی کنند. 
فکر می کنید دلیل بایکوت فیلم از سوی 
برخی رسانه ها چیست؟ موضوع »خارج از دید 
2« دغدغه امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، 
یعنی فراتر از گرایش های سیاسی، زندگی همه 
مردم به این مســائل وابسته است. پس چرا 
برخی با پرداختن به این مسئله مشکل دارند 

 وقتی کارشناسان و متخصصین کنار می روند، جهت گیری رفتارهای اجتماعی را گروهی به عهده می گیرند 
که شناخت درستی از مسائل ندارند. بخشی از این گروه های اجتماعی »سلبریتی ها« هستند و گاهی در بسط و 
گسترش یک سری شایعه و اخبار جعلی یا ضریب دادن به یک تصمیم  اشتباه مؤثر واقع می شوند. »سلبریتی ها« 
با ارائه الگوها و مدل های نامناسب زندگی، احیای تفکرات ناملموس و آلوده غربی و تصویرسازی های نادرست 
می کوشــند خودشــان را ناجی بشــریت معرفی کنند، اما واقعاً چقدر یک »سلبریتی« دلش برای جامعه اش 
ـ ایرانی دارد؟ این روزها وقتی حمله تروریستی  می سوزد؟ چقدر دغدغه فرهنگ و احیای ارزش های اسامیـ 
به چابهار می شود و یا مشکات عدیده ای به لحاظ معیشتی و اقتصادی برای مردم پدید می آید؛ آنها کجایند؟

یک نکته قابل تأمل شــنیدم که »جواد شــمقدری« درباره »سلبریتی ها« گفت که باید مردم آنها را کنار 
بگذارند و ما به یک فرهنگ ســازی برای ارتقاء آگاهی مردم نســبت به این عناصر فعال رســانه ای که بیشتر 
آمال شان توجه به مدهای روز و دغدغه اصلی شان افزایش فالوورهایشان است، نیاز داریم. این کنار گذاشتن و 
آزرده شدن مردم از رفتارهای »سلبریتی ها« در موضوع اظهارات سام درخشانی درباره به دنیا آوردن فرزندش 
در کانادا مصداق پیدا کرد، جایی که او روی آنتن زنده تلویزیون همچنانکه بارها خودش را شریک مشکات 
اقتصادی و معیشــتی مردم می دانســت به یک باره گفت: »هدیه ام به فرزندم به دنیا آمدن در کانادا بود.«، این 

حرف قدری مخاطب  را آزرده کرد که؛ مگر به دنیا آمدن در وطن ایرادی دارد؟
این ها گوشــه ای از رفتارهای »سلبریتی ها«ست. اینکه یک موضوع بی اساس را در بوق و کرنا می کنند و 
توهم دارند که هرچه می گویند چه  اشتباه، چه جعل و چه کذب را همه باور می کنند. چون »سلبریتی« کسی 
اســت که به خاطر زیبایی، صدا و بازی قشنگ در عرصه های مختلف اما بیشتر در عالم هنر به یک شخصیت  
خاص تبدیل می شود؛ به خاطر این امکانات و منحصر به فرد بودن مورد توجه قرار می گیرد و کم کم احساس 
می کند منشأ حق است. اینجاست که این ضریب را می گیرند و به خودشان اجازه می دهند درباره هر موضوعی 

اظهارنظر و حتی اعمال نظر کنند.
»سلبریتی ها« بعضاً در حوزه هایی ورود می کنند که هیچ تخصص و آگاهی نسبت به آن حوزه ندارند اما 
دست به اتفاقات عجیبی می زنند، مثًا یک نقاشی کشیده می شود که قابی است، یا یک »سلبریتی« نمایشگاه 
عکس برپا می کند و از مقامات سیاسی وقت هم امتیاز می گیرد یا کنسرت برگزار می کند که هیچ تخصصی 
نسبت به هنر موسیقی ندارد، درباره آسیب شناسی اجتماعی اظهارنظر می کنند، برای زلزله زدگان اعتبار جمع 
می کنند ولی سندی ارائه نمی شود که این پول ها به دست زلزله زدگان رسید یا خیر، این توهم همه جانبه را 
دارند که هم خودشان را حق می دانند و هم متأسفانه اظهارنظر و حتی اعمال نظرشان را مطلوب می پندارند.

رسانه هایی که باعث معروف شدن این »سلبریتی ها« می شوند سعی می کنند به ازای شهرت، از آنها امتیاز 
بگیرند و در برنامه هایشان استفاده کنند. برنامه ای که دیده نمی شود یک هنرپیشه معروف دعوت می کند تا 
یک گفت وگو با وی انجام دهد. یا استفاده دیگر رسانه از این »سلبریتی ها« اعتبار بخشیدن به یک جریان و 
فضایی است که برای تبلیغ آن از این ها استفاده می کند، به یک عبارت، مابه ازای آن شهرت، ارزش افزوده شان را 
با این نوع اقدامات باید بپردازند. البته در این مسیر آنها هم نسبت به رسانه ملی و سینما برای تداوم دیده شدن، 

نیاز دارند. این چرخه، چرخه نامرغوبی است که به معروفیتشان افزوده می شود. 
اما مناســبت این صحبت ها چیســت؟ ماجرا از این قرار اســت که »رامبد جوان« به اندیشه ورزی وزارت 
ارتباطات دعوت می شود تا درباره فضای مجازی و سلبریتی های وابسته به این فضا صحبت کند. او خودش را 
مخلص سلبریتی های فضای مجازی معرفی می کند و یک کنایه تند به رسانه های انحصاری حکومت می زند. 
مثًا می گوید: »از آنجایی که رســانه هایی مثل رادیو و تلویزیــون همواره در انحصار حکومت بوده اند و هیچ 
ابزار دیگری در اختیار ســایر افراد که ممکن اســت قابلیت های زیادی هم داشته باشند نبوده، طبیعی است 
رسانه های اجتماعی مورد اقبال عمومی قرار می گیرند. در این میان وقتی سال ها این رسانه حکومتی با مواضع 
و ارزش هایی که دارد معیار یک رسانه می شود، طبعاً وقتی در رسانه های اجتماعی به برخی از این مواضع و 
ارزش ها اهمیتی داده نمی شود، این افراد مورد انتقاد قرار می گیرند. در حالی که معتقدم همه آدم ها می توانند 

هر چه می خواهند بگویند و افراد می توانند انتخاب کنند که دنبال آنها بروند یا نه«.
یا در جای دیگری این چنین  اشاره دارد که: »اان دوره ای است که تفکر حکومتی باید عقب نشینی کند 
تا مردم حداقل در فضای مجازی در همه زمینه ها تصمیم بگیرند و حکومت فکر نکند که او باید به عنوان یک 
دانای کل در همه موضوعات ورود کند؛ البته قطعا این موضوع آسیب ها و قربانی هایی هم خواهد داشت؛ اما 

باید از این مرحله گذر کرد تا مردم خودشان به اندیشه برسند و پای مسئولیت هایشان بایستند.«
شاید رامبد جوان نمی بیند که چقدر فضای مجازی باعث شده تا پست های فان خانم و آقای به اصطاح 
هنرمند ما به مبلغ 240 میلیون تومان بفروش برســد یا برخی به همین واســطه فالوورها »استار« سینما یا 
تلویزیون شده اند و یا حتی در همین تلویزیون خودمان بازیگری و اجرا می کنند. خود همین برنامه »خندوانه« 

و اجرای شما)رامبد جوان( تحت الشعاع فضای تجاری همین »مجاز« است. 
این ها که همیشــه لق لقه  زبان شــما و امثال شــمایی بوده که از قَِبِل همین حکومت برج و بارویی برای 
خودتان ســاخته اید و در همین حکومت به شــما اجازه اجرای تلویزیونی و همجواری با خسرو شکیبایی در 
سریال »خانه سبز« را دادند حاا این طور می گویید شاید جو ّزده  فضای سلبریتی بودنتان یا حضور در جمع 
روشــنفکری و تاب و تِب دیدن خبرنگاران شــده اید. هرکدام از این موقعیت ها هم برایتان پیش آمده اما یک 

قدری نمک شناسی جای دوری نمی رود. 
رامبد جوان بگوید و هر سلبریتی دیگر، شنیدن و پاسخ دادن و موضع گرفتن کار سلبریتی ها نیست چون 
این ها از پَِس همان هنرهای نمایشــی و مشکات شخصی و خانوادگی شان بربیایند کار بزرگی کرده اند. چرا 
که می بینیم بســیاری از همین مدعیان آزادی و آزادگی و بالندگی و درست زندگی کردن، مروری بر زیست 

خودشان بیندازیم فاجعه آور است.
امیررضا سجادیان

تلویزیون پس از دوره ای رکود در نمایش سریال های جدید، به 
تازگی به پخش مکرر و بی وقفه سریال های جدید رو آورده است. 
آثاری که البته به ضعف هایی هم دچار هستند و باید آسیب شناسی 
شوند. در این مطلب، دو سریال »نجوا« و »بی قراری« هدف نقد 

و ارزیابی قرار گرفته اند.
مادرانه با داستانی غیرواقعی!

شبکه دو سیما شبکه ای اجتماعی و خانواده محور است و لذا 
مدیران و دست اندرکاران این شبکه درپی تهیه و تولید سریال ها 
و برنامه هایی هستند که با موضوعات خانوادگی تهیه و تولید شود. 

مسیراشتباهسلبریتیها
وآدرسغلطرامبد!

نگاهی به دو سریال پخش شده از سیما

دربیقراری
نجوا »بی قرار« نیز با ســوژه ای خانواده محور به نمایش درآمد. سریالی که 

با حال وهوای عاطفی و احساســی به مسائل خانوادگی پرداخت اما به 
خاطر ضعف های ساختاری و داستانی، محصول موفقی ارزیابی نمی شود.

»بی قراری« اگرچه تاش کرده که مسائل و مشکات خانواده هایی 
از دو قشــر ضعیــف و متمول را در یک قاب نشــان دهد و همچنین 
تفاوت های این دو قشر را از هم تفکیک کرده و مخاطبان را به قضاوت 
دعوت کند. این مجموعه فضایی را به وجود آورده تا حس مادرانه را در 
دو تراز متفاوت برای تماشاگران به نمایش دربیاورد، مادری که واقعی 
اســت و بچه را به دنیا آورده و همچنین مادری که علیرغم اینکه مادر 
واقعی نیست اما عاشق هانیه است و در پرورش و شکل گیری شخصیت 
بچه نقش اصلی داشــته و وابستگی های مادر و فرزندی او را عین مادر 

واقعی نشان داده است.
 سناریوی این سریال علی رغم اینکه داستان گیرایی دارد اما در مسیر 

تولید به فیلم نتوانسته به شفافیت های ازم دست پیدا کند.  
بنابراین » بی قراری« نگاه موشــکافانه بــه محیط گرم وصمیمی 
خانواده های ایرانی دارد و به نوعی می خواهد پیوند های عاطفی محکم 
را در درون خانواده ها با هرمعیاری نشــان دهد. نقطه قوت این سریال، 

ایجاد حس مادرانه است.
با این حال آنچه در این ســریال از آغاز تا پایان دنبال شــد، تکرار 
مکررات بود؛ چون قبل از این هم شاهد پخش آثاری با این موضوعات 
از تلویزیون بوده ایم. اما این ســریال هم در باز گویی قصه اش به دنبال 
خیال پردازی است و خیلی از مواردی که دراین سریال رخ می دهد به 

دور از واقعیات جامعه ماست. 

پرداختن به دختــری به نام هانیه در یک خانواده متمول که خود 
فرزنــدی ندارند و هانیه را درپس یک ماجرای پشــت پرده خریداری 
کرده و به فرزندی قبول کردند در مسیری دنبال می شود که مخاطب 
با تماشای آن دچارسردرگمی می شود. قابل باور نیست که پدرخوانده 
هانیه به راحتی و بدون اینکه پلیس را در جریان ماجرا قرار دهد مبالغ 
هنگفتی را دراختیار تهدیدکنندگان و تبهکاران قرار دهند. و از وحشت 

و اظطراب به فرانسه مهاجرت کنند!
از طرفــی هم ورود پلیس به ماجرا در یک فضای بی روح و ضعیف 
دنبال می شود و برعکس چهره تبهکاران مصمم تراز پلیس نشان داده 
شده است. باید گفت که سریال » بی قرار« نتوانسته بازگو کننده تاش 
جدی  پلیس برای مخاطب باشــد. همچنین حضور رعنا در این فضای 
مسموم که شاید به زعم فلورا سام کارگردان این سریال، نوعی همکاری با 

تبهکاران تلقی می شود مخاطب را سردرگم می کند. موضوعی که موجب 
کاهش تاثیرگذاری قصه سریال شده است.

تولید و ســاخت ســریال هایی با محتوای اجتماعی و به خصوص 
خانواده کار آسانی نیست و اصوا فیلمنامه نویس و کارگردان این چنین 
ســریال هایی باید در مسیر کار خود حتما از کارشناسان علمی و روان 

شناسان بهره ببرند.
نجوا؛ گنگ و نامفهوم

»نجوا« ســریالی با روایتی چند وجهی در حدفاصل مرگ و زندگی 
و با ترســیم دغدغه های زندگی امروزی آدم ها در کان شهرها در قاب 
شــبکه یک سیما نشســت .اما دور بودن فضا، داستان و شخصیت های 
ســریال با جامعه و زندگی روزمره مردم باعث شد تا به هدفش نرسد. 

چون مخاطب خودش را در فضایی نامأنوس می بیند.
جال شایان مرد قصه این مجموعه که به روایت کارگردان درادامه 
این سریال حذف می شــود. از نگاه بازیگران و روایت قصه سریال، سه 
دوستی که از این دنیا رخت بربسته اند ماجرای سریال را وارد فاز جدیدی 
می کند. فروغ ، همسر جال که حاا تنها مانده و می بایست به تنهایی 
کارهای همسرش را ادامه دهد خود بخش تازه ای از داستان این مجموعه 

می شود که مخاطب را به فضای جدیدی می  برد. 
درادامه داستان این مجموعه دوست نزدیک جال که به نظر می رسد 
هنوز مرگ او را باور ندارد و همچنان وفادار به جال و زندگی اش هست 
تاش می کند که از اموال و داشته های جال حراست کند و البته بدش 
هم نمی آید که به اموال جال شایان دسترسی پیدا کند. او سعی دارد 
که در زندگی جال کنجکاوی کند و به همین خاطر در تاش اســت 
که به نوعی به فروغ، همســر جال نزدیک شــود و برای حفظ اموال و 

داشته های جال به وی کمک نماید.
در مضامیــن مفهومی این مجموعه، کارگردان تاش می کند که با 
ایجاد یک فضا در باور و خیال کاراکترهای قصه به نوعی با طرح مرگ 
جال و مفهوم بخشیدن به آن، فضای جدیدی را شکل دهد و موضوع 

روح را تجســیم بخشد تا نشــان دهد روح همواره در همه مراحل 
زندگی حاضر اســت. در ادامه هم می بینیم آدم های طمع کار قصه 
که دراندیشه زراندوزی و سرگرم پول درآوردن از مسیرهای خاف 
هستند، دچار کابوس، پوچی و ولنگاری می شوند و از زندگی واقعی 
دور هستند. همچنین در این سریال مفهوم زندگی خوب از نگاه زنی 
که علیرغم عشق به فرزندش اما به خاطر توجه به دغدغه های زندگی 
ماشینی مجبوراست عایقش را زیرپا بگذارد نشان داده شده است. 
مشکل اصلی »نجوا« این است که روند قصه این سریال به گونه ای 
پیش می رود که مخاطب نمی تواند آن سوی ماجراها را به روشنی 
درک کند. این ســریال برای تماشاگران قدری کسل کننده به نظر 
می رســید و در تفهیم داستان آن هم دقت ازم به کار گرفته نشد. 
چنانچه اگر بیننده سریال، یک قسمت را از دست بدهند، برقراری 

ارتباط با آن دشوار می شود.
 هرچند در این مجموعه تاش شده با زبان تصویر، مفاهیم تبیین 
شود اما واژه ها و کام گفتاری این سریال هم بقدری پیچیده و در 
برخی ســکانس ها نامفهوم است که مانع شده تا مخاطب به عمق 
داســتان نزدیک شــود. چه خوب بود عوامل سازنده این سریال با 
زبانی ساده و مفهومی تر جان کام را برای بیننده توجیه می کردند.  
رسول شمالی ورزنده

مهدی نقویان، کارگردان مجموعه مستند »خارج از دید ۲« در گفت وگو با کیهان:

اسنادارتباطبرخیرسانهها
باسرویسهایبیگانهرافاشمیکنیم

آرش فهیم

* در ذهن برخی، جاسوس و 
نفوذی یادآور فیلم های هالیوودی 

مثل جیمزباند است که طرف 
با ماشین عجیب و غریب از راه 

می رسد و طی عملیاتی هزار نفر را 
می کشد و کارهای محیرالعقولی 

انجام می دهد! این یک تصور خام 
است که از کار رسانه ای غرب 

نشأت گرفته. اگر قرار باشد که 
همه بفهمند یک نفر جاسوس یا 

نفوذی است که دیگر جاسوس و 
نفوذی نمی شود!

مهدی نقویان پس از تولید بخش اول »خارج از دید« با محوریت واکاوی فتنه سال 88 در سری دوم این مجموعه به 
مسئله »نفوذ« به عنوان ادامه فتنه پرداخته است. »خارج از دید 2« به خاطر افشاگری درباره پشت صحنه برخی از 
جریان ها و فعل و انفعاات سیاسی کشور، یک مجموعه مستند غافل گیر کننده است. مهدی نقویان ، کارگردان این 

مستند وعده داده که در دو قسمت پایانی این مجموعه که روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته از شبکه سه 
پخش خواهد شد، اسناد و اطاعاتی درباره روابط و همکاری های برخی از عوامل روزنامه های زنجیره ای با
 سرویس های بیگانه ازجمله ایمیل های رد و بدل شده آنها فاش خواهد شد. وی حتی از معرفی برخی از

 نیروهای شبکه های ماهواره ای ضدایرانی که با اسم مستعار در بعضی از روزنامه های داخلی مطلب می نویسند
 نیز در این دو قسمت خبر داد.

به همین مناسبت با کارگردان این مجموعه مستند، گفت وگو کردیم.

در این مجموعه نشان می دهیم که اغلب دوتابعیتی ها »نفوذی« هستند

* در دو قسمت پایانی این مجموعه که 18 و 19 دی روی آنتن 
خواهد رفت، اسنادی به نمایش درمی آید که نشان می دهد برخی از 

عوامل و خبرنگارهای رسانه هایی که اصطاحا به آنها اصاح طلب گفته 
می شود به شدت درگیر و آلوده مسئله نفوذ هستند. حتی فاش می کنیم 
که سردبیر دو روزنامه مهم این جریان، چه سر و سری با سرویس های 

بیگانه دارند. یعنی در این حد مصداقی و اسنادی کار کردیم که 
ایمیل های رد و بدل شده آنها با خارج از کشور را نمایش می دهیم.

و بایکوت می کنند؟
بااخره بحث نفــوذ در فضایی جدا از خود ما 
نیســت و در درون خود جمهوری اســامی اتفاق 
می افتد. این باعث سخت شدن کار می شود. یعنی 
می بینیم در حوزه مطبوعات با مجوز وزارت ارشاد 
نفوذ می کنند، حتی در عرصه های دینی و مذهبی 
ما نفوذ اتفاق افتاده است، در فعالیت های اقتصادی 
هم همین طور. وقتی ما به این مسئله می پردازیم، 
جریان رسانه ای بایکوت کننده متوجه می شود که 
خودشــان درگیر این ماجرا هســتند و با بایکوت 
خبری سعی می کنند به این موضوع پرداخته نشود. 
پس معلوم است که در »خارج از دید2« به 
مسئله نفوذ در رسانه های داخلی هم پرداخته 

شده است؟
بله، اتفاقا دو قســمت پایانی این مجموعه که 
روزهای ســه شنبه و چهارشــنبه )18 و 19 دی( 
روی آنتــن خواهد رفت به این مســئله اختصاص 
دارد. این دو بخش، اســناد و مدارکی درباره پشت 
پــرده نفوذ در عرصه رســانه را به طــور عینی و 
مصداقی نشان خواهیم داد.همچنین مسائلی درباره 
رســانه های بیگانه، ماجرای نازنین زاغری، شبکه 
بی بی ســی فارســی و... در این دو بخش، اسنادی 
بــه نمایش درمی آید که نشــان می دهد برخی از 
عوامل و خبرنگارهای رســانه هایی که اصطاحا به 
آنها اصاح طلب گفته می شــود به شدت درگیر و 
آلوده مسئله نفوذ هستند. حتی فاش می کنیم که 
سردبیرهای دو روزنامه مهم این جریان، چه سر و 
سری با سرویس های بیگانه دارند. یعنی در این حد 
مصداقی و اسنادی کار کردیم که ایمیل های رد و 
بدل شده آنها با خارج از کشور را نمایش می دهیم. 
ایــن را هم خواهیــم گفت که برخــی از عوامل 
رسانه های ضدایرانی، با اسم مستعار در روزنامه های 
اصاح طلب، یادداشت می نویسند! ما همه این ها را 
با اسم و هویت واقعی آنها فاش می کنیم. امیدوارم 

که حذف نشوند!
چــرا برخی از موضوعــات را مبهم رها 
کرده اید؟ مثا در قســمت اول به نقش یک 
اما  می شود،  اقتصادی اشاره  نفوذ  در  آقازاده 

هیچ اسمی از او نمی آید.
یک سری محدودیت های حقوقی باعث شد تا 
نتوانیم به طور کامل پشت پرده ها را نشان دهیم، 
چون به داخلی ها بر می گردد. بااخره برخی از چیزها 
واضح و مبرهن است اما هنوز پرونده شان به نتیجه 
نرسیده و در حد اتهام هستند، برای همین با دقت 
جلو می رویم که مشــکلی پیش نیاید. اما در کل، 
چیزی کم و کسر ندارد و هر چه هست را می گوییم. 
اما می شــد به صــورت عریان تر هــم به مصادیق 
پرداخــت که به خاطر محدودیت های سیاســی و 
حقوقــی امکان پذیر نبود. امــا همین مجموعه پر 
از اطاعات و اســناد پشت پرده است که برای هر 

مخاطبی، می تواند جذاب باشد. 

وقتی حــرف از جاسوســی و نفوذ زده 
می شود، مسئله اتهام زنی و توطئه توهم هم 
به میان می آید. آیا مســتند شما هم به این 

چیزها آلوده شده؟ 
اتفاقــا یکــی از نقدهایی که حتــی برخی از 
خودی ها گاهی به ما وارد می کنند این است که به 
ما می گویند، چرا یک نفر را به این سادگی، به نفوذی 
و جاسوسی متهم می کنید؟ در صورتی که به نظرم 
این افراد هنوز تصور و تعریف درســتی از مسائلی 
چون جاسوســی و نفوذ ندارنــد. در ذهن برخی، 
جاسوس و نفوذی یادآور فیلم های هالیوودی مثل 
جیمزباند است که طرف با ماشین عجیب و غریب 
از راه می رسد و طی عملیاتی هزار نفر را می کشد و 
کارهای محیرالعقولی انجام می دهد! این یک تصور 
خام اســت که از کار رسانه ای غرب نشأت گرفته. 

