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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت 26997 

و شناسه ملی 10100724645 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/9/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: احمد 
تبریزیان به شــماره ملی 0043219586 محمود تبریزیان 
به شــماره ملی 0044273002 مجید تبریزیان به شماره 
0044353278 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341561(

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل 
سهامی خاص به شماره ثبت 87068 

و شناسه ملی 10101314923

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/9/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: احمد 
تبریزیان با کد ملی 0043219586 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره، آقــای محمود تبریزیان با 
کد ملی 0044273002 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای مجید تبریزیان با کد ملی 
0044353278 بــه ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره انتخاب گردیدنــد. کلیه چکها و 
بروات و اوراق بهادار و همچنین کلیه اســنادی 
که به نحوی برای شرکت تعهدآور باشد با امضاء 
یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341562(

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل 
سهامی خاص به شماره ثبت 87068 

و شناسه ملی 10101314923 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه مورخ 1396/12/26 و مجوز شــماره 
122/37707 مــورخ 1397/05/09 ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 97/60953 
مورخ 1397/02/29 بانــک مرکزی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - صورت های مالی سال منتهی 
به 30 آذرماه 1396 به تصویب رســید. موسسه 
حسابرسی مفید راهبر به شــماره ثبت 7355 
و شناســه ملــی 10861836531 بــه عنوان 
بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی منتهی 
به 30 آذرمــاه 1397 انتخاب گردید. - روزنامه 
کثیراانتشــار اطاعات جهــت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341563(

آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران
 و شرق سهامی عام به شماره ثبت 250731 

و شناسه ملی 10102912170  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/7/1 و مجوز 
شــماره 274385 مــورخ 95/8/24 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
رباط کریم تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه سال های 93 و 94 به 

تصویب مجمع رسید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم)341559(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن تاکسیرانی 
شهرستان رباط کریم به شماره ثبت 749 

و شناسه ملی 10100096017

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/07/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس: اســتان تهران- شهرســتان 
تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله داوودیه- خیابان 
شــمس تبریزی جنوبی- کوچه رامین- پــاک 16- طبقه 
پنجم- واحد 17،  کدپستی 1549743545 تغییر یافت و ماده 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341560(

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه ایده پرداز 
آرمانی سهامی خاص به شماره ثبت 489235 

و شناسه ملی 14005713226 

ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان در نظر دارد به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اقدام نماید. 
لذا از شرکتهای واجد شرایط براساس شرایط مناقصه دعوت می گردد جهت شرکت در این مناقصه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند.

1- با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل ازم جهت عضویت و شرکت در این مناقصه اقدام نمایند.

1-1: مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

حوزه نظارت گمرکات خوزستان

2- نوع تضمین: شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت ضمانت نامه معتبر 
بانکی )شناسه ملی 14004949733( مطابق با کاربرگ ارائه شده در مصوبه 
شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران )ضمیمه اسناد( 
یا واریز وجه نقد به شماره حساب 2111102002001 بانک ملی به نام تمرکز 

وجوه سپرده گمرکات خوزستان و ارائه فیش بانکی مربوطه
3- مهلت و مکان دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گران:

1-3. دریافت شرایط مناقصه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات 
www.setadiran.ir به آدرس

2-3. دریافت سی دی نقشــه ها فقط با ارائه معرفی نامه معتبر به همراه مهر 
شرکت از ستاد نظارت گمرکات خوزستان امور قراردادها مقدور می باشد.
3-3. مهلت دریافت اسناد از تاریخ 97/10/23 الی 97/10/29 می باشد.

4- مهلت و مکان تحویل پاکت های پیشنهادها:
1-4: مهلت ارایه پیشــنهادها از روز یکشنبه مورخ 97/10/30 لغایت ساعت 
15/30 روز شنبه مورخ 97/11/13 می باشد. مناقصه گران می بایست مدارک 

مربوطه را براساس شرایط مناقصه به هر دو طریق زیر ارسال نمایند.
2-4: ارســال الکترونیکی پاکتهای پیشنهادها: از طریق بارگزاری در سامانه 

www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
3-4: ارسال فیزیکی پاکتهای پیشنهادها: به نشانی اهواز امانیه خ لقمان حوزه 

نظارت گمرکات خوزستان دبیرخانه حراست آقای معاوی 
5- زمان بازگشایی پاکتها: در روز یکشنبه مورخ 97/11/14 ساعت 9 

صبح خواهد بود.
شناسه آگهی: 343827    شناسه چاپ: 371792

گمرک جمهوری اسامی ایران
حوزه نظارت گمرکات استان خوزستان

پایه مبلغ برآورد )ریال(شهرستانعنوان پروژهردیف
محل تأمین شماره ثبت در سامانهمبلغ تضمین )ریال(درخواستی

اعتبار

1
احداث ساختمان های مسکونی، 

محوطه سازی و دیوار دور محوطه 
ساختمان های مسکونی گمرک 

بندر امام)ره(
209/204/067/167بندر امام)ره(

حداقل 3 
ابنیه و 4 
تأسیسات

عمرانی5/685/000/000200975394000003 ریال

سال هفتادو هفتم   شماره 22096   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 19 دی 1397   2 جمادی ااول 1440    9 ژانویه 2019

مردم کمتر بیرون می روند، 
فروشگاه ها نیمه تعطیل است 
گزارش واشنگتن پست
 از تاثیر مخرب تعطیلی دولت
 بر مردم شهرهای 
مختلف آمریکا
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گزارش کیهان از تازه ترین میوه باغ برجام

اروپا قرار بود تضمین بیاورد
تحریم آورد!

»وحشیگری و خشم« دو ویژگی اسرائیل 
از نگاه گاردین

ترور دوباره شهید آیت
این بار توسط پادوی حلقه انحرافی
صفحه2

خبر ویژه

با چند گیگ اینترنت 
می توان آدم کشت؟!

یادداشت روز

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اپوزیسیون نجیب!
یا نوکر بی اختیار اوباما و ترامپ

* گزارش خواندنی روزنامه تلگراف از مســابقه 
اروپا و اعراب برای بازگشت به سوریه.

* آغاز محاکمه جلیقه زردها در دادگاه های فرانسه؛ 
1000 نفر به زندان محکوم شدند.

* حشدالشعبی: آمریکا ولو از راه غیردیپلماتیک 
باید عراق را ترک کند.

* سفر مخفیانه وزیر صهیونیست به امارات.
صفحه آخر

متن سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در مصر لو رفت

پمپئو: ایران رعایت حقوق بشر را
از عربستان یاد بگیرد!

* پیشــرفت صفر درصدی فــاز 11 پارس جنوبی 
نتیجه اعتماد دوباره به شرکت بدعهد فرانسوی.

* دود محرمانگی قراردادهای خودرویی به چشــم 
مردم رفت.

* وعده وزیر اقتصاد: نرخ ارز کاهش می یابد.

* افت 4 پله ای شــاخص کسب و کار در سال 96 
برخاف قانون برنامه ششم.

* قطعه سازان 20 هزار میلیارد تومان از خودرویی ها 
طلب دارند.

صفحه۴

رئیس  مجمع کارآفرینان کشور

49 درصد منابع بانک ها
صرف خرید ملک شده است

* روزنامه انگلیسی گاردین: اسرائیل غزه را در 13 سال گذشته به بزرگترین زندان دنیا تبدیل کرده است.
* وحشی گری و خشم دو ویژگی اسرائیلی ها در جنگ 2008 غزه بود که جان غیرنظامیان زیادی را گرفت.
* شــورای حقوق بشر ســازمان ملل در همان ایام اعام کرد جنگ 22 روزه، حمله عمدی برای مجازات و 

توهین و ترساندن ساکنان و از بین بردن اقتصاد محلی غزه بوده است.
* جنگ 22 روزه اسرائیل علیه مردم نوار غزه یک اقدام تروریستی بود.                               صفحه آخر

* رویترز به نقــل از وزارت خارجه دانمارک و دیپلمات های 
اتحادیه اروپا در گزارشی نوشــت که یک واحد از وزارت 
اطاعات و دو ایرانی در لیست تروریسم  اتحادیه اروپا قرار 

گرفته اند.
* اسداه اسدی)دیپلمات ایرانی بازداشت شده در آلمان که 
سپس به بلژیک مسترد شد( به همراه سعید هاشمی مقدم 
 در لیســت موســوم به تروریســم اتحادیــه اروپا قرار 

گرفته اند.

 * »اســتیف باک« وزیــر خارجه هلند در یــک اتهام زنی
 بی پایه و اساس، ایران را به قتل دو نفر در این کشور متهم کرد.
* برخی کشورهای اروپایی سال هاست به پناهگاهی برای 
گروهک های تروریستی و تجزیه طلب تبدیل شده اند و عمًا 
به این گروهک ها ســرویس های متنوعی ارائه می کنند. اما 
برخورد منفعانه دستگاه دیپلماسی با این مسئله،کشورهای 
اروپایی را دچار توهم کرده و باعث شده عمًا جای بدهکار 

و طلبکار عوض شود.

* »مایا کوچیانچیک« سخنگوی فدریکا موگرینی:»اتحادیه اروپا همچنان 
در حال کار روی راه اندازی ســازوکار مالی ویژه برای تســهیل فرایند 
تجارت با ایران و دور زدن تحریم های آمریکا علیه تهران است«. ادعای 
کوچیانچیک درباره SPV در حالی اســت که موگرینی- آذر 97- گفته 

بود:»ساز و کار مالی اروپا با ایران تا پایان سال 2018 اجرایی می شود«.
* ظریف در ســفر به هند علی رغم اذعان بــه بی عملی اروپا در 
موضوع SPV در ادامه در اظهارنظــری تأمل برانگیز گفت: ما به 
همکاری با اروپا درباره SPV ادامه می دهیم.                      صفحه۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
اصاح طلب ها
 نباید بگذارند
آب خوش از گلوی 
»روحانی« 
پائین برود!
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* روزنامه های زنجیــره ای و مدعیان 
اصاحــات در حالی به اســتناد نامه 
یک زندانی و نقــد او به خروج ترامپ 
از برجام از »اپوزیسیون نجیب« سخن 
گفته اند که این فــرد به دلیل فعالیت 
علیه امنیت ملــی و ارزش های دینی 
از جمله حجاب اسامی دستگیر شده 

است.
* روزنامه های زنجیره ای در شماره های 
روزهــای اخیر خود با اســتناد به این 
نامــه، میثمی را اپوزیســیون نجیب 
خوانده و خواســتار تسامح جمهوری 

اسامی با چنین افرادی شده اند.

* نامه ای که مدعیان اصاحات به آن استناد می کنند چیزی جز عوامفریبی و رد گم کردن نیست و کف و سوت مدعیان 
اصاحات برای آن نیز در همین راستاســت. کســی که درجهت اهداف دشــمن علیه باورهای دینی ملت خود فعالیت 

دنباله دار کرده و حامی فتنه 88 است، چگونه می  تواند مدعی برائت از آمریکا باشد؟!
* گفتنی اســت هنگام بازداشت میثمی، پیکسل هایی)نشان( که روی آنها نوشته شده »من به حجاب اجباری اعتقادی 

ندارم« و »من با حجاب اجباری مخالفم« از خانه و دفترش جمع آوری و ضبط شده است.
* میثمی به دلیل عناد با فریضه اســامی حجاب و فعالیت سیســتماتیک علیه ارزش های اسامی دستگیر شده است و 
نجیب خواندن فردی که با ارزش های اسامی عناد داشته و دارد جای تأمل دارد.                                     صفحه2

در همایش سراسری هادیان سپاه صورت گرفت
صفحه۳تجلیل از آیت اه جنتی به پاس چهل سال مجاهدت و نگهبانی از اسام ناب محمدی)ص(

نمایندگان درباره اوقاف، بازار نشر 
و قاچاق کتاب از صالحی پرسیدند 
سومین 
کارت زرد مجلس 
به وزیر ارشاد

۱۱

روزنامه صهیونیستی هاآرتص:  
ایران پیچیده تر
 و قدرتمندتر 
از آن است که 
اسرائیل بتواند 
شکستش دهد

۲



اخبار كشور
صفحه 2

چهار  شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ 
2 جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۹۶

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* اصوا انجام هر طرحی، آن هم طرح های مهم، گسترده و فراگیر ملی و اقتصادی 
مانند برداشتن چهار صفر از پول ملی برای کاهش تورم و حجم پول و نقدینگی و... 
باید با مطالعه و بررسی دقیق و در نظر گرفتن همه جوانب و موارد و نقاط قوت و 
ضعف آن و عواقب و پیامدهای طرح انجام شــود و شرایط و زمینه های اجرای آن 
کاما ســنجیده شــود تا طرح با موفقیت کامل اجرا شود. در غیر این صورت طرح 
خوب و موفقی نخواهد بود و احتماا با شکست مواجه شود. اگر در ترکیه این طرح 
انجام شــد پس از به ثبات رسیدن قیمت ها بود. باید به این اصل نیز توجه شود.
0328---0939 و 7758---0911 و محمود بلیغیان- اصفهان
* کل بودجه نیروهای مســلح اعم از ارتش، ســپاه، ناجا، ستاد کل، وزارت دفاع و 
حوزه های علمیه، جامعه ً المصطفی، صداوســیما و... را که جمع کنیم می شود 60 
هزار میلیارد تومان، تنها برابر تقریبا یک پنجم شرکت پاایش و پخش فرآورده های 

نفتی، چون این شــرکت به تنهایی 309 هزار میلیارد بودجه دارد؟!
0913---0626

* کار امثال آقای آشنا چه بدانند و چه ندانند، تضعیف نظام و همراهی با دشمنان 
اســت، و اا اگر ایشان واقعا دلســوز بودجه کشور است چرا از بودجه شرکت های 
دولتی که نزدیک به 80 درصد ســهم را از بودجــه دارند حرفی نمی زند و انتقاد 

نمی کند؟
0912---5364

* وزیر محترم کشــور از ولنگاری حاکم بر فضای مجازی گایه کرده است. از آن 
طرف آقای رئیس جمهور خیلی سفت و سخت از پیام رسان بی در و دروازه تلگرام 
دفاع کرده و می کند. از قــرار معلوم بین دولتمردان هیچ هماهنگی و یکپارچگی 

و وحــدت نظر وجود ندارد و خیلی راحت برنامه های یکدیگر را خنثی می کنند.
0910---5827

* در طول ســال ها خواســته یا ناخواسته، کشاورزی که رکن اصلی امنیت غذایی 
کشــور است مورد بی مهری واقع شــده و حتی در سال جاری نیز خرید گندم به 
قیمت ناچیز صورت گرفت و کشاورزان به شدت گایه دارند. امید است در نشست 
97/10/17 با کارگزاران کشاورزی اگرچه دیر است، اقدامات موثری صورت گیرد.
دوابی

* دشــمنان قصد نابودی بذر ارگانیک کشــورمان را دارند تــا با واردات بذرهای 
تراریخته جامعه آینده ایران اســامی را جامعه ای بیمار و آسیب پذیر و کشاورزی 

آینده را عقیم کنند. مســئوان نباید اجازه بدهند.
013---3061

* کاش دســت اندرکاران برجام که با ریســمان پوسیده غرب به ته چاه رفته اند از 
حال و روز امروز فرانســه که نتیجه اعتماد به آمریکا اســت درس عبرت بگیرند. 
کشور ما دوباره می تواند به مجد و عظمت گذشته خود برسد و جلو برود مشروط 

به اینکه مســئوان ناتوان و بعضا نااهل کنار گذاشته بشوند.
0917---4190

* جناب ظریف! کافی اســت فقط یک بار به آرشیو اظهارات خود و رئیس جمهور 
مراجعه کنید، مثا این سخن رئیس جمهور است: »بدانید هسته ای هم حل خواهد 
شد، تحریم ها برداشته خواهد شد، رونق هم ایجاد خواهد شد!« این یک نمونه از 
صدها نمونه اســت! چطور حقیقت را انــکار می کنید و می گویید برجام برای رفع 

تحریم ها نبوده است؟!
ابوالقاسمی
* آقای ظریف! گشــایش مالی و برداشت تحریم ها تکیه کام شما و رئیس جمهور 
در قضیه امضای برجام بود. آیا این مفهومی غیراقتصادی دارد؟ ما که سواد نداریم 

شــما که باسوادید لطفا توضیح دهید نه اینکه توجیه کنید؟!
یک راننده تاکسی
* به خانم شریفی مقدم مجری سیما تبریک می گویم. واقعا حق مطلب همان بود 
که ایشان گفت. واقعا ساح های موشکی آمریکایی را باید ساح های پوشکی نامید 
چرا که یکی از اقام پرمصرف نظامیان آمریکایی در افغانستان همین پوشک هاست!
0918---4070

* آقای واعظی مســئول دفتر آقای رئیس جمهور از انتقاد به دولت و دولتی ها در 
نمازهای جمعه توسط ائمه جمعه اظهار گایه و نگرانی کرده است. عرض می کنیم 

آن را که حســاب پاک است از محاسبه چه باک است!
0917---9762

* جوانان مومن و انقابی اسامشــهر به فاصله چند ماه 50 خانه برای نیازمندان 
ســاختند و این جای تقدیر دارد. چرا صداوســیما این ایثار و ازخودگذشــتگی را 

بازتاب نداد؟
021---2811

* عمر این دولت هم به سر خواهد آمد با این تفاوت که بسیاری از دولتمردان آن 
تا توانستند بی اعتمادی ایجاد کردند. وزیر سابق مسکن حاضر نشد برای مسکن دار 

شدن هم وطنان خود یک آجر روی آجر بگذارد.
0913---1459

* حکایت آمریکای دوره ترامپ، حکایت فلک زده ای اســت که در باتاق فرو رفته 
و هرچه بیشــتر تقا و تاش می کند بیشتر و سریع تر به ته باتاق فرو می رود.

0918---0291
* کشــورهای حاشــیه خلیج فارس که در خدمت به رژیم جعلی گوی سبقت را 
از هــم می ربایند، بدانند که زمســتان می گذرد و روســیاهی برای زغال می ماند! 
بدانید! وقتی که دستور جارو کردن این رژیم کودک کش صادر شود نه از تل آویو 

چیزی می ماند و نه از شما.
وحیدی

* از زمســتان ســال گذشته تا به حال ما در طرح تســهیات اشتغالزایی فراگیر 
روســتائیان شــرکت کردیم ولی موفق به دریافت وام نشــدیم! دامداری ما جای 
بیش از 10 رأس گاو دارد ولی کارشناس جهاد کشاورزی اظهار می دارد دامداری 
شــما جای 9 رأس بیشتر نیست! با کلی دوندگی، مجوز گرفتیم و حال می گویند 
وام با ســود 18 درصد شامل شماست! چراکه کمتر از 10 راس گاو دارید! و اان 

هم بودجه نیست!
0918---9641
* شــیر پاکتی پگاه در گذشــته 4 لیوان شــیر می داد اما حاا حجم آن به 3/5 
لیوان کاهش یافته اســت. از سازمان بازرسی و تعزیرات و قوه قضاییه درخواست 

رسیدگی به این کم فروشی را دارم.
021---6172

* راه مطمئن و سریع در مبارزه با گران فروشی اجرای تعزیر شرعی می باشد. اگر 
یک صاحب شــرکت یا کارخانه گرانفروش را جلوی کارگران و کارمندانش شاق 

بزنند به سرعت مشکات حل خواهد شد.
0915---4177

* منزل ما در اسامشهر، در کنار دانشگاه آزاد واقع شده است. در اطراف آپارتمان 
ما 12 کافی شــاپ مســتقرند که محل تردد جوانان و از جمله دانشجویان است. 
متاســفانه برخی از آنها با برچسب و سیاه کردن شیشه های مغازه به انجام برخی 
منکــرات مبادرت می ورزند که چند بار هم به قمه کشــی و دعوا بین خافکاران 
منجر شــده است. به بسیاری از مسئوان که در همین محل ساکن هستند گفته 

شده ولی ترتیب اثر داده نشده است.
قدیانی

* مهرماه 96 ازدواج کرده ام. به امید خانه دار شــدن چند وســیله خانه و طای 
همسرم را فروخته مبلغ 80 میلیون تومان در صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاری 
کردم در حال حاضر با وام 160 میلیون تومانی که می خواهند بدهند فقط 20 متر 
مســکن می توان خرید. گناه امثال ما چیســت که باید برای همیشه فکر خانه دار 

شدن را از ذهن خود خارج کنیم؟
0912---2470
* وضعیت آســفالت و کم عرض بودن جاده مینودشــت در استان گلستان از سه 
راهی کاله تا پلیس راه خطرســاز شده است. هر ساله به دلیل وجود این مشکل 
در این جاده تعدادی از هم وطنان جانشان را از دست می دهند یا معلول می شوند. 

از مسئوان امر درخواست رسیدگی داریم.
0912---5431

* سازمان تاکسیرانی شهر ساری اقدام به توزیع دستگاه  پوز برای تاکسی ها کرده 
اســت اما تاکســی داران از نصب آن خودداری می کنند، از مسئولین تقاضا دارم با 

متخلفان برخورد کند.
0910---3681
* ما ســاکن شهرک »آســاوله« جنب سنندج هستیم. متأســفانه این جا آب به 
صورت قطره ای اســت. از مسئوان امر درخواست می شود مشکل آب شرب مردم 
این شــهرک را حل کنند. حال که زمســتان است و این همه رحمت الهی باریده 

این گونه است وای به حال تابستانمان!
0918---1727
* چرا ســازمان خصوصی سازی سود سهام عدالت خانواده های پشت نوبتی تحت 

پوشش بهزیستی را واریز نکرده است؟
بابایی

ترور دوباره شهید آیت
این بار توسط پادوی حلقه انحرافی

ادعای همکار حلقه انحرافی درباره شهید حسن آیت کذب محض است.
همکار جریان انحرافی که گویا برای دیده شــدن در فضای توییتر یا هر انگیزه 
دیگری اخیراً به ترور شخصیت شهید آیت پرداخته و برای معتبرسازی ادعا، دروغ 
دیگری را هم به مدیر مســئول کیهان نسبت داده است. وی ادعا می کند امام پس 
از بازداشــت مظفر بقایی در سال 65 دســتور داد از عنوان شهید برای حسن آیت 
استفاده نشود)!( جالب اینکه پادوی جریان انحرافی، ادعای دروغ خود را به حسین 

شریعتمداری منتسب کرده است.
این ادعا دروغ محض است. نشانه روشن هم این است که کیهان در طول سالهای 
مختلف، یادداشت ها و مقااتی با مضمون تمجید از روشنگری های شهید آیت منتشر 
کرده و از او همراه با شهید دیالمه با عنوان دو شهید بصیرت نام برده است. شهید 
آیت نقش مهمی در برداشتن نقاب از سیمای منافقین در سال های اول انقاب داشت 
و به همین دلیل مغضوب طیف های مختلف نفاق است که این موارد بارها همراه با 

تقدیر و تجلیل از شهید آیت در کیهان آمده است.
این موارد را فقط با یک جســت وجوی ساده در آرشیو روزنامه کیهان که برای 

همگان قابل دسترسی است، به وضوح می توان دید.
گفتنی است کیهان ضمن تقدیر و تجلیل های فراوان از شهید آیت، بارها به علت 
کینه توزی دشمنان انقاب با آن شهید بزرگوار نیز به صورت مستند پرداخته است که 
فقط به عنوان نمونه می توان به نکته زیر که در کیهان 90/12/6 آمده است اشاره کرد.
»شهید آیت، صبح روز 14 مرداد 1360 در حالی ترور و شهید شد که به گفته 
دوست دیرینه اش دکتر ابراهیم اسرافیلیان، در حال انتقال اسنادی برای ارائه به مجلس 
بود تا نمایندگان را به ندادن رأی اعتماد به میرحســین موسوی در مسئولیت وزیر 
امور خارجه متقاعد کند و صبح روز بررسی وزارت امور خارجه موسوی، دکتر آیت 
در کنار سفره صبحانه به همسرش گفته بود: »با این پرونده امروز تکلیف مملکت 

معلوم می شود.«
پس از این ترور، تاش باجناق شهید آیت برای پیدا کردن اسناد همراه با آن شهید 
نیز به نتیجه ای نرسید. نکته جالب در این میان رأی مثبت حبیب اه عسکراوادی 
)نماینده مجلس اول( به میرحســین موسوی در موقع رأی گیری برای وزارت امور 

خارجه اوست. عسکراوادی می گوید:
»شهید آیت به قدری عصبانی شد که به من گفت: تو به موسوی رأی دادی؟ 

اولین کسی که قربانی این موسوی می شود، تو هستی.«
هادی جعفری از دوســتان شهید آیت نیز می گوید که آیت به او گفته بود: در 

آینده مبارزه با میرحسین موسوی سخت تر خواهد بود«.
بیشترین دشمنی با شهید آیت از سوی چهار گروه صورت می گرفت، جبهه ملی 
و نهضت آزادی )به علت افشاگری های مستند آن شهید درباره خیانت های مصدق( 
و از سوی منافقین )به دلیل افشای پشت پرده این گروه تروریستی( و نهایتاً از سوی 
میرحسین موسوی که شهید آیت مانند شهید دیالمه به هویت واقعی او پی برده بود. 
عزت اه سحابی هم از همین زاویه از شهید آیت کینه دیرینه ای داشت و او نیز در 

خاطرات خود دروغ یاد شده را به مدیر مسئول کیهان نسبت داده بود!«
در این میان، جای شــگفتی ندارد که پادوی جریان انحرافی در میان مســائل 
مختلف برای ترور شــخصیت شهید آیت، آنهم با دروغ سازی احساس وظیفه کرده 
است. طیف دشمنان شهید آیت به وضوح نشان می دهد که این جریان برای پیوستن 

به کدام طیف تاش می کند.
شرق: دولت در 4 سال گذشته

آینده فروشی کرده است
یک روزنامه اصاح طلب تصریح کرد دولت با وجود شعار انضباط مالی، طی 4 سال 
گذشته به میزان 190 هزار میلیارد تومان پیش خور کرده و بدهی به بار آورده است. 

این همان دوره ای است که دولت مدعی رونق اقتصادی و انضباط مالی بوده است.
شرق می نویسد: چند سالی می شود که دولت یک محور اصلی برای برون رفت 
از تنگناهای مالی خود را انتشار اوراق می بیند؛ اوراقی که به گفته برخی کارشناسان 
امکان نقدشوندگی ندارند و فقط انباشت بدهی های دولت است. حاا دولت در ایحه 
بودجه 98 با پیشروی نسبت به حجم اوراق منتشر شده در این سال ها تسهیل بیشتری 
نیز به خرج داده و قرار است بدون طی کردن تشریفات قانونی، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی وظیفه انتشار آن را برعهده بگیرد. در ایحه بودجه 98، پیش بینی شده است 
44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی )افزایش 14 درصدی نسبت به قانون بودجه 97( 
منتشــر شود. کارشناسان معتقدند این حجم از انتشار اوراق به نوعی آینده فروشی 
منابع است و برخی دیگر با آوردن مثال از تجربه انتشار اوراق در اواخر سال گذشته 
و باابردن نرخ سود بانکی به دنبال آن توضیح می دهند که یکی از محرک های قوی 
برای جهش یکباره نرخ ارز همین مورد بوده است. به گفته یک کارشناس اقتصادی 
اتکای میلیاردی دولت به اوراق بدهی، از اقتصاد ایران یک اقتصاد بدهی محور ساخته 
است. این گزینه به تعبیر کارشناسان »سهل و خطرناک« از سال 94 وارد اقتصاد ایران 
شــد و از سال 94 تا 98 )طبق ایحه بودجه( در مجموع حدود 190 هزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی منتشر شده و خواهد شد؛ اوراقی که نرخ های سود در بازار را بر 

هم ریخته و بازار سفته گری را داغ کرده است.
به گزارش »شــرق«، انتشار اوراق بدهی اولین بار به صورت جدی بعد از رکود 
تورمی سال 93 مطرح شد. چندین اقتصاددان عمدتاً وابسته به نحله فکری اقتصاد 
آزاد، در یک نامه سرگشاده ایده ایجاد بازار بدهی برای رفع تنگناهای مالی و تأمین 
مالی مطرح کردند و دولت و وزارت اقتصاد نیز این پیشنهاد را عملیاتی کرد اما حاا 
با گذشت چند سال از این تجربه و فربه شدن آن برخی کارشناسان نسبت به آثار 

طوانی مدت آن هشدار می دهند.
آنها معتقدند دولت با انتشار اوراق بدهی هایی را ایجاد می کند که پرداخت آن به 
آینده موکول می شود و از سویی این اوراق در بخش های زیرساختی هزینه نمی شود 
که بتوان امید داشت دستاوردش برای آینده باقی بماند. انتشار اوراق مالی و بدهی، 
دولت های آینده را با تهدید بزرگی مواجه می کند و به نوعی آینده فروشی منابع است. 

با وجود این استدال ها هر سال بر حجم اوراق منتشر شده اضافه می شود.
دولت باید با سررسید به طلبکاران تا سقف 13 هزار میلیارد تومان واگذار کند.

ردیابی 3/3 میلیون شغل ادعایی 
و پاسکاری ادارات مسئول

در پی گزارش رئیس جمهور درباره آمار و ارقام اشتغال، روزنامه جام جم، به »ردیابی 
3 میلیون و 309 هزار شغل جدید« پرداخت. این آمار اخیرا از سوی رئیس جمهور 

به عنوان عملکرد دولت در زمینه اشتغال عنوان شد.
جام جم می نویسد: برای بررسی جزئیات آمار اشتغال، با حاتم شاکرمی، معاون 
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفتیم  که وی اعام کرد این 
موضوع به حوزه کاری اش مربوط نیست و باید با عیسی منصوری، معاون توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال این وزارتخانه صحبت کنیم. پس از آن با عیسی منصوری، 
تماس گرفتیم که وی عاءالدین ازوحی مدیرکل دفتر سیاست های اشتغال را به 
ما معرفی کرد. البته وی خاطر نشــان کرد آقای ازوجی جزئیات آماری اشتغال را 
در اختیار دارد اما به صور ت کلی آماری که ایجاد شده مربوط به بخش خصوصی 
اســت و اشتغال بخش دولتی در این آمارها نمی آید. با ازوجی تماس گرفتیم که 
وی اعام کرد آمار اشــتغال کان را باید از سازمان برنامه و بودجه کشور بگیرید. 
ازوجی گفت: آدرس غلط به شــما دادند و مسئول اشتغال کان سازمان برنامه و 

بودجه کشور است.
ابوذر ندیمی، مشــاور رئیس  سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت وگویی که 
با خبرنگار جام جم داشــت به تعریف اشتغال پرداخت و تصریح کرد: طبق تعریف 
سازمان های بین المللی کسی که در هفته دو ساعت مشغول کار باشد شاغل محسوب 

می شود که البته بنده هم این آمار را قبول ندارم. 
محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه استان گیان گفت: مشخص 
نیســت دولت بر چه اساسی  چنین آماری را می گوید و جالب اینجاست که هر بار 
صحبت از اشــتغال می شــود آمار ایجاد اشتغال در نمودارهای دولت روند صعودی 
دارد، در حالی که مراجعات مردمی به نمایندگان حوزه های انتخابیه واقعیت دیگری 

را بیان می کند.
محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز استان لرستان هم تاکید کرد: براساس 
قانون برنامه ششــم توسعه دولت مکلف است برنامه ریزی خود را به گونه ای تدوین 
کند که نرخ بیکاری 0/8 درصد کاهش یابد و این به معنای ایجاد یک میلیون شغل 

خالص در سال است.
وی تصریح کرد: آمار دولت را به عنوان نماینده مردم قبول ندارم.

جام جم می افزاید: روحانی در حالی گفت تعداد شــاغان کشور در آغاز دولت 
یازدهم 20 میلیون و 600 هزار نفر بوده که در بهار سال 92 تعداد شاغان کشو ر 
22 میلیون و 171 هزار نفر و در تابســتان 92  تعداد شــاغان 22 میلیون و 191 
هزار نفر بود؛ بنابراین در ابتدای دولت یازدهم جمعیت شــاغان کشور بیش از 22 
میلیون نفر بوده است، نه 20 میلیون و 600 هزار نفر. بنابراین اگر تعداد شاغان در 
پاییز امسال به حدود 24 میلیون نفر رسیده باشد. میزان اشتغال خالص از ابتدای 

دولت یازدهم کمتر از دو میلیون نفر بوده است.
همشهری: وزارت خارجه

از ظرفیت اقتصادی شرق غافل است
شدت توجه وزارت خارجه به برخی دولت های غربی و غفلت از شرکای غیرغربی 

و شرقی، صدای اعتراض حامیان دولت را هم درآورده است.
روزنامه همشهری به قلم حسین ماح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نوشت: با 
پیشــروی آمریکا در اعمال تحریم های یکجانبه و استفاده بی پروا از سیاست  تهدید 
علیه شرکت ها و کشورهای طرف حساب ایران، که طبیعتا عقب نشینی فعاان اقتصاد 
بین المللی از میدان تعامل با ایران را در پی داشت، مشخص شد ادامه بهره مندی از 
ثمرات اقتصادی برجام به چیزی بیشتر از اعام حسن نیت و عزم سیاسی طرف های 

امضا کننده نیاز دارد.
دستگاه دیپلماسی کشور  با درک صحیح این واقعیت، مذاکره با شرکای اروپایی 
برجام را برای تعریف یک مکانیسم مشخص مبادله مالی )به عنوان زیرساخت هر 
تعامل اقتصادی( آغاز کرده است؛ اهمیت موفقیت در اجرایی کردن این مکانیسم 
)موســوم به SPV( برای سیاستمداران، عاوه بر اثر بخشی اقتصادی آن، تحقق 
عینی دکترین »ایجاد شــکاف و فاصله بین ایاات متحده و قدرت های اروپایی 
در مورد مسئله ایران« است؛ دکترینی که با حضور آقای دکتر ظریف در سمت 
سکانداری وزارت امور خارجه به یکی از تم های کلیدی تنظیم سیاست خارجی 
ایران بدل شده است. اما طی ماه های گذشته مشخص شده است که همکاری با 
طرف های شرقی برجام نیز نیاز به مذاکرات جدی در سطح سیاستمداران بلندپایه 
دارد. اگر به نیازهای واقعی فعاان اقتصادی توجه شود، مذاکره با شرقی ها بیشتر 
مــورد توجه قرار می گیرد تا حداقل آنچه در دوره قبلی تحریم ها داشــتیم را از 

دست ندهیم.
در دوره قبلی تحریم ها با وجود همراهی تمامی غرب با سیاست تحریم، موفق 
شــده بودیم کانال های ارتباطی با چین، هند، روسیه، ترکیه و حتی امارات را برای 

تأمین نیازهای تجارت خارجی کشور به شکل مؤثری حفظ کنیم.
این بار اما خبرهای خوشــی از شــرق به گوش نمی رسد. چین که بزرگ ترین 
شریک تجاری ایران است و عاوه بر این ظرفیت های تکنولوژیک و سرمایه گذارانه 
اقتصادش می تواند مانند دوره قبلی تحریم ها تا حدی جبران کننده فرار شرکت های 
غربی از ایران باشــد، در تغییر موضعی آشکار، سطح روابط اقتصادی اش با ایران را 

عما محدود ساخته است.
این خطری برای روابط تجاری و اقتصادی با بزرگ ترین شریک ایران است؛ آنقدر 
که واجب اســت مذاکره بر رایزنی با غربی ها را مقدم بشماریم و از دیپلمات هایمان 
بخواهیم این بار برای اقتصاد آســتین باا بزنند و تمرکز خود را از غرب به شــرق 

منتقل کنند.
فعــاان اقتصادی به خوبی متوجه ارزش راهبردی توافق با اروپاییان در صحنه 
سیاست خارجی هستند اما قرار بود اقتصاد دیگر به سیاست یارانه ندهد و سیاسیون 
اولویت های اقتصادیون را در اولویت قرار دهند تا آنها آخرین راه ها برای حفظ برجام 

را امتحان کنند.
واشنگتن پست: ترامپ ثابت کرد

خاصیتی جز لفاظی ندارد
یک روزنامه آمریکایی نوشت اعام خروج از سوریه، خواب ایران را تعبیر می کند.
روزنامه واشنگتن پست برای دومین بار در یادداشتی نوشت: یکی از بزرگ ترین 
برندگان تصمیم گیری ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه، جمهوری 
اسامی ایران خواهد بود. در این مقطع که ردپای آمریکا در خاورمیانه رو به کمرنگ 
شدن است، حال با این تصمیم ترامپ؛ تهران با فراغت بال و با انرژی بس بیشتری، 

پروژه نفوذ را در خاورمیانه پی می گیرد.
این چرخش ناگهانی سیاست های آمریکا درقبال سوریه و خارج کردن همین 
تعداد اندک نیروی نظامی آمریکایی حاضر در یکی از دورافتاده ترین نقاط ســوریه 
که ازحیث استراتژیک مهم است؛ متحدان آمریکا را سخت به تعجب واداشته است. 
آنها روی آمریکا حساب باز کرده و مطمئن بودند که واشنگتن می تواند جلوی نفوذ 
ایران در منطقه بایستد و تمام دستاوردهایی که در سال های اخیر در این راه داشته 

را واژگون کند.
حاا با خروج ســربازان آمریکایی از سوریه؛ درها به روی تداوم برنامه ایران باز 
می شود. کریدور زمینی که ایران از تهران تا مدیترانه ساخته تا از آنجا مستقیما به 
مبارزه با اســرائیل برود، اکنون در شرایط جدید؛ گسترش بیشتری خواهد یافت. با 
چنین شرایطی، هیچ معلوم نیست آیا واشنگتن می تواند به تعهداتش برای حفاظت 
از متحدانش در منطقه وفادار بماند یا نه. اگر نه؛ یقینا این متحدان به دامن روسیه 

که آن هم متحد ایران است خواهند افتاد. 
»ریاض کهواجی« رئیس »موسسه تحلیل نظامی خلیج )فارس( و خاور نزدیک« 
در دوبی می گوید: »از این پس، تهران دیگر دولت ترامپ را جدی نخواهد گرفت و 
جسورتر از قبل پروژه اش را دنبال خواهد کرد چون می داند؛ دولت ترامپ تنها لفاظی 

می کند اما خاصیتی ندارد.
»اوفر زالزبــرگ« تحلیلگر اســرائیلی در دفتر »گروه بحــران بین الملل« در 
بیت المقدس می گوید: »اینک اسرائیل احساس می کند که پشتش در مقابل ایستادن 

دربرابر حضور ایران در سوریه خالی شده است.« 
حاا با خروج آمریکا از ســوریه؛ اسرائیل نگران است آیا واشنگتن از عراق هم 
خارج خواهد شــد یا نه. آمریکا 5200 ســرباز در عراق دارد که ماموریت اصلی آنها 

آموزش به ارتش عراق است.
هم اکنون پارلمان عراق هم به دست گروه های شبه نظامی تحت امر ایران افتاده 
است. اینها حاا با فراغ بال بیشتری سایر گروه های عراقی را که آنها هم مخالف حضور 
آمریکا در عراق هستند جذب خود خواهند کرد و همگی در راه وادار ساختن آمریکا 
به عقب نشینی از عراق تاش خواهند کرد. اگر منطق آمریکا برای خروج از سوریه 
این است که داعش شکست خورده، پس مدعای صحیح تر این است که آمریکا باید 

از عراق هم خارج بشود.

گفت و شنود

جیب!
گفت: مدعیان اصاحات و کارگزارانی ها و مدعیان اعتدال چه سروصدا 
و هیاهویی درباره بودجه چند نهاد دینی راه  انداخته اند؟! مگر بودجه این 

چند نهاد دینی چقدر است؟!
گفتم: بودجه عمومی دولت 75 درصد کل بودجه است و بودجه 
این نهادها 0/1 درصد )یک دهم درصد( بودجه عمومی دولت است.

گفت: فقط به عنوان یک نمونه دولت در بودجه 98 برای 162 شرکت 
زیان ده دولتی مبالغ کانی بودجه اختصاص داده است. 

گفتم: شرکت هایی که زیان می دهند برای چه منحل نمی شوند 
و تازه از بیت المال هم به آنها بودجه می دهند؟!

گفــت:  ای عوام! برای اینکــه صدها عضو هیئت مدیــره آن بتوانند 
حقوق های مفت و نجومی دریافت کنند!

 گفتم: خجالت نمی کشــند روی این یک دهم درصد اینهمه 
شلتاق می کنند اما از آن بودجه های کانی که بر باد می دهند ام 

تا کام حرف نمی زنند؟!
گفت: خجالت چیه؟! اگر دستشون برسه پول تو جیبی شون رو هم از 

همون یک دهم درصد می گیرند!
گفتم: قاضی به متهم گفت؛ چرا دســت تــوی جیب این آقا 
کردی؟ گفت؛ فکر کردم جیب خودم است! پرسید؛ پس چرا پولش 

را برداشتی؟ گفت؛ یعنی حق ندارم از جیب خودم پول بردارم؟!

محمد صرفی

ســالیانی بسیار دور، معلمی به روستایی دورافتاده رفته بود و با مشقت 
و شفقت فراوان اهالی را درس می داد تا باسواد شوند. کدخدای ظالم روستا 
می دانست که اگر جهل و ظلمت از روستا رخت بربندد، بساط کدخدایی، تعدی 
و چپاول او نیز ساقط می شود. روزی به کاس درس رفت و از معلم پرسید امروز 
چه درسی می دهی؟ معلم تخته را نشان داد و گفت درس امروز »مار« است. 
کدخدا بادی به غبغب انداخت و رو به دانش آموزان ساده دل گفت؛ او شیادی 
بیشتر نیست و می خواهد شما را فریب دهد. گچ را برداشت و نقاشی ماری را 
بر تخته کشید و گفت ببینید این مار است نه آنچه او می گوید! اهالی نگاهی 
به کلمه مار و عکس مار کردند و ســری تکان دادند و معلم بی نوا را با توهین 
بیرون انداختند و ممنون جناب کدخدا شدند که نگذاشت معلم فریبشان دهد.

این داستان تمثیلی را گوشه ذهن بسپارید و چند روایت واقعی و تراژیک 
بشنوید. چند روز پیش فیلمی تکان دهنده از کتک زدن وحشیانه یک دختر 
نوجوان توسط جوانی با همدستی دوست وی در فضای مجازی منتشر شد. 
ماجرا از این قرار بوده که دختر نوجوان در اینستاگرام به دختری دیگر فحاشی 
می کند. جوان سیرجانی در اقدامی جنون آمیز و برای انتقام از این فحاشی به 
عشق )؟!( خود، با دختر 15 ساله طرح دوستی ریخته و وی را از شهری دیگر به 
سیرجان می کشاند و در باغی متروک در حاشیه شهر وی را به شکلی وحشیانه 
مورد ضرب و شتم قرار می دهد و فیلم این اقدام را با افتخار در اینستاگرام 
منتشر می کند. نکته قابل توجه آنکه تعداد فالوئرهای)مراجعه کنندگان به 

کانال( وی پس از این اقدام چندین برابر می شود!
این اولین بار نیست که شبکه های اجتماعی زمینه ساز و ابزار جرم و جنایت 
می شوند. چند روز پیش از این ماجرا خبر تکان دهنده دیگری منتشر شد؛ 
بارداری دختری 12 ســاله با 2 گیگ اینترنت رایگان! خانواده ای برای دختر 
نوجوان خود ســیم کارت می خرند و اپراتور مذکور 2 گیگ اینترنت رایگان 
هدیه می دهد. این هدیه شوم زمینه ساز ورود دخترک به جنگل فضای مجازی 
و آشــنایی با گرگی انسان نما می شود و... پدر دخترک که کارگری با دستان 
 پینه بسته است، وقتی می شنود برای جگرگوشه اش چه اتفاقی افتاده، چنان 

فرو می ریزد که توان بلند شدن از جای خود را ندارد. 
از اینها تاســف بارتر، برخی واکنش ها به اینگونه فجایع است. یکی از 
سلبریتی ها در واکنش به این ماجرا، آن را داستانی ساختگی برای زمینه سازی 
فیلترینگ خوانده و با ادبیاتی تمسخرآمیز می نویسد؛ »آیا مقدار گیگابایت در 
ایجاد حاملگی تأثیر دارد؟ استفاده از اینترنت نامحدود با آدم چه می کند؟ آیا 
سرعت اینترنت در ایجاد حاملگی مؤثر است؟ در کشورهایی که سرعت اینترنت 
بااست چطور جمعیت را کنترل می کنند؟ چه مقدار مصرف روزانه اینترنت را 
برای درمان نازایی تجویز می کنید؟ اینستاگرام بیشتر حامله می کند یا تلگرام؟ 
سروش حامله نمی کند؟...آیا فیلتر وسیله مناسبی برای جلوگیری است؟ و...« 
 آقای سلبریتی محترم! مرگ فجیع و دلخراش ستایش قریشی دخترک
6 ساله و معصوم افغانستانی در خیرآباد ورامین هم داستان بود؟! 22 فروردین 
سال 95 ستایش برای خرید بستنی از خانه بیرون می رود. امیرحسین، پسر 16 
ساله همسایه او را می دزد و پس از تجاوز می کشد و سعی می کند با اسید جنازه 
را از بین ببرد!  خانم خاکی جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال درباره زمینه 
و انگیزه این جنایت هولناک می گوید: »من بیشتر از سه بار با پسر نوجوان 
قاتل ستایش در کانون اصاح و تربیت گفت وگو کردم. نتیجه همه آن صحبت ها 
این بود که انگیزه و علت عمده قتل ستایش، در تلفن همراه این نوجوان بود. 
او عضو یکی از کانال های غیراخاقی تلگرام بوده و روز فاجعه، چند فیلم را 
در همان کانال تماشا می کند و به واسطه فشارهای روحی و نیازهای جنسی، 
چنان تصمیمی می گیرد.« دادستان ورامین نیز درباره این پرونده می گوید: »بر 
اساس اعترافات قاتل ستایش، این شخص در صبح روز حادثه به وسیله گوشی 
همراهش در حالی که در مدرسه بوده به مشاهده کلیپ های مستهجن مبادرت 
کرده و جنایت بعدازظهر همان روز به وقوع پیوست.« امیرحسین که در عین 
قاتل بودن، خود قربانی جنگل فضای مجازی بود، سال گذشته در همین روزها 
اعدام شد. یک کودک و یک جوان در سینه سرد قبرستان آرمیده اند و زندگی 

دو خانواده نابود شده است. 
نه پدر و مادر ســتایش و نه پدر و مادر امیرحسین و بچه های آنها، دیگر 
آدم های سابق نخواهند شد اما عده ای همچنان همه چیز را به تمسخر خواهند 
گرفت. قربانیان این سه پرونده که از قضا هر سه دختر و کم سن و سال هستند، 
پیش و بیش از هر چیز قربانی سهل اندیشی و سهل انگاری و البته شیادی کسانی 
هستند که به نام آزادی، این جنگل تاریک و مخوف را ایجاد کرده اند و هرگونه 
نظارت و اعمال قانون در آن را زیر سؤال برده و با انگ زدن و تمسخر، راه را 

برای جنایت های بعدی باز می کنند. 
این جماعت که مدعی الگوپذیری از غرب هستند، حتی به این ادعای خود 
نیز اعتقاد و پایبندی ندارند چرا که حتی در غرب نیز فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی اینگونه بی حساب و کتاب نیست که هر کس هرچه دوست داشت 
بگوید یا به اشتراک بگذارد. برای درک بهتر ماجرا کافی است خبر تشکیل 
پرونده برای بیش از هزار نوجوان دانمارکی که ویدئویی مســتهجن را برای 
یکدیگر ارسال کرده بودند را مرور کنید. در دانمارک برای چنین جرمی هزار 
نفر را احضار کرده و برایشان پرونده قضایی تشکیل می شود و همه در برابر 
قانون سر احترام و تمکین فرود می آورند اما در ایران اگر گرداننده یک سایت 
کاماً مستهجن که با هدف  آشکار  اشاعه فحشا پایه گذاری شده و هزاران نفر را 
آلوده کرده است دستگیر و دادگاهی شود، عده ای برایش کمپین آزادی تشکیل 

می دهند و جمهوری اسامی به نقض حقوق بشر متهم می شود!
کدخداهای امروز جامعه کسانی هستند که مردم را معتاد فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی کرده اند. فضای مجازی برای برخی از آنان نردبان 
رســیدن به قدرت و حفظ آن است و برای برخی دیگر ابزار شهرت و کسب 
درآمدهای آنچنانی. این وسط اگر دلسوزی سربلند کند و نسبت به این اعتیاد 
خانمان برانداز هشدار دهد، باید چنان لجن مال شود که دیگر نه خود و نه دیگری 

چنین جراتی به خود ندهند. 
یک ســال پیش در همین روزها روزنامه انگلیسی گاردین مقاله جالب 
توجهی درباره نحوه استفاده مدیران و صاحبان فناوری های فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی، از این فناوری ها و شبکه ها منتشر کرد. »الکس هرن« 
در این مقاله خواندنی نقل قول جالبــی از تیم کوک، مدیرعامل فعلی اپل 
می آورد. کوک می گوید: »من بچه ندارم، اما خواهرزاده ای دارم که برایش حد 
و حدودی گذاشته ام. چیزهایی هست که اجازه شان را نمی دهم. نمی خواهم 
آنها عضو یک شبکۀ اجتماعی باشند«. هرن می نویسد چندماه پس از عرضۀ 
آیپد به بازار، اســتیو جابز در گفت وگو با نیویورک تایمز گفت که بچه هایش 
هنوز به آیپد دســت نزده اند، چون او و همسرش استفاده از فناوری را برای 
بچه هایشان محدود کرده اند. همین ماجرا در زندگی شخصی بسیاری از مدیران 
شرکت های عظیم فناوری صادق است. آنها نه خودشان از محصوات خودشان 
استفاده می کنند و نه اجازه می دهند نزدیکانشان چنین کاری کنند. به نظرتان 

این کار معنای خاصی ندارد؟
نکته جالب توجه شــباهت الگوی رفتاری این مدیران با وزیر ارتباطات 
 کشــور خودمان و به احتمال زیاد، شــمار قابل توجهی از مسئوان است. 
آذری جهرمی چهار ماه پیش در مراسم اختتامیه سومین اجاس از کنگره 
دوازدهمین اتحادیه انجمن های اســامی دانش آموزان گفت: »من به پسرم 
اجازه استفاده از شبکه های اجتماعی را ندادم زیرا می دانم که این شبکه ها 

تهدیدی برای تغییر سبک زندگی است.« 
کدخداهای امروز جامعه ما سود فراوانی از اعتیاد ظاهراً مجازی مردم که 
عوارض آن –مانند کاهبرداری، بی اخاقی، فساد، قتل و...- کاماً حقیقی 
است، می برند و نه تنها عاقه ای به هشدار و درمان آن ندارند بلکه می کوشند 
روز به روز این اعتیاد را گسترده تر و شدیدتر کنند. ابزار آنها برای ساکت 
کردن منتقدان )همان معلم داستان تمثیلی( دوگانه جعلی آزادی-فیلتر 
است. منتقدان می گویند این بزرگراه باید قانونمند و تحت نظارت باشد، در 
مکان های ازم گاردریل داشته باشد، چراغ و خط کشی و محدوده سرعت و 
قوانینی مشخص و ناظرینی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی تا شاهد این 
مقدار تصادف و تلفات نباشیم. اما شیادان با تمسخر می گویند؛ مردم! چه 
نشسته اید که می خواهند بزرگراه را ببندد و راهتان را سد کنند. اینها مخالف 
حرکت و سرعت هستند و افکار عصرحجری دارند و می گویند باید با اسب 
و ااغ سفر کنید تا تصادفی رخ ندهد! همان عکس مار که کدخدای داستان 
می کشید. کدخداهای امروز جامعه که با فریب افکار عمومی و جوسازی و 
کشیدن عکس مار، زمینه را برای جوان متخلفان و تشجیع افراد عادی به 
تخلف در فضای مجازی بازمی گذارند، در خون ستایش ها شریکند و باید 
روزی پاسخ بدهند. خانواده ها و خود جوان ها نباید به فکر فرو روند که این 
کدخداهای لبخند به لب، چرا خود و فرزندانشان مشتری چند گیگ اینترنت 
رایگان نیستند؟! و این پرسش نیز به طور جدی مطرح است که چرا دولت 
محترم برای قانونمند کردن فضای مجازی اقدامی نکرده و نمی کند؟! آیا انفعال 

دولت، دامن زدن به فضای جنایت آفرین یاد شده نیست؟!

با چند گیگ اینترنت
می توان آدم كشت؟!

یادداشت روز
گزارش خبری تحلیلی کیهان

اپوزیسیون نجیب!
یا نوكر بی اختیار اوباما و ترامپ

با  یک روزنامه صهیونیســتی 
توصیه به کابینه رژیم صهیونیستی 
برای الهام  گرفتن از ســند جدید 
چشم انداز 50 ساله ایران، اذعان کرد 
ایران پیچیده تر و قدرتمندتر از آن 

است که بتوان شکستش داد.
»هاآرتص«  روزنامه صهیونیســتی 
چاپ فلســطین  اشغالی در یادداشتی به 
بررســی سند جدید چشم انداز 50 ساله 
جمهوری اسامی ایران پرداخته و اذعان 
کرد که کشــور ایــران، پیچیده ترین و 

خطرناک ترین دشمنی است که تل آویو 
تاکنون با آن مواجه بوده است.