اگر قرار باشد که همه بفهمند یک نفر جاسوس یا 
نفوذی است که دیگر جاسوس و نفوذی نمی شود! 
یعنی فرد نفوذی باید به قدری نرم کار کند که هیچ 
کس متوجه او نشود. پیچیدگی موضوع این است که 
گاهی فردی که در کنار ما زندگی می کند و ظاهرا 
مشغول خدمت اقتصادی و فرهنگی است، نفوذی 
است. ضمن اینکه مفهوم نفوذ با جاسوسی تفاوت 
دارد و یک پله پیچیده تر و نرم تر است. یک جاسوس 
ممکن است ســندی را به جایی منتقل کند و رد 
پایی از خود به جا بگذارد، اما نفوذی، مخفیانه تر کار 
می کند و حتی همان رد پای کوچک را هم ندارد. 
نفــوذ در اصل، فکر آدم ها را تغییر می دهد. خیلی 
از افرادی که به عنوان عامل نفوذ معرفی می کنیم، 
دوتابعیتی بوده و در کشــورهای دیگر شــهروند 
هستند و به بهانه هایی داخل ایران می آیند و مدتی 
فعالیت می کنند؛ ارتباطات آنها با آن طرف دنیا را 
نشــان می دهیم؛ مثا با وزارت امور خارجه آمریکا 
کار می کنند و مستقیما نیز پول به حسابشان واریز 
می شود. با اسناد و مدارک و عکس ها، این را نشان 
می دهیم. یکی از کارهــای محوری نفوذی ها این 
است که ســبک زندگی غربی را ترویج می کنند. 
بعد وقتی این ها را می گوییم، برخی می پرسند که 
این شد جاسوس؟ در صورتی که شما برعکس این 
ماجرا را تصور کنیــد؛ فرض کنید یکی از اعضای 
نهادهای حکومتی ایران برود در آمریکا مستقر شود، 
دوتابعیتی هم باشد -هم ایرانی و هم آمریکایی- و 
بعد هم از نهادهای حکومتی جمهوری اسامی مثل 
نیروی قدس سپاه به حساب او پول واریز شود و در 
آن کشور شبکه سازی کند، در رسانه هایشان نفوذ 
یابــد و حتی در انتخابات آنها هم دخالت کند. در 
این شرایط، چطور می توان انتظار داشت که دولت 
آمریکا از وی به عنوان شهروند آن کشور دفاع کند؛ 
اصا چنین چیزی امکان پذیر و قابل تصور است؟ اما 
این اتفاق در کشور ما در حال رخ دادن است؛ یعنی 
برخی تابعیت دوگانه دارند، از پنتاگون یا نهادهای 

مشابه آن در غرب حقوق ماهیانه دریافت می کنند، 
به رسانه ها وارد می شوند و در انتخابات هم فعالیت 
تخریبی انجام می دهند. خوب، چطور می توان چنین 

فردی را نفوذی ندانست؟
امیدواریــم با پخش »خارج از دید 2« حداقل 
تصور ذهنی برخی از افراد درباره نفوذ و جاسوسی 
ترک بردارد. البته این قضیه حتی در سطح مدیران 
عالی رتبه هم هست و برخی از آنها دوتابعیتی هستند 
و عده ای می پرسند که چه اشکالی دارد که یک نفر 
دوتابعیتی باشد. درصورتی که ما با اسناد و مدارک 
نشان می دهیم که اغلب دوتابعیتی ها نفوذی هستند 
و چه کارهایی می کنند.نکته قابل توجه این است 
که اغلب این افراد نیز باهوش هســتند و ســطح 
علمی باایی دارند و روابط عمومی شــان نیز قوی 
است. فکر نکنید نیروهای نفوذی، افراد بی دست و 

پا و کم سوادی هستند. 
در این مجموعه، خیلی صریح به دولت های 
پس از جنگ حمله کرده اید. این هم کم سابقه 

به نظر می رسد.
به نظرم فیلم مســتند و به طور کلی، رسانه ها 
باید صراحت داشته باشند. در ذهن ما جا انداخته اند 
کــه صریح بودن باعث رنجیدن عــده ای یا ایجاد 
شکاف سیاسی و اجتماعی و... می شود و اان وقت 
وحدت است؛ بله ما هم جان خود را برای وحدت 
مردم ایران می دهیم، اما اگر شــبهه ها را برطرف 
نکنیم، شکاف ها عمیق تر خواهد شد. چون شبهه 
مثل گلوله برف اســت؛ هــر چه می غلتد و جلوتر 
می رود، بزرگ تر می شــود. اگــر به وحدت اعتقاد 
داریم باید با برطرف کردن شــبهات، شکاف های 
اجتماعی را ترمیم کنیم. در »خارج از دید« یک و 
دو نیز همین هدف را داریم. نگاهمان نیز نمی خواهم 
بگویــم بی طرفانه بلکه انقابی اســت اما جناحی 
نیست و قصد جسارت و بی احترامی به کارگزاران 
نظام را نداریم. هر کسی در جای خودش زحمت 
می کشد قابل احترام است، اما اگر نقدی هم باشد 
ما با صراحت و به زبان رســانه می گوییم. تعارف 
نداریم، در برخی برهه ها مثا در دولت موسوم به 
اصاحات، نفوذ بیشتر اتفاق افتاد. امیدواریم با این 
صراحت، بخشی از مشکات کشور حل شود. مسائل 
باید بدون پیش فرض و قضاوت اولیه بررسی شود 

و ببینیم که ریشه مسئله کجاست. 
ممنون از اینکه در این گفت وگو شرکت 
کردید. در پایان اگر حرفی باقی است بفرمایید.

سال قبل اگر به نحوه پخش »خارج از دید« 
انتقاداتی بود اما امسال صداوسیما واقعا پای کار 
آمد. باید هم از علی عسگری رئیس رسانه ملی و هم 
از مرتضی میرباقری معاون سیما به خاطر حمایت 
از این کار تشکر کنم. همچنین باید از جسارت علی 
فروغی، مدیر شبکه سه که بهترین زمان ممکن 
را بــه پخش این مجموعه اختصاص داد تقدیر و 
تشکر  کنم. امیدوارم این أثر مورد توجه قرار بگیرد.



به یاد شهید ابوالقاسم خادمی
از والیت فقیه، حمایت کنید

شــهید ابوالقاســم خادمی متولد اولین روز از 
فروردین ماه سال 1349 بود. وی تحصیات خود را 
تا سال دوم دبیرستان در رشته علوم تجربی ادامه داد. 
سال 1365 بود و عشق به دفاع از وطن ابوالقاسم را 
به عضویت در بسیج دعوت کرد و او راهی جبهه شد. 
سرانجام سرباز 18 ساله خمینی کبیر، در چهارمین 
روز از تیرماه سال 1367 در نبرد با مزدوران بعثی در 

جزیره مجنون به شــهادت رسید. فرازی از وصیت نامه شهید: شما ای خواهرانم 
با حفظ حجاب اسامی تان مشت محكمی به دهان یاوه گویان بزنید. پیام من به 
برادران و خواهرانم این است که با انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و 
مكروهات تقوای خویش را حفظ و پاسدار انقاب و اسام باشید. هوشیار باشید 
و کمر بربندیــد و گوش بفرمان رهبر عظیم الشــأن امام خمینی»ره« باشید. از 
نیروهای اصیل انقاب و متعهد به انقاب اسامی هم چون روحانیت عزیز اسام 

که در رأس همه این ها والیت فقیه حاکمیت دارد حمایت کنید.

حدیث دشت عشق

ورزشی

تعویق اردوی استقال به خاطر مشکات مالی
در حالی که تمرینات بســیاری از تیم ها برای نیم فصل دوم آغاز شــده 
اســت اما وضعیت شروع تمرینات اســتقال هنوز مشخص نشده است. در 
شــرایطی که طبق اعام سایت باشگاه استقال قرار بود تمرینات این تیم از 
روز شنبه)15 دی ماه( برای نیم فصل دوم آغاز شود اما این اتفاق نیافتاد و به 
نظر می رسد مشكات مالی باعث شده تا بازیكنان استقال شرکت در تمرین 
این تیم را تحریم کنند. البته این به تعویق افتادن تمرین در حالی رخ داد که 
دیر رســیدن شفر را بهانه کردند اما زمان دقیق برای شروع دوباره تمرینات 
از سوی باشگاه استقال رسانه ای نشده است.همچنین بازیكنان استقال که 
قرار بود روز جمعه در تســت پزشكی باشگاه برای نیم فصل دوم حضور پیدا 
کنند اما بسیاری از آن ها در این تست شرکت نكردند. به نظر می رسد بحران 
مالی در اســتقال جدی تر شده و بسیاری از بازیكنان این تیم بخش زیادی 
از قراردادهای شان را دریافت نكرده اند. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که 
استقالی ها قرار بود بنا به گفته  فتحی، دیروز برای برگزاری اردوی خارجی به 
قطر سفر کنند اما هنوز خبری از زمان این سفر اعام نشده و به نظر می رسد 
زمان آغاز این اردو برای یكی دو روز اخیر به تعویق بیافتد.البته امیرحسین 
فتحی سرپرست باشگاه استقال به شدت به دنبال منابع مالی برای پرداخت 
معوقه های بازیكنان و برگزاری اردوی دو هفته ای این تیم در قطر اســت. با 
این حال ناراحتی بازیكنان استقال از بدقولی مدیران این تیم جدی به نظر 
می رسد و هنوز هم باشگاه استقال به دلیل مشخص نبودن حضور بازیكنان 
در تمرینات این تیم، زمان شــروع مجدد تمرینات را به صورت رسمی اعام 

نكرده است.
قطع همکاری تراکتورسازی با مدیرعاملش

مدیرعامل تراکتورسازی از سمت خود در این باشگاه کنار رفت.با توجه 
به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت و با توجه به 
شغل دیگر دکتر اسدی، با تصویب هیات مدیره باشگاه از مدیرعاملی باشگاه 
تراکتورســازی خداحافظی کرد. هیات مدیره باشــگاه تراکتورسازی ضمن 
قدرانی و تشــكر از زحمات دکتر اسدی، همكاری او را با این باشگاه خاتمه 
داد. مدیرعامل بعدی تراکتورسازی در روزهای آینده مشخص می شود. طبق 
اعام هیئت مدیره تا تعیین مدیرعامل جدید باشــگاه، عباس الیاسی رییس 

هیئت مدیره باشگاه تصدی امور باشگاه را بر عهده خواهد داشت.

* در دومیــن روز از هفدهمین دوره رقابت های فوتبال جام ملت های آســیا 
بعدازظهر دیروز تیم های اســترالیا و اردن به مصاف هم رفتند که طی آن تیم 
قرمزپوش غرب آسیا برابر مدعی قهرمانی به برتری یک بر صفر رسید. در این 
دیدار اناس بنی یاســین در دقیقه ۲7 با ضربه سر دروازه استرالیا را باز کرد و 
در ادامه مردان ســرزمین کانگورو هر چه تاش کردند با وجود موقعیت های 
زیادی که داشتند نتوانستند به گل تساوی دست پیدا کنند. در نیمه دوم تیم 
گراهام آرنولد حتی دقیقه 86 توسط اروین به گل رسید اما داور آن را آفساید 
و مردود دانست. تیم ملی فوتبال استرالیا قهرمان شانزدهمین دوره رقابت های 
جام ملت های آسیاســت که در کشــور خودش توانست این عنوان را در سال 

۲۰15 به خود اختصاص دهد.
*کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران پیش از نخستین دیدار تیم ملی 
در جام ملت های آسیا مقابل تیم ملی یمن گفت: برای ما نه تنها بازی با یمن 
مهم اســت بلكه تنها مطلبی که روی آن تمرکز داریم، بازی با یمن است.باید 
اســتحقاق پیروزی مقابل یمن را داشته باشــیم و در روز بازی این موضوع را 
نشان دهیم.هیچ تیمی کارت اعتباری برای پیروزی ندارد. نقاط کیفیت و نقاط 
قوت تیم خودمان را می دانیم. البته تیم ملی یمن مربی خیلی خوبی دارد که 
در آلمان و تیم ملی این کشور کار کرده است. با در نظر گرفتن تمام سختی ها 
و دشواری هایی که این مربی برای آماده سازی کشورش انجام داده، می فهمیم 

کار قابل ارزشی انجام دادند.
*در جلسه هماهنگی دیدار ایران و یمن مقرر شد که تیم ملی ایران با لباس 
یک دســت ســفید و دروازه بان های ایران با لباس آبی وارد میدان شوند و تیم 
یمن با لبــاس قرمز و دروازه بان های آنها با لبــاس زرد رنگ به میدان بروند. 

ریوجی ساتو از کشور ژاپن قضاوت این دیدار را بر عهده دارد.
*روزنامه امارات الیوم در گزارشــی به معرفی تیم   ملی فوتبال عراق پرداخت 
و تاکیــد کرد که این تیم 6 بازیكن تاثیرگذار خود را در جام ملت های آســیا 
در اختیار ندارد. جاســتین میرام، بازیكن کولومبوس آمریكا، ضرغام اسماعیل 
و مصطفی ناظم به خاطر آســیب دیدگی در فهرست نهایی قرار نگرفتند و اما 
مهند عبدالرحیم بهترین گلزن الزوراء و مهدی کامل بازیكن الشــرطه و سعد 
عبداالمیر به طرز عجیبی در فهرســت نهایی قرار نگرفتند تا عراق با 6 تغییر 

اساسی نسبت به جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به میدان برود.
*تیم   ملی فوتبال امارات در دیدار افتتاحیه جام ملت های آسیا با تساوی یک 
بر یک برابر بحرین متوقف شد. محمد عبدالرحمان، بازیكن تاثیرگذار اماراتی ها 
بعد از بــازی، گفت: به دنبال پیــروزی در این دیدار بودیم و می خواســتیم 
هواداران خود را شــاد و امیدوار به خانه برگردانیم. متاســفانه نتیجه الزم را 
به دســت نیاوردیم. او ادامه  داد: می دانیم که یک امتیاز نتیجه خوبی برای ما 
نیست. تساوی در خانه همانند شكست است. از هواداران عذرخواهی می کنیم 

و قول می دهیم که در دیدار بعدی جبران کنیم.
*تیم   ملی فوتبال قرقیزســتان از جمله تیم های است که برای نخستین بار در 
مرحله نهایی جام ملت های آسیا به میدان می رود.الكساندر کریستین، سرمربی 
4۰ ساله تیم   ملی فوتبال قرقیزستان از سه شانس اصلی قهرمانی در این رقابت 
بزرگ ســخن به میان آورد. او از جام ملت های آســیا و تیم های حاضر در این 
رویداد سخن به میان آورد و گفت: از نظر من تیم های کره جنوبی، ژاپن و ایران 
ســه مثلث اصلی قهرمانی در جام ملت های آســیا ۲۰19 هستند. به نظر من 

تنها این سه تیم هستند که شانس قهرمانی را به خود اختصاص خواهند داد.
*محمــد الرمیحی زننده تنها گل بحرین بعد از بازی گفت: خدا را شــكر که 
توانستیم یک امتیاز ارزشمند را به دست آوریم. امارات بازیكنان بسیار خوبی 
در ترکیب خود دارد و از امتیاز میزبانی هم برخوردار بود.او ادامه داد: یک امتیاز 
هم برای ما خوب اســت. اگر پنالتی نبود ســه امتیاز را به دست می آوردیم و 
پیروز بازی می شدیم. در نیمه نخست خوب نبودیم اما در نیمه دوم از همه نظر 
خوب بودیم. بحرین تا دقایق پایانی با یک گل پیش بود اما پنالتی مشــكوکی 

که داور گرفت باعث شد تا بازی با تساوی به پایان رسد.
*عمر الســومه سرشناس ترین بازیكن ســوریه و امید نخست گلزنی این تیم 
گفت: احســاس می کنیم که در جام جهانی هستیم و نه جام ملت های آسیا. 
تنها برای تفریح به اینجا نیامده ایم بلكه آمده ایم تا رقابت کنیم برای کســب 
عنوان قهرمانی. امیدواریم که نتایجی به دست آوریم که شایسته فوتبال سوریه 

باشد. می خواهیم طلسم شكنی کنیم و به مرحله حذفی راه پیدا کنیم.
* بعد از اتفاقاتی که برای خبرنگاران قطری در امارات رخ داد، توجه زیادی به 
تیم ملی فوتبال قطر در جام ملت ها شده است و اولین حاشیه بزرگ جام نیز 
ایجاد شده است.بعد از بحران کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک تیم قطری 
برای اولین بار راهی امارات می شود و با توجه به اینكه پرواز مستقیمی از قطر 
به امارات وجود ندارد، بازیكنان تیم ملی فوتبال قطر از دوحه به کویت رفتند 
و از این کشور راهی امارات شدند تا خودشان را برای جام ملت ها به این کشور 
برســانند. تیم ملی فوتبال قطر در اولین دیــدار خود در جام ملت ها با لبنان 
دیدار خواهد کرد و بازی با عربســتان قطعــا از جذاب ترین دیدارهای مرحله 

گروهی خواهد بود.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

برنامه بازی های مرحله گروهی
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ 

* چین............................ قرقیزستان)ساعت 14:3۰-  ورزشگاه خلیفه بن زاید (
* کره جنوبی ........................... فیلیپین)ساعت 17-   ورزشگاه آل مكتوم دبی(
* ایران .......................... یمن )ساعت 19:3۰ -ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
* عراق.....................................................ویتنام)ساعت17- ورزشگاه زاید ابوظبی(
* عربستان........................... کره شمالی)ساعت 19/3۰ - مكتوم بن راشد دبی(

چهارشنبه۱۹ دی ۱۳۹۷ 
* ژاپن............................ترکمنستان)ساعت 14:3۰-ورزشگاه آل نهیان ابوظبی(
* ازبكستان.....................................................عمان)ساعت 17 - ورزشگاه شارجه(
* قطر........................................... لبنان )ساعت 19:3۰-ورزشگاه هزاع بن زاید(

صفحه ۹
دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۴

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760309004000042 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شال 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای وجیه اه عظیمی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
64 صادره از شــال در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 247000 متر مربع از پاک 34 
اصلی واقع در خیرآباد خریداری از مالک رســمی خانم جمیله رضوی محرز گردیده اســت. 
لــذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خودرا بــه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول ا عتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/1                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/17
داود طاهرخانی 
م الف 53 رئیس ثبت اسناد و اماک بوئین زهرا

آگهی مزایده فروش دام
به اطاع می رساند، شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه 
)سهامی خاص( در نظر دارد تعداد 157 رأس دام مازاد دامداری خود را 
)به شرح 33 راس گاو حذفی و 124 راس گوساله نر با وزن میانگین و 
بااتر از 150 کیلوگرم( واقع در استان کرمانشاه شهرستان گیانغرب، 
بخش گواور، کیلومتر 7 جاده باسکله، دامداری کمیته امداد را از طریق 
مزایده کتبی به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ 
اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد خود حداکثر تا مورخه 97/10/23 به آدرس 
فوق مراجعه یا جهت برقراری تماس به منظور کسب اطاعات بیشتر 
با شماره تلفن 43282744-083 و 43282020-083 تماس حاصل 

نمایند. 
شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز در رد یا قبول هر یک یا تمام 

پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

آگهی دعوت صاحبان سهام شرکت تولیتو )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۲۱۹۹5 و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۷55۲6

 به مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده

هیئت مدیره

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید که در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
که در ســاعت 14 روز 1397/11/8 در محل قانونی شرکت واقع در 
تهران - شهرک غرب - خیابان حسن سیف - کوچه یازده - پاک 
12 - طبقه همکف - اتاق شــمال غربی کدپســتی 1466863564 

برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره با توجه به اتمام مدت 

ماموریت آن

پرونده کاســه 9709986110400118 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اهواز تصمیم  نهایی شــماره 
 9709976110401475

خواهان: آقای محمد عبدی دزفولی فرزند علی به نشانی: اهواز- نادری خ مسلم بین کافی و جهانیان پ 20
خوانده: آقای سعیدرضا شمسینی غیاثوند فرزند احمد به نشانی مجهول المکان

»رای دادگاه«خواسته: مطالبه وجه  چک
در خصوص دعوی خواهان آقای محمد عبدی دزفولی فرزند علی به طرفیت خوانده آقای سعیدرضا شمسینی غیاثوند 
فرزند احمد به خواســته مطالبه وجه چک )تقاضای مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال بابت 1 فقره چک به شــماره 
809423 بانضمام جمیع خسارات قانونی و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی( دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و 
با توجه به اینکه خواهان دعوی اعام نموده که خوانده دعوی 1 فقره چک به شماره 809423 عهده بانک انصار به 
مبلغ 500/000/000 ریال صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت 
گردیده اســت و تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق الذکر به عنوان اصل خواســته به انضمام خسارات 
قانونی نموده اند. دادگاه نظر به این که خوانده با وصف اباغ قانونی در جلســه دادرســی این دادگاه حاضر نشــده و 
در مقام دفاع از خود قیام و اقدام ننموده  و دلیل یا مدرک یا ســندی مبنی بر پرداخت وجه چک ارائه ننموده، دادگاه 
وجود چک به عنوان ســند تجاری در ید خواهان را دالت بر اشتغال ذمه و مدیونیت صادرکننده سند تجاری دانسته 
و با اســتصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و 
مســتندا به مواد 310،  311 و 313 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 و مواد 198، 515 و تبصره 2 آن، 519 و 522 
قانون آیین دادرســی مدنی مصوب 1379/1/21 حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 500/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/383/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مورخ 1376/03/10 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
نظریه تفســیری مورخ 1377/09/21 آن مجمع از تاریخ سررسید چک ]93/06/01[ صادر می نماید که بر طبق نرخ 
رشــد شــاخص قیمت که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام و محاسبه آن به عهده اجرای احکام 
مدنی اســت؛ دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ایصال نماید. 
خواهان موظف اســت وفق ماده 511 قانون آیین دادرســی مدنی ما به التفاوت هزینه دادرســی را همزمان با وصول 
محکوم به بپردازد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیســت 

روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان است.

شماره دادنامه: 9709976110401475دادنامه
شماره پرونده: 9709986110400118
شماره بایگانی شعبه: 970121

نشانی: استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اهواز- حسین فتاحی

دانشگاه تفرش در نظر دارد مناقصه انجام امور عمومی و خدماتی)پشتیبانی( سال 1398 را به شماره 
200974483000005 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شرح ذیل برگزار نماید:

- انجام امور خدمات عمومی و تنظیفات به متراژ 45800 مترمربع
- انجام امور فضای سبز شامل 17000 اصله درخت و نگهداری و بهسازی فضای سبز محوطه دانشگاه
- انجام امور نگهداری، تعمیر و سرویس تاسیسات برقی و مکانیکی فضاهای اداری، آموزشی و رفاهی

- انجام امور نقلیه مطابق درخواست بخش های اداری و دانشجویی دانشگاه
شرایط شرکت کنندگان

1- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه انجام امور عمومی و خدماتی و 3 سال حسن انجام 
کار از دانشگاهها یا دیگر دستگاههای دولتی.

2- دارای برگه تعیین صاحیت و رتبه بندی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی 
 www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- تاریخ شــروع دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از ساعت 10 صبح روز 

دوشنبه مورخ 97/10/17 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 19 روز یکشنبه 

مورخ 97/10/23 می باشد.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات شامل تحویل پاکت »الف« به دبیرخانه دانشگاه تفرش و بارگذاری 
پاکتهای »ب« و »ج« در سامانه ستاد تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 97/11/3 می باشد و این 

مهلت زمانی قابل تمدید نمی باشد.
لذا متقاضیان می بایست از تاریخ انتشار اسناد مناقصه و قبل از مهلت زمانی ارائه پیشنهادات)ساعت 
19 روز چهارشــنبه مورخ 97/11/3( با در دست داشــتن معرفی نامه شرکت ذیربط، پاکت اک و 
مهر گردیده »الف«)ضمانت نامه شرکت در مناقصه( را به همراه فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 
ریال به حساب شــماره IR550100004001105603019314 نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 
348105651122001009712030050003 به نام تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی دانشــگاه 
تفرش به »دبیرخانه دانشــگاه تفرش« به آدرس: استان مرکزی- تفرش- کیلومتر 5 جاده تهران- 

دانشگاه تفرش- دانشــکده مهندسی صنایع تحویل فرمایند. همچنین ضروری است متقاضیان از 
تاریخ انتشار اسناد و قبل از مهلت زمانی ارائه پیشنهادات)ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 97/11/3( 
نســبت به بارگذاری پاکت های »ب« و »ج« در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام فرمایند. 
ضمنا تضمین شــرکت در مناقصه مبلغ 2/176/164/379 ریال می باشد که شامل واریز وجه نقد 
به حســاب  IR670100004001105606378014 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده 
دانشگاه تفرش یا چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به نفع دانشگاه تفرش می باشد. 
ازم به ذکر است که مدت انقضای ضمانت نامه باید حداقل سه ماه بعد از تاریخ افتتاح پیشنهادات 
باشــد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشــد. زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح روز شنبه 

مورخ 97/11/6 می باشد.
قابل توجه اینکه تضمین حســن اجرای تعهدات 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد که 45 روز بعد از 

اتمام قرارداد به شرط ایفاد تعهدات به نحو مطلوب، به برنده مناقصه مسترد می گردد.
جهت کسب اطاعات بیشتر در خصوص برگزاری این مناقصه می توانید به آدرس تفرش کیلومتر 
5 جاده تهران، دانشــگاه تفرش مراجعه فرمایید و یا با شــماره تلفن 08636241310 با مدیر امور 

اداری و پشتیبانی دانشگاه تماس حاصل فرمایید.
اطاعات تماس ســامانه ســتاد جهت دریافت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 

41934-021 - دفتر ثبت نام: 086-33245248
حضور پیشنهادکنندگان یا نماینده رسمی آنها در کمیسیون معامات مجاز می باشد. - مدت اجرای 

موضوع مناقصه از 98/1/1 لغایت 98/12/29 می باشد.
- برنــده مناقصــه در صورت تاخیر در تحویــل خدمت موضوع مناقصــه 1٪ از مبلغ حق الزحمه 
ماهیانه جریمه خواهد شــد. مبلغ پیشنهادی باید خوانا و به عدد و حروف باشد، ضمنا آنالیز قیمت 
پیشنهادی مناقصه گران می بایست ضمیمه برگه قیمت پیشنهادی باشد. به پیشنهادهای مشروط و 
مخدوش و پیشــنهادهایی که بعد از مهلت زمانی مقرر)ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 97/11/3( 
واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شــد، در ضمن شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق 
برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه مجاز است در 
چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاماتی با عنایت به صرفه و صاح دانشگاه هر یک از 
پیشنهادها را قبول یا رد نماید. توضیح اینکه پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
دانشگاه تفرش

فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شناسنامه، ســند و کارت سوخت وانت پیکان 
به شــماره موتور 11518101836 و شــماره 
شاسی 0081902022 به نام احمد فقیه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی

پروانه تاسیس واحد پرورش گاو شیری صنعتی به شماره 
91/25/4115 به تاریخ صدور 91/6/20 و کد شناســائی 
259101083100003 مربوط به محمد علی زاده نام پدر 
بخشعلی به شماره ملی 2061407404 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام( دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت 9 صبح 
روز یکشــنبه 1397/11/7 در محل شــرکت واقع در تهران اول جاده قدیم کرج - شادآباد - 

خیابان 17 شهریور - کارخانه جنرال برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.
برگ ورود به جلسه از 24 ساعت قبل در وقت اداری در محل شرکت تحویل می گردد.