در ابتدای این یادداشــت، به بیانات 
رهبر معظم انقاب اسامی ایران در سال 
2014 )هجدهم شهریور 1394( مبنی بر 
اینکه رژیم صهیونیستی 25 سال آینده 
را نخواهید دید،  اشــاره شده و نویسنده 
به کابینه اســرائیل پیشنهاد می کند که 
برای جلوگیری از نابودی، سند چشم انداز 
50 ساله ای مشابه ایران، برای این رژیم 

تدوین کنند.
حضــرت آیت اه خامنــه ای، رهبر 
معظم انقاب اسامی، در تاریخ 22 مهر 
امسال )1397( سند چشم انداز جدیدی، 
این بار با دوره ای 50 ساله، برای جمهوری 
اسامی منتشر کردند که در آن بر لزوم 
جای گرفتن ایران در پنج کشور اول جهان 
از نظر علمی و فناوری و هفت کشور برتر 
دنیا در حوزه پیشــرفت و عدالت تاکید 

شده بود.
هاآرتص ضمن تاکید بر لزوم حفظ 
امنیت و بازدارندگی رژیم صهیونیستی 
طی ســال های آینده، می نویسد: »ایران 
پیچیده ترین و خطرناک ترین دشــمنی 
اســت که اســرائیل با آن روبــه رو بوده 
اســت، یک حکومت دینی با چشم انداز 

طوانی مدت«.
این روزنامه با ازم دانستن افزایش 

تاب آوری رژیم صهیونیستی جهت مقابله 
موثر با جمهوری اسامی ایران، اذعان کرد: 
»ایران حقیقتا اولین دشــمن )اسرائیل( 
اســت که بیش از حد قدرتمند و بزرگ 

است که بتوان شکستش داد.«
در ادامه این یادداشــت با  اشاره به 
اینکه ایران سیاست »جنگ فرسایشی تا 
زمان نابودی« را علیه رژیم صهیونیستی 
درپیش گرفته، آمده است: »پس اسرائیل 
باید نوعی اســتراتژی امنیت داخلی در 
نظر بگیرد که بهترین تناسب را با چنین 
تقابل طوانی مدت جدیدی داشته باشد«.

هاآرتص ضمن تکرار اتهامات علیه 
برنامه هسته ای ایران، نوشت: »تعدادی 
از بازیگران منطقه ای در حال تاســیس 
رآکتورهــای اتمی هســتند... پس این 
احتمال فزاینده وجود دارد که اسرائیل در 
چند دهه پیش رو، با سناریوی کابوس وار 

خاورمیانه  هسته ای مواجه شود«.
نویســنده این یادداشــت که خود 
پیشتر معاون مشاور امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی بوده، در پایان با بیان اینکه 
رهبر انقاب اســامی ایران از هم اکنون 
مقاوم ســازی جمهوری اسامی در برابر 
طوفان های مختلف را آغاز کرده، نوشت 
کــه تل آویو هم باید به جای پرداختن به 
دعواهای سیاسی و حزبی، از همین امروز 

تدوین مسیر آتی را آغاز کند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص: 

ایران پیچیده تر و قدرتمندتر از آن است 
که اسرائیل بتواند شکستش دهد

در پــی انتشــار گزارش هایی 
مبنی بر بازداشت یک نظامی سابق 
خارجه  وزارت  ایران،  در  آمریکایی 
آمریکا ادعا کرده که این خبر صحت 
دارد و یکی از شهروندان این کشور 

در ایران بازداشت شده است.
مــه  نا روز دعــای  ا ســاس  برا
نیویورک تایمز، این نظامی سابق نیروی 
دریایی آمریکا که مایــکل آر. وایت نام 
دارد ظاهرا تابستان گذشته هنگام خروج 
از ایران در فرودگاه مشــهد بازداشــت 

شده است.
به گزارش ایسنا، مادر او روز دوشنبه 

به روزنامه نیویورک تایمز گفته که پسرش 
قــرار بوده هفتم مرداد با پرواز امارات به 

آمریکا بازگردد اما بازنگشته است.
مــادر مایــکل وایت 46 ســاله در 
مصاحبه خود گفته که نزدیک به ســه 
هفته پیش از طریق وزارت خارجه آمریکا 
مطلع شده که پسرش در ایران بازداشت 
شده است. او اذعان کرد که وایت پیش 
از این چند بار به ایران ســفر کرده بود و 
انگیزه اش از این سفرها آشنایی و دیدار 

با یک دختر در مشهد بوده است.
بی بی سی فارسی گزارش داده که روز 
گذشــته وزارت خارجه آمریکا در پاسخ 

به ســؤال این رسانه رســما تایید کرده 
که گزارش ها دربــاره زندانی بودن یک 
آمریکایی در ایران واقعیت دارد. در متن 
کوتاهی که بی بی ســی به نقل از وزارت 
خارجه آمریکا منتشــر کرده، ادعا شده 
است: »ما از گزارش ها مبنی بر بازداشت 
یک شهروند آمریکا در ایران اطاع داریم. 
امنیت شهروندان مان در خارج از کشور 

اولویت اصلی ماست.«
وزارت خارجــه آمریــکا در ادامــه 
نوشــته که برای رعایت حریم خصوصی 
افراد نمی تواند اطاعات بیشتری در این 

زمینه منتشر کند.

وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد
بازداشت یک نظامی سابق آمریکا در ایران

سرویس سیاسی -
و  زنجیره ای  روزنامه هــای 
به  حالی  در  اصاحات  مدعیان 
اســتناد نامه یک زندانی و نقد 
برجام  از  ترامــپ  به خروج  او 
سخن  نجیب«  »اپوزیسیون  از 
گفته اند که ایــن فرد به دلیل 
فعالیــت علیه امنیــت ملی و 
ارزش های دینی از جمله حجاب 
اسامی دستگیر شده و از سوی 
دیگر نیز با تمایز قائل شــدن 
میان اوباما و ترامپ تحریم های 
دوره  فلج کننده  اصطــاح  به 
رئیس جمهور ســابق آمریکا را 

تطهیر کرده است!
به دنبال نامــه یک زندانی به 
نــام فرهاد میثمــی و حمله او به 
نهادهای جمهوری اســامی و در 
عین حال نقــد او به مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا که خواســتار 
آزادی این زندانی شده بود برخی 
مدعیان اصاحات ذوق زده به میانه 
میدان آمده و در تحلیل هایی این 
زندانی را یک اپوزیســیون نجیب 

خواندند.
فعالیت  دلیــل  به  که  میثمی 
ســازمان یافته علیه امنیت ملی و 
ارزش های اسامی از جمله حجاب 
زندانی اســت در نامه خود ضمن 
حمله به قــوه قضائیــه از خروج 
آمریــکا از توافقنامه »برجام« نیز 
انتقاد و تصریح کرده است تحمیل 
تحریم های جدید بــر ایران باعث 
ایرانی زیر خط  می شود میلیون ها 

فقر کشیده شوند.
در  زنجیــره ای  روزنامه هــای 
شــماره های روزهــای اخیر خود 
با اســتناد بــه این نامــه میثمی 
را اپوزیســیون نجیــب خوانده و 
خواستار تسامح جمهوری اسامی 

با چنین افرادی شده اند.
اعتماد  نمونه روزنامه  به عنوان 
در شــماره روز دوشــنبه خود طی 
یادداشــتی با عنوان »اپوزیســیون 
نجیب« نوشته اســت: در زمانه ای 
کــه اعتدال و انصــاف حکم کیمیا 
را پیدا کــرده و اغلب قضاوت ها به 
اغراض نفسانی آلوده است از چنین 
منظــری به عالم و آدم نگریســتن 
شــوق برانگیز اســت... می توان با 
فرهاد میثمــی مخالف بود می توان 
برخی از عبارات نامه او را نپسندید، 
اما نمی توان نجابت و شــرافت او را 

یکســره نادیده گرفت و از اســاس 
منکرش شد.

م.ت یکی از محکومین فتنه نیز 
در صفحه شخصی خود نامه فرهاد 
میثمــی را ادامه ســنت سیاســی 
ایرانیان از انقاب مشروطه تاکنون 
خوانده و خواستار آزادی فوری او از 

سوی قوه قضائیه شد!
محمود صادقــی نماینده عضو 
فراکســیون امید نیز نوشــته است 
تاکیدی  نامــه فرهــاد میثمــی   :
اســت بــر اینکــه قاطبــه مردم 
ایــران مطالبات خود را از مســیر 
فعالیــت مســالمت آمیز صبورانه و 
شــرافتمندانه برای اصاح رویه ها و 

فرایندها جست و جو می کنند.
عبــاس عبدی فعال سیاســی 
اصاح طلب نیز نوشــته است: امروز 
متنی از آقای فرهاد میثمی کنشگر 
مدنــی که در زندان اوین اســت را 
خواندم. دو قســمت داشت. درباره 
دادگاه خــودش و درباره خواســته 
وزیر خارجه آمریــکا درباره آزادی 
او. در این فضــای ناامیدی کنونی 
با خواندن ایــن متن ها امیدمان به 

آینده بیشتر می شود.
اپوزیسیونی که

 نوکر بی اختیار سران آمریکا است!
از ظاهر نامه میثمی اگر بگذریم 
و بــه باطن این نامه نگاهی از ســر 
دقــت بیندازیم خواهیــم دید که 
به اصطاح نجیب خود  اپوزیسیون 
آمریکا  بی اختیار ســران  نوکــر  را 
می داند روزی اوبامــا کلیددار کاخ 
سفید اســت و روزی دیگر ترامپ، 
میثمی کــه در نقد عملکرد ترامپ 

به برجام استناد می کند و از خروج 
آمریــکا از ایــن توافقنامــه گایه 
می کند هیچ عاقه ای به این ندارد 
که بگوید و بنویسد آمریکا از همان 
دوره اوباما اصا حضوری در برجام 
نداشته و تنها ایران به تعهدات خود 
در چارچوب آن عمل کرده، هر روز 
نیز تحریم هــا در دوره اوباما افزوده 
شــده و افزایش تحریم ها در دولت 

ترامپ نیز تداوم یافته است.
ترامپ  اینکــه  کوتاه ســخن 
همــان کاری را ادامه می دهد که 
اوباما آن را شــروع کرده بود و از 
یادها نرفته اســت که با شــروع 
فتنــه 88 و نامه برخی از مدعیان 
اصاحات و اصحاب فتنه به سران 
وقــت آمریکا و درخواســت آنان 
برای تحریم هر چه بیشــتر ایران 
فلج کننده  اصطاح  به  تحریم های 
از سوی دولت وقت آمریکا اعمال 

گردید.
اعتراض به ترامپ به دلیل آنچه 
که تــرک رفتار مســالمت جویانه 
اوباما نســبت به ایران خوانده شده 
اســت اعتراضی خنــده دار به نظر 
می رســد چرا که تغییری رخ نداده 

و ترامپ ادامه اوباما است.
عناد با فرهنگ اسامی
 با نجابت سازگار نیست

نکتــه جالــب دیگــر اینکــه 
فرهــاد میثمــی به دلیــل عناد با 
فعالیت  و  اســامی حجاب  فریضه 
سیســتماتیک علیــه ارزش هــای 
اسامی دستگیر شده است و نجیب 
خوانــدن فردی که بــا ارزش های 
اســامی عناد داشته و دارد عجیب 

به نظر می رسد.
در  که  اســت  فــردی  میثمی 
چارچوب فعالیت های سیستماتیک 
علیه حجاب اســامی از سوی زنان 
خیابانی بــه میانه میدان آمده و به 
اصطاح مخالفت خــود را با آنچه 
که »حجــاب اجباری« خواند اعام 
کرده و علیه حجاب اسامی دست 

به فعالیت زد.
گفتنی اســت هنگام بازداشت 
میثمــی، پیکســل هایی که روی 
آنها نوشته شــده »من به حجاب 
اجباری اعتقادی ندارم« و »من با 
حجاب اجبــاری مخالفم« از خانه 
و دفترش جمع آوری و ضبط شده 

است.
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کم توجهی جشنواره فجر 
به چهلمین سالگرد پیروزی انقاب!

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر درحالی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اسامی برگزار می شود که تقریبا هیچ توجه خاصی به این مناسبت در روند 

برگزاری جشنواره صورت نگرفته است!
به گزارش خبرنگار کیهان، جشــنواره فیلم فجر علیرغم اینکه از عنوان »فجر« 
برخوردار است و به مناسبت سالگرد پیروزی انقاب اسامی همزمان با ایام مبارک 
دهه فجر برگزار می شود اما معموا در محتوا و شیوه برگزاری، قرابت چندانی با این 
عنوان و مناسبت ندارد. اما امسال با توجه به اینکه در چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
قــرار داریم، انتظار می رود که بزرگ ترین گردهمایی ســینمایی که از قضا با بودجه 

دولتی نیز برگزار می شود، در توجه به انقاب متفاوت عمل کند.
اما با اینکه تنها سه هفته تا آغاز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر باقی است 
اما نه تنها هیچ حرکت یا ویژه برنامه ای برای این مناســبت در نظر گرفته نشده که 
تعداد فیلم های برخوردار از مضامین انقابی در این دوره از جشــنواره فجر، بســیار 
ناچیز خواهد بود. از معدود فیلم های انقابی و استراتژیک سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر می توان به آثاری چون »ماجرای نیمروز2: خط خون« با موضوع جنایات 
منافقین، »شــبی که ماه کامل شد« با داســتانی مرتبط با دستگیری عبدالمالک 
ریگی و احتماا یک یا نهایتا دو فیلم دیگر  اشــاره کرد. این درحالی است که بر اثر 
سیاست گذاری غلط وزارت ارشاد و جشنواره فیلم فجر، تعداد قابل توجهی از آثار این 
دوره از جشنواره، با هزینه یک سرمایه دار و با مضامین سیاه و شبه روشنفکرانه ساخته 
شــده اند و به نمایش درخواهند آمد.  باید دید آیا مدیریت سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر در فاصله سه هفته مانده تا شروع جشنواره، تدبیری برای توجه به چهلمین 

سالگرد پیروزی انقاب خواهند داشت یا نه؟
عدم حضور مسئوان سینمایی وزارت ارشاد

 در جشنواره عمار
درحالی که نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار به روزهای پایانی اش نزدیک 

شده اما هنوز مسئوان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی در آن حاضر نشده اند!
به گزارش خبرنگار کیهان، جشــنواره عمار نهمیــن روز از نهمین دوره خود را 
نیز پشــت سر گذاشــت اما در کمال تعجب، طی این 9 روز حتی یکی از مسئوان 
وزارت ارشــاد در این جشنواره حاضر نشد. البته کم توجهی مسئوان وزارت ارشاد به 
جشــنواره های ارزشی و انقابی، بی سابقه نیست، همچنان که حدود یک ماه قبل نیز 
هیچ یک از این مســئوان در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر مقاومت شرکت نکرده 
بودند! درباره جشنواره عمار نیز این اتفاق در حال وقوع است. مسئوانی که معموا پای 
ثابت جشنواره های خنثی از بودجه بیت المال هستند، این بار حتی برای دقایقی نیز 
وقتشان را صرف بازدید از جشنواره مردمی فیلم عمار نکردند. شاید هم به دلیل آنکه 
این جشنواره با عنوان »مردمی« برگزار می شود، دچار این تصور هستند که مسئوان 
نباید پای خود را در آن بگذارند! این درحالی اســت که جشــنواره عمار، بخشــی از 
وظایف بر زمین مانده وزارت ارشاد و سازمان سینمایی را به عهده گرفته است. وظایف 
مهمی چون توســعه سینما در شهرستان ها، روستاها و مناطق محروم، دادن فرصت 
برای خودنمایی و شکوفایی استعدادهای جوان، تولید و حمایت از سینمای انقاب و 
مقاومت و... ازجمله کارکردهای جشنواره عمار است. با این حال جای تعجب و تأسف 

است که مسئوان دولتی نسبت به این رویداد فرهنگی بی توجه هستند.
سومین سالگرد شهادت »سردار سعید سیاح طاهری«

 برگزار می شود
مراسم سومین سالگرد شهادت مدافع حریم و حرم اهل بیت)ع( و مجاهد مبتکر 
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در فرهنگسرای جوان )خاوران( تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، شهید ســعید سیاح طاهری، ابداع کننده جشنواره 
دانش آموزی فیلم دفاع مقدس که هر ســال در مناطق محروم، ضمن ایجاد شور و 
نشــاط برای کودکان و نوجوانان موجب آشنایی آنها با تاریخ انقاب و حماسه های 
مقاومت می شود، دی سال 94 در نبرد با داعش در خان طومان به شهادت رسید. به 
همین منظور، مراسم سومین سالگرد شهادت این جانباز دوران دفاع مقدس و شهید 
مدافع حرم با حضور جمعی از هنرمندان، رزمندگان و سرداران دفاع مقدس برگزار 
می شود.  سخنران این مراسم سردار علی اکبر پورجمشیدیان، معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران اســت. در ادامه برنامه نیز مالک حدپور سراج، بازیگر 
سینما، تئاتر و تلویزیون به بیان خاطراتی از فعالیت های فرهنگی شهید سیاح طاهری 
می پردازد. قرار اســت در پایان این مراســم نیز جوایز مرحله نهم مسابقات »رسم 
کتابخوانی« به افراد برتر اهدا شود. این مسابقات با الگوگیری از فعالیت های فرهنگی 
شهید سیاح طاهری در ترویج کتب دفاع مقدس تاکنون در 9 دوره برگزار شده است.

افسردگی و سرخوردگی و خودکشی
تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی

بنا بر نتایج تحقیقات جدید در کالج لندن به مدیریت پروفسور »ایوان کیلی«، 
دختران بسیار بیش از پسران از برخورد با شبکه های اجتماعی مجازی دچار یأس و 
افسردگی و سرخوردگی می شوند، آنچنان که آنها را به پوچی، اعمال خاف و حتی 
خودکشی می کشاند. به ویژه آنکه حضور دختران در این شبکه های اجتماعی، معموا 
با آزار و اذیت های آناین و همچنین بی خوابی های طوانی همراه است و این عوامل 

نقش مهمی در تغییر خلق و خوی دختران و زنان جوان دارد.
یورو نیوز با انتشار این گزارش می نویسد:

»... نتیجه این تحقیقات نشان داد که دختران در مقایسه با پسران زمان بیشتری 
را در شبکه های اجتماعی صرف می کنند و به نظر می رسد که نشانه های افسردگی 
در دختران با اســتفاده آنها از شبکه هایی همچون اینستاگرام، واتس آپ و فیسبوک 
مرتبط باشد...« گزارش یاد شده تصریح دارد که سه چهارم دختران 14 ساله ای که 
افســرده شده بودند و اعتماد به نفس پایینی داشتند، در شبانه روز هفت ساعت و یا 

کمتر از آن می خوابیدند و از چهره و ظاهر خود ناراضی بودند. 
این تحقیق نشــان داد که هم اکنون در مقایسه با پسران و مردان جوان، شمار 
بیشــتری از دختران و زنان جوان از طیف وســیعی از مشکات روانی رنج می برند؛ 
مشکاتی که حتی می تواند منجر به روی آوردن آنها به ایده هایی برای خودکشی یا 
آســیب رساندن به خود شود. گزارش یاد شده می گوید که نیمی از دختران افسرده 
و یک چهارم از پســران افسرده نیز گفته اند که بیشتر وقت ها از اختال خواب رنج 
می برند. بیداری گاه به گاه نوجوانان در میانه خواب به دلیل پیام رسان های نصب شده 
روی تلفن هایشان که عمدتا در کنار تخت هایشان قرار دارند نیز از دیگر دایل اختال 

خواب آنهاست.
جشنواره سرودها و آواهای انقابی

 از 24 دی آغاز می شود
چهارمین دوره جشنواره آواهای انقابی، با تمرکز بر سرود برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار کیهان، نشســت خبری چهارمین جشنواره سرود و آواهای 
انقابی، روز گذشــته با حضور جمشید جم )خواننده سرود یار دبستانی من و دبیر 
این جشنواره(، حسین دی پیر مدیر اجرایی جشنواره، بابک رضایی سخنگوی شورای 

مرکزی انجمن موسیقی بسیج و امیر نصیر بیگی رئیس بسیج هنرمندان برگزار شد.
نصیربیگی در ابتدای این نشست گفت: چهارمین جشنواره آواهای انقابی از 24 
تا 2۷ دی در اســتان لرستان برگزار می شود. سه دوره قبلی جشنواره آواهای انقابی، 
در بخش ها و قالب های مختلفی چون موسیقی سنتی، پاپ، همخوانی و... برگزار شده 
بود. اما در این دوره با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقاب اسامی مبنی بر توجه 
به ســرود، این دوره بر سرود متمرکز است. وی درباره آمار آثار رسیده نیز توضیح داد: 
امسال حدود 4۰۰ اثر به جشنواره رسیده است. برای انتخاب آثار نهایی، در کنار نظرات 
کارشناســی، از آرای عمومی نیز استفاده می شود. رئیس بسیج هنرمندان، شناسایی و 
حمایت از استعدادهای جوان را از اهداف برگزاری این جشنواره دانست و تصریح کرد: 
ما صرفا به دنبال برگزاری جشنواره نیستیم، می خواهیم به واسطه جشنواره چهره های 

مستعد و خاق در سرود را شناسایی و معرفی کنیم و پلی برای خلق اثر باشد.
جمشید جم، نیز در این نشست گفت: آرزوی من و امثال این بود که به سرود 
جان دوباره ببخشیم و آن را به جایگاه واقعی خودش برسانیم. سرود خواسته بزرگان 
ما و حاصل خون شهداست. وی درباره ارزیابی آثار نیز بیان کرد: از بین حدود 4۰۰ 
اثر با رأی گیری از بیش از ۷۰ هزار رأی، ســرانجام 1۷ اثر از 1۳ استان انتخاب شد. 
در آیین اختتامیه جشــنواره سرود و آواهای انقابی، ۷ گروه سرود برگزیده از منظر 

کارشناسان و گروه برتر از منظر آرای مردمی معرفی و تقدیر می شوند.
همچنین رضایی در این نشســت گفت: خیلی ها گمان می کنند جامعه و مردم 
از هنر ارزشــی فاصله گرفته اند، اما تعداد باای آثار رسیده، خاف این ادعا را ثابت 
می کند.  وی افزود:  دفاع مقدس، محور مقاومت، فلســطین و ســوریه، تحریم های 
اقتصادی، فاجعه منا و...ازجمله مضامین آثار این جشنواره است. دی پیر، دبیر اجرایی 
جشنواره هم درباره شیوه داوری آثار اظهار کرد: در این جشنواره، نگاه ما به حس و 

حال قطعات بوده است، به عاوه اینکه رویکرد فنی هم به آثار داشته ایم.
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در همایش سراسری هادیان سپاه صورت گرفت
تجلیل از آیت اه جنتی

به پاس چهل سال مجاهدت و نگهبانی 
از اسام ناب محمدی)ص(

در بیســت وهفتمین همایش سراســری هادیان سیاسی سپاه از 
آیت اه »احمد جنتی« رئیس مجلس خبرگان رهبری به پاس چهل سال 

مجاهدت و نگهبانی از اسام ناب محمدی)ص( تجلیل شد. 
به گزارش بصیرت  صبح دیروز بیســت وهفتمین همایش هادیان سیاسی 
سپاه با هدف تبیین دستاوردهای چهل ساله انقاب اسامی با سخنرانی آیت اه 

جنتی در تهران برگزار شد.
حجت ااسام والمسلمین حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه با تجلیل 
از شــخصیت آیت اه جنتی، دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: »آیت اه جنتی 
برجســته  ترین چهره وایت مداری و بهترین مصداق استقامت فکری ، علمی و 

روحیه جهادی و انقابی است.«
آیــت اه جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز در بیســت و هفتمین 
همایش هادیان سیاســی سپاه که با هدف تبیین دستاوردهای انقاب اسامی 
در ستاد فرماندهی کل ســپاه برگزار شد، با اشاره به این که وجه تمایز انقاب 
اسامی با سایر انقاب های و حرکت های انقابی معاصر جنبه توحیدی و نگاه به 
آخرت است، اظهار داشت: من همواره به چهل حدیث امام خمینی)ره( و صحیفه 
ایشــان مراجعه می کنم و می بینم که در هر بار مراجعه و با وجود این که با این 
دو کتاب انس دارم باز هم مطالب جدیدی در این کتاب ها اســت که این خود 

نشانه عظمت امام است.
دبیر شورای نگهبان در ادامه در تبیین دستاوردهای انقاب اسامی با تاکید 
بر این که انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی خدمت های فراوانی به مردم 
کرده است، افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای انقاب اسامی ایثار، روحیه از 
خودگذشتگی و توجه به آخرت برای آبادانی دنیا است که در هیچ جای دیگری 
وجود ندارد و تنها می توان در انقاب اســامی به عنوان تداوم نهضت انبیا این 

را دید.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به فتنه های گذشته و پیش روی 
انقاب اسامی بر تمرکز دشمن روی تضعیف اعتقادات و باورهای دینی مردم در 
این فتنه ها تاکید کرد و افزود: اگرچه امروز مشکات معیشتی وجود دارد که این 
مشکات هم شکل جهانی داشته، اما دشمنان ما مثل آمریکا، غربی ها و عربستان 
روی این مســئله متمرکز شده اند که به وسیله این مشکات ارزش ها و مسائلی 
مثل حجاب و دیــن را مورد هجمه روانی خود قرار دهند و امروز میدان جنگ 

همینجاست و رزمندگان انقاب باید در این مسئله وارد میدان شوند.
وی با تاکید بر این که پذیرندگان دعوت انبیا مردم عادی و قشرهای ضعیف 
بوده اند، ادامه داد: نباید گذاشــت پابرهنگان که به فرموده امام راحل ولی نعمت 
مسئوان هستند به خاطر مشکات معیشتی از انقاب ناامید شوند، انتظار می رود 
همه نیروهای انقاب وارد میدان شــوند و بــا این فتنه ها مبارزه کنند که امید 

انقاب هم به همین انقاب است.
دبیر شــورای نگهبان در ادامه با اشــاره به برخوردهای اخیر با مفســدان 
اقتصادی افزود: امروز که مردم می بینند که دارند با مفسدین برخورد می کنند و 
این برخوردها ادامه دارد و اموال نامشروع  بسیاری به نفع کشور مصادره می شود 
که حجم آن هر روز بیشــتر می شود، این اموال باید به نفع قشر ضعیف جامعه 

مصادره و برای آنها هزینه شود.
وی در پایان تاکید کرد: انقاب اســامی دو نیاز اساسی دارد که می تواند 
حال سایر مشکات کشــور هم بشود، یکی شناخت دقیق امام خمینی)ره( و 
دوم تربیت نیروهای در تراز انقاب اســامی و انسان ســازی، تا آینده و تداوم 

انقاب تضمین شود.
آیت اه مکارم شیرازی:

مرجعیت حذف شدنی نیست
استاد برجســته درس خارج حوزه با  اشــاره به نقشه های شوم 
دشمنان برای ضربه زدن به روحانیت و مرجعیت تاکید کرد که مرجعیت 

و روحانیت حذف شدنی نیست.
آیت اه مکارم شــیرازی در دیــدار طاب و فضای مــدارس علمیه امام 
حسین)ع( و الغدیر اهواز، با استناد به حدیثی به تبیین ویژگی ها و شاخص های 
عالمــان و طالبان علم پرداخت و گفت: طالبــان علم جویندگان راه حقیقت و 
بهشــت هســتند، مائک و همه موجودات حتی ماهیان دریا برای طالبان علم 

طلب استغفار می کنند.
به گزارش رسا، این مرجع تقلید طلبگی و سربازی امام عصر)عج( را افتخار 
و توفیقی بزرگ دانست و خطاب به طاب حاضر در جلسه، ابراز داشت: هر روز 
و شب باید خدا را شاکر باشید که در این مسیر مقدس قرار گرفته اید؛ قدر این 

نعمت را بدانید و با تمام وجود در انجام رسالت خود کوشا باشید.
وی بــه تبیین رموز موفقیت طاب علوم دینی پرداخت و یادآور شــد: اگر 
طاب ســه اصل نظم، داشتن پشتکار و اخاص در نیت را داشته باشند، خدای 

متعال نیز به آنها توفیق عطا می کند.
اســتاد برجسته درس خارج حوزه در ادامه سخنان خود با  اشاره به تشدید 
هجمه ها علیــه روحانیت و مرجعیت، به تبیین چرایی این هجمه ها پرداخت و 
گفت: دشمنان از مرجعیت و عاشورای حســینی ضربه خورده اند، آنها تصریح 
کرده اند تا این دو اصل هســت، نخواهیم توانست در برابر شیعه و پیروان مکتب 

اهل بیت)ع( کاری از پیش ببریم.
آیت اه مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه مرجعیت حذف شدنی نیست، افزود: 
آنها تا به حال هرچه تاش کرده اند این دو اصل را کمرنگ کنند نتوانســته اند، 
حــوزه علمیه قم امروز چه به لحاظ کمی و چــه به لحاظ کیفی قابل قیاس با 
گذشــته نیست؛ عاشورا و اربعین نیز هر سال باشکوه و عظمت بیشتری برگزار 

می شود.
این مرجع تقلید در ادامه با  اشــاره به موقعیت ویژه خوزستان، ابراز داشت: 
خوزســتان و اهواز موقعیت ویژه و حساســی دارند، دشمنان برای این منطقه 
برنامه ها دارند، شما باید سعی کنید به شبهات آشنا باشید و جواب آنها را بدهید.
وی یادآور شد: وهابیت تکفیری در حال نزول و پایان عمرشان نزدیک است، 
آنها با پول های سعودی می خواهند برنامه های خود را دنبال کنند؛ شما در مقابل 

برنامه های وهابیت باید به صورت جهادی کار کنید.
گردشگران خارجی 

در مشهد عوارض می دهند
اعضای شــورای اسامی شهر مشهد در نشســت خود دریافت 
عوارض از گردشگران خارجی را که به این شهر سفر می کنند به تصویب 

رساندند. 
رئیس شــورای اسامی شهر مشهد درباره این مصوبه گفت: بر اساس آن 
شهرداری مشهد مکلف است برای یک بار در هر سال شمسی نسبت به دریافت 
1۰ یورو یا معادل آن بر مبنای نرخ پایان روز بازار ثانویه اعامی از سوی بانک 

مرکزی، از گردشگران غیرایرانی به عنوان عوارض گردشگری اقدام کند. 
محمدرضــا حیــدری افزود: به منظور توســعه زیرســاخت ها و خدمات 
گردشگری شهر مشهد تا 1۰ درصد عوارض وصول شده از گردشگران خارجی 
بــه مرجع وصول کننده)غیر از شــهرداری( و تا 1۰ درصــد نیز به طرح های 
مشترک شــهرداری و اداره کل میراث فرهنگی خراســان رضوی اختصاص 

می یابد. 
وی ادامه داد: شــهرداری مشــهد می تواند با عنایت به حضور گردشگران 
غیرایرانــی در حوزه ســامت و درمان 1۰ درصــد از کل مبلغ دریافتی بابت 
هزینه های درمان را)مازاد بر هزینه های درمانی گردشگر( از گردشگران خارجی 
اســتفاده کننده از خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان عوارض برخورداری از 

خدمات درمانی در شهر مشهد دریافت کند. 
رئیس شــورای شهر مشهد گفت: بر اســاس این مصوبه تا 1۰ درصد از 
عــوارض وصولی به عنوان کارمزد به مراکز بهداشــتی درمانی دریافت کننده 
عوارض مذکور اختصاص می یابد، همچنین اتباع غیرایرانی دارای کارت اقامت 

از پرداخت عوارض این مصوبه معاف هستند. 
خراسان رضوی با محوریت مشهد پارسال میزبان ۳1/5 میلیون گردشگر 
داخلی و حدود سه میلیون گردشگر خارجی از 2۰ کشور جهان بود. در بخش 
گردشگری سامت نیز تنها طی امســال تاکنون 2۰۰ هزار گردشگر سامت 

عراقی در بیمارستان های مشهد تحت درمان قرار گرفته اند.

اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

پنهان و آشکار از رزق الهی انفاق کنید!
»خداوند مثالی زده اســت: برده مملوکی را که قادر بر 
هیچ چیز نیســت، و انسان (باایمانی) را که از جانب خود، 
رزقی نیکو به او بخشیده ایم، و او پنهان و آشکار از آنچه خدا 
به او داده انفاق می کند، آیا این دو نفر یکسانند؟! ستایش 

مخصوص خداست، ولی اکثر آنها نمی دانند.«
نحل- ۷5

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز فشار 
زیادی به مردم وارد شده ولی عده ای هنوز به دنبال توافق 

با غرب هستند.
محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
دومین همایش راویان دفاع مقدس با  اشــاره به برخی تخریب ها 
علیه دوران دفاع مقدس، گفت: برخی به ما می گویند درباره دوران 
جنــگ صحبت نکنید. در واقع می گویند اصا چرا جنگ کردید. 
درباره این موضوعات باید ابتدا معلوم شــود که این مباحث برای 
روشنگری انجام می شود یا تخریب؟دشمنان فکر می کنند، چون 
در طی سال های مختلف نسل ها تغییر می کنند می توانند در ذهن 
نســل جدید شبهه ایجاد کنند. از همین موضوع باید فهمید که 
جنگ و دفاع مقدس بسیار اهمیت دارد. دفاع مقدس بسیار برای 

مردم مهم است.
رضایی با  اشــاره به دستاورد های دوران دفاع مقدس تصریح 
کــرد: اگر امروز با کمک دوســتان خود بر داعش پیروز شــدیم 
بــه خاطر تجربه جنگ تحمیلی بود. مــا نه تنها در جنگ پیروز 
شــدیم بلکه متحدان علیه انقاب اســامی در جنگ را به جان 

هم انداختیم.
وی با بیان اینکه امروز فشــار زیادی به مردم وارد شده ولی 
عده ای هنوز به دنبال توافق با غرب هستند، اظهار داشت: ترامپ 
می گویــد باید دوباره برجام را بنویســید، اگر صــدام هم بعد از 

قطعنامه پیروز می شد، درخواست قطعنامه جدید می کرد.
در 40 سال گذشته حتی یک روز 
بدون توطئه علیه انقاب نداشتیم

سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران در این 
همایش با بیان این مطلب گفــت: برخی می گویند که ما توهم 
توطئــه داریم، این افراد باید وصیتنامه امــام راحل را بخوانند تا 
متوجه شوند که انقاب اسامی با چه حجمی از توطئه روبروست 

به طوری که 8۰ درصد وصیتنامه امام خمینی به توطئه هایی که 
دشمن علیه انقاب به کار می گیرد اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران بی بته نبودند که این ظلم ها 
را ببینند و ساکت بنشــینند لذا دربرابر ظلم پادشاهان قیام های 

بسیاری کردند، اما سرکوب می شدند و شکست می خوردند.
معاون فرهنگی سپاه درباره هجمه ها علیه انقاب اسامی 
در آستانه 4۰ سالگی انقاب اسامی اذعان کرد: امروز انقاب ما 
با اینکه نه شرقی، نه غربی بود به چهل سالگی رسیده است. ما 
در ابتدای انقاب از چندین جهت درگیر جنگ بودیم. امام در 
وصیت نامه خود هم بسیار به توطئه ها و نقشه های دشمن اشاره 
کرده اند. امروز می بینید که هنوز هم توطئه های دشمن پایان 

نیافته است.
وی خاطرنشــان کرد: امروز تهاجم فرهنگی دشــمن علیه 
انقاب اسامی بسیار زیاد است. در تاریخ می بینیم که آمریکا علیه 

شوروی یک رادیو برای تهاجم فرهنگی به انقاب شوروی داشت. 
امروز 2۷5 رادیو و تلویزیون برای استحاله فرهنگی مردم انقابی 
ایران وجود دارد. عده ای امروز تنها در تاش برای تفرقه شــیعه و 
سنی هستند. برخی از آنها به دنبال اختاف قومی هستند و برخی 

هم به ایجاد شبهه اعتقادی تاش می کنند.
برای حل مشکات اقتصادی نباید دِر آمریکا را زد

ســردار ســرتیپ پاســدار غامحســین غیب پرور، رئیس  
ســازمان بسیج مستضعفین، نیز در این همایش گفت: انقاب ما 
بی همتاست. در مقایسه شاخص ها، انقاب اسامی بسیار بااتر از 
دیگر انقاب هاست. در انقاب فرانسه با جنگ به پیروزی رسیدند 
و حتی پس از آن نیز پیروزی کامل حاصل نشــد. انقاب فرانسه 
القای نسخه لیبرالیســم بر جهان بود. امروز ولی دیگر این نظام 

شکست خورده است. به حوادث فرانسه بنگرید. 
رئیس  سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه مشکل امروز 

ما این است که مبانی انقاب را ترویج و تبلیغ نمی کنیم، ادامه داد: 
فرزندان انقاب باید دستاوردهای انقاب را فریاد بزنند. بله قبول 
دارم که اقتصاد کشــور مریض است، نظام مدیریتی ما به شدت 
نقصان دارد ولی نباید به خاطر این مشکات دستاوردهای دیگر 

انقاب را نادیده گرفت. 
وی گفت: مــا در جریان دفاع مقدس آنقدر ســرمایه داریم 
که نیازی به غلو نیســت و نباید اجازه تحریف بدهیم. در انقاب 
باید ارائه اســوه داشته باشیم نه اینکه شهدا را اسطوره های دست 

نیافتنی معرفی کنیم.
غیب پرور تصریح کرد: دین خواهــی و خودباوری مردم کم 
نیســت. تمام عالم به ما غبطه می خورد ولی عده ای این را قبول 
ندارند و به آمریکا و اروپا آویزان می شــوند. واه قســم در تاریخ 
جایی ندیده ام آمریکا و اروپا با ما برخورد صادقانه داشــته باشند. 
امروز برای حل مشکات اقتصادی نباید درِ آمریکا را کوبید. مقام 
معظم رهبری چند بار فرمودند برای حل مشکات اقتصادی باید 

به خودباوری برسیم.
غیب پــرور همچنین در حاشــیه این اجــاس و در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی از ولنگاری و عدم 
وجود نظارت در فضای مجازی می گویند، تصریح کرد: من آنچه در 
چند روز گذشته گفته شد را قبول دارم. متاسفانه فضای مجازی 
دچار عدم نظارت قوی است. کشورهای غربی در چارچوب هایی 
که اعتقادات خودشــان است؛ ضوابط دارند چرا ما نداریم؟ ما یک 
قرارگاه فضای مجازی درست کردیم. حدود سه ماه پیش بخشی 
از آن رسانه ای شد. مردم می دانند ولی تا بخواهیم به نقطه مطلوب 
برسیم، خیلی فاصله داریم. کار جهادی در پیش داریم که بدون 
کمک خود مردم منتج به نتیجه دلخواه نخواهد شد. کار را شروع 
 کردیم و هدف گذاری ها دقیق است اما کار سختی است و باید قوی 

ادامه بدهیم.

محسن رضایی در همایش راویان انقاب و دفاع مقدس:

عده ای هنوز به دنبال توافق با غرب هستند

سرویس سیاسی-
قرار بود دولت در اردیبهشــت 97 ظرف فرصتی ۲ 
هفته ای از اروپا تضمین عملی برای حفظ منافع ایران در 
قبال خروج آمریکا از برجام بگیرد، حاا با سپری شدن 
حدود 8 ماه، نه تنهــا اروپا هیچ تضمینی نداد بلکه در 
جدیدترین اقدام گستاخانه، ایران را تحریم کرد! وزیر 
امور خارجه دانمارک گفت: اتحادیه اروپا با تحریم ایران 

موافقت کرد. 
18 آذر ماه کیهان به نقل از فایننشال تایمز تیتر زد و خبر 
داد که اروپا به جــای تضمین برجام برای ایران، تحریم خواهد 

آورد. حال این خبر و هشدار کیهان محقق شده است.
خبرنــگار روزنامه وال اســتریت به نقــل از وزیر خارجه 
دانمارک از اعمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در ارتباط 
با ادعای دست داشتن ایران در اقدامات خرابکارانه در پاریس و 

کپنهاگ خبر داد. 
»اندرس ساموئلســن« وزیر خارجه دانمارک گفته که این 
اقدام اتحادیه اروپا منافاتی با حمایت از توافق هسته ای ندارد و 
تاثیری بر آن نخواهد گذاشت اما نیاز است که اتحادیه اروپا یک 
پیام قوی در دفاع از ارزش های اروپایی و امنیت خود ارسال کند.

وی مدعی شده اســت که اتحادیه اروپا قرار است در این 
راستا دو شخص و یک نهاد ایرانی را تحریم کند.

ساموئلسن ســاعتی بعد در حساب توئیتری خود نوشت؛ 
اعضای اتحادیه اروپا با اعمال تحریم علیه یکی از سرویس های 
اطاعاتی ایــران به دلیل اتهامات مربوط به طرح ریزی ترور در 

خاک اروپا موافقت کرده است.
دولت فرانسه اخیرا مدعی اجرای یک طرح تروریستی در 
ماه ژوئن شد و گفته بود که ایران در پشت پرده این طرح قرار 

داشته است. ادعایی که به شدت از طرف ایران رد شده است.
فرانســه در همین ارتباط دارایی دو فرد و همچنین بخش 

داخلی وزارت اطاعات ایران در این کشور را مسدود کرد. 
چندی بعد دولت دانمارک نیز در اقدامی هماهنگ با آمریکا 
مدعی طرح یک حمله تروریستی در این کشور با حمایت ایران 
شد. کپنهاگ در همین زمینه سفیر ایران در این کشور را احضار 

کرد. 
همچنیــن رویترز به نقــل از وزارت خارجــه دانمارک و 
دیپلمات های اتحادیه اروپا در گزارشــی نوشت که یک واحد از 
وزارت اطاعات و دو ایرانی در لیســت تروریسم  اتحادیه اروپا 

قرار گرفته اند.
رویترز در ادامه نوشــت: سعید هاشــمی مقدم به همراه 
اسداه اسدی)دیپلمات ایرانی بازداشت شده در آلمان که سپس 

به بلژیک مسترد شد( در لیست موسوم به تروریسم اتحادیه اروپا 
قرار گرفته اند.

رویترز همچنین نوشت که نام این افراد به طور رسمی در 
یادداشت رسمی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه منتشر می شود، 

ذکر خواهد شد.
همچنین مقامات خبر داده اند که قرار است دارایی های یک 
واحد وزارت اطاعات و دو ایرانی ذکر شــده از روز چهارشنبه 

مسدود گردد.
به گزارش فارس، »استیف باک« وزیر خارجه هلند نیز در 
یک اتهام زنی بی پایه و اســاس، ایران را به قتل دو نفر در این 

کشور متهم کرد.
اروپای بدهکار، طلبکار شد!

در سایه ســکوت و بي عملي دولت و دستگاه دیپلماسي، 
اروپا روز به روز بر اقدامات خصمانه علیه ملت ایران مي افزاید.

برخی کشورهای اروپایی سالهاست به پایگاه و پناهگاهی 
برای گروهک های تروریســتی و تجزیه طلب تبدیل شده اند و 
عماً به این گروهک ها سرویس های متنوعی ارائه می کنند. اما 
برخورد منفعانه و حقارت آمیز دستگاه دیپلماسی کشور با این 
مسئله، کشورهای اروپایی را دچار توهم کرده و باعث شده عمًا 

جای بدهکار و طلبکار عوض شود.
به عنوان نمونه، فرانسه اکنون میزبان گروهک تروریستی 
منافقین اســت. گروهکی که 1۷ هزار ایرانی را به خاک و خون 
کشیده است. این کشور عاوه بر حمایت از گروهک تروریستي 
منافقین، حمایت و تجهیز رژیم بعث صــدام علیه ایران در 8 
ســال جنگ تحمیلي و حمایت و تجهیز گروهک تروریستي 
داعش را نیز در کارنامه ســیاه خود ثبت کرده اســت. رسوایي 
مربوط به انتقال خون هاي آلوده فرانسه به شماري از کشورها از 
جمله ایران طي ســال هاي 198۰ تا 199۰ و مرگ عده زیادي 
از بیماران هموفیلي دریافت کننده این فرآورده هاي خوني در 
نتیجه مصرف آن نیز یکي از نقاط تاریک در پرونده فرانسه است.
همچنین دانمارک که پس از حادثه تروریستی اهواز مدعی 
شــده بود که در مورد حضور گروهک تروریستی ااحوازیه در 
خاک خود تحقیق کرده و اگر چنین باشد با آنها برخورد می کند 
اما پس از تحقیقات، این کشــور، خود را به سطح میزبانی یک 

گروهک تروریستی چندنفره تنزل داد.
نتیجه دیپلماسی انفعالی!

در خرداد 9۷، دولت هلند به جای عذرخواهی و پاسخگویی 
درباره پناه دادن به دو تروریســت ارشــد منافقین و ااحوازیه 
)احمد نیسی و علی معتمد( که در آن کشور کشته شدند، دو 

نفر از دیپلمات های ایرانی را به دایل واهی اخراج کرد.

تابستان 9۷ نیز فرانسه- میزبان و حامی و پناهگاه گروهک 
تروریستی منافقین- در اقدامی غیرقانونی و به دایل واهی یک 

دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.
همچنین در تیرماه 9۷ »اسداه اسدی« دیپلمات سفارت 
ایران در وین علی رغم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی 
توســط پلیس آلمــان و در جریان حضورش در این کشــور 
بازداشت شــد. در مهرماه 9۷ رسانه ها از استرداد دیپلمات یاد 

شده به بلژیک خبر دادند.
در روزهای گذشــته نیز آلبانی که مدت هاســت به پایگاه 
منافقین و تروریست ها مبدل شــده، در اقدامی گستاخانه دو 
دیپلمات ایرانی را به دایل واهی از این کشور اخراج کرد. نکته 
قابل تأمل اینجاست که یکی از دیپلمات های اخراج شده ایرانی، 
»غامحسین محمدنیا« از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای 

است!
اگر وزارت خارجه در مقابل گستاخی هلند، اصول بدیهی 
روابــط دیپلماتیک را اجرا و اصل عمل متقابل را انجام می داد، 
امروز شاهد دومینوی اخراج دیپلمات های ایرانی و لگدمال شدن 
عزت پاســپورت ایرانی در فرانســه و هلند و آلمان و بلژیک و 
آلبانی و ســپس طلبکاری اروپا و عوض شــدن جای بدهکار و 

طلبکار نبودیم!
SPV وعده سرخرمن

»مایا کوچیانچیک« سخنگوی »فدریکا موگرینی« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد، اتحادیه اروپا همچنان 
در حال کار روی راه اندازی ســازوکار مالی ویژه برای تســهیل 
فرایند تجارت با ایران و دور زدن تحریم های آمریکا علیه تهران 

است.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در در حاشیه دیدار 
با »نیتین گادکاری« وزیر حمل و نقل هند در دهلی نو، در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به ســؤالی درباره سازوکار ویژه مالی اروپا 
SPV با ایران اظهار داشت: اروپایی ها تاش کرده اند، اما در حد 

انتظار ما نتوانستند پیشرفت کنند.
 SPV ظریــف علی رغم اذعان به بی عملی اروپا در موضوع
در ادامه در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت: ما به همکاری با اروپا 

به همکاری درباره SPV ادامه می دهیم.
ادعای سخنگوی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
درخصوص SPV در حالی اســت که موگرینی- 19 آذر 9۷- 
گفته بود: »ســاز و کار مالی اروپا با ایران تا پایان ســال 2۰18 

اجرایی می شود«.
مقامات ارشد دولت نیز پیش از این تاکید کرده بودند که 
ساز و کار کانال مالی اروپا موسوم به SPV تا پایان سال 2۰18 

میادی راه اندازی و اجرا خواهد شد.
پیش از این، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه- 
1۳ شهریور 9۷- گفته بود:»اروپایی ها برای عملیاتی کردن ساز 
و کار خود تا 1۳ آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد فایده ای 

ندارد که بخواهند انجام دهند«.
متاسفانه دولتمردان علی رغم اذعان به بی عملی و وقت کشی 

اروپا، همچنان به برجام اروپایی دل خوش کرده اند.
ارســال این پالس از سوی دولت به طرف اروپایی مبنی بر 
»اجرای برجام به هر قیمت توســط ایران«، موجب شده است 
کــه اروپا نه تنها از کوچک ترین اقدام در جهت اجرای تعهدات 
خود ســر باز بزند، بلکه بر شــدت اقدامات ضد ایرانی خود نیز 

افزوده است.
از تضمین تا تحریم

قرار بود دولت در اردیبهشت 9۷ ظرف فرصتی 2 هفته ای 
از اروپا تضمین عملی بــرای حفظ منافع ایران در قبال خروج 
آمریکا از برجام بگیرد، حاا با سپری شدن حدود 8 ماه، نه تنها 
اروپا هیچ تضمینی نداد بلکه در جدیدترین اقدام گســتاخانه، 

ایران را تحریم کرد!
ازم به ذکر اســت که پایگاه تحلیلــی »پولیتیکو«- 22 
اردیبهشت 9۷)چهار روز پس از خروج آمریکا از برجام( به نقل 
از »فدریکا موگرینی« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نوشت:»از »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران تضمین گرفته 
که این کشــور علی رغم تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا برای خروج از برجام و وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، 

همچنان در توافق می ماند«.
اروپا در ادامه عهدشــکنی های خود در برجام و رفتارهای 
موذیانه در میزبانی کانال مالی، همچنان به دنبال وقت کشــی 
و اظهارات گســتاخانه در حوزه موشــکی و قدرت منطقه ای 
کشــورمان و تحریم ایران در موضوع حقوق بشــر است. با این 
حال واکنش مقامات ارشد دولت به این گستاخی، حسن ظن، 

اغماض و اپوشانی است! 
همان طور که پیش از این نیز ذکر شــد، ارسال این پالس 
از ســوی دولت به طرف اروپایی مبنی بر »اجرای برجام به هر 
قیمت توســط ایران«، موجب شده اســت که اروپا نه تنها از 
کوچک ترین اقدام در جهت اجرای تعهدات خود ســر باز بزند، 
بلکه بر شدت اقدامات ضد ایرانی خود از جمله تحریم نیز افزوده 

است.
تنها گزینه ای که در پاسخ به گستاخی های روزافزون اروپا، 
منافع ملی و عزت مردم ایران را تامین می کند، خروج از برجام 

از سوی دولت است. 

گزارش کیهان از تازه ترین میوه باغ برجام

اروپا قرار بود تضمین بیاورد
تحریم آورد!

رئیس کمیته امداد امــام خمینی)ره( با حضور در 
یکی از شعب موسســه خیریه بهشت امام رضا )ع( در 
تهران در جریان روند خدمات دهی این مرکز به کودکان 

و نوجوانان بی سرپرست و معلول قرار گرفت.
پرویــز فتاح  با حضــور در مجموعه منطقه 5 موسســه 
خیریه بهشــت امام رضــا)ع( ضمن گفت و گــوی صمیمانه با 
کودکان و نوجوانان مددجوی این موسسه از نزدیک در جریان 
برنامه ها و خدمات تفریحی، ورزشی و درمانی متنوع این مرکز 
قرار گرفت. موسســه خیریه بهشــت امام رضا )ع( که نهادی 
غیر دولتی و مردمی است، هم اکنون با نگهداری از 146کودک 
در ســه مرکز در سطح شهر تهران و حمایت از ۳۰ کودک در 
خانواده یکی از بزرگترین مراکــز نگهداری از ایتام و معلولین 

بی سرپرست در کشور می باشد. 
۶۲0 هزار خانوار جدید

 امسال تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفتند
رئیس  کمیته امداد فتاح با بیــان اینکه 62۰ هزار خانوار 
جدید امســال تحــت حمایت این نهاد قــرار گرفته اند، گفت: 
خانوارهای شــهری جدیدی که امســال مــورد حمایت قرار 

گرفته اند، تحت پوشش بیمه سامت ایرانیان قرار دارند.
 به گزارش فارس، سیدپرویز فتاح، رئیس کمیته امداد که 
به منظور تشــریح برنامه های کمیته امداد در حوزه بهداشــت 
و درمان مددجویان به کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسامی رفته بود، خواستار یکپارچه  سازی بیمه درمانی 

مددجویان تحت حمایت این نهاد شد.
وی با تشــریح خدمات کمیته امداد در حوزه بهداشت و 
سامت مددجویان، گفت: در حال حاضر مددجویان روستایی 
کمیته امداد تحت پوشش بیمه روستایی هستند و مددجویان 
شــهری از خدمــات بیمه درمانی این نهاد مبتنی بر پزشــک 

خانواده برخوردارند.
فتاح با بیان اینکه 62۰ هزار خانوار جدید امســال تحت 
حمایــت کمیته امداد قــرار گرفته اند، ادامــه داد: خانوارهای 
شــهری جدیدی که امسال مورد حمایت قرار گرفته اند، تحت 

پوشش بیمه سامت ایرانیان قرار دارند.
رئیس کمیتــه امداد بــا تاکید بر اینکــه پراکندگی بیمه 
مددجویان مشکاتی برای ارائه خدمات مطلوب ایجاد می کند، 
خاطرنشان کرد: براســاس ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه 
مبنی بر ایجاد وحدت رویه در بیمه های درمانی، کمیته امداد 
آمادگی دارد بیمه درمان مددجویان شهری خود را به سازمان 
بیمه سامت واگذار کند، در غیر این صورت پیشنهاد می کنیم 
بیمه پایه نیازمندان روســتایی و افراد تحت حمایت امداد در 

شهرهای زیر 2۰ هزار نفر مجدد به کمیته امداد واگذار شود.

فتاح با اشــاره به اجرای طرح رفع ســوء تغذیه کودکان 
زیر 5 ســال که با محوریت وزارت بهداشت و مشارکت کمیته 
امداد در حال اجرا اســت، گفت: بــا توجه به اینکه تنها حدود 
12 درصد مددجویان کمیته امداد از این طرح برخوردارند و از 
سوی دیگر شناسایی و معرفی کودکان مشمول و تعیین سبد 
غذایی و پایش آن به عهده وزارت بهداشــت اســت، پیشنهاد 
می شــود اجرای برنامه رفع ســوءتغذیه کودکان زیر پنج سال 
از فعالیت های کمیته امداد منفک و به وزارت بهداشت محول 

شود.

بازدید رئیس كمیته امداد از مؤسسه خیریه بهشت امام رضا )ع(

در حالی که کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار 
بر توقف انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی 
تاکید کرده است، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی 
تصریح کرد که این بانک بر اســاس قانون، همچنان به 

تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار، خود را متولی انتشار آمارهای 
مختلف کشور می داند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر انتشار 
آمار تخصصی اقتصادی پافشاری می کند و همین امر باعث شده 

که همواره اختاف بین این دو نهاد وجود داشته باشد.
اما چیزی که بیشــتر به این اختاف دامن می زند، تفاوت 
بین  آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است که 
این تفاوت در برخی موارد زیاد شده و مردم را سردرگم می کند.