دستور جلسه: 1- عزل بازرسان و انتخاب جانشین آن ها
هیئت مدیره شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام(

به شماره ثبت ۷۷85 تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

تیم ملی ترکیبش را برای بازی اول تغییر می دهد؟

آغاز جام ملت های آسیا برای فوتبال ایران
یمن حریف ناشناخته برای شاگردان کی روش

آقای منصور شــهرت جلیهم پورظهریه نام پدر عطیه بشناســنامه 11934 
صادره از اهواز درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصــر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که شادروان مرحوم فاضل شهرت جلیهم پور مهامید بشناسنامه 
29 صادره شوشــتر مهامید در تاریخ 1351/11/3 در شوشــتر اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتند از 1- عبدالرضا جلیهم پور مهامیدیان فرزند فاضل ش 
ش 32 صادره شوشتر مهامید )پسر متوفی( 2- عطیه جلیهم پور ظهریه فرزند 
فاضل ش ش 214 صادره شوشتر مهامید )پسر متوفی( 3- کریم جلیهم پور 
مهامید فرزند فاضل ش ش 261 صادره شوشــتر مهامید )پسر متوفی( 4- 
محمد جلیهم پور مهامید فرزند فاضل ش ش 14 صادره شوشتر مهامید )پسر 
متوفی( 5- حسنه جلیهم پور فرزندفاضل ش ش 8 صادره از شوشتر مهامید 
)دختر متوفی( 6- زهرا جلیهم پــور مهامید فرزند فاضل ش ش 2 صادره از 
شوشــتر مهامید )دختر متوفی( 7- فاطمه جلیهم پور مهامید فرزند فاضل ش 
ش 3 صادره شوشــتر مهامید )دختر متوفی( 8- ســکینه جلیهم پور مهامید 
فرزند فاضل ش ش 243 صادره شوشــتر مهامیــد )دختر متوفی( 9- مورز 
ملیمی پور ظهریه - فرزند ملیمی ش ش 110 صادره شوشتر ظهریه )همسر 

متوفی( واغیر وراث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی مجتمع شماره ۳- شورای حل اختاف اهواز

آگهی حصر وراثت

معاون قهرمانی وزارت ورزش می گوید فرجی تا روز برگزاری مجمع 
کاراته وقت دارد نامه بازگشت به کار خود را ارائه دهد.

ثبت نام رئیس  بازنشســته کاراته در انتخابات این رشــته ورزشی ابهامات 
فراوانی را برای عاقه مندان به این رشته ورزشی به وجود آورده است. در همین 
خصوص محمدرضا داورزنی گفت: نكته ای که وجود دارد این است که تا روزی 
که قرار باشد انتخاب برگزار شود، اگر فرجی نامه دیوان عدالت اداری برای ادامه 
کارش بیاورد، می تواند در انتخابات شــرکت کنــد. او طبق ماده »6۰« جامعه 
ایثارگران چون زودتر بازنشسته شده است می تواند برگشت به کار بگیرد. فرجی 
تا روز مجمع زمان دارد تا این نامه را از دیوان بیاورد و ما آن زمان تصمیم گیری 
می کنیم. اگر خدای نكرده نامه ای صادر نشد، نمی تواند در مجمع حضور داشته 
باشد، اما طبق صحبت هایی که دوستان در دیوان انجام داده اند، او می تواند به 
عنوان جانباز به کار خود ادامه  دهد.  داورزنی درخصوص باشگاه پرسپولیس و 
هیئت مدیره این باشگاه گفت: در حال  حاضر عرب کارها را انجام می دهد. این 
مسئولیت برعهده هیئت مدیره و مجمع باشگاه پرسپولیس است. قرار است به 
زودی وزیر ورزش و جوانان در مورد هیئت مدیره تعیین تكلیف کند تا آسیبی 

برای این باشگاه ایجاد نشود.

توضیحات داورزنی 
درباره ثبت نام رئیس  بازنشسته کاراته

با اعام کمیته بین المللی المپیک انتخاب دبیر از ســوی رئیس 
کمیته ملی المپیک عملی قانونی است.

چندیــن ماه بعــد از روی کار آمدن ســیدرضا صالحی امیــری تغییرات در 
اساسنامه کمیته ملی المپیک در دستور کار هیئت اجرایی قرار گرفت که از جمله 
آن می توان به انتخاب دبیر و خزانه دار توســط رئیس اشــاره کرد. از آنجایی که 
برخی از اعضای کمیته از جمله دبیرکل به این تغییرات اعتراض و اعتقاد داشتند 
دبیرکل باید از سوی مجمع عمومی انتخاب شود، مسئوالن کمیته ضمن تحلیل 
وضعیت کشورهای مختلف در خصوص نحوه انتخاب دبیرکل، از کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( نیز استعام گرفتند. IOC نیز در پاسخ اعام کرد انتخاب دبیرکل 
و خزانه دار از سوی رئیس و تایید هیئت اجرایی هیچ مشكلی ندارد به همین دلیل 
این تغییرات در اساسنامه لحاظ شد. نكته دیگری که از IOC استعام گرفته شده 
مربوط به روسای فدراسیون هایی است که دیگر در فدراسیون خود رئیس نیستند 
و در واقع هیچ پســتی ندارند.  قرار اســت اساسنامه کمیته ملی المپیک روز ۲5 
دی در مجمع عمومی به تصویب برسد و بعد از تصویب همزمان به هیئت دولت و 
IOC برود. این احتمال وجود دارد بعد از مجمع عمومی شاهد تغییرات در کمیته 

در پست های دبیر کلی و خزانه داری باشیم. 

انتخاب دبیرکل و خزانه دار
 از سوی رئیس کمیته ملی المپیک قانونی است 

 مراســم گرامیداشــت پنجاه و یکمین ســالگرد درگذشــت 
 جهان پهلــوان غامرضا تختی امــروز دوشــنبه ۱۷ دی ماه برگزار

 می شود.
امروز دوشــنبه 17 دی ماه و در ابن بابویه شهر ری مراسم پنجاه و یكمین 
سالگرد درگذشت جهان پهلوان غامرضا تختی بر سر مزار وی برگزار می شود. 
این مراسم از ساعت 9 تا 1۲ برگزار می شود و فدراسیون کشتی و روابط عمومی 
ســتاد برگزاری مراسم جهان پهلوان تختی از تمامی عاقه مندان به آن پهلوان 

بزرگ دعوت می کنند تا در این مراسم شرکت کنند.
غامرضا تختی اولین کشــتی گیر ایرانی اســت که موفق شــد در 3 وزن 
صاحب مدال شــود. وی همچنین پر افتخارترین کشتی گیر تاریخ کشتی ایران 
در المپیک با 3 مدال )یک طا و ۲ نقره( اســت. اما راز ماندگاری تختی کسب 
این مدال های فراوان نبود، آنچه که نام تختی را ماندگار کرد ســیره پهلوانی و 

رفتارهای جوانمردانه او در عرصه ورزش و مسائل اجتماعی بود. 
الزم به یادآوری اســت که غامرضا تختی در پنجم شــهریور سال 13۰9 
در خانی آباد تهران متولد شــد و هفدهم دی ماه 1346 در ابن بابویه به خاك 

سپرده شد.

پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی 
امروز برگزار می شود

نظر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تكلیف و وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اماکی که در 
هیئت مندرج در قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان 
آشتیان مورد رسیدگی و منجر به صدور رای گردیده جهت اطاع عموم بشرح 

ذیل آگهی میگردد : 
1 - طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰193  - 18 /۰9 /97  آقای ولی 
اله محمدعلیپور فرزند روح اله ش ش 5 کد ملی ۰519941845 ششــدانگ 
یكقطعــه زمین مزروعی دیمی  به مســاحت 15۰586 متر مربع قســمتی از  
پاك 181 – اصلی مزرعه محمود آباد بخش 9 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان 
واقع در شهر آشتیان مفروزه از محل مالكیت تعدادی از مالكین مشاعی)عظیم 
قربانپــور و روح الــه محمدعلیپور و عباس تاج آبادی  و حســین تاج آبادی (  

طبق سند عادی.
۲ - طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰194 -18 /9 /97 آقای علیرضا 
داودآبادی فرزند میرزا ش ش 17366 و کد ملی ۰۰37141۰۰7 ششــدانگ 
یک قطعه مرغداری به مســاحت 17۰۰۰ متر مربع  قســمتی از پاك 184 - 
اصلی بخش 9 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در مزرعه حسین آباد بابیان 

انتقالی طبق سندعادی از وراث یداله ذاکری 
3 - طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰196 -19 /9 /97 آقای رمضان 
نجاری فرزند علیجان ش ش 846 و کد ملی ۰5196۰۰4۲8 ششــدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت 38 /65۰ متر مربع پــاك 15۲ فرعی از 34۲ - اصلی 
بخش 9 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریــه کردیجان انتقالی طبق 
سندعادی از طرف اسفندیار نجاری سه دانگ و زلیخا نجاری دو دانگ و افروز 

خسروانی یكدانگ
4 - طبق رای شماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰195 -19 /9 /97 آقای علی نجاری 
فرزنــد علیجان ش ش 593 و کد ملی ۰5195978۰1 ششــدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 58 /96۲ متر مربع پاك 159 فرعی از 34۲ - اصلی بخش 9 
ثبت قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه کردیجان انتقالی طبق سندعادی از 

طرف اسفندیار نجاری
5 - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰191 -17 /9 /97 آقای عباسعلی 
نجف ابــادی فراهانی فرزند غامرضــا ش ش 1۰ و کد ملی ۰519891۲۲8 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 17 /۲7۲41۲ متر مربع 
قســمتی از پاك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریه نجف اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف وراث مصیب بشیری و وراث 

حسین بشیری و وراث علی نجفی 
6 - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰19۲ -17 /9 /97 آقای عباسعلی 
نجف ابــادی فراهانی فرزند غامرضــا ش ش 1۰ و کد ملی ۰519891۲۲8 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 67 /48۲89۰ متر مربع 
قســمتی از پاك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریه نجف اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف احمد سلطانی نجف ابادی ف 

علی و غیره
7 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰181 -15 /9 /97 آقای عباسعلی 
نجف ابــادی فراهانی فرزند غامرضــا ش ش 1۰ و کد ملی ۰519891۲۲8 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 9۰ /338۰55 متر مربع 
قســمتی از پاك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 

قریه نجف اباد انتقالی طبق سندعادی از طرف وراث علی گیانی و غیره
8 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰18۰ -15 /9 /97 آقای عباسعلی 
نجف ابــادی فراهانی فرزند غامرضــا ش ش 1۰ و کد ملی ۰519891۲۲8 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 44 /۲17418 متر مربع 
قســمتی از پاك ۲55 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریــه نجف اباد مزرعه حســین اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف محمد 

حسین بشیری فرزند حیدر و غیره
9 -طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰16۲ -1۰ /9 /97 آقــای مجید 
داوردان فرزند ابوالقاسم ش ش ۲۰۲55 و کد ملی ۰۰35۰69465 ششدانگ 
یــک قطعه زمیــن مزروعی آبــی به مســاحت 36 /۲456 متــر مربع پاك 
15۰4 /165۲ - اصلی بخش 1۰ ثبت اراك حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه 

گرکان انتقالی طبق سندعادی از طرف وراث زین العابدین عابدینی 
1۰ -طبق رای اصاحی شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰159 -1۰ /9 /97 خانم 
زهره مسلمانی فرزند علی ش ش 1 و کد ملی ۰519854578 ششدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت ۰۲ /3755 متر مربع پاك 15۰5 /165۲ - اصلی بخش 
1۰ ثبت اراك حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه گرکان انتقالی طبق سندعادی 

از طرف وراث علی آقا چراقچی
11 -طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰197 -۲6 /9 /97 آقــای رضا 
محســن آبادی فراهانــی فرزند علی ش ش 11 و کد ملــی ۰5199۰7541 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت ۲8 /۲47۰99 متر مربع 
قســمتی از پاك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریــه نجف اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف علــی اصغر نجف آبادی ف 

امیدعلی و وراث سید مصطفی نجف آبادی
1۲ -طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰198 -۲6 /9 /97 آقــای ایرج 

محســن آبادی فراهانی فرزنــد علی ش ش 13 و کد ملــی ۰5199۰3۲69 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت ۲8 /۲47۰99 متر مربع 
قســمتی از پاك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریــه نجف اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف علــی اصغر نجف آبادی ف 

امیدعلی و وراث سید مصطفی نجف آبادی
13 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲19 -۲8 /9 /97 خانم پریســا 
درخشــان مقدم فرزند فرج الــه ش ش 153۲ و کد ملــی ۰۰39371514 
ششــدانگ یک باب عمارت به مساحت ۰5 /1۰41 متر مربع قسمتی از پاك 
357 /1651 - اصلی قریه آهو بخش 1۰ ثبت اراك حوزه ثبتی آشتیان واقع در 

قریه نجف اباد انتقالی طبق سندعادی از طرف مالكین مشاعی
14 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲۲۰ -۲8 /9 /97 آقای حســن 
فراهانی فرزند محمدعلی ش ش 534 و کد ملی ۰519657871 ششــدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 5۰ /19949۲ متر مربع قسمتی از 
پاك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت اراك حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف 

اباد انتقالی طبق سندعادی از طرف محمدعلی نجف ابادی فراهانی و غیره
15 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲38 -1۰ /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 4 شعیر 
و چهار پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پاك 3 /487 - اصلی مزرعه  
بیر چشمه سی بخش 9 قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه نجف اباد انتقالی 

طبق سندعادی از طرف نوراه محمدعلیپور فرزند غریب رضا
16 - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲39 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 6 شعیر 
و چهارده پانزده ام شــعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ پاك 3 /486 - اصلی 
مزرعــه  قزل حصار  بخش 9 قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف اباد 

انتقالی طبق سندعادی از طرف نوراه محمدعلیپور فرزند غریب رضا
17 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲4۰ -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 6 شعیر 
و چهارده پانزده ام شــعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ پاك 5 /486 - اصلی 
مزرعــه  قزل حصار   بخش 9 قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف اباد 

انتقالی طبق سندعادی از طرف نوراه محمدعلیپور فرزند غریب رضا
18 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲41 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 4 شعیر 
و چهار پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پاك 6 /487 - اصلی مزرعه  
بیر چشمه سی بخش 9 قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه نجف اباد انتقالی 

طبق سندعادی از طرف نوراه محمدعلیپور فرزند غریب رضا
19 - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲4۲ -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 6 شعیر 
و چهارده پانزده ام شــعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ پاك 4 /486 - اصلی 
مزرعــه  قزل حصار  بخش 9 قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف اباد 

انتقالی طبق سندعادی از طرف نوراه محمدعلیپور فرزند غریب رضا
۲۰ - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲43 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 6 شعیر 
و چهارده پانزده ام شــعیر مشاع از 96 شعیر ششــدانگ پاك 6 /486 - اصلی 
مزرعــه  قزل حصار   بخش 9 قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف اباد 

انتقالی طبق سندعادی از طرف نوراه محمدعلیپور فرزند غریب رضا
۲1 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲44 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 4 شعیر 
و چهار پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پاك 5 /487 - اصلی مزرعه  
بیر چشمه سی بخش 9 قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه نجف اباد انتقالی 

طبق سندعادی از طرف نوراه محمدعلیپور فرزند غریب رضا
۲۲ -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲45 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 4 شعیر 
و چهار پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پاك 4 /487 - اصلی مزرعه  
بیر چشمه سی بخش 9 قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه نجف اباد انتقالی 

طبق سندعادی از طرف نوراه محمدعلیپور فرزند غریب رضا
لذا مراتب به علت عدم دسترسي به مالكین بموجب ماده 3 قانون در دو نوبت 
به فاصله 15روز در روزنامه کثیراالنتشار کیهان و هفته نامه  عطریاس  آگهي 
تا چنانچه  اشــخاصی نسبت به صدور ســند مالكیت اعتراضي دارند، اعتراض 
کتبي خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهي  و در روستا ها از 
تاریخ الصاق در محل به اداره ثبت اســناد و اماك آشــتیان تسلیم  و پس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه  مهلت دارند که دادخواست خود را به دادگاه 
تقدیــم و گواهي طرح دعوي به ثبت محل ارائه دهند در غیر اینصورت پس از 
اتمام مهلت یاد شده سند مالكیت مربوطه به نام متصرفین صادر خواهد شد 

تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 17 /1۰ /97
تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه  ۰۲ /11 /97

اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
آشتیان- سیدعلی میرایی

آگهی اباغ رای قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

م الف 5۳۷

سرویس ورزشی-
تیم ملی فوتبال ایران درنخســتین بازی خود در 

جام ملت های آسیا امروز برابر یمن به میدان می رود.
تیــم ملــی فوتبال ایران در نخســتین بــازی خود در 
هفدهمین دوره مسابقات جام ملت های آسیا امروز از ساعت 

19:3۰ در ابوظبی امارات برابر یمن به میدان می رود. 
یمن روی کاغذ ضعیف ترین تیم گروه محسوب می شود 
اما جذابیت فوتبال به غیرقابل پیش بینی بودنش است و هیچ 
حریفی را نباید دســتكم گرفت. هرچند برخی یمن را کلید 
صدرنشــینی گروه می دانند و می گویند در صورت پیروزی 
پرگل مقابل یمن صدرنشینی ایران به نوعی تضمین می شود! 
با این حال اولین مسابقه در هر تورنمنتی دشوارترین مسابقه 

هم محسوب می شود.
ملی پوشــان فوتبال ایــران که چند مــاه پیش مقابل 
ستارگان درجه اول دنیا در جام جهانی قرار گرفتند حاال باید 
به مصاف حریفی ناشناخته و گمنام بروند. شاید برخی تصور 
کنند مســاوی گرفتن و حتی کم گل خوردن! برای یمنی ها 
یک موفقیت مقابل تیم اول آســیا محسوب شود اما اگر به 
تاریخچه دیدارهای دو تیم نگاه کنیم متوجه می شــویم که 
یمن می تواند حریفی دردسرســاز برای تیم ملی محســوب 
شود. حتی اگر یمنی ها در عرصه فوتبال آسیا یک تیم درجه 

سوم محسوب شوند.
آخرین دیدار ایران با یمن در مسابقات غرب آسیا در روز 
۲5 آذر 1391 بود. 6 ســال پیش با کاپیتانی مهرداد اوالدی 
فقید و ترکیب جوان مقابل یمن ۲ بر یک پیروز شــدیم. در 
آن زمان هم کی روش هدایت تیم ملی را برعهده داشت. امید 
نظــری و یعقوب کریمی گل های تیم ملــی را در آن دیدار 
زدند. در این مدت تیم ملی تغییرات مثبت زیادی داشــته 
و کی روش هم حاال بیش از همیشــه فوتبال ایران و آسیا را 

می شناسد او قطعا تیم ایران را با ترکیبی هجومی به میدان 
می فرســتد. تیم ملی ایران می خواهد در میدان نشان بدهد 
که یک مدعی واقعی اســت و اکنون فوتبال آسیا به احترام 
جوانان ایران زمین خبردار می ایستد و همه قاره کهن منتظر 

هنرنمایی جوانان غیرتمند کشورمان در میدان هستند.
ترکیب احتمالی تیم ملی

اخبــار دریافتی از امارات حكایــت از آن دارد که کادر 
فنی تیم ملی فوتبال ایران سعی دارد ترکیب اصلی این تیم 
را برای بازی نخســت جام ملت های آسیا مقابل یمن مخفی 
نگه دارد. با این حال می توان درخصوص حضور چند بازیكن 
در ترکیب اصلی تیــم ملی مطمئن بــود. علیرضا بیرانوند 
کــه در چند ماه اخیر عملكرد خوبی در تیم ملی و باشــگاه 
خود پرســپولیس داشته است گزینه نخست کادر فنی برای 
محافظت از دروازه خواهد بود تا امیر عابدزاده و پیام نیازمند 

از روی نیمكت شاهد بازی تیم ملی باشند.
در خط دفاعی نیز اگر مصدومیت مرتضی پورعلی گنجی 
تشدید پیدا نكند شاهد حضور این مدافع در کنار سیدمجید 
حســینی در قلب خط دفاع تیم ملــی خواهیم بود. در غیر 
اینصــورت بــار دیگر روزبه چشــمی به قلب خــط دفاعی 
بازمی گــردد تا در جمع مدافعان بازی کند. میانه میدان نیز 
در غیاب سعید عزت اللهی که به دلیل مصدومیت بازی های 
جام ملت های آسیا را از دست داد به امید ابراهیمی می رسد 
تا او با استفاده از قدرت باالی بدنی خود هافبک دفاعی تیم 
ملی محسوب شود و در کنار مسعود شجاعی یا  اشكان دژاگه 

بازیسازی کند. 
البته این احتمال وجود دارد کی روش برای اینكه ترکیب 
خود را در بازی نخست تهاجمی کند از کریم انصاری فرد به 
جای کاپیتان های اول و دوم تیمش استفاده کند. همچنین 

مهــدی طارمی و وحید امیری نیز به عنوان بازیكنان کناری 
در ترکیب تیم ملی قرار خواهند گرفت تا به همراه ســامان 
قدوس حمات ملی پوشــان را برنامه ریزی کنند. قدوس که 
در جــام جهانی فرصت اندکی برای بــازی کردن پیدا کرد 
می تواند ســورپرایز کادر فنی تیم ملی در بازی های آسیایی 

محسوب شود. 
سردار آزمون نیز بدون شک در نوك حمله بازی خواهد 
کرد تا بتواند توپ های ارســالی هم تیمی هایش روی دروازه 
حریفان را به گل تبدیل کند. ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 
برای جام ملت های آســیا در حالی نســبت به جام جهانی 
۲۰18 روسیه تغییرات قطعی خواهد داشت که مصدومیت 
بازیكنان کلیدی کارلوس کــی روش یكی از علل اصلی اش 

است. 
سرمربی یمن: بازی برابر ایران آسان نیست

عصر روز گذشــته یان کوچیان سرمربی تیم ملی یمن 
درباره بازی با ایران گفت: خیلی خوشــحالیم که دوشــنبه 
می توانیم جام ملت های آســیا را شروع کنیم. باید برابر یكی 
از بهتریــن تیم های تورنمنت بازی کنیم که در جام جهانی 
عملكرد خیلی خوبی داشــت. می دانیم که در این جام هم 
ایران مدعی قهرمانی اســت. ما در ماه  اخیر عملكرد خوبی 

داشتیم و با آمادگی خوبی به مصاف ایران می رویم. 
او با بیان اینكه می دانم مقابل تیم بسیار خوبی به میدان 
خواهیم رفت، افزود: بازیكنانی مانند طارمی، امیری و آزمون 
در تیــم ملی ایران حضور دارنــد. در کل کی روش بازیكنان 
خوبــی دارد. ما به خوبی ایران را آنالیز کرده ایم. با این وجود 
ما ســبک بازی خودمان را داریم و از بازیكنان خودمان بهره 
می بریــم. کوچیان تاکید کرد: بــازی برابر تیم ملی ایران به 
عنوان مدعی قهرمانی جام آســان نیست ولی ما تمام تاش 

خودمان را برابر ایران به کار می گیریم.



معدوم سازی تخم غیر مجاز ماهی
تبریز – خبرنگار کیهان: مدیرکل دامپزشــکی آذربایجان شرقی گفت: 80 
هزار قطعه تخم چشــم زده غیر مجاز ماهی قزل آا درآذربایجان شرقی کشف 

و معدوم سازی شد. 
امیرحسین بهداد، گفت: این محموله در فرودگاه بین المللی شهید مدنی 
تبریزکشــف شد که فاقد مجوزهای بهداشتی و قانونی ازم جهت واردات تخم 
چشــم زده بود و توسط بازرسین اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی 

مورد شناسایی قرار گرفت. 
 وی ادامه داد: به دلیل ناشــناس بودن مبداء ایــن تخم ها و قاچاق بودن 
محموله، موضوع به سیستم قضایی ارجاع و پس از اخذ حکم دادستان و قاضی 
پرونــده از اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان، این محموله به تعداد 80 هزار 

قطعه تخم چشم زده ماهی قزل آا معدوم شد. 
قتل در پمپ بنزین

ســلماس – خبرنگار کیهــان: فرمانده انتظامی شهرســتان ســلماس از 
دستگیری قاتل پرونده قتل پمپ بنزین تازه شهر شهرستان سلماس در کمتر 

از 48ساعت خبر داد. 
ســرهنگ رمضان فتح الهی گفت: در پی نــزاع و درگیری یک جوان ٢١ 
ساله با ضربات ساح سرد در محل پمپ بنزین تازه شهر به قتل رسید و قاتل 

متواری شد.
وی اضافه کرد: پلیس با توجه به وجود سرنخهای باقی مانده در محل قتل، 

قاتل را کمتر از 48 ساعت شناسایی و دستگیر کرد. 
حادثه رانندگی با سه کشته

اراک – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
گفت: حادثه رانندگی در مسیر فرمهین به کمیجان سه کشته بر جا گذاشت. 

سرهنگ »ایرج کهریزی« افزود: این حادثه در کیلومتر شش جاده فرمهین 
به کمیجان بر اثر برخورد یک دســتگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه 
وانت پیکان رخ داد که در پی آن یکی از سرنشینان خودروی پراید در دم جان 

سپرد و دو سرنشین دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.
وی بیان کرد: کارشناسان حاضر در صحنه علت وقوع این حادثه را انحراف 

به چپ خودروی سواری پراید نسبت به وانت پیکان گزارش کرده اند.
کاهبرداری اینترنتی

اصفهــان – خبرنگار کیهان: رییس پلیس فضــای تولید و تبادل اطاعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: فردی که بــا درج آگهی در یکی از 
شــبکه های اجتماعی با عنوان »مشــاوره رایگان« از اعتماد شــهروندان سوء 

استفاده می کرد ازسوی ماموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد. 
ســرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« بیان داشــت: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه فردی تحت عنوان مشاور وی را فریب داده و با دریافت 
مبلغ پنج میلیون ریال از او کاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور 

کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شاکیه در اظهارات خود افزود مدتی پیش در یکی از شبکه های 
اجتماعی یک آگهی با عنوان مشــاوره رایــگان در زمینه های مختلف زیر نظر 
بهترین روانشناسان و روانپزشکان مشاهده کردم که به منظور اخذ نوبت مبالغی 
را به عنوان بیعانه به حســاب شخص آگهی دهنده واریز کردم، ولی پس از آن 
نه تنها خدماتی دریافت نکردم بلکه وی از پاسخگویی به تماس نیز امتناع کرد.

ســرهنگ مرتضوی در این رابطه گفت: بــا انجام اقدامات تخصصی و اخذ 
دستور مقام قضائی متهم شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

شناسایی اجساد
رشت – خبرنگار کیهان: رییس پلیس آگاهی استان گیان گفت: قاتل مادر 
و دختری که اجســاد آنها به صورت مجهول  الهویه در رشت پیدا شده بود در 

کمتر از یک هفته شناسائی و دستگیر شد. 
ســرهنگ رحیم شــعبانی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنائی با 
اســتفاده از شگردهای پلیســی، هویت مقتوان 38 ساله و ١3ساله را معلوم و 

شناسائی و دستگیری قاتل را در دستور کار خود قرار دادند.
وی تصریح کرد:  پلیس در مســیر ردگیری و شناســائی هویت قاتل قرار 

گرفته و در نهایت متهم را در رشت دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.
این مقام انتظامی با اعام اینکه متهم 56 ساله در ابتدا منکر هرگونه ارتباط 
با مقتوان و یا ارتکاب به قتل آنها بود اظهار داشت: قاتل پس از مواجه شدن با 

دایل و مدارک و مستندات موجود به قتل مادر و دختر اعتراف کرد.
واژگونی خودرو

زاهــدان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه جنوب اســتان سیســتان و 
بلوچســتان گفت: واژگونی یک دســتگاه پژو 405 در محور ایرانشهر- بمپور 

راننده و سرنشین پژو را به کام مرگ کشاند.
سرهنگ یداله ســتوده ، افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
یک دســتگاه پژو 405 با  دو  سرنشــین با نیوجرسی های کنار جاده برخورد 

کرده و واژگون شده است. 
 وی عنــوان کرد: کارشــناس پلیس راه علت حادثه را تخطی از ســرعت 

مطمئنه اعام کرده است. 
پلمب شرکت توزیع مواد غذایی

کرمان – فارس: معاون حقوق عامه و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای 
کرمان از پلمب دو شرکت بزرگ توزیع و پخش مواد غذایی و کااهای اساسی 

مردم در کرمان خبر داد. 
محمدعلی ســلیمانی اظهار داشت: در راســتای اجرای فاز عملیاتی طرح 
مبارزه با گرانفروشــی سه اکیپ به سرپرستی قضات ویژه از شرکت های بزرگ 
توزیع و پخش مواد غذایی و عمده  فروشــی های سطح شهر کرمان به صورت 

سرزده بازدید به عمل آوردند.
وی عنوان کرد: با توجه به  احراز گرانفروشی توسط دو شرکت بزرگ توزیع 
و پخش با دســتور مقام قضائی عمده فروشــی های مذکور پلمب و برای آنان 

تشکیل پرونده شد و افراد تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
شکار شکارچی

قزویــن – خبرگزاری صدا و ســیما : رییس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان آبیک گفت: چهار شکارچی غیرمجاز پرنده در شهرستان آبیک در 

دام مأموران یگان گشت اداره کل حفاظت محیط زیست افتادند.
محمد ایران نژاد افزود: مأموران محیط زیست پس از دستگیری شکارچیان 
غیرمجاز، چهار قبضه اسلحه شــکاری ساچمه زنی از نوع پنج تیر و دو لول را 
به همراه پنج قطعه اشــه پرندگان شکار شده، از شکارچیان متخلف کشف و 

ضبط کردند.
مرگ به علت گاز گرفتگی

گرگان – ایسنا: فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کاووس از مرگ دو نگهبان 
ساختمان در حال احداث در این شهرستان خبر داد.

محمود علی فر ، افزود: پس از بررســی های اولیه مشخص شد که این دو 
نفر نگهبانان یک ساختمان در حال احداث بودند که به علت استفاده از وسایل 
گرمایشی غیراستاندارد در داخل چادر مسافرتی، دچار گازگرفتگی شدند و جان 

خود را از دست دادند.
توقیف شناور صیادی

زاهدان – ایسنا: فرمانده یگان حفاظت منابع شیات سیستان و بلوچستان 
از توقیف پنج فروند شناور قایق صیادی متخلف در حوزه استحفاظی پزم خبر 

داد.
 سرهنگ نجف صفری گفت: در گشت مشــترک پایگاه های چابهار ، پزم ، 
رمین و  یگان حفاظت منابع شیات استان با سه  فروند قایق گلف در محدوده 

پزم ، پنج فروند شناور قایق صیادی متخلف شناسایی و توقیف شدند .
وی با بیان اینکه شــناورهای توقیفی فاقد مجوز صید بوده است، افزود: از 
شناورها تعداد ١6 طاقه تور منو فامنت غیر مجاز ، ٢5 عدد قفس صید صدف و 

30 کیلوگرم صدف صید شده کشف و ضبط شد .
تصادف مرگبار

کاشــان – ایســنا: رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: در اثر برخورد خودرو پرشیا با تریلی و گاردریل در آزادراه 

کاشان - قم دو نفر کشته و چهار نفر مصدوم شدند 
حسین ریاحی افزود: این حادثه چهار مصدوم شامل دو آقا و دو خانم داشت 
که پس از اقدامات درمانی مناسب به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل 

شدند که حال هر چهار مصدوم، رضایت بخش گزارش شده است.
ریاحی تصریح کرد: در این اتفاق مرگبار متأسفانه یک خانم 35 ساله و یک 

بچه پسر دو ساله در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.
نجات جان  کوهنورد

یاسوج – ایسنا: مدیر عامل جمعیت هال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد 
از نجات دو کوهنورد در گردنه بیژن کوه دنا خبر داد.

ســید امان اه جهانبین، افزود: در این حادثه دو نفر به علت یخ بندان از 
صخره سقوط کردند.

وی خاطرنشــان کرد: پس از یک ساعت پیاده روی افراد حادثه دیده را که 
دچار ترومای دست، سر، صورت و شکم شده بودند را پس از عملیات جستجو 
و انجــام اقدامــات اولیه پیش درمانی آنها را از محل گیــر افتاده صعب العبور 

رهاسازی و به مسیر تردد)جاده( انتقال دادند.

صفحه 10
دو شنبه 1۷ دی 1۳۹۷

۳0 ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹۴
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

و  لوکس  زندگی  از  تصاویری  انتشــار 
سابق  رهبر  کاسترو«  »فیدل  نوه  تجماتی 
کوبا، جنجــال گســترده ای را در فضای 
رســانه ای و مجازی این کشور ایجاد کرده 

است.
تارنمای »میامی هرالد« گزارش کرد: »تونی 

ساله   ٢0 نوه  کاســترو« 
فیدل کاسترو رهبر سابق 
کوبا با انتشــار تصاویری 
تجماتــی  زندگــی  از 
خود از جمله ســفرهای 
از  اســتفاده  گران  قیمت، 
بــی.ام. لوکس  خــودرو 
دبلیو، سرو غذاهای گران 
و سواری با قایق تفریحی 
صفحــه  در  شــخصی 
اینستاگرام خود  شخصی 
جنجال به پا کرده است.

نوه فیدل کاسترو در حالی شیوه زندگی لوکس را در پیش گرفته که میانگین 
دستمزدها در کوبا ماهانه حدود 30 دار است و برخی این شیوه زندگی را مغایر 
بــا آرمان های انقاب کوبا می دانند.اعضای خانواده کاســترو به ندرت در انظار 
عمومی حاضر شده اند، این در حالی است که ›آنتونیو کاسترو‹ پدر تونی کاسترو 
بیشتر از همه در مکان های عمومی حضور داشته است.در سال ٢0١5 میادی 
آنتونیو کاسترو در ســواحلی در یونان و هتلی لوکس در ترکیه حضور یافت و 
زمانی که یک خبرنگار ترکیه ای قصد عکس گرفتن از او را داشــت، محافظان 
شخصی آنتونیو به او حمله کردند.به نظر می رسد که تونی همچون پدر، عاقه 
بسیار زیاد به سفرهای خارجی دارد.در صفحات اینستاگرام تونی تصاویر زیادی 
از ســفر وی به مکزیک، اسپانیا، پاناما و سراســر کوبا مشاهده می  شود.گفتنی 
اســت، کوبا چند دهه است که به خاطر تحریم های مدام آمریکا با چالش های 
اقتصادی و اجتماعی فراوانی روبروســت و مقامات کوبایی بارها از سیاست های 
واشنگتن به دلیل تحت فشار قرار دادن کوبا انتقاد کرده اند. مقامات هاوانا تاکید 
کرده اند این تحریم ها مانع از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کوبا شده است.

زندگی لوکس
 نوه کاسترو 
جنجالی شد

تقاضای باا برای گوشت ااغ در داخل 
نیجریه و صادرات به کشور های دیگر باعث 
شده است نسل این گونه جانوری در معرض 

خطر نابودی قرار بگیرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، 
در ماه های اخیر تجارت ااغ در نیجریه به شدت 

افزایش یافته اســت. تقاضای باا برای گوشت ااغ در داخل نیجریه و صادرات 
به کشــورهای دیگر، سبب رونق تجارت ااغ در این کشور آفریقایی شده است. 
همین امر باعث شده است نسل این گونه جانوری در معرض خطر نابودی قرار 
بگیرد. به همین علت یکی از سیاستمداران نیجریه ای به فکر افتاده است تا برای 
حفظ نسل ااغ ها در این کشــور، قانون جدیدی به تصویب برسد. وی هشدار 
داده اســت اگر هر اقدام فوری برای این منظور صورت نپذیرد، به زودی نسل 

ااغ در معرض خطر انقراض قرار می گیرد.
قیمت هر راس ااغ در نیجریه بین 50 تا ١50 دار است.

خطر نابودي 
نسل ااغ 
در نیجریه

امور خارجه هند در گزارشــی  وزارت 
اعام کرد که 28 هزار و 523 کارگر هندی 
جان خــود را در کشــورهای عرب حوزه 
از دست  در 5 ســال گذشته  خلیج فارس 
داده انــد که بیش از 20 هــزار تن فقط در 

عربستان سعودی و امارات جان باخته اند.

به گزارش روزنامه »تایمز او ایندیا«، اکثر آمار مرگ و میر کارگران هندی 
در کشور عربستان سعودی بوده است. در سال های ٢0١4- تا ٢0١8 حدود ١٢ 
هزار و 8٢8 کارگر هندی در این کشور جان خود را از دست داده اند.بنا به این 
گزارش، پس از عربستان سعودی، حدود 7 هزار و 877 کارگر هندی در امارات 
کشته شده اند.حدود 3 میلیون شهروند هندی نیز در عربستان سعودی زندگی 
می کننــد. ایالت  های اوتار پرادش، بیهار، بنگال غربی و کراا دارای بیشــترین 
متقاضیان مهاجرت به عربستان سعودی هستند.شرکت های خصوصی هند با 
وعده زندگی بهتر و درآمد بیشــتر کارگران را به کشــورهای مختلف از جمله 
عربستان اعزام می کنند.خشــونت و بدرفتاری کارفرمایان عربستانی نسبت به 
کارگران و مستخدمین خانگی و انتشار آن در رسانه ها در سال های اخیر باعث 
نگرانی خانواده ها و اعتراض دولت این کشــور شــده است.سال گذشته بانک 
جهانی در گزارشــی اعام کرد: در سال ٢0١6، نیروی کار هند بیش از 74/6٢ 
میلیارد دار درآمد خود را به هند منتقل کرده اند که از این مقدار 33/6 میلیارد 
دار از پنج کشور عرب مسلمان تامین شده است.از میان این کشورهای عربی، 
نیروی کار هند حاضر در امارات با ١٢/57 میلیارد دار، بیشــترین درآمدزایی 
را برای هند داشــته  اند. سایر کشــورهای عربی که هند در سال ٢0١6 از آنها 
درآمد زیادی کسب کرده است، شامل عربستان سعودی)١0/٢٢ میلیارد دار(، 
کویــت )4/١7 میلیارد دار(، قطر )3/76 میلیارد دار( و عمان )٢/95 میلیارد 

دار( می شوند.

مرگ ۲0 هزار 
کارگر هندی 
در عربستان 

و امارات

در پی زایمان زنی در اغما )ُکما( در یکی 
از موسسات مراقبت های بهداشتی در ایالت 
آریزونای آمریکا، پلیس این ایالت تحقیقاتی 

را درباره تجاوز به این زن آغاز کرده است.
بــه گزارش خبرگزاری رویتــرز از نیویورک، 
پلیس شهر فنیکس در ایالت آریزونای آمریکا روز 
شنبه تحقیقاتی را در باره تجاوز جنسی به زنی که از ١0 سال پیش در ُکماست، 
اما به نوشــته مطبوعات به تازگی یک بچه به دنیا آورده آغاز کرده اســت.این 
زن که از ١0 ســال پیش زندگی نباتی دارد، در موسسه مراقبت های بهداشتی 
»هاســیندا Hacienda« نگهداری می شود و نوزاد پسرش هم در همین موسسه 
به دنیا آمده است. اما مسئوان این موسسه تا زمان شروع انقباضات رحمی این 
زن و به دنیا آمدن نوزادش در ٢9 دسامبر گذشته، متوجه باردار شدن این زن 
نشــده بودند.یکی از ماموران پلیس به نام تامی تامپسون گفت: پلیس فنیکس 
هم اکنون مامور تحقیق درباره این ماجرا اســت.به گفته ســخنگوی موسسه 
هاسیندا، مدیریت این موسسه می داند که این حادثه عمیقا نگران کننده است 

و برای همین با پلیس کاما همکاری می کند.
تاشــا مناکر، موسس انجمن مبارزه با خشــونت های جنسی و خانگی در 
ایالت آریزونا از پلیس خواســته است »دی. ان. ای« همه کارکنان مرد موسسه 

هاسیندا را با »دی. ان. ای« این نوزاد مقایسه کند.

تولد نوزاد 
از یک زن 
در حال کما

دادســتانی تهران با صدور اطاعیه ای پیرامون 
حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن الحجج از 

اجرای محکومیت حبس 15 ساله وی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دادســرای عمومی و 
انقاب تهران، »ســید ابوالفضل میرعلی« فرزند سیدرضا 
متولد ١343 رئیس  هیئت  مدیره و مدیرعامل وقت شرکت 
تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان ســبزوار متهم 
اســت به مشــارکت در اخال در نظام اقتصادی کشور از 
طریق وصول وجوه کان به صورت قبول سپرده  اشخاص 
حقیقــی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو 
عمــده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اســامی 

ایران یا مقابله با آن.
 بــا توجه به محتویــات و مندرجات پرونــده، بانک 
مرکزی جمهوری اســامی ایــران در تاریخ ٢9/١393/5 
شــکایتی مطرح می کند مبنی بر اینکه متهم موصوف با 
ایجاد موسسه ای تحت عنوان تعاونی ثامن الحجج بدون اخذ 
مجوز از بانک مرکزی مبادرت به ســپرده گیری و عملیات 
بانکی از طریق ایجاد شــعب متعدد در سطح کشور نموده 
و با وجود اخطارهــای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، 
حجم قابل ماحظه ای از نقدینگی را جمع آوری کرده است 
و به اســتناد بند هـ ماده یک قانون مجازات اخالگران در 
نظام اقتصادی کشــور مصوب ١369 و اختیارات حاصل از 
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ١383 و 
ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای تعقیب متهم 

را می نماید. هم چنین حسب شکایت متعدد سپرده گذاران 
مالباخته در شــرکت تعاونی موصوف به شــرح موجود در 
پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارش های 
معاونت اطاعات اقتصادی وزارت اطاعات و گزارش های 
متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری 
شعب مختلف شرکت تعاونی با آ ن ها و عدم ارایه اطاعات 
و مســتندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن 
شرکت را دارد و گزارش های بانک مرکزی و اداره نظارت بر 
موسسات پولی غیر بانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی 
در شــعبات نقاط مختلف کشور؛ به عقیده دادگاه اقدامات 
متهــم موصوف به عنوان رئیس  هیئت  مدیره و مدیرعامل 
در عملکرد و اداره شــرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر 
١. اقدامات و سیاســت های مالی شرکت تعاونی٢. ورود به 
بازارهای غیر مرتبط با اهداف شرکت تعاونی و 3. عضویت 
در هیئت  مدیره شرکت تعاونی یادشده و فعالیت به عنوان 
مدیرعامل، بر خاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامن الحجج 
دانش آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بااخص قانون 
بخش تعاون جمهوری اسامی ایران و قانون پولی و بانکی 

و آیین نامه های اجرایی آن است.
در بخش دیگری از این اطاعیه آمده است: بی توجهی 
عمــدی متهم به اخطاریه های مکــرر بانک مرکزی مبنی 
بــر اصاح عملکرد و تطبیق اقدامــات تعاونی با ضوابط و 
مقــررات حاکم و لزوم اخذ مجــوز قانونی فعالیت و اصرار 
مشارالیه به استمرار فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی و افتتاح 

حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی رغم اعام بانک 
مرکزی و دســتور مورخ ١393/١0/١0 بازپرس مبنی بر 
عدم افتتاح حســاب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد 
و سوء نیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت 
فعل ارتکابی خویش و آثار زیان بار آن اســت. با توجه به 
احراز علم مرتکب به موضوع جــرم و موثر بودن اقدامات 
وی در جهــت تحقق بزه و قصــد ارتکاب رفتار مجرمانه و 
احــراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن 
جرم منتســبه، دفاعیات متهم و وکای نامبرده با کیفیت 
مطروحه بدون ارائه اســناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به 
دایل، موثر در مقام نیست و توجهاً به سایر قرائن و امارات 
و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی 
مبنی بر اخال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون 
قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اســامی ایران یا مقابله 
با آن به نحو مباشــرت از نظر هیئت قضایی محرز و مسلم 
است علی هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر به استناد 
بنــد هـ ماده یک و ماده ٢ و تبصره 4 آن از قانون مجازات 
اخالگــران در نظام اقتصادی کشــور و مــاده ٢7 قانون 
مجازات اســامی مصوب ١39٢ متهم موصوف را عاوه بر 
محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس 

تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.
حکم صادره به شرح فوق، پس از اعتراض محکوم علیه 
ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت 

به نامبرده در حال اجرا است.

تأییدمحکومیتمدیرعاملتعاونیاعتباریثامنالحجج
به15سالحبس

و  تهران  شــهری  راه آهن  شرکت  مدیرعامل 
حومه )مترو( گفت: برای نخســتین بار در ایران از 
به  منظور  )ونگارد(  ارتجاعی«  »پابند فوق  فناوری 
کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار در پروژه خط 

6 مترو پایتخت استفاده شد.
بــه گزارش روابط عمومــی و بین الملل مترو، »علی 
امام« افــزود: فناوری ونگارد یکــی از تمهیدات کاهنده 
ارتعاش اســت که می تواند در زمان بهره برداری و حین 
عبور قطار، میزان ارتعاشــات را به میزان ٢5 »دسی بل« 

کاهش دهد.
وی ادامه داد: خط 6 مترو از نزدیکی بیمارستان های 
قلب و شریعتی عبور می کند و انتقال ارتعاشات مترو در 
زمان بهره برداری و عبور قطار ممکن بود روی دستگاه های 
حســاس بیمارستان اثرگذار باشد، به همین منظور برای 
نخســتین  بار در عملیات روسازی و ریل گذاری مترو در 

زیر این بیمارستان ها از این فناوری استفاده شد تا امواج 
ارتعاشی کمتری را منتقل کند.

امام گفت: برای دستگاه های موجود در بیمارستان ها 
حدمجاز ارتعاش طبق اســتاندارد حداکثر 65 دسی بل 
باید باشد که از طریق ونگارد میزان ارتعاش به ٢5 دسی 

بل رسیده است.
براســاس این گزارش، وی همچنین با  اشاره به شعار 
شــهردار تهران مبنی بر تهران شــهری برای همه، بیان 
کرد: در همین زمینه تاش داریم مســایل و ماحظات 
زیست محیطی را در ساخت و ساز مترو رعایت کنیم تا به 

افزایش کیفیت زندگی در پایتخت منجر شود.
خط 6 مترو تهران به طول 3١ کیلومتر 30 ایستگاه 
دارد که از محدوده حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ره( 

در شهرری آغاز می شود.
این خط مترو پس از طی مسیر جنوب به شمال در 

ایستگاه میدان شهدا با خط 4، در ایستگاه امام حسین)ع( 
با خط ٢، در ایســتگاه 7 تیر با خط یک و در ایســتگاه 
میدان ولیعصر)عج( با خط ســه تقاطع خواهد داشــت، 
سپس به ســمت غرب ادامه مسیر می دهد و به محدوده 

شمال غربی تهران می رسد.
عملیات حفــاری تونل مکانیزه بخش جنوبی خط 6 
متــرو پایتخت )حدفاصل دولت آباد تــا حرم عبدالعظیم 
حســنی( به طول 6 کیلومتر فروردین سال گذشته آغاز 

شد.
بخش جنوبی خط 6 مترو تهران پنج ایســتگاه دارد 
که آخرین ایســتگاه آن در ضلع شرقی حرم عبدالعظیم 

حسنی)ع( واقع شده است.
قرار بود فاز اول این خط سال 9٢ افتتاح شود که به 
سال 94 موکول شد و بعد گفتند تا آخر سال 95 افتتاح 

می  شود اما تا امروز این وعده عملیاتی نشده است.

برای نخستین بار در ایران

خط 6 مترو تهران به یک فناوری نوین مجهز شد

اعضای شورای اسامی شــهر تهران در سالگرد 
سانحه سانچی به نامگذاری خیابانی در تهران به نام 

»دریانوردان سانچی« رأی دادند.
اعضای شورای اسامی شــهر تهران در سالگرد سانحه 
ســانچی به نامگذاری خیابانی در تهران به نام »دریانوردان 

سانچی« رأی دادند.
بر این اساس خیابان شهید عاطفی شرقی )محل استقرار 
شــرکت ملی نفتکش ایــران( به نام خیابــان »دریانوردان 
سانچی« تغییر نام داد و اعضای شورا خیابان شهید عاطفی 

غربی را به نام خیابان شهید عاطفی تغییر نام دادند. 
در جلسه دیروز شورای شهر تهران تغییر نام و نامگذاری 
9 معبر در دســتور کار قرار گرفت که یکی از نامگذاری ها، 
تغییر نام محله »هزارسنگ« به »کوهساران« در محله درکه 

بود که اعضا با تغییر آن مخالفت کردند.

زلزله 5/۹  ریشــتری گیانغرب درکرمانشاه  را 
لرزاند. 

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از  گیانغرب، این زلزله 
دیروز عصر در عمق 8 کیلومتری شــهر کرمانشــاه به وقوع 

پیوسته است.

رئیس  ســازمان چای کشــور گفــت: تاکنون 
۹7میلیارد ریال تسهیات ارزان قیمت بابت تغذیه و 
نگهداری باغ های چای به چایکاران استان های گیان 

و مازندران پرداخت شده است. 
حبیب جهانســاز بــه ایرنا افزود: تاکنــون هفت هزار و 
700 چایکار، متقاضی دریافت تسهیات از صندوق حمایت 
از توســعه صنعت چای کشــور بودند که توانســتند از این 

تسهیات ارزان قیمت برخوردار شوند.
وی با  اشاره به اینکه این پرداخت ها تا پایان سال جاری 
ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: این تســهیات برای تغذیه و 
نگهــداری باغ های چای به کشــاورزانی کــه عضو صندوق 
حمایت از توســعه صنعت چای باشند، پرداخت می شود تا 
به آنان در انجام عملیات بهزراعی، تهیه نهاده های کشاورزی 

و آماده کردن باغ ها برای برداشت سال آینده کمک کنند.
به گفته جهانســاز، پرداخت این تســهیات تا بیست 
و پنجم اســفندماه ســال جاری ادامــه دارد و چایکاران در 
شهرســتان ها می توانند به اداره های چای مراجعه و با ارائه 

درخواست، نسبت به دریافت این تسهیات اقدام کنند. 
وی تصریح کرد: به هر هکتار باغ چای، ٢0 میلیون ریال 
تســهیات تعلق می گیرد و به آسان ترین شیوه نیز پرداخت 
می شود و چایکاران در قالب زنجیره ای شدن با هم، می توانند 
از ایــن وام اســتفاده کنند و مبلغ پرداخت شــده در فصل 
برداشــت چای از محل قیمت برگ ســبز چایکاران وصول 

خواهد شد.
رئیس  سازمان چای در خاتمه یادآور شد: تاکنون افزون 
بــر دو هزار و ١7١میلیارد ریــال از مطالبات چایکاران بابت 
برگ ســبز چای فصل زراعی گذشــته به حساب آنان واریز 
شــده و با پرداخت ٢8 میلیارد ریال از باقیمانده قدرالسهم 
کارخانه های چایســازی، تمامی بدهی کشاورزان پرداخت و 

به طور کامل با آنان تسویه حساب می شود.

عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
اسامی شهر تهران از تبدیل خانه پدری »تختی« به 

تریکوبافی انتقاد کرد.
به  گزارش  ایســنا، حجت نظری در جلسه دیروز شورای 
اســامی شــهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان 
اینکه در آستانه ســالگرد فوت »جهان پهلوان تختی« قرار 
داریم، گفت: متاسفانه خانه پدری تختی و زورخانه پواد از 
وضعیت مناســبی برخوردار نیستند. این  در حالی است که 

خانه پدر تختی می تواند به خانه موزه کشتی تبدیل شود.
وی با اشــاره به اینکه متاســفانه خانه پدری تختی به 
کارگاه تریکوبافی تبدیل شــده است و زورخانه پواد نیز به 
باشــگاه بیلیارد تغییر کاربری داده است، در این باره اضافه 
کرد: در بودجه امســال 35 میلیــارد ریال برای تملک خانه 
و زورخانه تختی اختصاص داده شده بود، اما شهرداری های 

مناطق ١١ و ١٢ به این مهم توجه نکردند.
عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
شــهر تهران در پایــان صحبت های خود افزود: متاســفانه 
ساکنان محات نیز پیشینه محله خود را نمی دانستند و ازم 

است که شهرداری تهران فکری به حال این موضوع کند.