این اختاف در ماه گذشــته به جایی رسید که مدیر اداره 
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از توقف انتشار نرخ تورم از سوی 
بانک مرکزی تا اطاع ثانوی برای بررســی بیشتر و کم کردن 

اختاف آمار دو نهاد خبر داد.
محمــود چلویان درخصوص دلیل عدم انتشــار نرخ تورم 
آذرماه توسط بانک مرکزی، گفت: »باتوجه به اینکه مرکز آمار 
ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم 
گرفته شــده تا نتایج شــاخص تورم بانک مرکزی فعا منتشر 
نشود تا با انجام بررســی های تخصصی و کارشناسی دوجانبه 
درخصوص اختافات آمارهــا، این اختافات به حداقل ممکن 

کاهش یابد«.
البته بر خاف این ادعا، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که 
باا رفتن تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، موجب سانسور این 
آمارها شده است. به هر حال به نظر می رسد تصمیم اخیر بانک 
مرکزی موجب شد که مرکز آمار به دنبال توقف انتشار سایر آمار 

از سوی بانک مرکزی باشد.
ایــن موضــوع آن جایی جالب تر می شــود که دوشــنبه 
شــب مرکز آمار ایران با انتشــار خبری در سایت خود از پایان 

موازی کاری در تولید و انتشــار آمارهای رســمی تورم و رشد 
اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی پس 
از جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار خبر داد. این در 
حالی است که یکي از معاونان مرکز آمار ایران ریاست کمیسیون 

مذکور را بر عهده دارد!
در خروجی تصمیمات این کمیسیون همچنین اعام شده 
که شــاخص های قیمت و حساب های ملی، آمارهای تخصصی 
بانک مرکــزی )موضوع بند پ ماده 1۰ قانــون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور( نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به 
تولید و انتشار آن اقدام کند. همچنین تایید شده که مرکزآمار 
ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی 

شاخص های قیمت و حساب های ملی کشوراست.
امــا پس از این اقدام مرکز آمار، بازهم بانک مرکزی تاکید 
کرد که این بانک کماکان به انتشار آمار تخصصی خود بر اساس 

قانون ادامه خواهد داد.

چلویان این بار گفته اســت که مبنای فعالیت های آماری 
بانک مرکزی بند )پ( ماده 1۰ احکام دائمی برنامه های توسعه 

کشور است.
به این ترتیب به نظر می رســد که مرکز آمار ایران به جای 
همکاری و تعامل با بانک مرکزی برای کاهش اختاف آمار ارائه 
شده از سوی دو نهاد به دنبال جلوگیری از انتشار آمارهای بانک 
مرکزی اســت و این در حالی است که این موضوع را به جای 
طرح در محافل قانونی مربوطه در کمیسیون شورای عالی آمار 

مطرح کرده است.
بــا این حال، آن طور که بانک مرکزی اعام کرده تا زمانی 
که مجلس شــورای اسامی تغییر و تفسیری را بر بند پ ماده 
1۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعمال نکند، این بانک 
بر اســاس وظایف قانونی خود اقدام به انتشــار آمار می کند و 
 موارد مقرر در کمیسیون شورای عالی آمار فاقد وجاهت قانونی 

است.

اختاف دو دستگاه دولتی باا گرفت

مرکز آمار: بانک مرکزی نباید آمار منتشر کند 
بانک مرکزی: به تولید آمار ادامه می دهیم!

 شهید مدافع حرم عبدالرحیم فیروزآبادی)ره( )وصیت نامه(: 
در این لحظه آغاز جهاد و شهادت گویی تازه متولد شده ام و زندگی 

با دید نور را آغاز کرده ام... فدا شدن در راه خدا چه زیباست.



جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۱0/۱8

صفحه 4اقتصادی
چهار شنبه           ۱۹ دی ۱۳۹۷

۲ جمادی ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۶

دســتیابی به رشد تولید ملی، مقاومت کیفی در برابر واردات کااهای 
خارجی و حمایت حداکثری از توان تولید داخل که در حال حاضر در قالب 
طرح در مجلس شورای اسامی در دست تصویب است،تنها از طریق تحولی 
بزرگ درحوزه اســتاندارد و ارتقای کیفیت کامل کاای ایرانی امکان پذیر 
است، این مهم بسیج هدفمند همه مؤلفه های تولید و استاندارد را در جهت 
نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی می طلبد که در ذیل به ۴۰ راهبرد عملیاتی 
در این خصوص که با تکیه بر دانش و نگاه به درون تهیه و تدوین شــده 

است اشاره می شود:
۱-تفکیــک امور حاکمیتی استانداردســازی از تصدی گری و تحکیم 

حاکمیت ملی در عرصه استاندارد کشور
۲-برنامه ریزی ازم در جهت ســامان دهی و نظام مندی فرآیند ارتقای 

کیفیت و اعمال الزامات استانداردسازی در عرصه صنعتی کشور 
۳-برنامه ریــزی ازم در جهــت کنترل کیفی مســتمر، بهره گیری از 
فناوری های نویــن، ایجاد هماهنگی، هم افزایی و اعمال مدیریت و نظارت 

مداوم )ON-LINE( بر واحدهای صنعتی.
۴- ایفای نقش اســتاندارد در تمام مراحل تأسیس واحدهای صنعتی 
با هدف نظارت مســتمر بر مراحل مهندسی تولید و نیز ارائه خدمات فنی 

و مهندسی به منظور ارتقای کیفیت در سطح استانداردهای بین المللی 
۵- برنامه ریزی ازم برای ورود دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی 
کشور در امر تأسیس رشته های جدید استاندارد سازی به منظور توسعه دانش 
استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور.
۶- سازماندهی نیروهای توانمند و کارآمد در قالب موسسات ارتقاء کیفیت 
به منظور ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفی فعالیت ها در واحدهای صنعتی. 
۷-توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات 
صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسامی 

ایران در عرصه مبادات بین المللی
۸- فراهم کردن امکان بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی 
بخش خصوصی برای نیل به ارتقای کیفیت و رقابت پذیری تولیدات صنعتی 

در عرصه های داخلی و خارجی.
۹- ارتقای جایگاه پروانه کاربرد نشان استاندارد ایران متناسب با شرایط 

نوین و اهداف کان برنامه های توسعه و پیشرفت صنعتی کشور. 
۱۰- ساماندهی نظام شناسایی، جذب، نگهداشت، به کارگیری و ارتقای 
منابع انســانی و برنامه ریزی ازم در جهت استفاده بهینه از توانمندی های 
نیروهــای متخصــص و کارآمد نخبــگان علمی و فنی کشــور در حوزه 

استانداردسازی. 
۱۱-بررسی و برنامه ریزی ازم در جهت ارتقاء بهره وری با هدف کاهش 
قیمت تمام شده محصوات صنعتی دارای نشان استاندارد ایران، به منظور 

افزایش رقابت پذیری کااهای ایرانی.
۱۲- تشــویق به رقابت پذیری بنگاه های بزرگ صنعتی در پیشتازی و 

بهره گیری از فرآیندهای نوین استاندارد سازی.
۱۳- لزوم توجه به فرآیند استاندارد کیفیت در مراحل تاسیس واحدهای 

صنعتی به منظور اعطای نشان استاندارد کیفیت در بدو تولید 
۱۴- برنامه ریزی ازم در جهت ارتقای کیفیت کااهای وارداتی و تسریع 

ترخیص کاا در گمرکات کشور
۱۵-برنامه ریزی ازم در جهت ارزیابی پیشرفت کمی و کیفی واحدهای 
صنعتی در راســتای رقابت پذیری و تاش در جهت ارتقای جایگاه صنعت 

کشور
۱۶-اطاع رســانی و ایجاد امکان دسترســی مردم به مشــخصات و 
اطاعات مربوط به استانداردهای کاا و خدمات در جهت توسعه نظارت و 

مشارکت های مردمی.
۱۷ـ نظارت فراگیر و مســتمر بر امر کیفیت صــادرات و واردات کاا، 
به منظور ارتقای جایگاه جمهوری اسامی ایران در عرصه تجارب جهانی 

۱۸- حراســت از نشان اســتاندارد ملی ایران در جهت حفظ و ارتقای 
جایگاه استاندارد در کشور.

۱۹- یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی کشور در 
جهت کمک به توسعه متوازن صنعتی و تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه.

۲۰- برنامه ریزی ازم در جهت بررسی کیفی و ایمنی بخشی به کااهای 
داخلی و خارجی که از حساسیت ویژه برخوردارند.

۲۱- نوسازی، توسعه و ارتقای کیفی محصوات صنعتی با بهره گیری 
از متخصصین و نخبگان علمی و فنی در راستای پیشبرد اهداف منطقه ای 

توسعه صنعتی کشور.
۲۲- برنامه ریزی ازم در جهت ترغیب واحدهای صنعتی به رقابت پذیر 
نمودن کااهای تولیدی از طریق ارزیابی های مردمی با هدف ارتقای کیفیت. 
۲۳- ایجاد زمینه های ازم در جهت متناسب ســازی قیمت و کیفیت 
کااهای با نشان استاندارد ملی، به منظور ترغیب تولیدکنندگان به رقابت 

در کیفیت بخشی به محصوات صنعتی.
۲۴- برنامه ریزی ازم به منظور بهره گیری از فناوری های نوین و دانش 
جهانی در جهت به روزرســانی و افزایش کارایی و اثربخشی نظام استاندارد 

کشور و حذف استانداردهایی که کارایی خود را از دست داده اند.
۲۵- رعایت اســتانداردها در فرآیندهای تولید، توزیع و بهره گیری از 

منابع کشور در جهت اصاح الگوی مصرف.
۲۶- کیفیت بخشی به اعطای وام های بانکی و جلوگیری از پرداخت های 
مشــکل آفرین در چرخه صنعت کشور از طریق ایفای نقش ویژه استاندارد 

در ارائه تسهیات بانکی. 
۲۷-  بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی، در حوزه نیازهای 

داخلی و صادراتی کشور.
۲۸- طراحی و تدوین سند چشم انداز توسعه استاندارد ملی ایران، همگام 

با سرعت رشد و توسعه اقتصادی کشور. 
۲۹- افزایش قدرت تعامل بین المللی در عرصه استانداردسازی از طریق 

ایجاد و توسعه کمیته های فنی متناظر با سازمان بین المللی استاندارد.
۳۰- ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی بر 
مبنای مشــارکت در تدوین و اجرای استانداردها در جهت ارتقای کیفیت، 

شکوفایی و بروز خاقیت ها.
۳۱ ایجاد ساختارهای مورد نیاز توسعه و ارتقای کیفیت در بنگاه های 

تولیدی و صنعتی عضو شبکه مدیریت کیفیت ایران.
۳۲- تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به ارائه کااهای با استاندارد باا 
و رقابت پذیر در عرصه جهانی با اعطاء مشوق های مادی و معنوی از قبیل 

تسهیات ترجیحی، معافیت های مالیاتی و...
۳۳- فراهم نمودن امکان پذیرش استانداردها و استفاده از توانمندی های 
گروه کشــورهای عضو، بــه منظور هم افزایی، تبادل تجربیات و تســهیل 

فعالیت های تجاری مشترک.
۳۴- توجه جدی به توسعه دانش استاندارد در بنگاه های صنعتی به منظور 

افزایش توانمندی ها و مهارت های ازم در کارکنان.
۳۵- مشــارکت عمومی در راستای  اشاعه فرهنگ استاندارد به منظور 
ارتقای آگاهی های عمومی و دانش اجتماعی در عرصه استانداردسازی کشور.
۳۶- اعمال الزامات فرهنگی مرتبط با فرآیند تولید در راستای تحکیم 

ارزش های اسامی و انقابی و اثرگذاری بر نظام استاندارد منطقه ای.
۳۷- فراهم کردن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کااهای با نشان 

استاندارد ملی به منظور کیفیت بخشی به تولیدات صنعتی کشور.
۳۸- تعامل و ارتباط هدفمند میان بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور 
در جهــت هم افزایی، تبادل تجارب، ارتقای دانش و مهارت و بهره گیری از 

توانمندی های برگزیدگان.
 ۳۹- برنامه ریزی ازم در جهت اطمینان بخشی به مردم به منظور افزایش 

تمایل به خرید کااهای با نشان استاندارد ایران.
۴۰- اعمال سیاست های کاهش تصدی گری و تمهیدات ازم در جهت 

تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی در عرصه استانداردسازی.
ـــــــــــــــــــــــ

* رئیس کمیســیون مشترک بررســی طرح تقویت و توسعه نظام 
استاندارد در مجلس نهم

تحول در استاندارد
گام نخست حمایت از کاای ایرانی

دکتر ابراهیم کارخانه ای*

قیمت )به تومان(نوع سکه
۳/۷۵۳/۵۰۰سکه تمام طرح جدید
۳/۶۳۵/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۱/۹۳۹/۰۰۰نیم سکه
۱/۱۹۵/۰۰۰ربع سکه

۶۵۷/۰۰۰گرمی
۳۴۲/۸۴۰هر گرم طای ۱۸ عیار

نوع ارز
۱۰/۸۸۰دار
۱۲/۷۵۰یورو
۱۳/۸۷۹پوند

۱/۹۹۴لیر ترکیه
۲/۹۶۲درهم امارات

قیمت کارخانه نوع خودروردیف
)تومان( 

قیمت بازار
)تومان(

۲۲.۴۹۲.۰۰۰۳۷.۷۰۰.۰۰۰پراید ۱۱۱۱
۲۲.۷۰۹.۰۰۰۳۵.۱۰۰.۰۰۰پراید ۲۱۳۱
۲۳.۴۰۰.۰۰۰۳۴.۸۰۰.۰۰۰پراید ۳۱۵۱
۷۴.۹۵۲.۶۰۰۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰چانگان ۴
۲۷.۵۰۷.۰۰۰۴۱.۰۰۰.۰۰۰تیبا صندوق دار۵
۳۱.۱۴۳.۰۰۰۴۶.۰۰۰.۰۰۰ساینا دنده ای۶
۳۲.۹۴۴.۶۰۰۵۶.۵۰۰.۰۰۰پژو ۷۴۰۵
۸SLX ۳۵.۱۰۵.۹۰۰۵۹.۵۰۰.۰۰۰پژو
۳۴.۷۴۵.۲۰۰۵۷.۰۰۰.۰۰۰پژو ۴۰۵ دوگانه سوز۹
۴۰.۵۹۵.۷۰۰۷۰.۵۰۰.۰۰۰پژو پارس۱۰

۱۱ TU۵ پژو پارس
۴۲.۴۸۱.۰۰۰۷۹.۵۰۰.۰۰۰کاس ۱۳ 

۳۶.۲۸۶.۰۰۰۵۹.۵۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۱۲۲
۴۱.۹۴۲.۰۰۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۱۳۵

۱۴ ۸ V ۲۰۶ پژو
۴۲.۷۶۳.۱۰۰۷۰.۵۰۰.۰۰۰صندوقدار

سمند ال ایکس ۱۵
)LX(۳۳.۵۳۵.۴۰۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۶EF۷ ۳۴.۳۳۸.۲۰۰۶۱.۰۰۰.۰۰۰سمند

سمند دوگانه سوز ۱۷
۳۶.۶۱۶.۰۰۰۶۴.۰۰۰.۰۰۰کاس ۱۶

۶۶.۰۰۰.۰۰۰۸۰.۵۰۰.۰۰۰دنا۱۸
۴۶.۰۶۹.۹۰۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰تندر پاس دنده۱۹
۷۰.۰۰۰.۰۰۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۷ دنده ای۲۰
۱۴۲.۷۰۰.۰۰۰۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰مزدا ۲۱۳
۲۲۳۰H۷۵.۰۰۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۶۱.۰۰۰.۰۰۰۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰استپ وی۲۳
۲۰۷۵۴.۳۶۱.۹۰۰۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ اتوماتیک۲۴
۱۱۴.۹۹۴.۰۰۰۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۵۲۰۰۸
۳۹.۵۹۰.۰۰۰۵۹.۰۰۰.۰۰۰رانا۲۶

وزیر امــور اقتصادی و دارایــی گفت: عوامل 
بنیادینی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارد، حاکی 
از این بوده که نرخ ارز باید روند کاهشی را طی کند. 
فرهــاد  ملــت،  گزارش خبرگزاری خانــه  بــه 
دژپسند درباره حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داشت: 
پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی، 
به دولت ارســال شده؛ اما باید توجه داشت که این حذف، 
سیری دارد که باید طی مسیر کرده و اگر در هیئت دولت 
مصوب شد، به مجلس ارســال می شود تا مراحل قانونی 

ازم را هم سپری کند.
وی بــا بیان اینکه این موضوع باید در یک فضای آرام 
و بدون هیچگونه فضاســازی مورد بحث قرار گیرد، گفت: 

تجربه های مختلف موفق و ناموفقی در حوزه حذف صفر 
از پول ملی وجود دارد که باید تحلیل شــود؛ به نحوی که 
عوامل موفقیت و عدم موفقیت احصاء و با شــرایط کشور، 
تطبیق داده شــود.وزیر اقتصاد با  اشــاره به موضوع خرید 
»مجتمع گوشــت اردبیل« توســط رئیس  فعلی سازمان 
خصوصی ســازی، ادامه داد: پوری حسینی در مقام رئیس  
سازمان خصوصی سازی، معامله مجتمع گوشت اردبیل را 
انجــام نداده و این معامله پیش از تصدی ایشــان به این 
عنــوان صورت گرفته است.دژپســند اضافه کرد: موضوع 
مهم این اســت که آیا در فرآیند واگذاری این مجتمع به 
وی و هم تیم هایش، مّر قانون رعایت شده است یا خیر، که 
در این خصوص از حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی 

درخواست شده این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
وی در پاسخ  به اینکه آیا با  استعفای رئیس  سازمان 
خصوصی سازی موافقت شده است یا خیر، بیان کرد: آقای 
پوری حسینی استعفا را تکذیب کرده و همچنین از سمت 
خود برکنار نشده اســت.وزیر اقتصاد درخصوص آخرین 
وضعیت ارز در بازار، گفت: عوامل بنیادینی که برای تعیین 
نرخ ارز وجود دارد، حاکی از این بوده که نرخ ارز باید روند 
کاهشی را طی کند؛ چرا که با بخشنامه ای که اخیرا بانک 
مرکزی صادر کرده، عوامل افزایش عرضه فراهم شده و این 
بخشنامه در یک کارگروهی متشکل از پنج عضو دولت و با 

همکاری اتاق بازرگانی نهایی شده است.
دژپســند با بیان اینکه سیاســت های طراحی شده 

درخصوص تقاضای ارز، مبنی بر تقاضای کنترل شده است، 
افزود: هیچگونه عوامل اداری، نرخ ارز را سرکوب نمی کنند؛ 
به خصوص اینکه بانک مرکزی در بازار سنا دخالت می کند 
و در برنامه ششم توسعه، نظام ارزی که برای کشور تعیین 
شده نظام ارزی شناور مدیریت شده است که در آن، به بانک 
مرکزی اجازه داده شده اگر نرخ ارز از رقمی بیشتر افزایش 

یا کاهش یابد، با مداخله در بازار، موضوع مدیریت شود.
وی با بیان اینکه شرایط طبیعی، نیاز بازار به مداخله 
بانــک مرکزی را کمتر ایجاب می کند، ادامه داد: فنری در 
بازار ارز وجود ندارد که بخواهد باز شود؛ اما عوامل برون داد 
و بیرونی که دشمن اعمال می کند، نباید آثار سویی در رفتار 

اقتصادی تجار ایجاد کند.

وعده وزیر اقتصاد: 
نرخ ارز کاهش می یابد

در  گفت:  کشور  کارآفرینان          رئیس  مجمع 
سال جاری متأسفانه بانک های خصوصی و حتی 
دولتی ۴۹ درصد منابع خود را به خرید اماک             

اختصاص داده اند                                                                                                                .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              به گزارش خبرگزاری فارس،  محمدرضا دیانی در 
نشســت با وزیر اقتصاد و معاونان                وی اظهار داشت: 
مجمع کارآفرینان در سال ۹۲ با حضور کارآفرینان در 
۲۰ رشته           صنعتی            و تولیدی تشکیل شد                                      و اعضای          این 
مجمــع                  هر کدام                    از بین هزار تــا ۱۷ هزار کارگر در 
مجموعه تولیدی  خود دارند                      ؛ بنابراین نقش مهمی    در 
ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی  ایفاد می کنند                                      .

وی با بیان اینکه                                                                                                                                                                                                                                                                               بانک ها برای دادن تســهیات 
به واحدهای تولیدی از کمبود منابع گایه می کنند، 
افزود: یکی از بانک ها                                       از اول سال تاکنون  با وجود اینکه 
می گویند پول وجود ندارد توانسته ۲۷ هزار میلیارد 
تومان  منابع جدید جذب کند و این نشان می دهد، 

پول وجود دارد، اما جذب تولید نمی شود                .
        رئیس  مجمع کارآفرینان  با بیان اینکه عمده منابع 
بانکی به صنعت    تعلق نمی گیرد گفت: در حالی که 
سال ۱۳۸۰  حدود ۵۲ درصد منابع بانکی به صنعت 
و ۱۳ درصد به ســایر بخش ها اختصاص یافته بود، 
در ســال جاری برای صنعت ۲۱ درصد و برای سایر 
بخش ها ۷۳ درصــد از منابع بانکی اختصاص یافته 
است و متأسفانه بانک های خصوصی و حتی دولتی 
۴۹ درصد منابع خود را به خرید اماک             اختصاص دا

ده اند                                                                                                                ، در حالی که نقدینگی اگر خوب هدایت می شد، 
باید بــه صنعت تعلق می گرفت، اما بخش صنعت و 

تولید بهره چندانی از نقدینگی نبرده است.
                                                                                                دیانی اضافه کرد: متأســفانه مســئوان کشور، 
صنعت را چون گاو شیردهی می دانند که هم علوفه 
این گاو یعنی نقدینگی کم شــده و هم از             آن برای 
شــخم و باروری   استفاده می شود؛ یعنی بار تولید و 

صادرات هم بر دوش صنعت قرار دارد.                              
وی ادامه داد: من خودم ظرف دو، سه ماه گذشته 
به خاطر مشــکل گمرک                                 حدود ۱۵ میلیارد تومان 
هزینه دموراژ )معطلی( کشتی  داده ام و نمی توانم به 
راحتی محصول خود را صادر کنم.                   کسانی هستند که 
۳۵ سال در کار  تولید و صادرات هستند، اما بعضی از 
بخشنامه های دولتی در کار آنها                                                                                      تعلل ایجاد می کنند.

رئیــس  مجمع کارآفرینان بــا انتقاد از عملکرد 
بانک ها گفت: به جــای اینکه پول بانک ها به تولید 
اختصاص یابد، پول های زیادی از بیت المال درآوردند 
و به یکســری افراد مفت خور و رباخوار     در مؤسسات 
مالی غیرمجــاز دادند                درحالی که اگــر این پول ها 
ســرمایه گذاری شــده بود، امروز ۲۵ میلیارد دار       

سرمایه گذاری جدید در کشور  شکل گرفته بود.
همچنین ابوالقاســم شــفیعی،                                                                                      مدیرعامل      یک 
واحد تولیدی گفــت: در مجلس چهارم زمان آقای 

ناطق نــوری                            اصرار شــد که بودجه شــرکت های 
دولتی       به مجلــس بیاید                             ، از وقتی کــه بودجه این 
شــرکت ها                              در بودجه کل کشــور قرار گرفت،                                         هیچ 
نظارتی   بر شرکت های دولتی  نشــده است.                  امسال 
از کل ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشــور 
۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی 
اســت که این رقم اصا بررسی نمی شود      و اگر ۱۰ 
درصــد    از این بودجه شــرکت های دولتی   اصاح و 
صرفه جویی شود،  بیش از کل بودجه عمرانی دولت 

در اقتصاد       صرفه جویی خواهد شد.  
به گفته وی، عمــده بودجه دولت هزینه جاری 
و حقوق کارکنان اســت که نمی توانند به آن دست 
بزنند و همه این داد و قال ها در بودجه برای بررسی 
چهار تا پنج درصد بودجه دولت اســت و به نظر من 
بودجه شــرکت های دولتی    به یک انه فساد برای 

برخی                   دولتی ها تبدیل شده است.

        رئیس  مجمع کارآفرینان کشور:

۴۹ درصد منابع بانک ها 
صرف خرید ملک شده است

یک مسئول صنعت قطعه سازی، با بیان اینکه 
۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار شده اند، 
گفــت: ۱۳۰ هزار نفر تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر تعلیق 

شده اند.
به گزارش تسنیم، آرش محبی نژاد در گردهمایی قطعه 
سازان خودرو از سراسر کشور، با اشاره به وضعیت اشتغال 
در صنعت قطعه سازی گفت: اگرچه قطعه سازی، یکی از 
صنایع اشتغالزای کشور به شمار می آید، اما ۲۸۰ هزار نفر 
از ابتدای ســال تاکنون، بیکار شده اند؛ به این معنا که از 
این تعداد ۱۳۰ هزار نفر با تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر با تعلیق 

قرارداد خود مواجه هستند.
وی با بیان اینکه از حدود ۱۲۰۰ قطعه سازی فعال در 
کشور، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند، افزود: 

قیمت های فروش قطعــات، علیرغم افزایش قیمت های 
مواد اولیه و نهاده های تولید هنوز از سوی خودروسازان 
اصاح نشده است و بر همین اساس، قطعه سازان با زیان 
قابل توجهی روبرو هستند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات 
قطعه ســازان از خودروسازان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد 

تومان می رسد.
محبی نژاد گفت: مطالبات معوق سررســید گذشته 
قطعه ســازان اکنون بــه رقمی بالغ بر ۵ هــزار میلیارد 
تومان رسیده؛ ضمن اینکه مشکات حاد زنجیره تامین 
خودروسازی کشور نیز همچنان ادامه دارد. این در حالی 
اســت که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان 
از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده های 

تولید اولین مشکل است.

وی اظهار داشت: مشکل قیمت فروش قطعات خودرو 
نیز باید حل شود؛ این در حالی است که دشواری تامین 
مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و 
ارزی را نیز باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه 
کرد؛ ضمن اینکه افت تیــراژ پایین تولید باعث افزایش 
هزینه های ســربار و ضرر و زیان کان قطعه سازی شده 
است.دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
کشور تصریح کرد: خودروسازان ۳۱ درصد در سال جاری 
نسبت به سال گذشته و ۶۰ درصد نسبت به برنامه، افت 
تولید داشــته اند که اگر با چنین روندی، وضعیت ادامه 
یابد، تولید تا پایان سال به صفر می رسد؛ البته این موضوع 
قابلیت اصاح روند هم دارد، به این معنا که اصاح فوری 
قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر 

دو هفته آتی بر اساس نرخ نهاده های تولید، تامین کسری 
نقدینگی قطعه ســازان به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان و 
انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه سازان به نظام 
بانکی کشور به مدت یکسال و پرداخت صرفا بهره بانکی 
مربوطه جهت جلوگیری از معوق  شــدن اقســاط بانکی 
می تواند گره گشا باشد.وی با بیان اینکه تسهیل اعتبارات 
اســنادی داخلی LC برای کل زنجیــره تامین خودرو، 
تســهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز به خصوص ایجاد 
گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق 
ممکن می تواند راه حل هایی برای حل مشکات زنجیره 
خودرو باشد، گفت: عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و 
همچنین تسویه حساب های باز ارزی با طرف های خارجی 
قطعه سازان به نرخ گشایش اعتبار نیز می تواند موثر باشد.