مدیر مســئول روزنامه شــهروند به اتهام نشر 
اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آراء 
هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اســتان تهران مجرم 

شناخته شد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران 
به خبرگزاری میزان گفت: مدیر مسئول روزنامه شهروند به 
اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، با اکثریت 
آراء متهم را مجرم دانست و با اکثریت آراء متهم را مستحق 

تخفیف ندانست.
احمد مومنی راد افزود: همچنین مدیرمسئول و نویسنده 
مطلــب در پایگاه خبری بانک ورزش به اتهام نشــر مطالب 
خــاف واقع، هیئت منصفه متهم را بــا اکثریت آراء مجرم 
دانســت و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانست همچنین 
پرونده مدیر مســئول پایگاه خبری اعتدال به اتهام  نشــر 

مطالب خاف واقع با رضایت وکیل شاکی، خاتمه یافت.

مدیر اجرایی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت  
تپه گفت: یک ماه دیگر از حقوق معوق کارگران این 
مجموعه تا پایان هفته جاری به آنها پرداخت می شود.
کیومرث کاظمی افزود: این حقوق معوقی که قرار است 
به کارگران پرداخت شــود، مربوط به آبان ماه است و پس از 
این پرداخت کارگران نیشــکر هفت  تپه فقط یک ماه حقوق 
معوق دارند که باید به آنها پرداخت شــود.وی تصریح کرد: 
مراحــل تعمیرات کارخانه رو به اتمام اســت و پس از اتمام 
تعمیرات در مدت زمان کوتاهی آمــاده کار و تولید خواهد 
شد تا کارگران بتوانند به صورت کامل در کارخانه مشغول به 
کار شوند.کاظمی درخصوص برداشت نیشکر از مزارع عنوان 
کرد: با توجه به شــرایط جوی و بارندگی، میزان رطوبت به 
شکلی است که امکان برداشت نیشکر وجود ندارد ، زمانی که 
شرایط رطوبتی زمین برای برداشت فراهم شود، کار برداشت 

در شرکت نیشکر هفت تپه آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: همه کارگران در کارخانه مشــغول به کار 

هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نامگذاری یک خیابان در تهران 
به نام دریانوردان سانچی

زلزله 5/۹ ریشتری 
گیانغرب را لرزاند

پرداخت ۹7 میلیارد ریال 
تسهیات به چایکاران

تبدیل خانه پدری »تختی« 
به کارگاه تریکوبافی و باشگاه بیلیارد!

به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان
مدیر مسئول روزنامه »شهروند« 

مجرم شناخته شد

پرداخت حقوق معوقه 
کارگران نیشکر هفت تپه

مدیــر کل آموزش و پرورش سیســتان و 
بلوچســتان گفت: چهار هزار و 500 دســتگاه 
بخاری اســتاندارد ظرف یک هفته گذشته در 
مدارس سراســر این استان توزیع شده و هزار 
روز  تا چند  اســتاندارد دیگر  بخاری  دستگاه 

آینده تحویل و توزیع خواهد شد. 
به گزارش ایرنا؛ علیرضا نخعی در نشست شورای 
آموزش و پرورش سیســتان و بلوچســتان در محل 
اســتانداری در زمینه ایمنی و تامین سیســتم های 
گرمایشــی مدارس اســتان گفت: با توجه به همتی 
که در زمینه تامین وســایل و تجهیزات گرمایشــی 

بــرای مــدارس این اســتان انجام شــده دیگر هیچ 
 مدرسه ای از سیستم گرمایشی غیراستاندارد استفاده 

نخواهد کرد.
وی در زمینه استفاده از سرویس های غیراستاندارد 
برای جابه جایی دانش آموزان در سیستان و بلوچستان 
گفــت: ٢8 هزار و 5٢3 دانش آموز در این اســتان از 

سرویس های غیرمجاز استفاده می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
ادامه داد: فقط سرویس هایی که مورد تایید آموزش و 
پرورش هستند می توانند کار جابه جایی دانش آموزان 

را انجام دهند و از آنها حمایت می شود.

4500 بخاری استاندارد بین مدارس سیستان و بلوچستان توزیع شد

سخنگوی ســازمان آتش  نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران از بازدید کارشناسان آتش نشانی از 
تجهیزات گرمایشــی و امکانات ایمنی مدارس شهر 

تهران خبر داد.
ســیدجال ملکی در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات 
انجام شــده از سوی آتش نشــانی در مورد نظارت بر ایمنی 
مــدارس و مهدهای کودک گفت: ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران هر سال با هماهنگی اداره 
آموزش و پرورش، پیش از بازگشایی مدارس بازدیدهایی را 
از تمام مدارس شــهر تهران به ویژه قسمت تاسیسات آن ها 

انجام داده و توصیه های ایمنی ازم را ارائه می دهد.
وی با بیان اینکه در مرحله نخســت اجرای این طرح از 
بیش از ٢500 مدرسه و مهدکودک در سراسر تهران بازدید 
ایمنی به عمل آمد، گفت: 5000 نفر ســاعت از کارشناسان 

آتش نشانی در اجرای این طرح مشارکت داشتند.
ملکی با بیــان اینکه در ١900 مدرســه نیز دوره های 
آموزشــی برای دانش آمــوزان، اولیاء و مســئوان مدارس 
برگزار شــده اســت، اظهارکرد: مرحله بعدی این طرح که 
شامل بازدید کارشناسان آتش نشانی از تجهیزات گرمایشی 
و امکانات ایمنی مدارس اســت به زودی در سراســر تهران 

اجرا خواهد شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران با تاکید بر اینکه مســئوان مدارس باید با دقت نظر 
و بررسی کامل محیط پیرامون مدارس، موارد ناایمنی مانند 
چاله، گودال و آسفالت شکسته را به شهرداری نواحی اطاع 
دهند، گفت: در طول ســال تحصیلی کارشناســان سازمان 
آتش نشانی با مراجعه به مدارس نسبت به ارائه آموزش اصول 
ایمنی ازم به دانش آموزان در مقاطع مختلف اقدام می کنند.

بــه گفته ملکــی، در ســال های اخیر، آتش نشــانی با 
حساســیت بیشــتری به ایمنی اماکن آموزشی می پردازد و 
این مســئله حاکی از آن است که مدیران این حوزه، اهمیت 
ایمنی را در مدارس به درستی درک کرده و درصدد اجرایی 

کردن آن هستند.

مدیرکل راه آهن لرســتان از مسدود شدن خط 
آهن سراسری جنوب در محدوده این استان خبر داد.
به گزارش مهر، رحمت رحمت نژاد اظهار داشت: راه آهن 
سراسری تهران - جنوب در تاریخ ١6 و ١7 دی ماه به دلیل 

انجام عملیات بازسازی خط آهن مسدود خواهد بود.
وی، تاکید کرد: طی این مــدت تردد قطارهای باری و 

مسافربری در این مسیر صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل راه آهن لرســتان، بیان داشت: در حال حاضر 
عملیات بازســازی خط آهن در محــدوده باک »قارون« - 

»بیشه« به طول ١7 کیلومتر در حال انجام است.

سرپرست پلیس آگاهی البرز اعام کرد با تاش 
مامــوران انتظامی گروگان 14  ســاله در کمتر از 10 

ساعت پیدا و از دست گروگانگیران آزاد شد.
سرهنگ محمد نادربیگی در گفت وگو با ایرنا افزود: شب 
چهارشنبه در پی گزارش یک خانواده در گرمدره کرج مبنی 
بر اینکه فرزند دانش آموز آنها از آموزشگاه به خانه بازنگشته 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی اضافه کرد: گفته پــدر خانواده حاکی از آن بود که 
دقایقی قبل از اطاع پلیس افراد ناشناس با وی تماس گرفته 
و گفتند که فرزند وی در اختیار آنهاســت و اگر به خواسته 

آنان عمل نشود جنازه اش را تحویل می دهند.
نادربیگــی خاطر نشــان کرد: پــس از مدتــی کوتاه 
گروگانگیران با خواهر نوجوان ١4 ساله تماس گرفته و بیان 
داشــتند که دایی خانواده باید خواسته مالی آنها را برآورده 

کند.
وی افزود: با پیگیری های تخصصی پلیس، سه گروگانگیر 

در شهرستان مارد استان تهران شناسایی شدند. 
سرپرســت پلیس آگاهی البرز اظهار داشــت: ماموران 
انتظامی البرز با حضور در محل، این افراد را محاصره و آنان 
را دســتگیر کردند و نوجوان ١4 ساله به آغوش خانواده اش 

بازگشت.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: سه نفر از 
عامان اصلی شــهادت شهید »افشاری پور« که 20 
آذر در محدوده شهرستان ریگان به شهادت رسید، 

در عملیات پلیس آگاهی بم دستگیر شدند. 
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ، ســرتیپ رضا 
بنی اسدی فر اظهار داشت: پس از شهادت ستوان سوم امین 
افشــاری پور از ماموران یگان تکاوری١١4 شهرســتان بم 
در ٢0 آذر ماه در محدوده شهرســتان ریگان، بافاصله با 
تشــکیل تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان، تاش 
برای شناسایی و دســتگیری عامان درگیری مسلحانه و 

شهادت این همکار در دستور کار قرار گرفت.

وی افــزود: نهایتــا کمتــر از دو هفتــه از این واقعه 
ماموران پلیس آگاهی اســتان موفق شــدند، ســه نفر از 
عامان اصلی شهادت شهید افشاری پور را شناسایی کنند 
 که این ســه نفــر در عملیات پلیس آگاهی بم دســتگیر 

شدند.
وی تصریــح کرد: بــدون تردید این دســتگیری که 
در کوتاه تریــن زمان ممکن صــورت گرفت، باعث رعب و 
وحشت اشرار و دیگر مخان نظم و امنیت خواهد بود و این 
سه نفر نیز که باید تا ابد شرمنده اشک و آه جانکاه فرزندان 
خردسال شهید باشند، به جرم خویش معترف و به دستگاه 

عدالت سپرده شدند. 

جانشین رئیس  پلیس راه خراسان جنوبی گفت: 
بر اثر وقــوع دو تصادف جداگانه در محور نهبندان - 

سربیشه پنج نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. 
ســرهنگ حسین نیکمرد، در گفت و گو با ایرنا گفت: در 
کیلومتر ١6 محور نهبندان - سربیشــه دو دستگاه پژو 405 
با یکدیگــر برخورد کردند که یکــی از این خودروها حامل 

سوخت قاچاق بود. 
وی ادامه داد: پس از برخورد خودروها، محموله سوخت 
به خودروی مقابل پاشــیده و خودروی رو به رو دچار حریق 

شــد که در اثر آن چهار نفر سرنشین فوت کردند و یک نفر 
زخمی شد.  وی با بیان اینکه راننده خودروی سوخت قاچاق 
متواری شده اســت اظهار داشــت: علت تصادف در دست 
بررسی است و فرد زخمی به بیمارستان نهبندان منتقل شد. 
وی گفت: همچنین در کیلومتر 48 نهبندان - سربیشه 
یک دســتگاه سواری پژو 405 واژگون شد که در این حادثه 
یک نفر فوت و یک نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شد. 

سرهنگ نیکمرد علت این حادثه را توجه نکردن به جلو 
اعام کرد. 

گفت:  مشهد  آتش نشــانی  سازمان  عامل  مدیر 
برخورد تریلر با سواری روآ در حد فاصل تپه سام و 
سنگ بست هفت کشته و یک مجروح برجا گذاشت. 

به گزارش ایسنا، حسن جعفری افزود: بر اثر برخورد یک 
دســتگاه تریلر با خودروی روآ حوالی ساعت ١4 بعدازظهر 
جمعه در حوالی روســتای تپه سام به سمت سنگ بست، 

راننده تریلر مصدوم و هفت سرنشین سواری روآ جان باختند. 
وی بــا بیــان اینکه علت وقــوع این حادثه از ســوی 
کارشناســان راهنمایی و رانندگی در دســت بررسی است، 
اظهار کرد: با اعام این حادثه به سامانه تلفنی ١٢5؛ بادرنگ 
تیم هــای امداد و نجات و پیشــگیری از حریق نزدیک ترین 

ایستگاه های آتش نشانی مشهد به محل حادثه اعزام شدند.

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان قزوین از 
محکومیت دو شــرکت واردکننده کاا به دلیل عدم 

ایفای تعهدات ارزی در این استان خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمود احمدی گفــت: واحد ارزی 
یکی از بانک های استان قزوین درخصوص عدم ایفای تعهد 
واردکننــدگان کاا در قبال دریافــت ارز و خدمات دولتی 
بااعتباری درمجموع به مبلغ بیش از ١١ میلیون و ١30 هزار 
یورو که برای ترخیص کاا تحویل شــده بود جهت تعقیب و 
اعاده ارز خارج  شــده از کشور شکایتی تنظیم و به این اداره 

کل ارسال کرد.

وی تشــریح کرد: طبق مقــررات ارزی بانک مرکزی، 
این واردکنندگان باید نســبت به ارائه برگ ســبز ورود کاا 
در موعد مقرر به کشــور اقدام می کردند، لذا برای این موارد 
پرونده هایی تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات 
حکومتی اســتان قزوین ارجاع داده شد. وی اضافه کرد: این 
شعبه پس از احضار نمایندگان این شرکت ها و بررسی اسناد 
و مدارک موجود، تخلف انتســابی را محرز تشخیص داده و 
متهمین را به اعاده عین ارز گزارش شده شامل ١١ میلیون و 
١37 هزار و 60 یورو به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی 

به مدت یک سال محکوم کرد.

جانشــین فرمانده انتظامی هرمزگان از کشــف 
محموله هــای 62 میلیــاردی قاچــاق کاا و ارز در 

هرمزگان خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس عباســعلی 
بهدانی فرد اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاا و 
ارز پلیس آگاهی استان با همکاری ماموران انتظامی طی 7٢ 
ساعت گذشته موفق شــدند، 68 دستگاه خودروی سبک و 
سنگین و یک فروند شناور حامل کاای قاچاق را شناسایی و 
توقیف کنند. وی افزود: در مدت یاد شده با تاش همه جانبه 
ماموران، مجموعا سه میلیون و 4١0 هزار نخ انواع سیگار، سه 
هزار و ٢3 دستگاه لوازم خانگی، 94 عدد قطعات خودرویی، 

١٢5 هزار لیتر ســوخت، دو هزار و 660 ثوب البسه و 8١0 
متر پارچه قاچاق کشف شد.

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان، ارزش 
کااهای کشــف شده را بنا به نظر کارشناسان 6٢ میلیارد و 
470 میلیــون ریال عنوان و تصریح  کرد: در این رابطه ١00 
متهم فعال در قاچاق کاا نیز دســتگیر و برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضائی استان معرفی شدند.
بهدانی فرد با اشــاره به اینکه طی این مدت ١٢6 فقره 
پرونده کشــف کاای قاچاق تشکیل شده است، خاطرنشان 
کرد: از این تعداد ١7 پرونده باای ١00 میلیون و ١09 فقره 

پرونده زیر ١00 میلیون تومان بوده است.

آتش نشانان به مدارس می روند
بازرسی ایمنی ۲5۰۰ مدرسه 

و مهدکودک پایتخت

خط آهن سراسری تهران - جنوب 
مسدود شد

پلیس البرز نوجوان 14 ساله را 
از دست گروگانگیران

 آزاد کرد

دستگیری 3 نفر از عامان شهادت »شهید افشاری پور« در بم

سوانح رانندگی در محور نهبندان – سربیشه  
5 قربانی گرفت

7 کشته بر اثر برخورد دو خودرو

محکومیت 11 میلیون یورویی دو شرکت در قزوین

کشف محموله های 62 میلیاردی قاچاق 
در هرمزگان



اخبار كشور

درمکتب امام

جورى باشيد كه مردم مثل مادر 
شما را در آغوش بگيرند

يك تكليف رعى- وجداى است كه شا نگذاريد در هر جايى كه هستيد آن 

كساى كه در زير نظر شا وزير- عرض كنم- حكومت شا هست به مردم بدسلوى 

كنند، مردم را بپذيريد براى خودتان، برويد تو مردم، جدا نشويد از مردم.[...] بايد 

جورى باشيد كه مردم مثل مادر شا را در آغوش بگرند.
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صفحه 11
دو شنبه 1۷ دی 1۳۹۷

۳۰ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۴

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
گفتار درمانی با اروپا 

جواب نمی دهد
سرویس سياسی-

سیدمحمد صادق خرازی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل و از فعالین سیاسی اصاح طلب در گفت و گویی 
با روزنامه آرمان گفت: »اروپایی ها باید آگاه باشند که... تاش های جمهوری اسامی بوده که توافقنامه برجام را 
تاکنون سرپا نگه داشته است. بر اساس گزارش همه مراکز ذی ربط از جمله آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 
چه قبل از خروج ترامپ از برجام چه بعد از خروج او از برجام، جمهوری اسامی ایران به طور کامل به تعهدات 
خود پایبند بوده است و همه نرم ها و مقررات بین المللی را رعایت کرده و می کند. اما این دلیل نمی شود که دیگر 
طرف های این توافقنامه از آن سوءاستفاده کنند و نگذارند ایران از منافع حاصل از برجام بهره ببرد. همان طور 

که بارها اعام شده است صبر و مدارای جمهوری اسامی ایران هم اندازه ای دارد«.
وی ادامه داده است:»خروج از برجام مورد نظر جمهوری اسامی ایران نیست. اما ادامه این روش هم تامین کننده 
منافع ملی ما نیست. بنابراین من معتقدم مسئوان ذی ربط به راهکار میانه ای دست پیدا خواهند کرد تا اینکه 
اتحادیه اروپا تاش خود را بیشتر کند و بتواند حضور مثمر ثمری در برجام داشته باشد. اروپا به یاد بیاورد که 

دوره گفتاردرمانی به پایان رسیده و تاریخ آن منقضی شده و باید عما اقدام مناسب انجام دهد.
گفتنی اســت ایران به تمامی تعهدات خود ذیل برجام عمل کرده اســت ولی طرف مقابل به هیچ یک از 
تعهدات خود پایبند نبوده است، این روند نامطلوب امروز حتی مورد ایراد جریان اصاحات و حامیان دولت نیز 

قرار گرفته است.
توهین نشریه مدعی اصاحات به مردم ایران!

یک ماهنامه متعلق به جریان مدعی اصاحات در کاریکاتوری وقیحانه، به مردم ایران توهین کرد.
در شرح این کاریکاتور توهین آمیز نوشته شده است:»جراحی زیبایی مدل »گوش ااغی« به ایران رسید!«. 
در این کاریکاتور همه مردم)زن و مرد و کودک و حتی عروسک یک کودک( گوش های مخملی دارند. دو نفر 
نظاره گر مردم هســتند. یکی از ناظرین از طرف دیگر می پرسد:»اینها چه خوب عمل جراحی کردند« و طرف 

مقابل در جواب می گوید:»عمل کجا بود؟ اخبار »بیست و سی« دیدند!«!
توهین به مردم یکی از اجزای اینفک رفتار مدعیان اصاحات اســت. این نشــریه مدعی اصاح طلبی،با 

کاریکاتوری وقیحانه، رسانه ملی را به تحمیق مردم و مردم را به کوته فکری متهم کرده است.
جریان اصاح طلب از یک سو مدعی است که صدا و سیما هیچ مخاطبی در میان مردم ندارد و از سوی دیگر 

چپ و راست با فحاشی به رسانه ملی حمله می کند. 
طیف مدعی اصاحات به سبب اینکه در موضوعات مختلف، دستش از استنادات کارشناسی و فنی خالی 

است، همواره به فحاشی و توهین به مردم و جریان مخالف خود می پردازد. 
سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالی دولت با ترفندهای تکراری!

روزنامه همدلی در گزارشــی نوشت:»»عملکرد اقتصاد در ســال های 97 و 98 بیش از هر چیزی متاثر از 
تحریم های جدید و بحران ارزی اســت«؛ این تحلیل مرکز پژوهش های مجلس در کنار ســایر اظهارنظرهای 

کارشناسی، حکایت از این دارد که در ماه های آینده وضعیت پیچیده ای در انتظار اقتصاد کشور است«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:» آنچه باید مورد توجه واقع شود آن است که مشکات اقتصادی یک 
شبه و ناگهانی به وجود نیامده، اما بی توجهی به حل آن موجب شده روند رشد آن شتاب بیشتری پیدا کند؛ 

مانند اتفاقی که در دولت های نهم و دهم افتاد و این ماجرا هنوز هم ادامه دارد«.
اکنون بیش از 5 سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است، مدعیان اصاحات و برخی دولتمردان، 
در 4 سال اول مدعی بودند که دولت مشغول آواربرداری است و از سال 96، اقدامات اصلی آغاز می شود. اکنون 
حدود یک سال و نیم از دولت دوازدهم نیز سپری شده است اما روزنامه های زنجیره ای همچنان در پی سرپوش 

گذاشتن بر بی عملی و کارنامه خالی دولت، با ترفندهای نخ نما و تکراری هستند.
هر کاری کنیم مردم تقصیرها را متوجه ما می دانند 

موســوی اری وزیر کشور دولت اصاحات طی گفت و گویی که روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد آن را بازنشر 
کرد گفته است:» باور من این است که گایه هایی که مردم در این دوره از اصاح طلبان دارند بیشتر از دوره قبل 
است. چون دولت فعلی، ولو اینکه دولت اعتدالی است را به نام اصاحات می شناسند. تشخیص و تفکیک این 

مسئله برای مردم کار ساده ای نیست.«
موسوی اری در ادامه به توجیه ناکارآمدی ها پرداخته و می گوید:» اصاح طلبان در کنار مردم و جزئی از 
مردم هستند؛ خواست آنها محقق نشده است اما ریشه عدم تحقق این است که نیروهایی که آمدند نیروهای 
اول جریــان اصاحات نبودند؛ یا حتی اگر همه آنها هم بودند ممکن بود نتوانند همه وعده ها را محقق کنند...
اگر همین چهره های اول اصاح طلبی هم به مجلس می آمدند معلوم نبود خیلی از مسائل را بتوانند حل کنند«.
درباره اظهارات موسوی اری نکاتی است که به اختصار به آنها می پردازیم، نخست آنکه او می گوید مردم 
دولت یازدهم و دوازدهم را دولت اصاحات می دانند و هیچ توضیح و توجیحی را در این زمینه قبول نمی کنند، 
تحلیل مردم در این زمینه درست است چرا که اکثر مدیران دولت را مدعیان اصاحات تشکیل می دهند و عامل 

اصلی وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی محصول حضور این افراد در دولت است.
نکته دوم اینکه موسوی اری دچار تناقض گویی عجیبی شده است از سویی او می گوید که دلیل ناکامی ها 
عدم حضور مردان درجه یک اصاح طلب در دولت و مجلس است و از سوی دیگر معترف است که اگر این افراد 

درجه یک حضور هم داشتند معلوم نبود مشکلی حل شود!
مدعیان اصاحات به توان خود واقف هستند و می دانند که هر چه هست نتیجه اش را می توان در وضعیت 
اقتصادی کشور مشاهده کرد ولی نیم نگاهی نیز به انتخابات های بعدی دارند و امیدوارند که مردم فراموشکار 

باشند یا توضیحات و توجیحات آنها را بپذیرند.
خانه نمی ساخت اما از برنامه توسعه می خواست جواب مردم را بدهد!

روزنامه شــرق در یادداشتی با عنوان »آرزوهای بزرگ برای مسکن« نوشت: »جامعه ای که خانه دار شدن 
شــهروندان را به عنوان هدفی مهم دنبال می کند در همان ابتدای کار مســیرهای متفاوتی را برای رسیدن به 

مسکن پیش پای شهروندان می گذارد...«
تا همین جای کار مشخص می شود که چنین جامعه ای به هیچ عنوان جامعه ای نیست که عباس آخوندی، 
وزیر سابق مسکن آن را دوست داشته باشد. سپس این یادداشت در ادامه افزوده که در این جوامع دولت به عنوان 
متولی دو راه پیش پای شهروندان می گذارد: »مثا با انتخاب مسیر »الف« با دوره انتظار معینی به خواسته خود 
می رسند؛ اما اگر عجله ای در کار باشد باید با انتخاب مسیر »ب« متحمل زحمت و سختی بیشتری شوند. وزیر 
سابق راه و شهرسازی ]عباس آخوندی[ در نشست مرداد 1394 شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی گفته 
بود: »اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این به این سؤال مردم که من چگونه می توانم خانه داشته باشم پاسخ 

دهد. سایر موارد مندرج در این برنامه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهد بود.« 
سپس نویسنده تاکید می کند: »مستقل از اینکه وزارت تحت امر او تا چه میزان در تسهیل امر خانه دار شدن 
مردم یا تدوین برنامه ای راهبردی برای این هدف بزرگ موفق بوده است و علت توفیق یافتن یا نیافتن آنچه بود، 
این جمله به خوبی نشان دهنده اهمیت نقش دولت در حل معضل مسکن و ضرورت تبدیل دغدغه شهروندان 

به دغدغه مدیران ارشد جامعه است.«
حکایت آن وزیر سابق هم حکایت جالب توجهی است و ایضا تاسف برانگیز. کسی که خود نه اعتقادی به 
خانه ســاختن دولت برای مردم داشــت و نه اعتقادی به نظارت دولت بر بازار مسکن و قیمت های آن از برنامه 

ششم توسعه توقع دارد که بتواند به مردم در مورد چگونگی خانه دار شدن آنها پاسخ دهد؟! 
»دیکته ننوشته غلط ندارد« این نکته ای است که باید در مورد فرازی از این یادداشت متذکر شد. بر مبنای 
همین ضرب المثل، باید پرسید عنوان کردن »علت توفیق یافتن یا توفیق نیافتن« برای وزیر سابق مسکن به چه 
معناست؟! از آنجا که یادداشت مذکور در باب مسکن است کاوش در توفیق یافتن یا نیافتن آخوندی در حوزه ای 
که هیچ قدمی در آن برنداشته شاید کنایه ای تلخ به او باشد که 6سال از فرصت های غیرقابل جبران این کشور را 
با غفلت خویش سوزاند. ضمن آنکه باید یادآور شد که برنامه ها نقشه راه هستند و به خودی خود کاری نمی کنند 
لذا ازم است تا انسانی دلسوز جامعه و خاصه دلسوز قشر مستضعف جامعه و معتقد به برنامه های تدوین شده و 

نیز اقداماتی جهادی با آن نقشه راه توام شود که »آری به اتفاق جهان می توان گرفت«
آقای آشنا ، رطب خورده منع رطب کی کند؟!