یک مسئول:

قطعه سازان 20 هزار میلیارد تومان از خودرویی ها طلب دارند

سرویس اقتصادی- 
در پی محرمانه بودن قراردادهای پسابرجامی 
خودروسازان، پس از خروج شرکت پژو از ایران، 
خودروسازهای داخلی که معلوم نیست خسارتی 
گرفته اند یا نه، بر قیمــت محصوات خود مبلغ 

هنگفتی اضافه کردند!
یکی از مهم ترین انتقاداتی که در زمینه قراردادهای 
تجاری پسابرجام وجود داشت، مشخص نبودن جزئیات 
و متن این قراردادها بود که راه هرگونه توجیه و شکست 

در این قراردادها را برای مسئوان دولتی باز می کرد. 
در بین ایــن قراردادها نیز قراردادهای خودرویی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بودند؛ چراکه از طرفی صنعت 
خودروسازی در ایران با مشکات زیادی رو به رو بوده و 
از طرف دیگر حضور همیشگی فرانسوی ها )نه کشورهای 

دیگر!( ابهاماتی ایجاد می کرد. 
هرچند این شرکت ها برای مدت کوتاهی فعالیت خود 
را در ایران آغاز کردند اما حاا که تحریم های آمریکا شروع 
شــده و این شرکت های خودرویی )مانند پژو( مجددا با 
بدعهدی و پیمان شکنی ایران را ترک کردند، این سؤال 
وجود دارد که آیا این قراردادهای محرمانه بگونه ای تنظیم 

شده که حق و حقوق کشورمان پایمال نشود یا خیر؟
به عبــارت دیگر، محرمانگی این قراردادها ســبب 
شده با وجود گذشت چند ماه از خروج آمریکا از برجام، 
بسیاری از نکات مربوط به حق و حقوق ایران )و به عبارت 
بهتر، مصرف کنندگان ایرانی( مخفی بماند، موضوعی که 
موجب نارضایتی مردم شده است.تنها در یک نمونه، طی 

با افزایش قیمت بی سابقه برخی خودروها

دود محرمانگی قراردادهای خودرویی به چشم مردم رفت

قراردادی که بین شرکت خودروسازی سایپا و پژو منعقد 
شــده بود، تولید خودروی پژو سیتروئن c۳ در دستور 
کار قــرار گرفت و در پــی آن، ناظمی، مدیر تبلیغات و 
اطاع رســانی سایپا سیتروئن در آذر ۱۳۹۶ در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر قیمت این خودرو اعام کرد: قیمت جهانی 
میانگین ۱۲ تا ۲۰ هزار یورو است که قیمت آن در ایران 
حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان است. با شروع ثبت نام 
این خودروها و مصادف شدن با خروج آمریکا از برجام )در 
اردیبهشت ۱۳۹۷( شرکت پژو برای بار دوم تعهدات خود 
با ایران را رها کرد و رفت! در پی همین موضوع شرکت 
خودروسازی سایپا به بهانه نبود قطعه، تحویل خودروها 
را عقب انداخت تا زیان بدعهدی این شــرکت فرانسوی 

بر گردن مردم بیفتد.

بر همین اساس، این شرکت خودروسازی برخاف 
تعهــدش با توجه به اینکه تاریخ دعوتنامه این خودروها 
مرداد ماه تعیین شده بود، در روزهای پایانی آذر )یعنی 
با حدود چهار ماه تاخیر( قیمت خودرو را ۲۴۰ میلیون 
تومان اعام کرد، یعنــی بیش از دو برابر آنچه قرار بود 
تحویل داده شــود!با توجه به مخفی بودن قرارداد پژو با 
طرف ایرانی، معلوم نیست خسارتی از سوی این شرکت 
پرداخت شده یا نه، اما اگر خسارتی پرداخت شده، دلیلی 
برای این افزایش قیمت وجود نداشته و اگر حتی خسارتی 
هم پرداخت نشــده باشد )یعنی مثا یک قرارداد کاما 
یک طرفه به نفع آنها بســته باشــیم!( باز هم به دایلی 
کــه خواهد آمد چنین افزایش قیمتی نباید رخ می داد. 
با توجه بــه اینکه بهانه خودروســاز ایرانی، نبود قطعه 

بوده، براســاس بخشنامه ۹۷/۲/۲ وزارت صنعت، معدن 
و تجارت که به پیوســت تصویب نامه ۹۷/۱/۲۲ هیئت 
دولت اباغ شــده بود، برای همه مصــارف ارزی، دار 
۴۲۰۰ تومانی تعبیه شده بود که افزایش چندانی با نرخ 
پیش از ســال )حدود ۴۰۰۰ تومان( نداشت. پس از آن 
با توجه به اینکه در مرداد ماه قرار شد از برخی کااهای 
وارداتی مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار گرفته 
شود، باز هم اتومبیل های سواری ردیف ۸۷۰۳ با حجم 
موتور ۲۰۰۰ سی .سی معاف شدند؛ به عبارت دیگر، اگر 
خودروساز مجبور به واردات قطعه هم شده باشد، باز هم 
هزینه های آن تفاوت چشمگیری نمی کند.از سوی دیگر 
براساس قوانین حمایت از مصرف کننده، »صدور مجوز 
پیش فروش برای خودرو تولید داخل منوط به ارائه اسناد 
معتبر مبنی بر وجود قطعات منفصله مورد نیاز در انبار 
شرکت، گمرک جمهوری اسامی ایران، اسناد حمل و یا 
گشایش اعتبار، عدم منع شماره گذاری خودرو مورد نظر 
می باشد.« از همین رو، توجیه کردن نبود قطعه از سوی 
این خودروسازی قابل قبول نیست؛ البته برخی شواهد 
نشان می دهد تعدادی از این خودروها حتی در زمان ثبت 
سفارش هم تولید شده بود که بر این اساس باید پرسید 
چرا شرکت سایپا با وجود تولید بخشی از این خودروها 

از ارائه آن امتناع کرده است؟ 
گروه اقتصادی کیهان قضاوتــی درباره چرایی این 
اتفاقات نمی کند، اما درجهت رســیدگی به مشــکات 
مردم آماده دریافت پاســخ های شــرکت خودروسازی 

سایپا هستیم.

جایگاه کشور در شاخص کسب و کار هر سال 
باید ۱۰ رتبه ارتقاء  می یافت و به کمتر از 7۰ در پایان 
اجرای قانون برنامه می رسید اما عملکرد سال اول 
برنامه نشان می دهدکه نه تنها ارتقا نیافته بلکه ۴ 

رتبه نیز نزول کرده است.
به گزارش فارس، بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه 
جایگاه کشور در شــاخص کسب و کار هر سال باید ۱۰ 
رتبه ارتقاء  می یافت و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون 
برنامه می رسید اما عملکرد سال اول برنامه نشان می دهد 
که رتبه این شــاخص که در سال ۹۵، صد و بیست بوده 

و باید در سال ۹۶ به ۱۱۰ می رسید هیچ ارتقایی نداشته 
و حتی به ۱۲۴ رســیده اســت. علت این موضوع ضعف 
در زیرساخت های کســب و کار و سطح پایین مشارکت 

دستگاه های اجرایی ذیربط اعام شده است.
همچنین ســازمان برنامه و بودجه در گزارشی، نبود 
ضمانت اجرایی مصوبات حوزه کسب و کار را از دایل این 
عدم ارتقاء عنوان کرده اســت. در همین حال در شاخص 
رقابت پذیری بین المللی در میان کشــورهای منطقه بر 
مبنای برنامه ششم مقرر شده است که به رتبه سوم ارتقاء 
یابد و هر ســال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. این 

رتبه نیز در ســال ۹۵ ســیزده بوده و در سال ۹۶ باید به 
۱۱ می رسید اما همچنان ۱۳ مانده است که تعدد قوانین 
و مقررات از دایل ضعف در این زمینه اعام شــده است.

یکی دیگر از موارد شاخص های بین المللی حقوق مالکیت 
در میان کشــورهای منطقه که باید به رتبه ســوم ارتقاء 
می یافت و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق می شد 
اما رتبه سال ۹۵ این شاخص ها ۱۱ بوده و در سال ۹۶ نیز 
به ۹ درصد هدف گذاری شــده نرسیده و همان ۱۱ مانده 
است.سازمان برنامه و بودجه در ارزیابی دایل عدم موفقیت 
برخی از مفاد احکام کلی و سیاست های مربوط به بهبود 

محیط کسب و کار به برخی محدودیت  اشاره و این موارد 
را برشمرده است: نبود زیرساخت های ازم برای الکترونیکی 
کردن فرآیند مربوطه، ضعف در میان دستگاه های اجرایی ، 
کمبود زیرساخت های مناسب نظام جامع اطاعاتی، مراحل 
دشوار اخذ مجوز، پراکندگی سازمان ها و موسسات تعیین 
شــده برای صدور مجوزها و زمان طوانی برای دریافت 
مجوزها، تعدد مراجع سیاستگذار و وجود قوانین مقررات 
بخشــنامه و آیین نامه های همپوشــان، مشکل و بعضاً 
متناقض و غیر همسو با الزامات بهبود نماگرهای شاخص 
سهولت انجام کسب و کار و عدم همکاری برخی دستگاه ها.

برخاف قانون برنامه ششم رخ داد

افت ۴ پله ای شاخص کسب و کار در سال96

در سال ۹۵، ایران با ذخایر اثبات شده ۳۳/۵ 
تریلیون متر مکعبی بیشترین ذخایر گازی جهان 
را در اختیار داشته اســت و روسیه و قطر در 

رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، براســاس اطاعات 
مندرج در ترازنامه هیدروکربوری ســال ۹۵، میزان 
ذخایر گاز جهانی در ســال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵، 

معادل ۰/۶۲ درصد افزایش داشته است.

براســاس جدول فوق خاورمیانه بیشترین ذخایر 
گاز را در خود جای داده است که بااترین آن در این 
منطقه مربوط به ایران است و پس از آن اروپا و اوراسیا 
قرار دارند. کمترین ذخایر اثبات شده گاز نیز متعلق به 

منطقة آمریکای مرکزی و جنوبی است.
براســاس این گزارش، ایران با ذخایر اثبات شده 
۳۳/۵ تریلیون متر مکعب و روســیه و قطر با ذخایر 
۳۲/۲۷و ۲۴/۳ تریلیون متر مکعب بیشــترین ذخایر 

اثبات شــده در جهان را دارند.با وجود رتبه نخست 
ذخایر گازی، گزارش مراکز بین المللی انرژی نشــان 
می دهد ایران در میان کشورهای تولید کننده گاز در 
جهان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و در 
صــادرات گاز رتبه پانزدهم را دارد که یک دلیل این 
امر، مصرف باا و غیر بهینه گاز در کشور است.در سال 
گذشته میادی آمریکا با تولید ۷۶۶ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون متر مکعب رتبه نخست، روسیه با تولید ۶۳۵ 

میلیــارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب رتبه دوم و ایران 
با تولید ۱۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب رتبه 
سوم تولید گاز در جهان را به خود اختصاص داده اند.

در حالی ایران در جایگاه نسبتا مناسبی در تولید 
گاز قرار دارد که متاســفانه جایگاه صادرات گاز ایران 
در میان کشورهای دارنده گاز مناسب نیست به طوری 
که با آغاز صــادرات گاز ایران به عراق رتبه ایران در 
میان کشورهای صادرکننده گاز به رتبه پانزدهم رسید.

بر اساس آمارهای رسمی

ایران دارای بیشترین ذخایر گازی جهان است

گزارش های رسمی درباره جزئیات توسعه فازهای ۱۱ تا 
۲۴ میدان گازی پارس جنوبی در ســال ۹۶ نشان می دهد 

پیشرفت فاز ۱۱ پارس جنوبی صفر درصد بوده است.
پیشــرفت فیزیکی فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی 
در پایان سال ۹۶ به حدود ۷۹ تا ۸۸ درصد رسیده ولی پیشرفت 
فیزیکی فاز ۱۱ پارس جنوبی در پایان این سال، صفر بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس براساس اطاعات مندرج در گزارش 
سازمان برنامه و بودجه، فاز ۱۳ با صرف هزینه ۶۹۷ میلیون داری 
در ســال ۹۶ به پیشرفت ۸۸/۶ درصدی رسیده است. فاز ۱۴ هم 
با هزینه ۸۷۲ میلیون داری در ســال ۹۶ به میزان پیشرفت ۷۹ 

درصدی رسیده است.
همچنین فازهای ۲۲ تا ۲۴ با صرف هزینه ۶۱۵ میلیون داری 

در سال ۹۶ به میزان پیشرفت ۸۸/۱ درصدی رسیده است.
این گزارش حاکی است از فاز ۱۲ که در سال ۹۴ به بهره برداری 
رسیده بود و به بهره بردار تحویل داده شده است، در سال ۹۶ روزانه 

۶۱/۱ میلیون مترمکعب گاز تولید شده است.
همچنین فازهای ۱۵ و ۱۶ که در سال ۹۵ به بهره برداری رسیده 
بود و به بهره بردار تحویل داده شده است، در سال ۹۶ روزانه ۴۵/۵ 

میلیون مترمکعب گاز تولید شده است.
مورد خاص فاز ۱۱

اما در این بین، فاز ۱۱ پارس جنوبی در پایان ســال ۹۶ هیچ 
پیشرفت فیزیکی- مالی و تبعا هیچ تولیدی نداشته است. این در 
حالی است که قرارداد توسعه فاز ۱۱ به عنوان آخرین فاز از فازهای 
۲۴ گانه میدان گازی پــارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید 
باادستی با کنسرسیومی متشــکل از شرکت های توتال فرانسه، 
CNPCI چین و پتروپارس )به ترتیب با سهم مشارکت ۵۰،۱/۳۰ 

و ۱۹/۹( در تیرماه ۱۳۹۶ به امضا رسید.
دولت روحانی با امید به همکاری غربی ها تمرکز خود را به حضور 
شرکت های خارجی اختصاص داد و حتی وزارت نفت مدعی بود که 

ورود این شرکت ها تضمین بقای برجام خواهد شد. 
با این حال، فاز ۱۱ که چند سال معطل برجام مانده بود، پس از 
قرارداد با توتال، یک سال دیگر هم معلق ماند و سرانجام با خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهشت امسال، این شرکت هم زمزمه رفتن 
سر داد و نهایتا بدون پرداخت هیچ جریمه ای، برای بار دوم ایران 

را تنها گذاشت.
در ادامه، تکمیل پروژه به شــرکت چینی محول شد و حسن 
روحانی هم آذرماه امسال در واکنش به خروج توتال از کشور مدعی 

شد: »وزیر نفت بلد بود چگونه با توتال قرارداد ببندد.
 یک شرکت چینی هم در کنار توتال بود که امروز با خروج توتال 
کار را به دست گرفته است«. اما پس از سخنان رئیس جمهور درباره 
تدبیر وزیر نفت برای پیشــبینی جایگزین توتال، شرکت خارجی 
دوم هم اعام کرد به علت تحریم های آمریکا از پروژه فاز ۱۱ پارس 

جنوبی خارج خواهد شد!
دولت برای بار دوم به کسانی تکیه کرد که قبا یک بار در اوج 
تحریم ها علیه کشــورمان، آزمون خود را پس داده و ایران را تنها 

گذاشته بودند. 
در عین حال متأسفانه دولت روحانی کشور را در شرایطی معطل 
امضای برجام و شرکت های بزرگ غربی کرد که نیروها و شرکت های 
 داخلی اعام کردند می توانند بســیاری از ایــن پروژه ها را انجام 

دهند.

نتیجه اعتماد دوباره به شرکت بدعهد فرانسوی
پیشرفت صفر درصدی فاز ۱۱ 

پارس جنوبی
نگاه اقتصادی



گزارش روز
صفحه ۵

چهار شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ 
۲ جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۶

افقی:
1- در دعــوا رد و بدل می شــود- باند ترامپ 
این امکان اقتصادی ما را نشــانه گرفته اســت 
2- معضلی کــه بانک های ما را دچــار ناتوانی 
کرده اســت 3- فوت و فن کار- تکرارش صدای 
و  پورت- خشن  پیش درآمد  گریستن می شود- 
ساینده 4- برچسب مالیاتی روی سیگار- حاصل 
زاد و ولد دام ها- حرف آخر 5- ماه در فارســی  
باســتان- ملعون بن معاویه- از توابع کهگیلویه 
6- عمل شــرورانه- مکمل باز- نوعی ترشــی 
7- پســوند مبالغه در واژگان فارســی- علف 
خوش خوراک- کبوتر صحرایی 8- سرگشــته- 
مجری اوامر مغز برای پیشرفت انسان- تیرانه از 
شاهنامه- اسب چاپار 9- تکیه کام درویش- نرمی 
و ماطفت- موی سر اسب 10- طویل- مکمل زال 
برای میوه شدن- دارای طعم نامطبوع 11- گزارش 
ماهیان- سیاهرگ  در  اندام حرکتی  فرانسوی- 
اصلی 12- فریاد رزمی کار- ناحیه حســاس در 
بدن- کســی که هزینه خانوار برعهده اوســت 
13- کلمه شــرط نما- نامی برای مردان عرب- 
آبادی بزرگ- بخشی از دست یا پا 14- آمریکا و 
اروپا می اندیشند با این حربه می توانند به اهداف 
سیاسی خود دست یابند 15- اثری فقهی از عالم 

بزرگ شیعی شیخ طبرسی- هوشمندی.

عمودی:
1- شرمنده در تهران- در فرهنگ لغت به معنای 
دزد آمــده اســت- باجه پول بگیــر در بانک ها 

شماره 11313 جدو    ل

2- پرخوری- برطرف کننده موانع 3- عمق و ژرفا- 
مادر ترک زبان- ســردار ویتنامی شکست دهنده 
استعمارگران فرانسوی- شــاه هندی 4- حرفه 
سه هزار ساله- حیا- نشانه وجود مفعول در جمله 
5- شکارچی- کپه و پشته- روبرو شدن 6- شغلی 
در آمــوزش و پرورش- هر چیز مقــاوم دربرابر 
آتش- ورم کردن قیمت ها 7- پهلو- لزج و لغزان 
شدن- چاشنی غذا و سااد 8- ایه مواد معدنی- 
آزاد و رها- ضد خأ- خانه بزرگ با حیاط مشجر 
9- قــرار دادن نگین روی جواهر- مایعی معطر- 
افتادن- جذاب-  از جوش  تلمبه احساساتی 10- 
رئیس جمهور اسبق کشورمان 11- اسلب، شمش 
فوادی سنگین- آبشخور- سازمان و تشکیات 
12- رودی در چین- بافنــده، عنکبوت- وصف 
جنون غیردائم 13- ساح باستانی- زراعت متکی به 
باران- شهری تاریخی در ترکمنستان- بازگردانیدن 
14- میراثی ارزشمند برای فارسی زبان ها- کنایه 
از شخص موذی و حیله گر 15- مایع سمی- شهر 

پرجاذبه ایران زمین- نیستی و نابودی.

شیوه خرید اینترنتی یا اصطاحاً خرید 
آناین چند وقتی است که به همراه دیگر 
وارد  مجازی  فضای  و  اینترنتی  کاربردهای 
خانه ها شــده و زندگی انسان ها را تغییر 
داده است. کافی است با یک حرکت ساده 
و کلیک روی گزینه خرید و سفارش کاا، 
محصول موردنیاز خود را خریداری نمایید 
و در وقت و هزینه صرفه جویی کنید. اما به 
راستی نشستن در خانه یا اداره و سفارش 
کاا به همین راحتی است و بدون مشکل و 
دردسر می توان به کاای مناسب خود دست 

پیدا کرد؟
از هنگامی که دروازه های دنیای الکترونیک و 
عصر دیجیتالی به روی جوامع و کشورها باز شد 
و اعضای جامعه بین الملل با توســعه اینترنت و 
گسترش فضای مجازی به یکدیگر نزدیک تر شدند 
ارتباطات افزایش یافت و در درون کشــورها نیز 
فاصله ها کم و کمتر شد به گونه ای که انسان ها در 
حالی که در خانه یا محیط کار نشسته اند می توانند 
در اسرع وقت با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و غذای 
سفارشی، کاا و خدمات سفارشی خود را ازطریق 

اینترنت فراهم کنند.
عمده ترین مزیت خرید اینترنتی

تغییر سبک زندگی، تســهیل دسترسی به 
اینترنت، وجود اطاعات فراوان درمورد محصوات، 
امکان مقایسه کااها با یکدیگر و قیمت های آنها، 
صرفه جویی در زمان، تنوع محصوات، عدم تحرک  
فیزیکی ســهولت در انتقــال و جابه جایی کاا و 
... ازجمله مهم تریــن مزیت های خرید اینترنتی 
هســتند. درواقع خرید مجازی ویژگی هایی دارد 
که در مقایســه با خریدهای حضوری مطلوب تر 

است و خریداران را جذب می نماید.
اما آیا خریدهای اینترنتی فقط دارای مزیت 
هستند و مشکات و نواقصی در این نوع خریدها 
وجــود ندارد؟ این بحثی اســت که با تعدادی از 
کارشناســان و خریداران درمیان گذاشــته ایم و 
درصدد هســتیم به یک نتیجه گیــری کامل و 

مطلوب در این زمینه دست پیدا کنیم.
»زهره کدخدایی« کارشناس مسائل اجتماعی 
در ایــن بــاره می گویــد: »از هنگامی که عصر 
دیجیتالی آغاز شــده و اینترنت و فضای مجازی 
زندگی ها را متحول کرده باید انتظار بســیاری از 
تغییرات را در زندگی های ســنتی داشته باشیم 
و یکــی از آنها هم خریــد اینترنتی یا اصطاحا 
ســفارش آناین اســت که طــی آن خریدار و 
فروشــنده همدیگر را نمی بینند و فقط ازطریق 
فشار یک دکمه و کلیک صفحه نمایش به تبادل 

و خریدوفروش کاا می پردازند.«
وی اضافه می کند: »سفارش آناین در کنار 
بســیاری از مزایایی که دارد ازجمله ســهولت 
در انتقال کاا، صرفه جویی در وقت، دسترســی 
جهانی به کاا و خدمات، انعطاف پذیری در زمان 
خرید، تنوع محصوات و ســهولت در ســفارش 
خرید، مشــکاتی را هم دربــردارد به طور مثال 
خریدار هنگام دریافت کاا ممکن اســت متوجه 
شود که محصول اشــتباهی برایش ارسال شده 

پیامدها 
و مشکات

 خریدهای اینترنتی 

خرید اینترنتی
 با ترس یا اطمینان خاطر!

 بخش نخست فریده شریفی

* یک کارشناس مسائل اجتماعی: سفارش آناین یا خرید اینترنتی در کنار بسیاری از مزایایی که دارد ازجمله سهولت 
در انتقال کاا، صرفه جویی در مصرف وقت، تنوع محصوات و انعطاف پذیری در زمان خرید مشکاتی را هم دربر دارد که 

مهم ترین آن هماهنگ نبودن، رنگ، اندازه، کیفیت محصول سفارشی با محصول تحویل داده شده است.

است، ممکن است سایز، رنگ، کیفیت محصول با 
شرایطی که خریدار سفارش داده هماهنگ نباشد 
و این مشــکات در شرایطی است که بسیاری از 
فروشندگان آناین تاکید دارند که کاا را تعویض 
نمی کنند یا درصورت تعویض هزینه حمل ونقل 
کاا به عهده خریدار است. درواقع همین مشکات 
باعث شده که بسیاری از خریداران به همان شیوه 
سنتی خرید حضوری روی آورند و ازخرید آناین 

منصرف شوند.«
خانمی که خود را »خواجه پور« معرفی می کند 
به گزارشگر کیهان می گوید: »به جرات می توانم 
بگویم که ازلحاظ خرید اینترنتی هیچ وقت شانس 
نداشــته ام یا به عبارت بهتر می توانم بگویم که 
صداقت و روراستی از فروشندگان ندیده ام. به طور 
مثال چندی پیش یک کرم صورت و یک عطر از 
طریق اینترنتی سفارش دادم که در صفحه مانیتور 
رایانه کاما آن را بررســی کردم و حتی ازطریق 
شماره ای که در صفحه آن فروشگاه اینترنتی برای 
تماس مستقیم گذاشته بودند با آنان تماس گرفتم 
و شرایط و کیفیت محصول را جویا شدم و پس از 
این بررســی ها بود که این محصوات را سفارش 
دادم اما هنگامی که این محصوات را برایم ارسال 
کردند دیدم که اندازه آن کرم صورت از اندازه یک 

انگشت هم کوچک تر است! درحالی که من آن را 
حداقل به اندازه یک کف دســت دیده بودم و آن 
عطر گرانقیمت هم آن قدر کوچک بود که بعد از 
چند بار استفاده تمام شد و من ماندم و حسرت 

سفارش اینترنتی؟!«
آقایی که ترجیح می دهد خود را معرفی نکند 
به گزارشــگر کیهان می گوید: »چند وقت پیش 
از طریق آگهی یک فروشــگاه اینترنتی تصمیم 
گرفتم یک ساعت مچی بخرم چراکه بعد از مطالعه 
مشــاهده کردم که قیمت آن از فروشــگاه های 
حضوری بهتر اســت و با احتساب رایگان بودن 
حمل ونقل آن به ظاهر سود زیادی خواهم کرد!«

وی اضافه می کند: »بااخره ســاعت مچی را 
سفارش دادم و هزینه آن را نیز اینترنتی پرداخت 
کردم و شــاد و خوشحال منتظر دریافت ساعت 
مچی خــودم بودم که پس از ارســال آن وقتی 
جعبه ساعت را باز کردم متوجه شدم ساعت مچی 
زنانه است و اشتباه آن را ارسال کرده بودند و در 
جواب اعتراض و گله من که با آنها تماس گرفتم با 
کمال خونسردی به من گفتند اگر متاهل هستید 
به همسرتان هدیه دهید و اگر مجرد هستید برای 

همسر آینده خود نگه دارید!«
ایــن آقا تصریح می کنــد: »واقعا جواب این 

فروشــندگان اینترنتی را کــه ذره ای صداقت، 
شفافیت و روراســتی در آنها نیست چگونه باید 
داد؟ با توجه به اینکه می دانســتم پیگیری این 
موضــوع وقت و هزینه بیشــتری برای من دربر 
خواهد داشت و اعصاب من بیشتر متشنج خواهد 

شد از ساعت مچی گذشتم!«
رقابت بازار سنتی و اینترنتی

این روزها فروشگاه های اینترنتی رقبای جدی 
بازار ســنتی شده اند و بســیاری از فروشندگان 
بازار ســنتی از وجود این رقیبان گله دارند. یک 
طا فــروش که در حوالی خیابــان اله زار مغازه 
دارد در این زمینه به گزارشــگر کیهان می گوید: 
»مشکات ترافیکی، آلودگی هوا، صرفه جویی در 
مصرف سوخت و انرژی، جست وجوی آسان کاا 
و مشاهده فوری و آناین محصوات باعث شده 
که بسیاری از شهروندان ازخانه های خود بیرون 
نیایند و از طریق فضای مجازی و اینترنتی کاای 

مورد نیاز خود را سفارش دهند.«

وی اضافه می کند: »نمی توان منکر گرانی طا 
و اجناس و کااهای دیگر بود اما در همین شرایط 
گرانی هم بسیاری از افراد به خریدهای اینترنتی 
روی آورده اند و مغازه های ما خالی از مشتری شده 
است. به نحوی که گاهی روزها می گذرد و حتی 

یک مشتری هم نداریم.«
ایــن طافروش تصریح می کنــد:  »به دلیل 
همین رقابت بین بازار سنتی و بازار اینترنتی ما 
هم تصمیم گرفتیم صفحاتی در پیام رســان های 
گوشــی های همــراه ایجاد کنیــم و محصوات 
خود را در شــبکه های اجتماعی معرفی نماییم 
تا خریداران را تشــویق به خرید کنیم و از بازار 

اینترنتی عقب نمانیم.«
کارشناسان اقتصادی معتقدند در عصر دیجیتالی 
و توسعه ارتباطات این فروشندگان هستند که باید 
براســاس رفتارهای مصرف کننده شیوه های خود 
را تغییر دهند و چه به صورت ســنتی یا اینترنتی 
بهترین شرایط را برای عرضه محصوات خود فراهم 

نمایند تا خریداران با توجه به ذوق و سلیقه خود راه 
و مسیر خرید خود را انتخاب کنند.