روزنامه زنجیره ای قانون در مطلبی با عنوان »جنگ شفافیت« در واکنش به اظهارات اخیر حسام الدین آشنا 
مشاور رئیس جمهور نوشت: »هر ساله زمان ارائه بودجه که مي شود برخي براي سلحشور نشان دادن خود اظهاراتي 
را درباره بودجه هاي پنهان و مسائل حاشیه اي ایحه دخل و خرج کشور بیان مي کنند که با تصویب بودجه به 
فراموشــي سپرده مي شود. نکته تامل برانگیز این نوع اقدامات در آنجاست که این نوع افشاگري محافظه کارانه 
خروجي مناسبي نیز ندارد و حتي فرد افشاگر مسائل را به صورت عمقي به زبان نمي آورد وتنها به بیان کلیات 
و بازخواني اجمالي بسنده مي کند. در همین راستا شاهد آن بودیم که در هفته گذشته حسام الدین آشنا، مشاور 
رییس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در مراسمی درباره شفافیت بودجه صحبت هایی 

کرده که در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای به دنبال داشت« 
این روزنامه اصاح طلب حامی دولت در ادامه خطاب به مشاور رئیس جمهور نوشت : »بازي با افکار نیز دیگر 
در این بازه خروجي مناسبي ندارد و چهره بدون روتوش دولتي ها براي مردم نمایان شده است و اگر این اظهارات 
را آشنا در زماني قبل از انتخابات 96 به زبان مي آورد، شاید بیشتر مورد قبول واقع مي شد ولي امروزه با توجه به 
اقداماتي که دولت در دستور کار داشته و رویه اي که پي گرفته بودند، چندان حمایت بدنه اجتماعي را به همراه 
نخواهد داشت و برخي نمایندگان نیز که چندان به اصاحات توجهي ندارند، از فرصت استفاده کرده و این گونه 
او را سرکوب مي کنند.همه از روشنگري استقبال مي کنند ولي رطب خورده هایي که امروز از نبود شفافیت ناله 
مي کنند، نمي توانند منع رطب کنند زیرا خود در هزینه کردهایي که دارند، تاریکي هاي فراواني داشته و تا درباره 

آنها روشنگري نکنند، این نوع اظهارات به دل مردم نمي نشیند.«
توسعه مناسبات با اروپا

 انعطاف حقوق بشری و نظامی و منطقه ای می خواهد!
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشــت: »تصوری وجود دارد که رابطه با اروپا به معنای خدمات رســانی بی وقفه 
اروپایی ها به ایران یا جبران کردن اقدامات طرف ثالث از سوی اروپایی هاست. رابطه دوطرفه است؛ هر دو طرف 
باید ماحظات یکدیگر را در نظر بگیرند. اروپایی ها موظف اند مادامی که ما ماحظات آنها را در نظر می گیریم، 
ماحظات ما را رعایت کنند و بالعکس. در چنین شرایطی است که هر اندازه دو طرف بتوانند رضایت طرف مقابل 
را بیشتر کسب کنند، سطح رابطه افزایش پیدا می کند. سطح مناسبات سیاسی، مبادات تجاری، روابط مالی، 
فناوری و فرهنگی به نسبت رعایت دو جانبه ماحظات طرفین هیچگاه تک ساحتی نیست. هر یک از طرفین 
یــک رابطه دیپلماتیک در زمینه هــای گوناگون ماحظات، مطالبات و انتظاراتی دارد. برای اروپا و برای تهران، 
مسائل اقتصادی، تجاری و مالی، جای خود را دارند، اما مسائل منطقه، مسائل حقوق بشری، مسائل امنیتی و 

نظامی، هریک جداگانه یا همزمان بر سطح مناسبات تاثیرگذارند.«
اینها را ســفیر یک کشــور اروپایی مانند انگلیس، آلمان و فرانسه در تهران ننوشته؛ مکتوبات یک مدعی 
اصاحات اســت. برجام اروپایی جز وقت کشی، معطل سازی، شرط گذاری و بدعهدی دولت های غربی عایدی 
نداشت. کوبیدن بر طبل انعطاف در این شرایط یا از سر دیوانگی است یا خیانت. بعید است اینها دیوانه باشند. 
اینها مدعیان اصاح طلبی اند که همصدایی و همراهی ویژه ای با بدخواهان انقاب و ملت دارند. از بزک آمریکا 
و غرب برای غالب کردن برجام تا معرکه گیری بر مذاکره روی موشک و نفوذ در منطقه. روند بدعهدی اروپا را 
برای یک کودک هم توضیح دهند، خباثت و سوء نیت غربی ها برایش عیان می شود؛ نویسنده که استاد روابط 

بین الملل هم هست!

سخنگوى قوه قضائيه هشدار داد

ورود مدعی العموم به موضوع ادامه گرانفروشی 
پس از كاهش نرخ ارز
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سخنگوى قوه قضایيه گفت: كسانی هستند 
كه با وجود كاهش قيمت دار، باز هم كم فروشی 
و گرانفروشی می كنند كه حتما با این ها برخورد 
خواهد شد.    به گزارش خبرگزاري 
میزان، حجت ااسام غامحســین محسني اژه اي 
دیروز در یکصدوسي و پنجمین نشست خبري خود 
با اصحاب رسانه گفت: در فاصله زمانی نشست قبلی 
تــا امروز تعدادي از افراد به اتهامات مالي محاکمه و 
حکم آنها قطعی شده است که اسامی آنها را به این 
شرح اعام می کنم: 1. »حمیدرضا جان قربان« فرزند 
علمدار، پزشــک به اتهام اخال در نظام اقتصادی 
کشــور، 20 ســال حبس، 1هــزار و 200 میلیارد 
ریال جزای نقــدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم 
شده اســت. 2. »آزاده سجادیه« )همسر حمیدرضا 
جان قربــان( فرزند یحیی، پزشــک به همین اتهام 
به 10 سال حبس محکوم شــده است. 3. »شاپور 
هیبتی« فرزند حجت اله ســردفتر دفترخانه شماره 
79 شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش 
مال غیر به 10 سال حبس و همچنین به جرم جعل 
سند رسمی به 4 سال حبس محکوم شده است. 4. 
»امیر ســجادیان« فرزند عسگر به جرم جعل سند 
رســمی به 3 سال حبس و به جرم استفاده از سند 
مجعول و فروش مال غیر به 7 ســال حبس محکوم 
شده است. 5. »محمدجواد خسروی« فرزند اسداله 
به جرم جعل ســند رسمی 3 سال حبس و استفاده 
از ســند مجعول و فروش مال غیر 7 ســال حبس 
 و رد مال به مبلــغ 3 میلیارد و 870 میلیون ریال. 
6. »محمدکاظــم احمدزاده« فرزند محمدجعفر به 
جرم جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند 
مجعول و فروش مال غیر 7 سال حبس 7. »هیبت اله 
علوی خواه« فرزند لطف اله به جرم جعل سند رسمی 
به سه سال حبس 8. »بهرام رضایی لشتکی« فرزند 
 علی به جرم جعل ســند رســمی 3 ســال حبس، 
9. »محمد حسین نجم زاده« فرزند ذوالفقار کارمند 
بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت به 2 سال 
و 11 ماه و 15 روز حبس و به جرم جعل و استفاده 

از سند مجعول به 4 سال حبس.
محســنی اژه ای با بیان اینکه از نفر سوم تا نفر 
قبل مربوط به شــیراز بودند، ادامه داد: 10. »احمد 
پاسدار« فرزند عبدالرسول به جرم اخال از طریق 
گرانفروشی عمده به 12 سال حبس و 139 میلیارد و 
483 میلیون ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت 
از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده 
اســت. 11. »مهران طیاری« فرزند اســماعیل به 
جرم قاچاق ســوخت به 4 سال حبس، 80 میلیون 
جزای نقدی و به جرم جعل سند به 4 سال حبس 
محکوم شده است. 12. »ناصر محمدی نژاد« فرزند 
عبدالسام به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس 
و 583 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. 
13. »عبدالستار ماپور« فرزند محمد به جرم قاچاق 
ســوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای 
نقدی 14. »بنیامین گلشــن زاده« فرزند محمد به 
دو ســال حبس و به همان میزان جزای نقدی 15. 
»عبدالرزاق فرقانی« فرزند حســین به جرم قاچاق 
ســوخت دو ســال حبس و به همان میزان جزای 
نقدی 16. »سهیل آذرپور« فرزند علی به جرم قاچاق 
ســوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای 
نقدی 17. »عبدالکریم عبدلی پور« فرزند منصور به 
جرم قاچاق ســوخت به دو سال حبس و به همان 
میــزان جزای نقدی و عاوه بر این ضبط لنجی که 

سوخت را با آن حمل می کردند.

وی در ادامه به احکام چند محکوم در اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد  اشاره کرد و افزود: 18. »اردان 
زینل زاده« فرزند نجف شهردار گچساران به 5 سال 
حبس و 74 ضربه شــاق و 2 سال انفصال محکوم 
شده است که به دلیل همکاری هایی که داشته از 5 
سال حبس 4 سال آن تعلیق و از 74 ضربه شاق نیز 
50 ضربه تعلیق شده است. 19. »میثم نارکی« معاون 
شهردار به 5 سال حبس و 74 ضربه شاق محکوم 
 شده اســت که 4 سال از 5 سال تعلیق شده است.
20. »علیرضــا پناه پور« فرزند غامحســین معاون 
شــهردار گچساران به 5 ســال حبس و 74 ضربه 
شاق محکوم شده است که 4 سال از 5 سال حبس 
 و از 74 ضربه شــاق، 50 ضربه تعلیق شده است.

21. »نعمت الــه متولی امامــزاده« فرزند نورمحمد 
کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به 74 ضربه 
شــاق محکوم شده است. 22. »جعفر گوهرکانی« 
فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع 
انسانی اســتانداری در کهگیلویه و بویراحمد که به 
جرم تصرف غیرقانونــی در اموال دولتی به صورت 
مکرر به 110 ضربه شــاق محکوم شــده اســت. 
23. »حمزه سیســختی نژادیان« فرزند حسینقلی 
رئیس امور اراضی اســتان کهگیلویه و بویراحمد به 
جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به 110 ضربه 
شــاق محکوم شده است. 24. »الیاس تاج الدینی« 
فرزند محمد رئیس  سازمان جهاد کشاورزی استان 
کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به 74 

ضربه شاق محکوم شده است.
محکوميت 15 دال خرد ارز به 6 ماه حبس

ســخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: تعدادی از 
داان خرد و کف خیابانی بنا به نظر بانک مرکزی 
و وزارتخانه های ذی ربط جزو کسانی هستند که در 
نوسانات ارز و تاطم در بازار اثر داشته و مطابق دستور 
قاضی توسط نیروی انتظامی جمع آوری شده اند که 
تعداد 15 نفر از آنها محکوم شده اند که اسامی آنها 
اعام می شــود. این افراد به 6 ماه حبس و هرکدام 
به تناســب درآمدی که از این ناحیه داشــتند و به 
تحصیل مال نامشــروع پرداخته اند آن اموال از آنها 
گرفته شده است. 1. »سعید جبارپور« فرزند علی 2. 
»مسعود جاویدان« فرزند قنبر 3. »مصطفی سوری« 
فرزند رضا 4. »حســن فراهانی« فرزند علی اکبر 5. 
»مجید شهرابی« فرزند غامرضا 6. »رضا بازآزرده« 
فرزند نقره علی 7. »اصغر احمدی« فرزند مصطفی 
8. »علی بازآزرده« فرزند ایرج 9. »مجتبی سیستانی 
قهجاورستانی« فرزند هوشنگ 10. »الیاس بازآزرده« 
فرزند ایرج 11. »محسن غامی« فرزند عباس 12. 
»حمزه بازآزرده« فرزند ایرج 13. »حسن خاتونی« 
فرزند صادق 14. »علی اکبر عباسی نیکچه« فرزند 

علی 15. »میاد الدورمی« فرزند داوود.
هشدار به سوءاستفاده كنندگان 

از نوسانات ارز
محسنی اژه ای پس از اعام اسامی محکومان مالی 

اخیر به سؤاات خبرنگاران پاسخ داد که خاصه ای از 
صحبت های وی در ادامه می آید:

* کســانی هستند که به بهانه گران شدن دار 
قیمت کاا ها را افزایش داده اند و از این موضوع علیه 
مردم سوءِاستفاده می کنند و برخی هم کم فروشی 
داشــته اند؛ اما اکنون با اینکه کاهش قیمت دار را 
شــاهد بوده ایم، باز هم کم فروشــی و گرانفروشی 
می کنند؛ لذا حتما با این ها برخورد خواهد شد. البته 
می دانید که برخورد با گرانفروشی مربوط به سازمان 
تعزیرات است که زیر نظر دولت است؛ اما با توجه به 
شرایط فعلی جامعه و فشاری که دشمن وارد کرده 
است و مشکات معیشتی که برای مردم وجود دارد، 
مدعی العموم به موضوع ورود کرده است. درقدم اول 
دادســتانی کل برای دادستان های مراکز استان ها و 
برخی شهر های بزرگ بخشــنامه کرده که در این 
موضوع با تعزیرات همکاری داشته باشند و مثا اگر 
می خواستند وارد منزل یا انباری شوند به آنها اجازه 
قضایی داده شــود.اقدام دیگــری که صورت گرفته 
است این اســت که دادستان های مراکز استان ها از 
دستگاه های مرتبط با موضوع مثل اصناف و تعزیرات 
و مدیران کل دستگاه هایی مثل جهاد کشاورزی یا 
وزارت صمت دعوت کرده اند و در جلســات از آنها 
خواســتار اقداماتی شده اند. امیدوار هستیم که نیاز 
به دســتگیری و بازداشت نباشد؛ اما اگر پس از این 
هشدار ها افراد بخواهند به اقداماتشان ادامه بدهند، 
قوه قضائیه وارد خواهد شد و با کمک تعزیرات با آنها 

برخورد خواهد کرد.
فریدون«  پرونده »حسين  مختومه شــدن 

صحت ندارد
*در پرونده »حســین فریدون« تغییر خاصی 
صورت نگرفته اســت و هنوز در مرحله دادسراست 
و اینکه گفته شــده است که وی تبرئه شده، کاما 

تکذیب می شود.
*بابک زنجانی مدعی است که بخشی از اموال 
وی در خارج از کشور به نام دیگران است و برخی از 
طرف های معامله او در خارج هستند. ادعای او ازم 
است بررسی شود؛ لذا باید در محاکم آن کشور ها طرح 
دعوی شود تا مشخص شود چنین موضوعی صحت 
دارد یــا نه. در رأی دیوان عالی درباره بابک زنجانی 
آمده است که می توانند از ارفاق قانونی استفاده کند، 

اما اینکه این ارفاق چیست، موضوع دیگری است. 
وزیر خارجه انگليس غلط كرده 

براى آزادى »نازنين زاغرى« تهدید كند
*)در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا وزیر 
امور خارجه انگلیس تهدیدات وقیحانه ای علیه ایران 
مطرح کرده و گفته است که یکی از مجرمین امنیتی 
به نام نازنین زاغری را آزاد کنید(؛ اوا اینکه غلط کرده 
که تهدید کرده است. ثانیا این افراد فاسد و مفسد که 
تا این اندازه در طول تاریخ در حق کشــور و ملت ما 
جنایت کرده اند حق چنین دخالت هایی را نداشته و 
ندارند و آزادی افراد هیچ دخلی به گفته آنها ندارد و 

این موضوع به آنها مربوط نیست.
گزارش جدید درباره پرونده احمد عراقچی

* در پاسخ به سؤالی درباره علت طوانی شدن 
رسیدگی به پرونده احمد عراقچی معاون سابق ارزی 
بانک مرکزی(؛ روز گذشته گزارش جدیدی از یکی 
از مراکز رسمی در مورد آقای عراقچی و افرادی که 
در بازداشت هستند به دست بنده رسید که در اینجا 
اگر گزارش درست باشد، فاز جدیدی در پرونده باز 
خواهد شد و مبلغی که در این رابطه مطرح بود رقم 
آن کاما متفاوت خواهد شد. مثا در مورد یک پرونده 
که قبا به آن  اشاره کردم طبق نامه رسمی که بانک 
مرکزی داده بود، به ما گفته بودند که 159 میلیون و 
800 هزار دار و 51 میلیون یورو به آقای ساارخان 
داده ایم که بعدا وی مدعی شد دار را قبول ندارد و 
21 میلیون یورو بیشتر به او نداده اند، ما تاش کردیم 
اسناد و مدارک را به دست بیاوریم تا مشخص شود 
که بااخره کدام مطلب صحیح است. به آنها اعام 
کردیم که در نامه رسمی هر روز مبلغی که می دادید 
فان قدر بوده است، مابه ازای این دار، یورو را به چه 
حسابی ریخته اید و چه مبلغی گرفته اید که یک بار 
گفتند 150 میلیارد تومان مازاد بر آن قیمت گرفته 
شده است و دفعه دیگر عدد متفاوتی را اعام کردند 
و در آخرین نامه ای که رئیس کل جدید به ما نوشتند 
مبلغ 139 میلیارد تومان را اعام کردند که در اینجا 
نیز 11 میلیارد تفاوت وجود دارد. بنابراین باید در نظر 
داشت که بعضی از پرونده ها نیاز به کار کارشناسی 
دارد و به همین دلیل زمانبر است. در مورد پرونده 
مورد نظر شــما بعضی از متهمین عاوه بر مسئله 
ارزی مسائل دیگری نیز پیدا کردند و احیانا با بعضی 
از مشتریان بده بستان هایی داشتند. در نهایت روی 
پرونده کار و تحقیق صورت می گیرد و اسناد و مدارک 
بررسی و تناقضات رفع و رجوع می شود و باید در نظر 
داشت که این موارد جزو لوازم بعضی از پرونده های 
پیچیده اســت.هنوز دادگاه این پرونده شروع نشده 
است و مشغول مطالعه هستند و پرونده ای که فعا 
به دادگاه رفته اســت 9 نفر متهم دارد که البته از 
بانــک مرکزی و غیر بانک مرکزی هســتند. افراد 
دیگری نیز از بانک مرکزی تحت تعقیب هستند که 
یک نفر بازداشت است و پرونده آنها هنوز به دادگاه 
نرفته است. البته سیف در میان این 9 نفر نیست و 

پرونده مجزایی دارد.
پيگيرى حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات

*درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد یک 
هیئت کارشناسی ابتدایی در این باره نظر داده بود که 
کفایت نکرده؛ اعتراض شده و سپس هیئت هفت نفره 
این قضیه را به طور جدی دنبال می کند. دادستان کل 
به غیر از آن جلســه ای که در دانشگاه حاضر بودند، 
جلسه دیگری تشکیل داده و افراد مرتبط، ادارات و 
مسائل را بار دیگر بررسی کردند؛ بنابراین با تمام توان 
این کار دنبال می شود و همانطور که قول دادند، اگر 
تقصیر هر کسی باشد فرقی نمی کند؛ طبیعی است 

نظرات کارشناسی دنبال می شود.
*موضوع شکایت رئیس  دولت اصاحات علیه 
مدیرمسئول کیهان چند باری است که مطرح شده و 
آن موقع سؤال کردند و ما گفتیم نمی دانیم، بعد گفتیم 
اگر کاسه پرونده ای دارید بیاورید که شماره ای آوردند 
ما دنبال کردیم که گفتند پرونده به نتیجه نرسیده 
است.از شخص آقای شریعتمداری هم پرسیدیم که 
گفتند ما آماده هستیم، اما هنوز دعوتی نشده است؛ 

اگر نتیجه مشخص شد اعام خواهد شد.
*از کارگران هفت تپه کسی در بازداشت نیست.

استاد برجســته درس خارج حوزه با تقدیر از فعاليت هاى نيروهاى 
مسلح در افزایش اقتدار كشور و تأمين امنيت جامعه، امنيت را بستر همه 

پيشرفت ها دانست.
آیت اه نوری همدانی در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی استان ها با 
تأکید بر شکر نعمت های الهی، گفت: اگر انسان شاکر نعمت های الهی باشد، نعمت 
او افزون خواهد شــد اما اگر انسان به نعمت ها بی توجه باشد و کفران نعمت کند، 

نعمت های الهی را از دست خواهد داد.
به گزارش رسا، این مرجع تقلید افزود: انقاب اسامی و دستاوردهای انقاب 
از نعمت های الهی است، به فرموده روایات بزرگ ترین نعمت ها، وایت اهل بیت)ع( 

است و به برکت انقاب اسامی یک نظام وایی بر ایران حاکم شده است.
وی با بیان اینکه انقاب بستر پیشرفت و تکامل جامعه را به وجود آورده است، 
اظهار داشت: اسام، وایت فقیه و مردم ارکان انقاب اسامی را تشکیل می دهند، 
دشــمنان اسام را به حاشیه رانده بودند و از صحنه زندگی مردم خارج کردند اما 
امام راحل با انقاب اسام ناب را به صحنه زندگی مردم آورد.استاد برجسته درس 
خارج حوزه گفت: مردم قبل از انقاب تحقیر می شدند و کرامتی نداشتند اما انقاب 
اسامی و رهبری وایت فقیه این روند نادرست را تغییر داد، زندگی مسئوان باید 

مانند اقشار دیگر جامعه باشد از این رو  اشرافی گری در اسام جایی ندارد.
آیت اه نوری همدانی با بیان اینکه مردم ایران بارها ســعی کردند خود را از 
سیطره استبداد و اســتکبار نجات دهند اما نتوانستند، بیان داشت: امام راحل به 
عنوان یک فقیه عالی، عارف حماسه آفرین و مجاهد قدرتمند توانست با حمایت 
مردم انقاب اسامی را به پیروزی برساند.این مرجع تقلید با تقدیر از فعالیت های 
نیروهای مســلح در افزایش اقتدار کشور و تأمین امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: 
امنیت بستر همه پیشرفت ها است و خدمت نیروهای مسلح از بزرگ ترین خدمت ها 
است، انقاب اسامی زیرساخت ها را تغییر داد و کسانی را روی کار آورد که دارای 

ایمان و اعتقاد باشند.
وی ابراز داشت: وایت فقیه تالی تلو معصوم در تقوا است، رهبر معظم انقاب 
همانند امام راحل کشتی انقاب را در دریای متاطم امروز به خوبی مدیریت می کنند، 
باید دستاوردهای انقاب اسامی به خوبی برای مردم تبیین شود تا دشمنان نتوانند 
به دروغ جوسازی کنند. استاد برجسته درس خارج حوزه تأکید کرد که امروز باید 
در برابر صف آرایی دشمن با بصیرت انقابی عمل کنیم و در برابر توطئه ها بایستیم.

آیت اه نورى همدانی:
امنیت بستر همه پیشرفت های جامعه است

تقدیر از اقتدار آفرینی نیروهای مسلح

1327 شمسی به حوزه  علمیه قم رفت تا به تکمیل تحصیات سطوح عالیه بپردازد.
ســیدحاتمی در دروس خارج فقه و اصول حاج آقا حســین بروجردی، سید 
محمد حجت، شیخ محمدعلی اراکی و امام خمینی)ره( نیز حاضر شد و مقامات 
عالیه علمی را کسب کرد و پس از بازگشت به زادگاه خود اردبیل، در سال 1343 
شمسی، به تدریس سطح عالی علوم حوزوی در حوزه علمیه و تفسیر قرآن پرداخت.

همراهی با انقاب اسامی ایران و حضور فعال در کنار امام جمعه فقید اردبیل 
آیت اه مروج در دوران بعد از پیروزی، سرپرستی حوزه علمیه اردبیل، احداث مساجد 
و مرکز خدمات درمانــی و حضور در مجلس خبرگان رهبری از اهم فعالیت های 
اجتماعی وی محســوب می شود. وی در ســال 94 به دلیل کهولت سن و ضعف 

جسمانی از شرکت در انتخابات مجلس خبرگان  رهبری انصراف داد.

آیت اه سیدحاتمی
 به رحمت ایزدی پیوست

ظهر دیروز آیت اه سيد ابراهيم سيد 
حاتمی به لقاء اه پيوست.

به گزارش خبرگــزاری فارس از اردبیل، 
میرابراهیم ســیدحاتمی، فرزند حاج ســید 
جواد - از علمای اردبیل- متولد1303 هجری 
شمسی در اردبیل، عضو سابق مجلس خبرگان 

رهبری از استان اردبیل بود.
 وی عاوه بــر تحصیل در مدارس دولتی 
مقدمات و بخشی از علوم حوزوی را از اساتید 
وقت حوزه  علمیه اردبیل فرا گرفت و در سال 

مصطفی كواكبيان نماینده عضو فراكسيون اميد مجلس در گفت وگوى 
ویژه خبرى ابراز كرد: هيچ تضمينی براى حل مشکات بانکی با پيوستن 

به FATF نيست اما پيوستن به آن بهانه ها را از طرف مقابل می گيرد.
وی ادامه داد: نپیوستن به این کنوانسیون بین المللی باعث می شود که هیچ 

کشوری با ایران تعامات بانکی نداشته باشد.
نماینده مردم تهران گفت:FATF  هیچ ارتباطی با برجام و تحریم ها ندارد.

کواکبیان افزود: نپیوستن به FATF به معنای خودتحریمی است.
وی گفت: با شــروطی که در مجلس تصویب کرده ایم نباید به هیچ وجه از 

پیوستن به FATF هراسی داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسامی همچنین گفت: مسئوان تمامی بانک های 
کشور معتقدند در صورتی که به   FATF  نپیوندیم مشکاتشان حل نخواهد شد.