تفاوت خرید سنتی و اینترنتی  
فروشــگاه های اینترنتی هم مثــل مغازه ها 
تاش می کنند موجودی خود را بفروشند. اما با 
روش های خاص خود از جمله پیشنهادات ویژه، 
ارایه تخفیف، تبلیغات فراوان و... خریداران را به 

سمت فروشگاه های خود جلب می کنند.
خانمی که مشغول خرید از یک فروشگاه مواد 
غذایی است به پرسش گزارشگر کیهان درباره تفاوت 
خرید اینترنتی و خرید سنتی اینگونه پاسخ می گوید: 
»لذتی که در خرید کاا به صورت مســتقیم وجود 
دارد در خریــد اینترنتی وجود ندارد. انتخاب کاا، 
لمس فیزیکی اجناس، معاشــرت و آشنایی با افراد 
مختلف از مهم ترین دایل مراجعه به فروشگاه ها به 

طور مستقیم و خرید حضوری است.«
وی اضافه می کند: »متأسفانه امروزه تمامی 
زندگی ها ماشینی شــده و عدم تحرک فیزیکی 
بیماری های زیــادی را به وجود آورده به همین 

دلیــل باید تاش کنیم که از زندگی ماشــینی 
فاصله بگیریم و تحرک و سرزندگی ایجاد کنیم، 
خرید حضوری و مراجعه مستقیم به فروشگاه ها 
در انسان انگیزه و اشتیاق زیادی به وجود می آورد 

و مسلما سامتی هم به همراه خود دارد.«
خانمی دیگر که در همین فروشگاه مشغول 
خرید است به گفت وگوی ما می پیوندد و می گوید: 
»برخــی از اقــام زندگی و کااهــا را می توان 
مستقیما از فروشگاه ها خریداری کرد ولی برخی 
دیگر از کااها را بهتر اســت به صورت اینترنتی 
تهیه نمود به طور مثال پسرم چندی پیش یک 
لب تاپ از طریق اینترنتی سفارش داد که برایش 
ارسال کردند و بسیار هم راضی بود چرا که چند 
روز متوالی برای خرید آن جســت وجو و مطالعه 
کرده بود تــا نهایتا مدل مناســب را انتخاب و 
ســفارش داد. در حالی که چند ســال پیش که 
خریــد و فروش اینترنتی چندان رایج نبود وقت 
زیادی گذاشت و به فروشگاه های متعدد مراجعه 

کرد تا رایانه موردنظر خود را تهیه کند.«
وی اضافه می کند: »بهترین شرایط برای خرید 
اینترنتی این اســت که حوصله به خرج دهیم و 
مثل خرید سنتی عمل کنیم یعنی چند روز وقت 
بگذاریــم و از طریق کانال هــای متعدد مجازی، 
فروشگاه های اینترنتی و سایت های مختلف فروش 
کاا، آن محصولی را که می خواهیم بررسی کنیم 
و پس از آنکه از کیفیت آن، قیمت آن و مناسب 
بودن آن اطمینان حاصل کردیم آن را ســفارش 
دهیم. عجله کردن وخرید بدون مطالعه اینترنتی 

همیشه پشیمانی به بار می آورد.«
مشکل خرید اینترنتی

»زهره کدخدایی« کارشناس مسائل اجتماعی 
در این باره می گوید: »یکی از مشــکات عمده 
خرید از فروشــگاه های اینترنتی، عدم شناخت 
درست از این فروشگاه ها است که در نهایت به عدم 
رضایت مشــتری منجر می شود. خریداران نباید 
فریب آگهی های تبلیغاتی و اطاعات نادرســت 
برخی از فروشگاه های اینترنتی را بخورند و سریعا 

به ســفارش کاای مورد نیاز خود بپردازند بلکه 
باید به مقایسه محصوات فروشگاه های اینترنتی 
بپردازند و بعد از اطاع کامل از کیفیت، قیمت، 
نحوه ارسال و شرایط ارسال و... به خرید اینترنتی 

اقدام کنند.«
به گفته این کارشــناس همان مشکاتی که 
در خریدهای سنتی وجود دارد در فروشگاه های 
مجازی هم یافت می شــود، لیکــن نباید فریب 
تبلیغات را بخوریم و باید دســت به یک انتخاب 
آگاهانه، منطقی و کامــا آزادانه بزنیم تا کاای 

مناسب خود را خریداری نماییم.
آگاهــی، مطالعه، شــناخت و دقت کافی در 
انتخاب محصــول چه اینترنتی و چه حضوری و 
مســتقیم بهترین راه سفارش و خرید کاا است 
و تصور غلط درباره ارزان فروشی در فروشگاه های 
اینترنتی از جمله مواردی است که موجب افزایش 
نارضایتی در میان مشتریان نسبت به خریدهای 

اینترنتی می شود.

بدون نقطه کور

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

آگهی تغییرات شرکت ناجی گستر قائم
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۴۵۰۳۳ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۹۴۵۶8
پیرو آگهی تاسیس بشماره مکانیزه 139730400901035445 صادره 
1397/4/12 و همچنین مجوز شــماره 13971292/3/22/45 مورخ 
1397/1/29 مدت موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ناجی گستر قائم 
از تاریخ ثبت به مدت دو سال می باشد که در آگهی تاسیس به اشتباه 

نامحدود درج گردیده است که بدینوسیله مورد اصاح قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران یراق 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۶۵۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۰۹۶ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده ســالیانه مورخ 
1397/7/22 و در اجــرای ماده 141 ایحــه اصاحی قانون تجارت 
سرمایه شرکت از مبلغ 6000000000 ریال به مبلغ 600000000 
ریال منقسم به 12000 سهم 50000 ریالی با نام کاهش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.

به استناد صورتجلسه 
به  عادی  مجمع عمومی 
طــور فوق العــاده مورخ 
1396/12/12تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محمود حفیظی به شماره 
به   0042689740 ملی 
سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقــای علی رضا حفیظی 
ملــی  ه  ر شــما بــه 
بــه   0082085404
سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و خانم الهه 
حفیظی به شــماره ملی 
0082562131 به سمت 
هیئت مدیره  نایب رئیس 
نامحدود  مــدت  بــرای 
کلیه  شــدند.  انتخــاب 
اوراق بهادار و  اســناد و 
تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، عقود 
اســامی و قراردادهــا و 
اوراق عــادی و اداری با 
منفردا  مدیرعامل  امضاء 
همــراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت 

کاغذگستران 
اهورا بامسئولیت 

محدود
 به شماره ثبت 

 ۵۱۵۷۴۴
و شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۷۰8۴۱۵۱

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

م الف 3709

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷-۱۳

1( خریــد لوله آلومینیومی 86/5×74/5 بــا کد 01100210 به مقدار 
100/000 کیلوگرم

2( پریفورم قطعه با کد 010-0006-01 به تعداد 100/000 عدد
3( ماشینکاری قطعه با کد 00060-01 به تعداد 100/000 عدد

4( خریــد لولــه آلومینیومی 83/5×76 با کــد 01100230 به مقدار 
60/000 کیلوگرم

5( پریفورم قطعه با کد 010-002-01 به تعداد 100/000 عدد
6( ماشینکاری قطعه با کد 0020-01 به تعداد 100/000 عدد

7( ماشینکاری قطعه با کد 05-100-141 به تعداد 100/000 عدد
8( ماشینکاری قطعه با کد 04-400-141 به تعداد 100/000 عدد
9( پرسکاری قطعه با کد 01-510-141 به تعداد 100/000 عدد

10( ماشینکاری قطعه با کد 03-530-141 به تعداد 100/000 عدد
11( تولید قطعه با کد 01-710-141 به تعداد 100/000 عدد

12( تولید قطعه پاستیکی با کد 0020-141 به تعداد 100/000 عدد
13( تولید قطعه پاستیکی با کد 0010-141 به تعداد 100/000 عدد

14( تولید قطعه با کد 010-0002-01 به تعداد 100/000 عدد
15( تولید قطعه پاستیکی با کد 015013040 به تعداد 100/000 عدد
16( تولید قطعه یونولیتی با کد 00820-01 به تعداد 100/000 عدد

17( تبدیل ضایعات مس به مقدار 50/000 کیلوگرم
18( فورج و ماشینکاری قطعه با کد 02-0006-01 به تعداد 50/000 عدد

19( تولید قطعه یونولیتی با کد 01130-01-173 به تعداد 25/000 عدد
20( تولید قطعه یونولیتی با کد 01120-01-173 به تعداد 25/000 عدد

21( خرید دستگاه تست الکترو استاتیک با کد 0200030 به تعداد 1 دستگاه

22( خرید مواد شیمیایی با کد 00200630 به مقدار 4/000 کیلوگرم
23( خرید پودر مواد با کد 00200970 به مقدار 2/000 کیلوگرم

24( خرید پودر مواد با کد 002000170 به مقدار 1/200 کیلوگرم
25( خرید مواد شیمیایی با کد 3100280 به تعداد 150/000 عدد

26( تولید قطعه با کد 018001 به تعداد 30/000 عدد
27( تولید قطعه با کد 018002 به تعداد 75/000 عدد
28( تولید قطعه با کد 018003 به تعداد 30/000 عدد

29( تولید قطعه با کد 00230-01 به تعداد 100/000 عدد
30( خرید لوله فوادی 108*113/9 به مقدار 200/000 کیلوگرم

31( خرید ساچمه 6/35 به مقدار 120/000 کیلوگرم
32( خرید رنگ سبز پودری با کد 0300560 به مقدار 10/000 کیلوگرم

33( خریــد رنگ پودری الکترواســتاتیک خاکی با کد 0300370 به 
مقدار 8/000 کیلوگرم

34( خرید رنگ خاکی با کد 0300130 به مقدار 5/000 کیلوگرم
35( خرید تسمه مسی 120*5/5 به مقدار 30/000 کیلوگرم

36( خرید فرمان رزوه توپی بخور با کد 07200270 به تعداد 5 عدد
37( خرید فرمان رزوه توپی نخور با کد 07200280 به تعداد 5 عدد
38( خرید فرمان رزوه رینگی بخور با کد 07200290 به تعداد 5 عدد
39( خرید  فرمان رزوه رینگی نخور با کد 07200310 به تعداد 5 عدد
40( خرید فرمان رزوه توپی بخور با کد 07200230 به تعداد 5 عدد
41( خرید فرمان رزوه توپی نخور با کد 07200230 به تعداد 5 عدد
42( خرید فرمان رزوه رینگی بخور با کد 07200250 به تعداد 5 عدد
43( خرید فرمان رزوه رینگی نخور با کد 07200260 به تعداد 5 عدد

44( خرید دوربین های سیســتم مدار بسته به همراه متعلقات مطابق 
فرم های درخواستی

45( خرید لوله فوادی قطر 127/6*3 به مقدار 17/000 کیلوگرم
46( فورجکاری قطعه با کد 001001 به تعداد 100/000 عدد

47( خرید تسمه فوادی 2000*410*14/9 به مقدار 900/000 کیلوگرم
48( خرید لوله فوادی 42*34 با کد 0120010 به مقدار 100/000 کیلوگرم

49( ماشینکاری قطعه با کد 00270-01 به تعداد 100/000 عدد
50( تولید قطعه با کد 0010-03-239 به تعداد 100/000 عدد

51( ماشینکاری قطعه با کد 00160-01 به تعداد 100/000 عدد
52( ماشینکاری قطعه با کد 0480-01-173 به تعداد 10/000 عدد

53( خرید میلگرد برنجی قطر 6 به مقدار 2/000 کیلوگرم
54( خرید ورق استیل نگیر فنری به مقدار 4/000 کیلوگرم

55( پیمانسپاری خطوط مونتاژ برای مدت یک سال
56( پیمانسپاری خطوط کارخانه تولید شماره 1 برای مدت یک سال

57( تهیه، طبخ و توزیع غذا سطح صنعت برای مدت یک سال
58( خرید دستگاه اتوماسیون خط تولید با کد 0010030 به تعداد 1 دستگاه

59( خرید دستگاه توزین با کد 0010020 به تعداد 1 دستگاه
60( پیمانسپاری خدمات سایزینگ لوله فوادی به روش کشش سرد 

به مقدار 3/000/000 کیلوگرم
61( پرسکاری قطعه با کد 0015-01-154 به تعداد 30/000 عدد

62( پریفورم لوله با کد 02100130 به تعداد 30/000 عدد
63( پریفورم لوله با کد 02100130 به تعداد 50/000

* صنایع شهید مسلمی در نظر دارد خرید موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به طور جداگانه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. ازم به ذکر است جهت دریافت اسناد 
مناقصه داشتن رزومه شرکت، معرفی نامه الزامی است و تنها در صورتی اسناد مناقصه به نماینده شرکت ارائه می گردد که رزومه مورد تأیید صنایع واقع گردد. از کلیه متقاضیان واجد شرایط، دعوت 
می شود از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و پیوست فنی به نشانی تهران کیلومتر 35 جاده خاوران بعد از شهر پاکدشت میدان پارچین جاده اختصاصی پارچین 
صنایع شهید مسلمی معاونت بازرگانی )جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن های ذکر شده حتماً هماهنگ شود: 36076253 و  36076248-021( مراجعه 
نمایند. مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1397/10/19 لغایت 1397/10/30 از ساعت 8 صبح الی 11:45 و از ساعت 13:15 لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد 
مناقصه را می بایست تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 1397/11/1 به آدرس مذکور تحویل نمایند. استعام های واصله واجد شرایط در روز سه شنبه مورخه 1397/11/2 رأس ساعت 9 صبح 

بازگشایی و بررسی خواهد شد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مهر یا سپرده معتبر، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.

* هر شرکت کننده جهت حضور در یک یا چند موضوع مناقصه مختار می باشد.
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دژخیمانی که پنداشته بودند، با جنایت و سرکوب خونین 15خرداد، بیداری 
اسامی را به شکست کشانده اند، پس از 12 سال اختناق و شکنجه، با شنیدن 
دوباره نام خمینی، وحشت زده در اطراف فیضیه و دارالشفا صف کشیدند.

بیانیــه امام، به طــاب حیات دوباره بخشــید و ســربازان گهواره ای 
15خرداد، به صورت خودجــوش از درون دهها دخمه زیرزمینی، تکثیر 
و پخش پیام در تهران، قم، اصفهان و سایرشــهرها را، به عهده گرفتند.

هرســخنور و نویســنده ای، در محدوده  چارچوب 
تصــّور، افق وکانون دید خود، توان روایت یک رخداد را 
خواهد داشت و ادراک همه ویژگی های عناصر پراکنده 
یک پدیده،که زائیده علل مختلف است، به سادگی امکان 
پذیر نیســت. به تعبیر دیگر هنرمند وگوینده و شاعری 
که مخاطب مســحور را به وجد و حرکت در می آورد و 
حّتی نویسنده زبردستی،که به سان ساحری ماهر، با صور 
خیال، پهنه زمین پوشیده از برف را فرش ابریشمین و 
دشت سرسبز آاله را، مشعر سبز جامگان خونین دستار، 
و خرمن گندم را، تلّی از طا، و ظلمت شب را پرده دود 
می نمایاند، اگر شــاهد عینی صحنه واقعه 19 دی 56 
قم نباشــد، با اکتفا به اسناد، نخواهد توانست چیستی 
و ماهیت عناصر و چگونگی شــکل گیری پدیده شگفت 

ب( طــرح موضــوع دفن 
مخفیانــه کشته شــدگان در 
بهشت زهرا)س( و انتشار فیلم آن 
پس از طرح شایعاتي درخصوص 
تعداد کشته شدگان حوادث اخیر در 
بهشــت زهرا)س( مســئوان دفتر 
پیگیــري امور زندانیــان انتخابات 
تصمیم مي گیرند که در این خصوص 
بررسي و اسناد آن را منتشر نمایند. 
در همین رابطــه متهم محمدرضا 
مقیسه بنا به دستور مرتضي الویري 
و علیرضا بهشــتي مأمور مي گردد 
در ایــن خصوص تحقیق نماید و بر 
همین اســاس متهم ضمن مراجعه 
به بهشــت زهرا)س( با مواجه شدن 
قبور بدون نام مبادرت به تهیه یک 
فهرست از شماره جوازهاي این قبور 
در قطعه 302 نموده و این فهرست 
را به عنوان قبور کشته شــدگاني که 
مخفیانــه دفن شــده اند در اختیار 
آقاي الویري و بهشتي قرار مي دهد 
و ایشــان بدون بررســي اولیه، این 
موضوع را در قالب مصاحبه منتشر 
مي نمایند. متهــم در همین رابطه 

اظهار داشته است:
از  نظــر  مــورد  قطعــه   ...«
طریــق زیرگذر در ســمت شــرق 
زهرا)س( فعلي قرار دارد،  بهشــت 
وقتي قطعه را پیــدا کردیم، قطعه 
302 با تعدادي قبر مواجه شــدیم 
که روي آنها تابلو نصب شــده بود 
ولي اسم متوفي ذکر نشده بود. فقط 
شــماره جواز دفن قید شده بود و 
تاریخ دفن، حدود پنجاه قبر به همین 
شکل وجود داشــت... تمام شماره 
جواز دفن ها را یادداشت کردم و در 
برگشت به تهران، موضوع را به آقاي 
الویري اطاع دادم. ایشــان گفتند 
شماره جواز دفن هاي یادداشت شده 
را براي من فاکس کنید که این کار 

را کردیم...«.
همچنیــن متهــم درخصوص 
مصاحبه سایر عوامل دفتر پیگیري 

چنین بیان داشته است:
»... در ارتبــاط بــا تهیه فیلم 
از قطعه 302 همانطور که شــفاهاً 

عرض کــردم، فیلم از قطعه مذکور 
توســط آقایان محمودیان و توسط 
موبایل علي میردامادي )پسر آقاي 
موضوع  شده....  گرفته  میردامادي( 
عدم دسترسي به آقاي رضائیان را به 
اطاع آقاي الویري رساندم و موضوع 
مشاهده قبرهاي بدون نام را گفتم 
و گفتم که شماره جواز دفن آنها را 
یادداشت کردم که ایشان گفت براي 
من ارسال کن. من هم شماره ها را 
از طریق فاکس براي ایشان ارسال 
کردم. دقیقاً بــه خاطر ندارم که به 
آقــاي علیرضا بهشــتي هم همان 
روز اطاع دادم یا ایشان بعداً مطلع 
شدند. ولي فرداي آن روز اطاع پیدا 
کردم که آقاي الویري گویا مصاحبه 
کرده بودند و قضیــه وجود چنین 
قبرهایي را اعام کرده بودند.... اصًا 
فکر نمي کــردم اعام اینها به آقاي 
الویــري به صــورت مصاحبه مورد 
سوءاســتفاده قــرار خواهد گرفت. 
من اگر یــک درصد احتمال چنین 
کاري را مي دادم، غلط مي کردم که 
چنین کاري را انجام دهم...«. )جلسه 

دوازدهم(
پــس از مصاحبــه عوامــل و 
دستاندرکاران دفتر پیگیري )آقاي 
الویري( و اعام صحت شایعه مطرح 
شــده، موج جدیــدي از تبلیغات 
منفــي بر علیه نظام آغــاز گردید، 
به نحوي که بســیاري این موضوع 
را با تعداد کشته شــدگان 72 نفر و 
اختاف آن با اعام رســمي تعداد 
کشته شــدگان مرتبط مي دانستند. 
در ادامه این سناریو، متهم به همراه 
مهدي محمودیان و علي میردامادي 
مجدداً به بهشت زهرا)س( مراجعه 
و اقــدام به فیلمبــرداري این قبور 
مي نمایند. ایــن فیلم پس از مدتي 
در بســیاري از سایت هاي اینترنتي 
و شــبکه هاي ماهوارهاي بیگانه و 

انقــاب ازجمله بي.بي  ســي و  ضد 
سیماي نفاق منتشر مي گردد. متهم 

در همین این رابطه اعام داشته:
»... ایشان )مهدي محمودیان( 
بعد از چند روز به من زنگ زدند گفتند 
زهرا)س( من  مي یایید برویم بهشت 
گفتم باشد. یک روز بعدازظهر قرار 
گذاشتیم به همراه علي میردامادي 
)س( رفتیم. ابتدا  زهرا بــه بهشــت 
رفتیــم محل دفن همــان قبرهاي 
قطعه 302، ایشــان با موبایل آقاي 
میردامــادي از قبرها فیلم گرفتند. 
باز هم خــدا را گواه مي گیرم که از 
قصد آقاي محمودیان هیچ اطاعي 
انتشار روي  نداشتم... ارسال فیلم )
سایت ها( را دو روز بعد فهیمدم که 
وقتي از آقاي محمودیان سؤال کردم 
این فیلم چگونه روي ســایت ها و از 
طریق شبکه هاي خارجي پخش شده 
است؟ خندید و گفت من نمي دانم. 

کار حنیف ]مزروعي[ است...«.
متهم در همین ارتباط اعتراف 

نمود:

زهرا )س(  »... مراجعه به بهشت 
براي تحقیق وضعیت کشته شده ها و 
پیامد مصاحبه اعام قبرهاي بي نام 
توسط آقاي الویري فرصتي به وجود 
آورد تا آقاي مهدي محمودیان که 
تازه با هم آشنا شده بودیم از عوامي 
و ســادگي من سوءاستفاده کند و 
به بهانه نشــان دادن قطعه اي دیگر 
از دفن شــده هاي بي نام، مرا مجاب 
زهرا )س( برویم.  کند که به بهشــت 
زهرا )س( با آقاي  رفتن به بهشــت 
محمودیان و فیلم گرفتن ایشــان 
از قبرهاي بینام توسط موبایل علي 

میردامــادي و پخــش آن از طریق 
رسانه هاي استکباري که خدا را گواه 
مي گیرم به هیچ وجه تصور نمي کردم 
کــه چنین اقدامي صــورت بگیرد 
افزوده. گرچه  اتهاماتــم  بر  اتهامي 
هر وقت از او پرســیدم که چرا این 
فیلم پخش شد و روي اینترنت قرار 
گرفت گفت کار من نبوده و با خنده 
مي گفت کار حنیف مزروعي است...«.
)منشي  منصوري  طاهره  خانم 
دفتر پیگیري امور زندانیان انتخابات( 
موضــوع  پیگیــري  درخصــوص 
دفــن مخفیانه کشته شــدگان در 
دفتر  عوامل  زهرا )س(توسط  بهشت 

اظهار داشت:
زهرا )س(  »... بیشتر کارهاي بهشت 
را آقاي میردامادي پیگیري مي کرد 
و همیشــه ســاعت 5 به بعد، آقاي 
مقیســه با همین آقاي میردامادي، 
آقاي حســیني،  محمودیان،  آقاي 
آقاي محسني و پسر عکاس، این ها 
زهرا )س( و حتي  مي رفتند به بهشت 
دوربین هم همراه خودشان مي بردند 
و اســامي کشته شده ها دست آقاي 
مقیســه و آقاي میردامادي بود که 
پیگیري مي کردنــد و همان آقاي 
حســیني که اطاعاتــي از بیرون 
آورده بود و به آقاي مقیسه مي گفت 

که چند تا قطعه بدون مشــخصات 
اســت و این چند نفر از دفتر جمع 
زهرا )س( رفتند،  شــدند و بهشــت 
زهرا )س(  وقتي هم که به بهشــت 
مي رفتند دیگــر دفتر نمي آمدند و 
مي رفتند به خانه... آن پسر عکاس 
بود که دوربین براي خودش بود، فکر 
کنم دوربین فیلمبرداري براي آقاي 
مقیسه بود. اینها با یک سري افراد 
هم که هیچوقت به دفتر نمي آمدند 
از بیــرون تماس داشــتند و براي 
زهرا )س( هماهنگ مي کردند  بهشت 

و مي رفتند...«.

مقیسه فهرست قبور بی نام قطعه ۳۰2 را به عنوان قبور 
کشته شدگاني که مخفیانه دفن شده اند در اختیار آقاي 
الویري و بهشــتي قرار مي دهد و ایشان بدون بررسي 
اولیه، این موضوع را در قالب مصاحبه منتشر مي نمایند.

وقتي از آقاي محمودیان ســؤال کردم این فیلم 
از طریق شــبکه هاي  و  چگونه روي ســایت ها 
خارجي پخش شــده اســت؟ خندیــد و گفت 
مــن نمي دانــم. کار حنیف ]مزروعي[ اســت.