به گزارش تســنیم، کواکبیان گفت: ذات تقابلی آمریکا با انقاب اسامی از 
بین نمی رود اما در صورت تصویب FATF برگ برنده در دست ما خواهد بود.

ادعاى گرفتن بهانه از آمریکا!
گفتنی است پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه-15 مهر 97- در 
صحن علني مجلس گفته بود:»نه بنده و نه آقاي رئیس جمهور نمي توانیم تضمین 
دهیم که با پیوستن به ایحه حمایت مالي از تروریسم مشکات مان حل خواهد 
شد.اما مي توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این ایحه، آمریکا بهانه مهمي 

براي افزایش مشکات ما پیدا خواهد کرد«. 
این قبیل اظهارنظرها یک سوال در افکارعمومی ایجاد می کند و آن اینکه 
آیا بهانه هاي آمریکا تمامي دارد؟! چرا باید هر چند وقت یکبار امتیاز بدهیم تا به 
زعم خودمان بهانه را از دســت آمریکا بگیریم. دیروز بهانه هسته اي، امروز بهانه 

موشکي و منطقه اي و پولشویي و تروریسم و...
سوال دیگر این است که کدام بهانه را از چه کساني مي خواهیم بگیریم؟! از 
میزبانان و حامیان گروهک تروریستي منافقین- که 17 هزار ایراني را به شهادت 
رسانده است-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیري تروریستي داعش؟! از 
میزبانان و حامیان انگلیسي و هلندي و دانمارکي سایر گروهک هاي تروریستي؟! از 
رکوردداران پولشویي در دنیا؟! از نقض کنندگان اصول بدیهي حقوق بشر در دنیا؟!

روحاني در سال 94 گفته بود که به واسطه برجام تمامي تحریم هاي ضدایراني 
از جمله تحریم هاي مالي و بانکي به طور کامل و یکباره در اولین روز اجرا-دي 
94- لغو خواهد شد و نه تعلیق. به اذعان دولتمردان هیچگاه این اتفاق رخ نداد. 

بهانه هسته اي تمام شد و بهانه FATF آغاز شد. 
با توجه به اینکه براي عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و 
بومي سازي تعدادي از قوانین بین المللي است، حامیان FATF مسئله اي  به نام 
»حق شرط«  که در حقوق بین الملل به جهت محدودسازي توان ارزش اجبارکننده 

معاهدات بین المللي گنجانده مي شود را بارها تکرار کرده اند. 
اما برخاف این ادعا با نگاهي به مفاد FATF مشــاهده مي کنیم که حق 

شرط از ایران گرفته شده است.
در ماده 6 کنوانسیون بین المللي مبارزه با تامین مالي تروریسم CFT آمده 
است: »هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طریق 
تدوین قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفري در 
حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطي با ماحظات سیاسي، فلسفي، 
عقیدتي، نژادي، قومي، مذهبي و یا سایر ماحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه 
 CFT نباشد«. همین یک پاراگراف براي از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به
کافي است زیرا اعضاي ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستي 

مي شود اجازه هیچ ترجمه اي غیر از آن را به ایران نمي دهند.

كواكبيان: 
هیچ تضمینی برای حل مشکات بانکی 

با پیوستن به FATF نیست!

بقيه از صفحه ۲
در سازمان خصوصی سازى 

چه خبر است؟!
اما خصوصی ســازی به خصوص در سال های 
اخیــر دقیقا نتیجه ای خاف ایــن دو هدف به بار 
آورده؛ یعنی نه دولت کوچک شــده و چابک )چرا 
که بســیاری از صنایع را دولت از این جیب به آن 
جیب کرده( و نه آن بنگاه ها و صنایع از خمودگی 
خارج شدند. حتی برای برخی از این بنگاه ها وضعیت 
به مراتب بدتر شده و در آستانه ورشکستگی قرار 

گرفته اند. چرا؟!
محمد حســن نژاد نماینده مردم مرند و عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با فارس 
گفته است: »متأســفانه در سال های اخیر بخش 
خصوصی سازی ما به قدری بد عمل کرده و مورددار 
بوده است که هر کسی اعم از خبرنگاران، کارفرما، 
نماینده و همه مسئوان فهمیده اند که این بخش 

دارای ایراداتی است.«
اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس  کمیسیون 
اقتصادی مجلــس از تصویب تحقیق و تفحص از 
سازمان خصوصی سازی خبر داد. او در 10 دی ماه 
جاری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: »به 
نظر می رسد باید در نحوه اجرای قوانین واگذاری 
شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی و همچنین 
برخی واگذاری های انجام گرفته توسط این سازمان 
تجدیدنظر شود چرا که گزارشات اولیه به دست آمده 
از واگذاری بخشی از شرکت ها نشان دهنده مشکات 

جدی در این بخش است.«
یکی از ماجراهای جنجالی در این ســازمان 
خرید مجتمع گوشــت اردبیل از سوی علی اشرف 
عبداه پوری حسینی است. وی که ظاهراً چند روز 
پیش از ریاست سازمان خصوصی سازی استعفا داده 
است، این مجتمع صنعتی را در سال 85 می خرد. 
وی اولین رئیس سازمان خصوصی سازی کشور است 
و می گوید خرید این مجتمع ربطی به این سازمان 
نداشته و در زمان خرید وی رئیس  سازمان نبوده 
اســت. پوری حسینی در سال 1392 رئیس  ستاد 
تبلیغاتی روحانی در استان آذربایجان شرقی بوده 
اســت و پس از پیروزی روحانی بار دیگر به سمت 
ریاست این سازمان منصوب می شود. طبق اظهارنظر 
مقامات قضایی پرونده این واگذاری همچنان مفتوح 
بوده و بدهی معوق خریدار، حداقل مسئله آن است. 

بدون هيچ سابقه اى
یکی از نزدیک ترین معیارهایی که برای واگذاری 
صنایع اهمیت دارد، داشتن سابقه مرتبط است. یعنی 
فرد یا افرادی که در آن صنعت سابقه ای دارند اهلیت 
تصاحب آن صنایع را دارا هستند. اما متاسفانه در 
واگذاری ها به تنها چیزی که توجه نشده است همین 
موضوع ســابقه در صنعت موردنظر است. نماینده 
مــردم مرند در مجلس در این رابطه می گوید: »ما 
یک مورد از خصوصی سازی ها را نمی توانیم پیدا کنیم 
که بگوییم درست بوده و بی حاشیه بوده است و یا 

اینکه زمانی که واگذاری صورت گرفته اســت پس 
از آن مشکات حل شد و عملکرد آن درست شد. 
متأسفانه برخی واگذاری ها را به افرادی می دهند که 
در عمرش حتی یک پیچ و مهره هم نبســته است 
بعد این فرد در بحث بازار ارز دستگیر می شود آنگاه 
آقایانی مانند پوری حسینی در رسانه ملی می گویند 
شــخصی را در بازار ارز دستگیر کرده اند و این چه 
ربطــی به واگذاری هــا دارد، اما باید گفت  چنین 
شــخصی اهلیت فعالیت اقتصادی هم ندارد و در 
بازداشت است چه برسد به اینکه یک شرکت دولتی 
را به چنین شخصیتی بخواهیم واگذار کنیم.ما دیگر 

نمی دانیم تخلف از این بااتر چیست.«
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
می گوید کــه »واگذاری ها عموما انجام می شــود 
اما اهلیت آن رعایت نشــده است یعنی فردی که 
هیچ گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است 
شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه 
هدف و رویکردی که این جزو اشــکاات شــکلی 

محسوب می شود که اهلیت رعایت نمی شود.«
یک آرزو: واگذارى مولد 

از گاوصندوق دولت!
شــعار کوچک کردن دولــت از جانب افراد 
بسیاری داده شده اســت اما در عمل آیا می توان 
گفت که در آن مسیر حرکتی شایسته انجام شده 
اســت؟ رئیس جمهور در روز تقدیم ایحه بودجه 
98 بــه مجلس در صحن علنــی گفت: »ثروت و 
دارایی فراوانی داریم منتها این ثروت ها را همه در 
گاوصندوق گذاشته و قفل شده است. دولت دارای با 
ارزش ترین زمین ها در داخل شهرها، در کنار شهرها 
و در مناطق مختلف کشــور است و این زمین ها را 

قفل کرده است.«
رئیس جمهور با ذکر مثالی در این زمینه اضافه 
کرد: »در یک استانی یک زمین بسیار وسیعی که 
البته کنار شــهر و وصل به شهر بود، وجود دارد، 
گفتم این زمین برای چه کسی است گفتند فان 
وزارتخانه این را در مالکیت دارد برای طرحی از 30 
سال پیش، یعنی 30 سال پیش زمین را گرفته در 
گاوصندوق گذاشته و قفل کرده  و می خواهد 40 
سال بعد آنجا طرحی را اجرا کند. نباید اجازه دهیم. 
باید اموال و دارایی هایمان را مولد کنیم نه منجمد.«

در ایــن باره باید پرســید آن گاو صندوق که 
ثروت های ملی در آن قرار دارد به چه قیمتی باید 
خالی شــود؟ و آیا واقعــا واگذاری هایی که دولت 
یازدهــم و دوازدهم انجام داده مولد بوده اســت؟ 
در این باره باید پرســید که کدام واگذاری دولت 
تاکنون مولد بوده است؟ خوب است اگر دولت در 
این زمینه کارنامه خود را برای مردم شــفاف کند، 
خاصه این دولت که در پس تریبون ها به شفافیت 

بسیار می پردازد!
تقریبا تمامی واگذاری های صورت گرفته در 
دولت تدبیر و امید روزگاری آشفته دارند. آیا آقای 
روحانی از چندوچون این واگذاری ها مطلع است؟ 

اینکه گاهی صنایع و بنگاه های اقتصادی در اختیار 
دولــت را با ترفند و حیــل در ماه های نزدیک به 
واگذاری زیان ده می کنند تا از قیمت آن بکاهند، 
قصه ای تلخ است که از ضعف دستگاه های نظارتی 

و وزارت اطاعات حکایت می کند. 
از رشت الکتریک 

تا ماشين سازى تبریز
از کارخانه ای که روزگاری بزرگ ترین کارخانه 
تولیدی کلید و پریز بود اکنون چه مانده اســت؟ 
مخروبه ای که تنها آه حســرت بر لب می نشاند و 
سرنوشت آنکه روزگاری توسط همسران چهار تن 
از سران اصاح طلب خریداری شد »درس عبرتی« 
برای ما و مجلس باشد تا با اقدام نظارتی درست و 
قاطع جلوی تکرار آن سرنوشت برای صنایع دیگری 
از جمله ماشین ســازی اراک و هفت تپه و کشت و 

صنعت مغان و...گرفته شود. 
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسامی  روند واگذاری ماشین سازی 
تبریز را چنین تشریح کرده است: »طی سال های 
گذشــته در روند واگذاری این شــرکت متأ سفا نه 
مسیری طی شد که شرکت ماشین سازی ر ا از اوج 
عزت به حضیض ذلت کشــاند. یک زمانی شرکت 
ماشین ســازی تبریز ر ا به عنوان رد دیون به با نک 
صادرات واگذار کردند، با نک صادرات که نمی تواند 
ماشین ســازی ر ا اداره کند، این یک صنعت مادر 
است. د ر نهایت پس از اعتراضات ما این شرکت باز 
برگردانده شد و البته آن ر ا پا د ر هوا نگه داشته اند 
و چند سال بعد مجدد به عنوان رد دیون و با قیمت 
1000 میلیــارد تومان به صند و ق بازنشســتگی 

فواد دادند                                                                                                 .«
و ی می افزاید: »ســازمان خصوصی ســازی از 
صند و ق فواد وکالت نامه گرفت تا ماشین سازی ر ا 
به فرد دیگری بفروشــد و د ر این مد ت روز به روز 
وضعیت ماشین سازی بدتر شد و ماشین سازی به 
فردی واگذار شد که صاحیت و اهلیت اش ر ا نداشت 
و این فرد نتوانســت اقساط ماهانه اش ر ا پر د ا خت 
کند و مجدد این شرکت بازگردانده شد                     .                                                                                                                                                       د ر نهایت 
شرکت ماشین سازی تبریز پس از این همه ر فت و 
برگشت به فردی به نام فرخزاد واگذار شد که اصا 
اهلیتش ر ا نداشت و نه تنها اهلیت نداشت، بلکه د ر 
زد و بندهای ارزی با نک مرکزی هم دست داشت 
و اان چند وقت است که در بازداشت به سر می برد                                                                                                                                                                              . 
کار آنها به این شکل بوده که ارزهای با نک مرکزی 
را د ر یکی از صرافی ها با قیمت آزاد می فروختند، 
سهمی هم به آقای فرخزاد رسیده بو د که او با همین 
سهم خود شرکت ماشین سازی ر ا خریداری کر د.«

از این جيب به آن جيب كردن 
در دولت

ضمن آنکه آقای رئیس جمهور گفته است که 
این دارایی های غیرمولد در اختیار وزارتخانه هاست 
و باید با خصوصی سازی به دارایی مولد تبدیل شود. 
اما کارنامه خصوصی سازی چیز دیگری می گوید. در 

بسیاری موارد این دارایی ها در دولت از این جیب به 
آن جیب رفته است. 

محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفته است: 
»در بخش خصوصی ســازی مهم تغییر مالکیت 
نیســت بلکه بحث مهم اداره بنگاه است. این اداره 
بنگاه توسط دولت یعنی دولت از یک مسیر خارج 
شده و از مسیر دیگر جایگزین شده و هیچ اتفاقی 
در محتوای عملیات خصوصی سازی در ایران نیفتاده 

و حتی بدتر هم شده است.«
وی بــه ایــرادات اساســی موجــود در روند 
خصوصی سازی شــرکت های دولتی  اشاره کرد و 
گفت: »اینکه می گوییم روند خصوصی ســازی در 
کشــور بدتر هم شــده به این دلیل است که قبا 
وزارت نفت پاایشگاه پتروشیمی را تخصصی اداره 
می کرد اما اکنون دیگر نمی تواند آن اداره تخصصی 
را داشته باشد یعنی در نهادها و وزارتخانه های دیگر 
این پاایشگاه ها منتقل شده که کاما غیرتخصصی 
اداره می کنند. یا اینکــه قبا بانک ها و یا بیمه را 
قبا وزارت اقتصاد اداره می کرد و هر موضوعی در 
این زمینه را وزیر اقتصاد پاسخگو بود اما اکنون در 
این حوزه اتفاقی می افتد وزیر هم پاسخگو نیست 
و می گویــد ما اینها را واگــذار کردیم و اصا به ما 

ارتباطی ندارد.«
امید مــی رود تحقیق و تفحص از ســازمان 
خصوصی ســازی شــروعی بر پایان واگذاری های 
غیراصولی و احیانا غیرقانونی باشد و همچنین کوتاه 
کردن دست نااهان و سودجویان از ثروت های ملی. 

نامه 55 نماینده به قوه قضائيه
چندی پیــش 55 نماینده مجلس در نامه ای 
به رئیس قوه قضائیه با اشــاره به برخی تخلفات در 
واگذاری های انجام شده اخیر، خواستار ورود جدی 
دســتگاه قضایی شدند. »شــرکت های آلومینیوم 
المهــدی و طــرح هرمزال، ماشین ســازی تبریز، 
ریخته گری تبریز، ایران ایرتور، آلومینیوم سازی اراک، 
کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر 
هفت تپه و سیلوها« صنایعی هستند که در این نامه 

بر واگذاری همراه با تخلف آنها تاکید شده است.
در این نامه از رئیس دستگاه قضایی درخواست 
شــده اســت »تا با تشــکیل شــعبه ای ویژه و با 
نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پرونده های مربوط به 
خصوصی سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات 
و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. 
در این راســتا تقاضا دارم تدابیر قضایی ازم جهت 
امکان دسترســی به متهمان در زمان رسیدگی به 

پرونده ها اتخاذ شود.«
مجلس به عنوان دستگاهی نظارتی و نماینده 
ملت که بی شــک از نزدیک بــا درد کارگران این 
صنایع آشناست و دســتگاه قضایی به عنوان خانه 
عدالت، می توانند در حرکتی انقابی و قاطع، دست 
 اشراف ســیری ناپذیر را از صنایعی که با زدوبند و 
ناصواب تصاحب کرده اند کوتاه کرده و لبخند را بر 

لب کارگران و خانواده های آنان بنشانند.

گزارش خبرى تحليلی كيهان

به نام خصوصی سازی به کام اشراف و اشک تمساح برای کارگران!



عمرالبشیر برای نجات خود
دست به ترمیم گسترده کابینه زد

عمرالبشیر برای ساکت کردن منتقدین خود و 
حفظ قدرت در سودان دست به تغییرات گسترده 
زده و نفرات جدید را برای برخی از پست ها معرفی 

کرده است.
رئیس جمهور ســودان برای حفظ قدرت و بازگرداندن 
آرامش به کشــورش دســت به ترمیم کابینه زده است. بر 
این اساس، »الخیر النور المبارک« به عنوان وزیر بهداشت 

و جانشین محمد مصطفی ابوزید، رهبر گروه »انصار السنه« 
شده است. البشیر همچنین »عصام الدین محمد عبداه« را 
برای دبیرکلی شورای وزرای ملی انتخاب کرده است. حکم 
ریاست جمهوری شامل تعیین »ضیاء الدین محمد عبدالقادر« 
به عنوان دبیرکل اسناد ملی، »حاتم حسن بخیت«، دبیرکل 
شــورای دوستی مردمی و »احمد عبدالقادر« برای شورای 

ملی هماهنگی خلع ساح و آماده باش هم می شود. 

نمایندگان پارلمان افغانستان: خروج آمریکا
تنها راه بازگشت امنیت به کشور است

جمعی از نمایندگان پارلمان افغانستان با استقبال 
از تصمیم رئیس جمهور آمریــکا، مبنی بر خروج 
نیروهای این کشــور از افغانستان، اعام کردند که 

این اتفاق سبب تأمین امنیت می شود.
شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان در گفت و گو 
با خبرنگاران، از پایان حضور نظامیان آمریکایی که  »دونالد 

ترامپ« آن را اعام  کرده بود، استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، این نمایندگان اظهار 
داشتند، نیروهای آمریکایی نه تنها در جنگ علیه تروریسم 
دخالتــی ندارند، بلکه نفس حضور آنها، موجب نا امنی در 
افغانســتان اســت. »حاجی اه  گل مجاهد« نماینده  کابل 
گفت، با خروج نیروهای آمریکایی عاوه بر اینکه  حمات  
تروریستی کاهش می یابد و جنگ فروکش می کند، مداخله 

آمریکا در امور داخلی افغانستان هم پایان می یابد.
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اولین شــنبه ســال جدید میادی پاریس و 
زدوخورد شدید  فرانسه شاهد  مختلف  شهرهای 

بین پلیس و جلیقه زردها بود.
آتشــی که دو ماه پیش حاشیه نشــین ها و طبقات 
فرودست جامعه فرانسه در پاریس و سایر شهرهای این 
کشــور برافروختند ظاهرا قرار نیست خاموش شود و هر 
هفته شعله ورتر می شود. جلیقه زردها نخستین شنبه سال 
2019 میــادی را نیز طوفانی آغاز کردند و با فراخوانی 
که داده بودند هزاران نفر در شهرهای مختلف این کشور 
بــه خیابان ها ریختند و در بســیاری نقاط نیز پلیس با 
معترضان درگیر شد. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از 
اعتراضات روز شنبه در پاریس چیز کمی از جنگ داخلی 
و شورش های شهری نداشت و مردم و پلیس با هرآنچه 
که در دســت داشتند به جان هم افتاده اند و دود و آتش 
نیز همه فضا را پر کرده بود.معترضان در شــهر پاریس 
اقدام به آتش زدن موتورســیکلت ها و موانع در خیابان 
موسوم به بلوار »ســن ژرمان« کرده و مجددا تظاهرات 
آنها به خشونت کشیده شد. به گزارش ایسنا،  با نزدیک 
شدن به عصر روز شنبه ناآرامی ها تشدید شد و معترضان 
اقدام به پرتاب  اشیای مختلف به سمت نیروهای پلیس 
ضدشورش کردند که ورودی پل های روی رودخانه »سن« 

را مسدود کرده بودند.
»بنژامن گریوو«، سخنگوی دولت فرانسه نیز در حالی 
که گــروه کوچکی از معترضان به داخل مجتمع مربوط 
به دفتر وی وارد شده و دست به تخریب خودروها زدند، 
اقدام به گریختن از صحنه از طریق یک در پشــتی کرد. 

خیابان های فرانسه در اولین »شنبه سیاه« 2019
به میدان جنگ تبدیل شد

ســفیر ســوئد نیز برای خاموش کردن آتشی که بیرون 
ســفارت جلیقه زردها به پا کرده بودند، دست به دامن 

همسایه ها شد. 
تاکید بر ادامه اعتراضات

اعتراضات جلیقه زردها در حالی ادامه دارد که دولت 
فرانســه بارها آن را محکوم کرده و خواستار پایان دادن 
به اعتراضات شــده اســت. روز جمعه نیز دولت ضمن 
متهم کــردن جلیقه زردها به کودتا، آنهــا را به برخورد 
ســخت تهدید کرده بود. جلیقه زردها در شعارهایشــان 
خشم خود را از دستگیری بسیاری از چهره های برجستۀ 

»تیم اندرسون«، پژوهشگر و استاد دانشگاه 
سیدنی استرالیاست. تحرکات و تفکرات وی همواره 
رژیم آپارتاید صهیونیستی را در طول پنچ سال 
گذشته نشــانه رفته است. حرکات تیم اندرسون 
در تبلیغات مثبت برای فلسطین و از سویی دیگر 
مفتضح کردن صهیونیست ها در نقطه ای از دنیا که 
ابی های صهیونیستی بسیار فعالی هم دارد ظاهرا 
کار دســتش داده و گزارش های ناراحت کننده ای 
از اخراج وی به عنوان اســتاد برجسته دانشگاه 
»سیدنی« به گوش می رسد. وی همواره از فشارهای 
گسترده از سوی مدیریت دانشگاه جهت متوقف 
کردن فعالیت های خود به کیهان گفته و تاکید کرده 
بود که حرف های وی به مذاق بسیاری در استرالیا 
خوش نمی آید.  انتقال سفارت استرالیا از تل آویو 
به قدس، اقدامات مخرب صهیونیســت ها علیه 
فلسطین، نزدیک شدن برزیل به رژیم صهیونیستی 
از جمله موضوعاتی است که این بار درباره آنها با 
این کارشناس آمریکای جنوبی همکام شده ایم. 
سرویس خارجی کیهان
1( به عنوان اولین سوال و برای اینکه خوانندگان 
با جزئیات نظر شما درباره موضوع فلسطین آشناتر 

شوند نظر خود را به طور خاصه بیان کنید؟
به نظر من تنها راه حل عملی برای موضوع فلسطین 
تشــکیل یک دولت دموکراتیک است. صهیونیست ها، 
امیدها را برای حل مشکات بواسطه راه حل دو دولت از 
بین برده اند، چراکه وجود یک دولت آپارتاید در چارچوب 

تیم اندرسون در گفت وگو با کیهان:

»اسرائیل حق بقا دارد« یک افسانه است

ایــن جنبش اعام کردند؛ آنها از گروه های مدافع حقوق 
بشر خواســتند، تحقیقاتی را دربارۀ اقدام دولت فرانسه 
در »حملــه به آزادی های مردمی« آغاز کنند. معترضان 
تاکید کردند که به برگزاری این تجمعات طی سال 2019 
میادی ادامه خواهند داد. در پاریس همچنین مراسمی 
در بزرگداشــت قربانیان این اعتراضات برگزار شد. بنا بر 
اعام مقامات فرانســه در سال 201۸ میادی دست کم 
10 نفر در جریان اعتراضات جلیقه زردها کشته شده اند. 

واکنش ماکرون 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که هفته گذشته 

معترضــان را دعوت به گفت و گوی ملی کــرده بود، به 
دنبال دور جدید خشونت ها روز شنبه در توئیتی نوشت: 
بار دیگر افراطی های خشــونت طلب به جمهوری حمله 
کردند. کسانی که این اقدامات را مرتکب شدند، جوهره 
پیمان مدنی را در کشور ما فراموش کرده اند. عدالت برقرار 
خواهد شد. همه باید دور یکدیگر جمع شوند تا به بحث 

و گفت وگو بپردازند.
تظاهرات در سوئیس، صربستان و مجارستان

در ادامه اعتراضات عمومی به سیاســت های دولتی 
در اروپا، روز شنبه باز هم شماری از جلیقه زرد در شهر 
»برن« سوئیس تجمع کردند. این تجمع در پی فراخوان 
»جلیقه زرد های سوئیس« در شبکه های اجتماعی برگزار 
شد. این افراد در قالب نوشته هایی، خواسته های مختلفی 
از جملــه تحقق عدالت بیشــتر در جهان  و اعتراض به 
جرایم دولتی را مطرح کردند. در مجارســتان هم شنبه 
شب بار دیگر  هزاران نفر از مردم این کشور با تجمع در 
بوداپســت، به طرح جدید قانون کار که از آن به »قانون 
برده داری« تعبیر می شــود، اعتــراض کردند. مردم در 
سرمای شدید هوا بیرون ساختمان پارلمان تجمع کرده 
و شــعار می دادند: »ما تبدیل به برده نخواهیم شد.« در 
صربســتان نیز هزاران نفر برای پنجمین هفته متوالی با 
حضور در خیابان های »بلگراد«  علیه »الکساندر ووچیچ« 
رئیس جمهور این کشور تظاهرات کردند. آزادی رسانه ها 
و پایان دادن به خشــونت علیه روزنامه نگاران و مخالفان 
و اصاحات انتخاباتی، از خواسته های تظاهرات کنندگان 

در جریان چندین هفته اعتراض است.  

قوانین بین المللی، یک جنایت علیه بشــریت محسوب 
می شود. اما شاخصه های تشکیل یک دولت دموکراتیک 
مطلب مهمی اســت که من سال گذشته در مقاله ای با 
نام »آینده فلســطین« به آن اشــاره کردم. من در آنجا 
به صراحت تاکید کرده ام که ادعا درباره اینکه اســرائیل 
»حق بقا« دارد یک افســانه ســاختگی است. »ریچارد 
فالک« نماینده ســابق سازمان ملل متحد در فلسطین 
اشغالی اذعان کرده بود که فلسطین همچنان برای بقای 
خــود و برای آنکه ثابت کند حق حیات دارد می جنگد. 
من در مقاات خود اشــاره کردم که آینده فلسطین زیر 
غبار اختاف، درد و کشــتار و ترس از دشمن قدرتمند 
قرار گرفته است. اما هنوز امید کاما از بین نرفته است. 
مقاومت در سال های اخیر به شدت اسرائیل را به چالش 
کشانده است. تاش ها برای نابودی محور مقاومت کاما 
شکست خورده است. ضعف اصلی عدم اتحاد بین احزاب 
فلســطینی و نبود فکر واحد در بین متحدان منطقه ای 
اســت. نقطه قوت باقی مانده نزد فلسطینیان مقاومت 

دائمی و شجاعانه مردم است. 
2( چرا مقامات استرالیایی و حتی تمام جهان به 
هیچ وجه نقدی را علیه جنایات رژیم صهیونیستی 

تحمل نمی کنند؟ 
یک کمپین قدرتمنــدی در جهان بوجود آمده که 
علیه هرگونه مقاومت موجود در منطقه تبلیغات منفی ای 
را ایجــاد می کند. هرگونه اظهار نظر درباره پاکســازی 
نژادی ای که هم اکنون در فلســطین در جریان اســت 
اقدامی ناخوشایند به حساب می آید. با این وجود نهادهای 

بین المللی در سال های اخیر به سمت فلسطین متمایل 
گشته اند. آمریکا و اسرائیل در اعتراض به حمایت یونسکو 
از کودکان فلسطینی از این سازمان خارج شده اند. استرالیا 
و جهان باید انتقادات علیه یک دولت آپارتاید را بشنوند. 
3( چطور کشورهای مسلمان قادرند تا رژیم 

صهیونیستی را شکست دهند؟ 
مسلمانان و کشورهای عربی در خط مقدم مبارزه با 
اسرائیل قرار دارند و مهمترین متحدان فلسطین محسوب 
می شوند. اما با این همه، عدم هماهنگی و نبود اتحاد بین 
این کشورها باعث تضعیف مقابله با اسرائیل شده است. 
تنها اتحاد است که می تواند اسرائیلی ها را از پا در آورد. 
چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی. هیچ کسی 
تصور نمی کرد که نظــام آپارتاید آفریقای جنوبی با آن 
قدرتی که داشت از هم فرو بپاشد. چراکه آنان از حمایت 

قوی قدرت های خارجی بهره مند بودند.
 اما اتحاد بین نیروهای داخلی و یکپارچگی خارجی 

باعث سقوط آپارتاید شد. 
4( آیا ابی صهیونیستی در فضای آکادمیک 
استرالیا آنقدر قدرت دارد تا بتواند یک استاد را از 

دانشگاه اخراج کند؟ 
خواهیم دید که آیا ابی صهیونیستی موفق به محدود 
کردن من در فضای دانشگاهی شده و یا خیر. آنها از پنچ 
ســال پیش و درست زمانی که انتقادات من به آنها آغاز 
شد، تاش های خود را برای اخراج من آغاز کردند. حکم 
اخــراج من در اواخر ماه ژانویه مجددا بررســی خواهد 
شــد. اما من از حمایت خوبی نزد دانشــگاهیان داخلی 
و خارجی برخوردار هســتم که شرایط را برای مخالفانم 

سخت تر می کند. 
5( نتانیاهو در ماه های اخیر به منظور کسب 
مقبولیت به ســفرهای خارجی سفر کرده است. 
آخرین ســفر او هم به برزیل بــود. چه میزان 

تاش های وی را موفق ارزیابی می کنید؟
به نظرم مشــروعیت و مقبولیت چیزی نیست که با 
ســفر کردن و دیدار حاصل شــود. رئیس جمهور برزیل 
نمی توانــد رژیم آپارتاید اســرائیل را قانونی جلوه دهد. 
اما حداقل می توانند به عنوان دو فاشیســت به یکدیگر 

تبریک بگویند.
 ایــن کاری اســت که رژیم های فاشیســتی انجام 
می دهند. بســیاری از کشــورهای آمریــکای اتین از 
رئیس جمهــور تازه وارد برزیل، »بولســونارو«، به خاطر 
تفکرات فاشیستی اش وحشت زده اند و این رابطه عمیق 

او با نتانیاهو شاید این وحشت را بیشتر هم کند. 

سرویس خارجی-
آل سعود در نزدیک به چهار سال تجاوز به 
یمن عاوه بر هزینه نزدیک به 300 میلیاردی، 7 
هزار نفر از ساکنان مناطق جنوب عربستان را 

از ترس حمات انصاراه جابه جا کرده است.
جنگ یمن تنها به شکســت سیاســی و میدانی 
آل سعود منجر شده و هزینه های مالی و تلفات جانی 
ســعودی ها، گویای این شکست است. پایگاه خبری 
»النجم الثاقب« یمن در گزارشــی با عنوان » آمار و 
ارقامی که واقعیت جنگ یمن را فاش می کند«، جنگ 
یمن را برای ائتاف سعودی »کاما زیان بار« خوانده و 
نوشته، این تنها غربی ها و در راس آن آمریکا بودند که 
از ریخته شدن خون هزاران نفر از مردم بی گناه یمن، 
برای خود درآمدزایی کردند.در ابتدای این یادداشت 
آمده: »عربستان در تجاوز وحشیانه خود علیه یمن، با 
وجود داشتن آخرین و بزرگترین زرادخانه ساح های 
خود در خاورمیانه، شکست خورد... از زمان آغاز تجاوز 
علیه یمن، رژیم سعودی پول زیادی برای رسیدن به 
اهداف صهیونیست ها و آمریکایی ها در منطقه هزینه 
کرد آن هم بــه قیمت ریختن خــون بی گناهان تا 
بدین ترتیب به پلیس منطقه تبدیل شــود؛ اما آنچه 
که واقعیت را به همه نشــان می دهد این اســت که 
عربستان حتی بخش اعظم اراضی اشغالی یمن )جیزان، 
نجران و عســیر( در جنوب عربستان و شمال یمن را 

از دست داد.«
النجــم الثاقب در ادامه تاکید کرده که: »در دوره 
تجــاوز ائتاف به یمن به دلیــل توانایی ارتش یمن 
و کمیته های مردمی، عربســتان، بیشتر شرکت های 

گزارش مستند سایت خبری یمن
بایی که انصاراه  در 4 سال گذشته بر سر آل سعود آورد

محاصره یمن و ممانعت از بازگشایی فرودگاه صنعا توسط 
ائتاف سعودی باعث شده تا 200 هزار یمنی برای درمان خود 

قادر به سفر به خارج از کشورشان نباشند.
ائتاف ســعودی با محاصره یمن باعث فشار بی سابقه ای بر مردم 
این کشور شده است. عربستان حتی فرودگاه بین المللی صنعا را نیز 
محاصره کرده و از آغاز به کار آن جلوگیری می کند. این در حالی است 
که 200 هزار یمنی برای درمان خود نیازمند خروج از یمن هستند اما 
به دلیل بسته بودن فرودگاه صنعا امکان سفر ندارند. همین مسئله باعث 
شده تا جان مردم یمن به خطر بیفتد. در همین راستا دولت یمن از 
آغاز کمپین رسانه ای برای لغو محاصره ملت یمن و فرودگاه صنعا خبر 
داد. این کمپین با عنوان »به محاصره یمن پایان دهید« اجرا می شود. 
»عبداه شعبان« رئیس  کمیته مردمی »شکستن محاصره یمن« 
نیــز در گفت وگویی با العالم درباره برگزاری این کمپین گفت: »این 
کمپین را کمیته مردمی شکستن محاصره یمن که کمیته ای مستقل 
و بی طرف است و هیچ ارتباطی با هیچ یک از طرف های سیاسی ندارد 
برگزار می کند. این کمیته معتقد است که باید صدای خود را به گوش 
جهانیان برســاند زیرا حقوق مردم یمن نقض می شــود. بسته شدن 
فرودگاه صنعا مشکات زیادی برای یمنی ها به وجود آورده است. این 
فرودگاه روزانه به شش هزار مسافر خدمات ارائه می کرد که ۸0 درصد 
این تعداد یمنی ها هستند که از طریق این فرودگاه سفر می کردند.«

جان 200 هزار بیمار یمنی
 در گرو بازگشایی فرودگاه صنعا

صنعتی و تجاری خود در جنوب عربستان را تعطیل 
کرد و بیش از 7هزار نفر را از مناطق مرزی به جاهای 
دیگر منتقل کرد و بر اساس آمار بیش از 500 مدرسه 

و واحد آموزشی نیز تعطیل شدند.
2500 نظامی سعودی کشته شده اند

در بخش دیگری از ایــن گزارش می خوانیم: در 
حوزه نظامی، عربستان 2500 سرباز و 60 افسر حاضر 
در صفوف نظامیان متجاوز خود علیه یمن را از دست 
داد و بیش از 650 تانک سعودی نیز در مناطق مرزی 
جیزان، نجران و عســیر منهدم شدند. عاوه بر اینکه 
صدها خودروی نظامی و 1۸ جنگنده و یک هلی کوپتر 

سعودی نیز در این مدت منهدم شده اند.
»النجــم الثاقب«، با  اشــاره به اینکه جنگ یمن 
در طول چهار سال از ســال 2015، منافع آمریکا و 
اســرائیل را تامین کرده است، آورده: »رژیم سعودی 
در این مدت، 250 هزار دار برای خرید هواپیماهای 
آواکس کنترل و هشدار زودهنگام هوابرد، یک میلیارد 
و ۸00 میلیون دار برای دو ماهواره مصنوعی و عاوه بر 
آن روزانــه 200 میلیون دار و ســاانه 72 میلیارد 
دار برای مدیریت جنگ هزینه کرده اســت. )با این 
حساب عربستان در 4 ســال جنگ نزدیک به 300 
میلیارد دار هزینه کرده است.(طبق این گزارش، در 
میان دستاوردهای اقتصادی آمریکا در جنگ با یمن، 
عربستان سیستم دفاع موشکی ساخت شرکت اکهید 
مارتیــن را به قیمت 15 میلیارد دار خریداری کرده 
است. انگلیس همچنین معامله ای را به ارزش بیش از 
3میلیارد پوند برای صادرات هواپیما، ساح و مهمات 

به عربستان تصویب کرده است.

برخی مقامات آمریکایی می گویند روسیه در حال استقرار 
موشک های »کالیبر« در کشتی های جنگی و زیردریایی های 
خود است و قصد دارد ماموریت های گشتزنی در نزدیک سواحل 

آمریکا را نیز به اجرا گذارد. 
موضوع رقابت نظامی بین قدرت های بزرگ چیزی جدید نیست 
اما در سال های اخیر چین و روسیه به شدت برتری آمریکا را در این 
حوزه به چالش کشیده اند. مقام های دفاعی آمریکا به تازگی گفته اند 
که روسیه در حال استقرار موشک های دقیق و برد بلند خود در غرب 
اقیانوس اطلس اســت تا، واشــنگتن و دیگر شهرهای ساحل شرقی 
آمریکا را در تیررس حمات متعارف یا اتمی خود قرار دهد. این ادعا 
اگر درست باشد شاید بحرانی مثل بحران موشکی کوبا در سال 1962 
اتفاق بیفتد که در آن زمان شــوروی قصد داشت موشک های خود را 

در خاک کوبا مستقر کند.
 به گزارش فارس وبگاه »فری بیکن« روز جمعه با  اشــاره به این 
خبر نوشت روســیه استقرار موشــک های کروز از نوع »کالیبر« در 
کشــتی های جنگی و زیردریایی های خود قصــد دارد همانند دوران 
جنگ سرد ماموریت های گشتزنی در اقیانوس اطلس نزدیک آمریکا 
را به اجرا گذارد.به گفته مقام های اطاعاتی آمریکا، این موشــک های 
جدید کالیبر قرار اســت ماه های آینده در کشتی ها و زیردریایی های 

روسیه مستقر شود.
براساس این گزارش، نسخه زمینی موشک های کالیبر روسیه در 
ناتو با نام »اس.اس.ان-30« شناخته می شود و قابلیت حمل کاهک 
اتمی را نیز دارد. روســیه برای اولین بار در ســوریه و در حمله علیه 
مواضع داعش  از 100 فروند از این نوع موشک استفاده کرد.بر اساس 
برآوردهای دفتر اطاعات نیروی دریایی آمریکا، موشک  کالیبر از نوع 
زمینی بردی برابر با 930 تا 1550 مایل دارد. میزان برد این موشک 
نشان می دهد که با استقرار آن بر یک کشتی یا زیردریایی در فاصله 
1000 مایلی از ساحل آمریکا، روسیه می تواند تمامی شهرهای آمریکا 
از بوستون و میامی گرفته  تا غرب و شهر شیکاگو را هدف گیرد.این 
موشک به سبب نوع حرکتش که نزدیک به سطح دریا حرکت می کند 
هرگونه تاش برای رهگیری خود با سامانه های ضد موشکی را مختل 

می کند و از این حیث »بسیار مرگبار« محسوب می شود.
به نوشــته فری بیکن، اســتقرار موشــک کالیبر در کشــتی ها و 
زیردریایی های روسیه در مدیترانه و نزدیک اروپا نیز برای فرماند هان 
آمریکایی مســتقر در اروپا موضوعی »نگران کننده« قلمداد می شود. 
قرار است موشک های مجهز به کاهک اتمی کالیبر بر زیردریایی های 
جدید روسیه به نام »بوری« و دیگر زیردریایی های تهاجمی این کشور 

نیز مستقر شود. 

دولت ترکیه اصرار آمریکا برای صرف نظر کردن از خرید 
سامانه دفاع موشکی »اس.400« روسیه را رد کرد و در عین 

حال خرید سامانه پاتریوت آمریکا را هم نپذیرفت.
آمریکا اخیرا برای فروش ســامانه موشــکی پاتریوت به ترکیه 
چند شــرط تعیین کرده بود که آنکارا همه این شروط را رد کرد. 
به گزارش فــارس، آنکارا دوباره پیشــنهاد آمریکا برای صرف نظر 
کردن از خرید ســامانه دفاع هوایی »اس.400« روسیه را در مقابل 
خرید »پاتریوت« آمریکا رد کرد. روزنامه »ینی شفق«، تاکید کرد، 
جدیدترین تاش آمریکا برای متقاعد کردن آنکارا به چشم پوشی از 
خرید سامانه اس400 روسیه، در خال سفر اخیر هیئت آمریکایی 

به آنکارا در هفته جاری بود.
ترکیه پیش از این نیز همین درخواســت آمریکا را رد  اما اعام 
کرده بود که حاضر است نگرانی های آمریکا درباره خطر این سامانه 
برای هواپیماهای ناتو را مراعات بکند. جوای)تیرماه( 201۸ روزنامه 
»حریت« به نقل از دیپلمات های ترکیه گزارش داد که مســئوان 
آمریکایی در گفت وگوهای خود با مسئوان ترک، از آنان خواسته اند 
قرارداد خرید اس.400 از روسیه را لغو کنند زیرا در غیراین صورت 
ممکن است ترکیه تحت تحریم آمریکا قرار بگیرد. در مقابل آنکارا 
اعام کرد که این اقدام احتمالی آمریکا بدون پاسخ نخواهد ماند. 

ینی شــفق همچنین گزارش داد که »مقامات ترکیه پیشنهاد 
واشــنگتن را رد کرده اند چرا که نــه کاهش قیمتی ]تخفیفی[ در 
خرید پاتریوت اعمال می کنند نه حاضرند فناوری ساخت این سامانه 
را به ترکیه منتقل کنند. ینی شفق یادآوری کرد که خرید سامانه 
اس.400 روسیه سه برابر ارزانتر از خرید سامانه پاتریوت آمریکا است.

آمریکا که در چند هفته اخیر پیشــنهاد فروش سامانه موشکی 
پاتریوت را به ترکیه ارائه داده بود، اخیرا شــرایط ســختی را برای 
این معامله در نظر گرفته اســت. براســاس اطاعات منتشر شده، 
آمریکایی هــا حاضر نیســتند انتقال دانش و فنــاوری را به ترکیه 
بپذیرند و می خواهند ســامانه پاتریوت همچون یک جعبه بسته به 
ترکیه تحویل داده شــود و هیچ توضیحات و دانشی در مورد اجزاء 
عملکرد و مکانیســم هدایت آن در اختیــار مقامات دفاعی ترکیه 
گذاشته نشود. از دیگر سو آمریکایی ها حاضر نیستند به هیچ وجه 
در فروش ســامانه پاتریوت به ترکیه تخفیف بدهند و بدتر از این، 
شرط نهایی پنتاگون است که اعام کرده موشک های پاتریوت تنها 
در صورتی وارد ترکیه می شوند که آنکارا از خرید سامانه اس 400 

از روسیه عقب نشینی کند.

جلسه رئیس جمهور و رهبران 
بودجه  ســر  بر  آمریکا  کنگره 
ناسزاگویی  و  توهین  به  دولتی، 
این  انجامید،  آنها علیه یکدیگر 
نشانه ای  هیچ  اســت  حالی  در 
یافتن  پایان  و  گشــایش  برای 
تعطیلی دولت این کشور مشاهده 

نمی شود.

اردوغان شروط آمریکا برای دریافت پاتریوت 
به جای »اس-400« را نپذیرفت

نشریه هیل فاش کرد
درگیری لفظی و فحاشی 15 دقیقه ای ترامپ

و سران کنگره پشت درهای بسته

روزنامه »وال استریت ژورنال« اعام کرد، مذاکرات پشت درهای 
بســته روز جمعه »دونالد ترامپ« از یک طرف و » چارلز شــومر« 
رهبر دموکرات های سنا و» نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا، به فحش و ناسزاگویی 15 دقیقه ای آنها علیه یکدیگر انجامید. 
ایســنا به نقل از نشریه »هیل« افزود، محور بحث های طرفین 
در این نشست، اختاف نظر بر سر دریافت بودجه مورد نظر ترامپ 
برای دیوار مرزی با مکزیک اســت؛ رئیس جمهور یک بودجه پنج 
میلیارد و 500 میلیون داری را طلب می کند، ولی ســران کنگره 
می گویند، بیش از یک میلیارد و 700 میلیون دار در اختیار دولت 

قرار نمی دهند.
براســاس گزارش ســی ان ان، ترامپ ظاهرا در این جلسه گفته 

که برای کمتر از مبلغ مورد نظر خود، با کنگره مذاکره نمی کند.
رئیس جمهور آمریکا در این نشست، به رهبران کنگره همچنین 
گفته که ترحیج می دهد مسئله تعطیلی دولت را »اعتصاب« بخواند.
براساس گزارش ها، ترامپ به قانونگذاران آمریکایی گفته که کسی 
نمی تواند وی را استیضاح کند،چون او بیش از حد محبوب است. 

»نانسی پلوسی« نیز در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا گفته که 
این جلسه به منظور بحث درباره مسئله تعطیلی دولت تشکیل شده 
و به استیضاح مربوط نمی شود. چند منبع هم گفته اند، رئیس جمهور 

آمریکا در این جلسه، از الفاظ رکیکی استفاده کرده است.
تعطیلی دولت آمریکا از تاریخ 22 دسامبر)اول دی( آغاز و اکنون 
وارد سومین هفته شده است. طی این مدت صدها هزار کارمند دولت 
به مرخصی اجباری رفته، یا مجبور به انجام کار بدون حقوق شدند.
ترامپ روز جمعه تهدید کرده بود که اگر ازم باشد دولت را تا 
سال ها تعطیل نگه می دارد، تا باخره به بودجه مورد نظرش برای 

دیوار مرزی برسد.
هرچند برخی کارشناســان درگیری ترامپ با کنگره را یک امر 

طبیعی و تقابل معمول دو حزب می دانند،
ولی بسیاری از ناظران معتقدند، لشکر کشی آمریکا به منطقه 
غرب آسیا، این کشــور را به افاس کشانده و باعث شده است که 

دولت واشنگتن با یک بدهی عظیم مواجه شود.
 این بدهی در زمانی که ترامپ به قدرت رســیده، 20 تریلیون 
دار بــوده، اما رئیس جمهورفعلی ایــن رقم را به 22 تریلیون دار 
رسانده است. ترامپ در زمان به قدرت رسیدن مدعی شده بود که 

رغم بدهی را به صفر خواهد رساند!

پایگاه خبری فری بیکن خبر داد
استقرار موشک های »کالیبر« روسیه 

بیخ  گوش آمریکا

تشدید شکاف بین سران صهیونیست
»لیونی« خواستار ریشه کن شدن »نتانیاهو« شد

بر اســاس اعام آنکارا، طی سال 201۸ 
میادی 2۹5 هزار آواره ســوری از ترکیه 
به سوریه بازگشتند. این بازگشت به همراه 
تصمیم کشورهای عربی به از سرگیری روابط 
با دمشق، پایان جنگ نیابتی هفت و نیم ساله 

آمریکا در سوریه را نشان می دهد.

 بازگشت 295 هزار آواره سوری به خانه هایشان در سالی که گذشت

اختافات و شــکاف در میان سردمداران 
رژیم  اشــغالگر قدس با اظهارات وزیر خارجه 
اسبق این رژیم تشدید شد. او گفته ریشه کن 
کردن نتانیاهو نیازی به عمل جراحی ندارد و 

کاری ساده است.
»تزیپی لیونی« از حذف آســان نتانیاهو سخن 
گفته و تاکید کرده ســمت نخست وزیری در انحصار 

بنیامین نتانیاهو نیست. 
وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی در گفت و گو 
با روزنامــه جروزالم پســت اظهار داشــته: »مقام 
نخست وزیری فقط مربوط به شخص نتانیاهو نیست 
و نیازی به عمل جراحی برای ریشــه کن کردن این 

غده )اشاره به نتانیاهو( هم نیست.«
گفتنــی اســت اختاف میــان مقامــات رژیم 
صهیونیســتی درماه هــای اخیر به شــدت افزایش 
یافته اســت به نحوی که بعد از جنــگ دو روزه با 
حماس در 21 آبان ماه که به شکســت خفت بار این 
رژیم منجر شــد و نتانیاهــو تقاضای آتش بس کرد 
آویگدورلیبرمن وزیر جنگ اســتعفا داد و دیگر وزرا 
 از جمله نفتالی بنت وزیر آموزش تهدید به اســتعفا 

کردند.
احتمال تکرار جنگ در غزه

به نظر می رسد رژیم صهیونیستی برای فرافکنی 

مشــکات درونی خود باز هم به غزه چشم دوخته و 
به نوشــته روزنامه عبری زبان معاریو، احتمال وقوع 
جنگ در جبهه غزه در سال جاری »بسیار زیاد« است. 
معاریــو مدعی شــده کــه نوار غــزه و حماس 
همانند ســال های گذشــته تهدید اصلی و مرکزی 
برای رژیم صهیونیســتی به شــمار نمی روند اما با 
این حال، ملتهب تریــن جبهه که هر لحظه ممکن 
 اســت اوضاع در آن متشــنج شــود، هنوز هم غزه 

است.
باج گیری از لیبی و تونس

خبر دیگر از فلســطین، از بــاج گیری رژیم 
صهیونیستی از لیبی وتونس خبر می دهد. منابع 
خبری عبری زبان اعام کردند توافق قرن تنها به 
فلسطینیان محدود نشده و دیگر کشورهای عربی 
از جمله لیبی و تونس را نیز در آن درگیر خواهند 
کــرد تا به این بهانه غرامت اماک یهودیان عرب 
پس از مهاجرت خود به فلسطین را پرداخت کنند! 
شــبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعام کرد 
اسرائیل طی یک عملیات محرمانه ارزش اماک 
یهودیان در لیبی و تونس را 50 میلیارد دار برآورد 
کرده است و این در حالی است که ارزش مجموع 
اماک یهودیان در کشــورهای عربی حدود 250 

میلیارد دار برآورد شده است.

خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه »صباح« 
گزارش داد، وزارت کشور ترکیه اعام کرد که در 
طول سال 201۸ میادی، 294هزار و 500 آواره 
ســوری از شهرها و استان های مختلف ترکیه به 

سوریه بازگشته اند.
عاوه بر بازگشت آوارگان، بسیاری از کشورهای 

عربی نیز طی سال گذشته، در صدد از سر گیری 
روابط با ســوریه بر آمدنداین اتفاقات به تنهایی 
عامت های خوبی درخصوص پایان یافتن جنگ 

داخلی در سوریه است.
تردید بر سر ماندن یا نماندن

علیرغم گذشت دو هفته از اظهارات »دونالد 
ترامپ « رئیس جمهور آمریکا، هنوز هم مقامات 
آمریکایــی تاش می کنند که بــه این تصمیم 

تبصره های تازه بزنند!

 ابتدا ترامپ گفته که این خروج، سریع خواهد 
بــود. بعد او مدت زمانی 30 روزه را مطرح کرد ، 
سپس پذیرفت که مدت خروج، 120 روزه باشد.

 در ادامه این حاشیه زدن ها بر تصمیم اولیه، 
یک مقام ارشد دولت ترامپ روز جمعه به شبکه 
خبری »ان.بی.ســی.نیوز« گفته که این احتمال 
وجود دارد، شــماری از نیروهــای آمریکایی در 
جنوب ســوریه)احتماا در پایــگاه التنف( باقی 

بمانند!