خروشی در برهوت سکوت و اختناق
   مروری کوتاه بر زمینه های شکل گیری حماسه1۹ دی1۳5۶ - بخش اول

محمودیان با خنده می گفت کار حنیف مزروعی است
جزئیاتی از چگونگی سندسازی ها و ارسال آن برای شبکه های خارجی

را برکشــور حاکم کرده بود؛ ناگهان از 15 تا 17 خرداد 
54، طاب انقابی از فراز بلندای پایگاه تشّیع و از قلب 
تپنده فیضیه، شعار »تکبیر« و »خمینی خدا نگهدار تو، 
بمیرد دشمن خون خوارتو« را درفضای معنوی جوار بارگاه 
مقّدس حضرت معصومه )س( طنین انداختند و با در هم 
شکستن طلسم شوم سکوت، پویندگان صادق راه نجات 
را، بــه پیروی از مکتب الهی امام خمینی، به عنوان راه 
منحصر به فرد رهایی بخش، فراخواندند. دژخیمانی که 
پنداشته بودند، با جنایت و سرکوب خونین 15خرداد، 

صفحه 6
چهار شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ 

۲ جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹6

۱۱   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

شکنی پرداختند و با همکاری طاب شهرستانی، شهرهای 
مختلف کشــور را غرق در بیانیه تحریم حزب رستاخیز 
ساختند. چندین شبکه مردمی دیگر نیز درتهران و تبریز، 

به تکثیر و پخش اعامیه امام پرداخته بودند.
درشــرایطی که توده ای ها همکاری با ساواک را بر 
مبارزه ترجیح داده بودند و از تشــکیات سازمان یافته 
حزب توده، جبهه ملّی و نهضت آزادی، جز اسمی باقی 
نمانده بود و چپی های مّدعی مبارزه مســلّحانه نیز، در 
اتّخاذ استراتژی انقاِب کارگری یا دهقانی و مشی چریک 

شــهری یا روستائی، ســرگردان و به دسته های چند 
نفره انشعاب یافته بودند و سازمان التقاطی به اصطاح 
مجاهدیــن خلق با کودتای پرولتاریا، مضمحل شــده، 
مســلمانان مقاومی چون مجید شریف واقفی و مرتضی 
صمدیه لباف، به دســت پیشــگامان پرولتر ترور شده، 
مّدعیان پیشتازی، در مصاحبه های تلویزیونی، به تمجید 
از رژیم و اظهار ندامت پرداخته و برچسب »مارکسیست 
اســامی« را به عنوان دستاویزی برای سرکوب انقاب 
اسامی، به ســاواک تحفه داده بودند و ساواک با القاِء 
اشــراف اطاعاتی، امنیتی و اعام به بن بست رسیدن 
تمامی شیوه های مبارزه، جو رعب و وحشت و اختناق 

19دی را که خاستگاه شور و شهودش؛ خطبه حضرت 
زینب)س(  در اربعین و تجلّی گاه دوباره اش؛ حماسه 9 
دی 88 است، نمایان سازد. نگارنده نیز، که شاهد دوره 
جنینی، تکویــن و تولّد این پدیده بودم،کمال آن را در 
آستانه 40  سالگی انقاب اسامی انتظار می کشم و از 
بیان همه عناصر موجده آن رویداد الهی عاجز و ناگزیرم 
با اســتفاده از اسناد و گفت وگو با سایر شاهدان عینی، 
روایت توصیفی واقعه مزبور را مســتند و معتبرساخته، 
در مقیاس بیکرانه آن سیل خروشان عظیم تعمیم دهم.
شاه دست نشانده، که سلطه بر مردم را ابدی پنداشته 
بود، در 11 اسفند 53  حزب رستاخیز را تأسیس کرد و 
می کوشید با تشدید ارعاب و شکنجه و قتل و جلوگیری 
از فعالّیت روشنگرانه شاگردان امام، زمینه تزلزل و انحراف 
و یأس نسل برکشیده از گهواره های 15 خرداد را فراهم و 
با ترویج آموزه ها و ضد ارزش های آمریکائی، نقشه های 
خطرناک نظام ســلطه را عملی سازد؛ که ناگاه از سمت 
بارگاه حضرت سید الشهدا)ع( و از سوی دیار یار، نسیم 
امید وزیدن گرفت و بیانّیه 21 اســفند53 امام، در مورد 
حزب رستاخیز را به ارمغان آورد. معظم له در آن بیانیه 
با حرام دانستن عضویت درحزب رستاخیز، از ملّت اسام 
خواســتند : تا فرصت از دست نرفته، با مقاومت بیش از 
پیش و همه جانبه، جلوی نقشــه های خطرناک دشمن 
را بگیرند. بیانیه امام، به طاب حیات دوباره بخشــید و 
ســربازان گهواره ای 15 خرداد، به صورت خودجوش از 
درون دههــا دخمه زیرزمینی، تکثیــر و پخش پیام در 
تهران، قم، اصفهان و سایرشــهرها را، به عهده گرفتند. 
ســرعت عمل در تکثیر و توزیع؛ ازمه انجام کار، بدون 
دستگیری و تلفات بود. این تعجیل جمع ما را، به چشم 
پوشی از دستگاه تایپ و نوشتن با خط نستعلیق بر روی 
برگه های مخصوص استنسیل و نفوذ به اتاق تکثیر مدرسه 
رضویه واداشــت. عاوه برآن چارچوب های دست سازی 
که ورق استنسیل بر روی آن نصب می شد، بی کار نماند 
و مرتبطین آقای بشارتی و علی قمی و برادرانش نیز، با 
امکانات تایپ و دستگاه تکثیر، در رقابتی انقابی به رکورد 

تصویری از تظاهرات مردم قم در خرداد 1۳5۴

بیداری اســامی را به شکست کشــانده اند، پس از 12 
ســال اختناق و شکنجه، با شنیدن دوباره نام خمینی، 
وحشــت زده در اطراف فیضیه و دارالشفا صف کشیدند 
تا چنان زهرچشمی از طاب بگیرند،که تا ابد فکر مبارزه 
را از سر به درکنند. نیروهای ویژه از آسمان و زمین، به 
فیضیــه هجوم آوردند و پــس از پرتاب صدها نارنجک 
گاز اشــک آور و خّفه کننده، با کابل و باتوم و میل گرد 
و مشت و لگد، طّاب نحیفی را که طی سه روز با چند 
خرما و تّکه نانی، سد جوع کرده بودند، مغلوب ساختند 
و بیش از300 تن از فدائیان غرقه به خون امام خمینی 
را که نگارنده نیز در بین آنان بود، به شــهربانی قم و از 

محسن حسینی نهوجی

آنجا شبانه با چندین اتوبوس و اسکورت، به زندان اوین 
درتهران منتقل کردند. بی شــک ،17خرداد 54، نقطه 
عطف مبارزات دهه40 و50 و ســرآغاز مرحله نوینی از 
انقاب اســامی بود،که امام خمینی در پیام اّول رجب 
1395، آن را »مایه امید و طلیعه درخشان آزادی« و » 
طلوع صبح آزادی و قطع ریشه استعمار و عّمال خبیث 

آن« تعبیر کردند.
درشرایطی که ساواک، به اشکال مختلفی از تبیین 
مبانی نظری اسام و تفسیر قرآن و نهج الباغه وتألیف 
کتاب و جزوه توّســط شــاگردان امام ممانعت می کرد 
وکمونیست ها ازکانال های مختلف سیل جزوه وکتاب 
شـبه علمی و شبه فلسفی، به سوی جوانان سرازیرکرده 
بودند و برخی از روشــنفکران فاقــد تخّصص ازم نیز، 

پیرامون اصول و مبانی اسام، نظریه پردازی می کردند 
و در شــرایطی که به دلیل عدم وجود یک منشــور و 
مانیفست مجمل اسامی مورد توافق، خطر نفوذ فکری 
بیگانه و بروز التقاط و انحراف، قشــرجوان را در معرض 
تهدیــد قرار داده بود، آیت اه ســید علی خامنه ای با 
درک شــرایط، به منظور یافتن معبر و نقشه راهی،که 
بتوان به اتّکاءِ آن، از میان موانع دشــمن عبور و جوانان 
را از خطر التقاط و انحراف صیانت نمود، در دی ماه سال 
55 عازم تهران شــد و در جلسه 55/10/10 )تاسوعا( 
و55/10/11 )عاشــورا( و55/10/12 بــه اتّفاق آیت اه 
مطّهری و دکترعلی شریعتی و آقای فخرالدین حجازی 
در پیرامون تغذیه فکری جوانان، تاش دشمن و رقیب 
و لزوم تدوین متون اسامی و تغذیه فکری نسل جوان به 
روشنگری و تبیین مسائل پرداختند. آیت اه خامنه ای 
که مدیریت جلسه را بر عهده داشتند، استنتاج مذاکرات 

را در قالب قطعنامه زیر ارائه کردند :
ـ احســاس یک خأ فکری و ایدئولوژیک در نسل 

جوینده و جست وجوگر اسامی 
ـ وجود تاش و کاوش از طرف این نســل و کسب 

دستاورد فکری و عملی
ـ لزوم کوشش همه جانبۀ اشخاص صاحیتدار برای 

بازیافتن و بازگفتن ایدئولوژی 
ـ ضرورت تخّصص و صاحیت ازم برای طرح اصولی 

مسائل اسامی
ـ لزوم بســط و توســعه اندیشــمندی و احساس 

مسئولیت اندیشیدن در میان همگان
ـ لزوم تماس مداوم متخصصان با مســائل عینی و 

درک همه جانبه نیازهای انسان امروز
ـ لزوم بهره گیری از فرهنگ و معارف و میراث فکری 

اسامی به عنوان یک اصل اساسی
ـ لزوم بهره گیری از معارف و فرهنگ رایج جهان و 

استفاده از همه دستاوردهای اندیشه بشری
ـ لزوم طرح همه جانبه اسام درمباحثات اسامی 

]اجتناب ازیکجانبه نگری معنوی یا مادی[

آگهی مزایده شماره ۹۷/۲۲
فرماندهی آماد و پشــتیبانی منطقه دو جنوب شرق نزاجا )شیراز( در 
نظر دارد تعداد نودوهشت دســتگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی شامل: تعداد دو 
دســتگاه خودروی اتوبوس بنز، یازده دستگاه خودروی بنز 911 تانکر و باری، یک 
دســتگاه خودروی جرثقیل نیسان توکیو، هفده دستگاه خودروی دوج، یک دستگاه 
خودروی نیسان پاترول، شانزده دســتگاه خودروی جیپ KM، سی ویک دستگاه 
خــودروی تویوتا وانت 3F، چهارده دســتگاه خودروی تویوتــا 3F آمبوانس، دو 
دســتگاه خودروی تویوتا استیشن، یک دســتگاه جیپ رنجر، یک دستگاه تراکتور 
رومانی، با گاو آهــن مربوطه حدود 334 قلم قطعات بااســتفاده خودرویی جیپ 
KM، پنج دســتگاه تانکر آب دوچرخ، پنج دســتگاه رموک دو چرخ، دو دســتگاه 
رموک دو چرخ فرســوده، یک دستگاه موتور گریدر مســتعمل، یک دستگاه تیغه 
بلدوزر مســتعمل، یک ست هفت تیکه آســیاب برقی صنعتی سالم، چهار دستگاه 
موتور ســیکلت 125 سی سی، موجود در شهرســتان زاهدان را از طریق مزایده به 

فروش برساند.
الف: متقاضیان شــرکت کننده در مزایده می توانند جهت دریافت اســناد مزایده، به 
مدت 10 روز، از زمان انتشار آگهی در وقت اداری به آدرس شیراز - میدان ارتش، 

آمادوپش منطقه دو جنوب شرق، مدیریت خرید و پیمان مراجعه نمایند.
ب: تاریخ بازدید اقام از روز شــنبه مورخه 97/10/29 الی روز سه شنبه 97/11/2 
و زمان فروش روز چهارشنبه مورخه 97/11/3 در سالن اجتماعات مهمانسرای 29 

فروردین لشکر می باشد.
ج: محــل رویت اقام: زاهــدان، کیلومتر ده جاده زاهدان خــاش، روبروی کاته 
رزاق زاده، گد 515 آمادوپش منطقه 2 جنوب شرق نزاجا مستقر در زاهدان، می باشد.

د: متقاضیان باید 10 درصد قیمت پیشــنهادی خود را به عنوان ســپرده شرکت در 
مزایده به حساب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند و آخرین مهلت 

زمان دریافت قیمت های پیشنهادی روز سه شنبه مورخه 97/11/2 می باشد.
دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 07137398082 تماس حاصل فرمائید.
مزایده گزار: فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 2 جنوب شرق نزاجا شیراز

نیروی زمینی
محوری

ارتش جمهوری اسامی ایران

آگهی اباغ اجرائیه 
به استناد ماده ۱8 آیین نامه اجرایی

بدینوسیله به آقای علیرضا طلوع بهبود نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1348/6/4 شماره 
ملی: 2721503243 شماره شناسنامه: 345 به نشانی: قزوین خ بابایی کوچه 22 پ 
15 ط 2- کدپســتی 3415716886 اباغ می شود که خانم منیژه یوسفی شجاع به 
اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 9741 مورخ 1373/1/5 دفترازدواج 43 
اهیجان جهت وصول تعداد 100 عدد ســکه تمام بهار آزادی، مندرج در سند فوق 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9701846 در اداره اجرای 
اســناد رسمی قزوین تشکیل شده و طبق گزارش واصله، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشــار محلی آگهی می شود 
و چنانچــه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محســوب می گردد، 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
اداره اجرای اسناد رسمی قزوین

پرونده کاسه 9709988163400464 حوزه شماره 124 )عمومی( شورای حل اختاف مجتمع امام حسن 
مجتبی)ع( شهر همدان تصمیم نهایی شماره 9709978163401125

خواهان: آقای مجید مرادی رحیم آبادی فرزند خداکرم به نشــانی استان همدان- شهرستان همدان- شهر 
همدان- شهرک مدنی- فاز یک- کوچه شهید شریفی- ساختمان ولیعصر - طبقه سوم واحد 6

خوانده: خانم فاطمه شکرآبادی فرزند ولی اله به نشانی همدان- خ شهدا- محله حاجی کوچه درسنگی- بن 
بست نغمه مجتمع کسری 3 کدپستی 6518634161 - موبایل 09189164435

خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسی 2. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3. مطالبه وجه چک
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعام ختم رسیدگی به 

شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست مجید مرادی رحیم آبادی فرزند خداکرم به طرفیت فاطمه شکرآبادی فرزند ولی اله 
به خواســته مطالبه مبلغ ســی میلیون ریال بابت وجه فقره چک به شــماره 653246 - 95/7/8 و هزینه 
دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان و تصویر مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود اصل اشــه چک در ید خواهان که همگی دال بر اشــتغال ذمه 
خوانده و عدم پرداخت وجه چک را دارد و خوانده در جلسه حاضر نشده ایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده 
اســت و دلیلی بر برائت ذمه خود و پرداخت وجه چک ارائه نداده اســت لذا قاضی شورا خواسته خواهان را 
ثابت تشــخیص داده مســتنداً به مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک و اصاحیه های بعدی و استفســاریه تبصره الحاقی بــه ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون 
صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه 
چک شماره فوق الذکر و مبلغ 667/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات تأخیر و تأدیه طبق شاخص تغییر 
قیمت کاا که ســالیانه توســط بانک مرکزی اعام و در واحد اجرای احکام محاســبه می گردد از تاریخ 
سررســید چک )95/7/8( تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 
است ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۲۴ شورای حل اختاف همدان 
محمد حسن عباسی منش

دادنامه

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود سرمایه 
آرامیس غرب در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ 

به شماره ثبت 55۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰8۰5۰۱۴5
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع 

عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت: امور خدماتی و تجاری )پس از اخذ مجوزهای ازم( در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی:  اســتان ایام، شهرســتان ایــوان، بخش مرکزی، شــهر ایوان، 
فرمانداری، کوچه »خدیجه باقری«، خیابان شــهید کمرخورانی، پاک 0، طبقه 

همکف کد پستی 6941713734
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای روح اله نرگســی به شــماره ملی 4490065991 دارنده 5000000 ریال 

سهم الشرکه
آقای جواد نرگســی به شــماره ملی 6160009745 دارنــده 5000000 ریال 

سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره

آقای روح اله نرگســی به شــماره ملی 4490065991 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود

آقای جواد نرگسی به شماره ملی 6160009745 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

روزنامه کثیراانتشار شروع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری ایوان

آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه ۹۷۰۱۰۱5 
طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی

بدین وسیله به آقای ابوالقاسم زارعی فرزند محمدابراهیم شماره ملی 4050821125 
شماره شناسنامه 2227 به نشانی: همدان منازل سازمانی کارخانه قند همدان اباغ 
می  شود که بانک ملت به استناد صدور اجرائیه قرارداد بانکی شماره 9546116289 
مــورخ 1395/4/22 جهت وصول مبلــغ 145/000/000 ریال طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9701015 در این اداره تشکیل 
شــده و طبق گزارش مورخ 97/7/3 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند 
شناخته نشــده، لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه کثیراانتشــار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما  تعقیب خواهد شد.          تاریخ انتشار: 19/10/97
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان 
 جال حدادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مظفر علیمحمدنژاد دارای شناســنامه شــماره 373193449-19518 به شرح 
دادخواســت به کاسه 8/971290 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان سلما شمشیری به شناسنامه 3732643530-11 
در تاریخ 1397/9/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل: 
1- مظفر علیمحمدنــژاد ش.ش 19518 ت.ت 1335/1/1 کد ملی 3730193449 

پسر متوفی 
2- بایزیــد علیمحمدنــژاد ش.ش 428 ت.ت 1347/7/1 کد ملی 3731477769 

پسر متوفی 
3- مهیــن علیمحمدنــژاد ش.ش 383 ت.ت 1340/7/10 کد ملی 3731477319 

دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی 

رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف سنندجصادر خواهد شد.

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

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره 139760309008000452- 97/9/13 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای صفت اله علی 
ویردی فرزند نعمت اله به شــماره شناســنامه 884 صادره از آوج در یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 21853/14 مترمربع واقع در روستای دشتک پاک 84 اصلی 
در بخش ده قزوین خریداری از مالک رسمی آقای اسداله علی ویردی فرزند نعمت اله 
برابر ســند 25078- 92/11/23 دفترخانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده است. لذا به 
منظــور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/19         تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/6
صمدقدیمآبادی
رئیسثبتاسنادواماکآوج

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

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760309008000453-97/9/13 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک آوج تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه 
884 صادره از آوج در یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 31436/93 
مترمربع واقع در روســتای دشــتک پاک 84 اصلی در بخش ده قزوین 
خریداری از مالک رســمی آقای اســداله علی ویردی فرزند نعمت اله برابر 
سند 25078-92/11/23 دفترخانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/19         تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/6
صمد قدیم آبادی
 رئیس ثبت اسناد و اماک آوج

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139760309008000451-97/9/13 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفــات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله به شــماره شناســنامه 
884 صــادره از آوج در یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 648609 
متر مربع واقع در روســتای دشــتک پاک 84 اصلی در بخش ده قزوین 
خریداری از مالک رســمی آقای اســداله علی ویردی فرزند نعمت اله برابر 
ســند 25078-92/11/23 دفترخانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/19         تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/6
صمدقدیمآبادی
رئیسثبتاسنادواماکآوج

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم راحله کشــاورزحداد دارای شناسنامه شــماره 8 به شرح دادخواست به 
کاسه 97120617 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شعبانعلی اشتری ماهینی به شناسنامه شماره 13 در 
تاریخ 1397/9/1 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به: 
1- رمضانعلی اشتری ماهینی متولد 1341/5/5 ش.ش 1307 فرزند شعبانعلی 
پسر متوفی 2- زین العابدین اشتری ماهینی متولد 1343/7/10 ش.ش 1308 
فرزند شعبانعلی پسر متوفی 3- راحله کشاورزحداد متولد 1310/7/6 ش.ش 

8 فرزند نصرت اله همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۷ شورای حل اختاف کرج م الف: ۳۰۰2۳

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای خلیل صابری با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه فقدان سند مالکیت 
مدعی هستند که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پاک 499 فرعی 
از 1833 اصلی واقع در بخش 12 ثبت اراک شهرستان تفرش ذیل ثبت 837/2 دفتر 9 
صفحه 8 بنام علی اکبر صابری صادر و تسلیم گردیده که به موجب سند قطعی شماره 
50117-74/11/17 دفتــر 45 تفرش به آقای خلیل صابری انتقال قطعی یافته که به 
علت جابه جایی مفقود شــده،  لذا باستناد تبصره 1 اصاحی ماده 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 انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله رسمی به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در صورت عدم  وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار: 97/10/19
رئیس ثبت اسناد و اماک تفرش
 جواد حیدری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمدرضا صابری طبق وکالتنامه شــماره 102060-97/1/14 دفتر 45 
تفرش از طرف آقای علی اکبر صابری با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه فقدان سند مالکیت 
مدعی هســتند که یک جلد ســند مالکیت دو دانگ و دو هفتم دانگ مشــاع از ششدانگ 
پاک 229 فرعی از 1833 اصلی واقع در بخش 12 ثبت اراک شهرستان تفرش ذیل ثبت 
765 دفتر 7 صفحه 278 بنام مشــارالیه صادر و تســلیم، که به علت جابجایی مفقود شده، 
لذا باســتناد تبصره 1 اصاحی مــاده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهــی 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 سند 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 
ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 
متقاضی اقدام خواهد شد.                                                   تاریخ انتشار: 97/10/19
رئیس ثبت اسناد و اماک تفرش
 جواد حیدری

آگهی حصر وراثت
آقای رحمن شهرت شجاعی نام پدر ظهراب بشناسنامه 1744 صادره از بهبهان درخواستی به شماره 
ب 970511 بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم ظهراب 
شهرت شجاعی بشناسنامه 388 صادره بهبهان در تاریخ 97/9/2 در شهر بهبهان اقامتگاه  دائمی خود 
فوت ورثه اش عبارتند از: 1- منصور شجاعی به  ش ش 3 بهبهان متولد 1338 بهبهان پسر متوفی 2- 
رحمن شــجاعی به  ش ش 1744 متولد 1366 بهبهان پسر متوفی 3-محمدحسن شجاعی به  ش ش 
1850124795 متولد 1369 بهبهان پســر متوفی 4- رحیم شجاعی به  ش ش 3 متولد 1360 بهبهان 
پســر متوفی 5- طا شجاعی به  ش ش 2188 متولد 1335 بهبهان دختر متوفی 6- عشرت شجاعی 
بــه  ش ش 3243 متولد 1345 بهبهان دختر متوفی 7- مریم شــجاعی به  ش ش 614 متولد 1358 
بهبهان دختر متوفی 8- فاطمه شجاعی به  ش ش 12 متولد 1363 بهبهان دختر متوفی 9- عجب ناز 

ستایش پور به ش ش 462 متولد 1334 کهگیلویه زوجه دائمی متوفی و اغیر.
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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 
صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختاف بهبهان

کاسه پرونده: ب ۹7۰511

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

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

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

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

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

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

آگهی اباغ وقت دادرسی پرونده کاسه ۹۷۰۴۱5
خواهان: ســهیا اســماعیلی ف مرادعلی با وکالت رقیه و مهدی فروز آدرس بروجن روبروی دادگستری. 
خواندگان: 1. علی اکبر جمالی فرزند جعفر آدرس بروجن شــهرک الهیه فاز 2- ساختمان باقری طبقه سوم 
2. توحیــد ادیبی فرزنــد نصیب  علی آدرس مجهول المکان 3. مهراب زمانپــور فرزند علمدار 4. حمیدرضا 
اسکندرزاده فرزند حشمت اله. خواسته: انتقال سند رسمی پراید وقت رسیدگی: 97/11/27 ساعت 9 صبح. 
خواهان دادخواســتی به خواســته مذکور در مورخه 97/8/5 به طرفیت خوانده تقدیم شــعبه شورای حل 
اختاف شــماره چهارم بروجن نموده که به کاســه 970415 ثبت گردیده و با عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 

آگهی می گردد تا خوانده جهت استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیر شورای حل اختاف شماره چهارم بروجن - سلیمانی
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۲ جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۶
شهرستان ها

Shahrestan@Kayhannews.ir

یادداشت خبرنگارکوتاه از شهرستان ها

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: 228 
هزار واحد مســکونی روســتایی در استان 
گلستان وجود دارد که از این تعداد 128 هزار 
واحد آن غیرمقاوم بوده و نیازمند نوسازی و 

مقاوم سازی است.
ولی اه زمانی نژاد با بیان اینکه گلستان استانی 
حادثه خیز اســت افزود: تســهیات 250 میلیون 
ریالی برای بنیاد مسکن با کارمزد پنج درصد برای 
مقاوم ســازی واحدهای مسکونی روســتایی ارائه 

می شود که مدت بازپرداخت آن 15 ساله است.
وی از روســتائیان خواست تا هر چه سریع تر 
نســبت به مقاوم ســازی و نوســازی واحدهای 
مســکونی خود اقدام کنند تا از این تســهیات 

بهره مند شوند.
زمانی نــژاد بیان کرد: از ابتــدای اجرای طرح 
بهســازی و نوسازی مسکن روســتایی در استان 
گلستان بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیات به 

متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: 85 هزار هکتار از جنگل های 
بلوط این اســتان دچار بیماری خشکیدگی و 
نابودی  سوسک چوبخوار شــده و در آستانه 

قرار دارند.
غام حسین حکمتیان اظهار داشت: این بیماری 
بطور گسترده و پراکنده در بسیاری از مناطق جنگلی 

این استان شیوع پیدا کرده است.
وی یادآور شــد: بیشترین آمار مربوط به بیماری 
خشکیدگی درختان بلوط، مربوط به شهرستان های 
بویراحمد و دنا، باشت و بخش سرفاریاب در شهرستان 

چرام است.
حکمتیان، بهتریــن راه مقابله برای مبارزه با این 
بیماری را بهره وری همراه با احیا دانست و گفت: هم 
اینک کاشت نهال، کپه کاری با گونه آنغوزه و کاشت بذر 
بادام تلخ )اسکوپاریا( و همچنین عملیات آبخیزداری 
به میزان حدود 42 هزار متر مکعب از جمله اقدام های 

مهم در دست اجراست.
بر اساس برآوردهای انجام شده از سوی مسئوان 
کهگیلویه و بویراحمد به ازای هر هکتار احیای جنگل 
و مقابله با این خطر رقمی افزون بر 20 میلیارد ریال 

نیاز است.
وی همچنین از خطر بیابان شدن بیش از 40 هزار 
هکتار از عرصه های جنگلی در سطح استان خبر داد و 
گفت: وزش بادهای شدید، پوشش گیاهی فقیر و ناچیز، 
کاهش بارندگی، شور شدن خاک و اختاف های شدید 
دمای شب و روز از عوامل مهم در ایجاد خطر بیابانی 

شدن عرصه های طبیعی است.
حکمتیان اســتفاده و بهره برداری های بی رویه از 
عرصه های جنگلــی و مرتعی را نیز یکی از معضات 
و چالش هــای اساســی در افزایش خطرات زیســت 
محیطی در استان دانست و گفت: گرایش به تخریب 

این عرصه ها همچنان رو به رشد است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت : 9 
نفر از عناصر کلیدی و سر شبکه داان ارزی 

در اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
 ســرتیپ مهدی معصوم بیگی افزود: به دنبال 
نابســامانی بازار ارز در ماه های گذشــته، فعالیت 
اخالگران و داان ارزی به ویژه در یکی از مناطق 
شــهر اصفهان افزایش یافت به طوری که این افراد 
بــا تجمع در این محدوده در زمینه خرید و فروش 

غیرقانونی ارز فعالیت می کردند.
وی اضافــه کرد: کارآگاهان پس از شناســایي 
این داان و گران فروشان در عملیاتی مشترک با 
پلیس امنیت عمومی این مخان نظام اقتصادی را 

شناسایی و دستگیرکردند.
وی گفــت: از ایــن متهمان بیــش از 28هزار 
و 150دار، 150ســنت، 150پونــد، هــزار دینار 
عراق،500لیر ترکیــه و 500میلیون و 296هزار و 

340ریال وجه نقد کشف شد.

کشت و صنعت مغان 
و پفک  نمکی!

بحــث واگذاری برخی از واحدهای صنعتی اســتان اردبیل به بخش 
خصوصی این روزهای فضای اســتان را ملتهب کرده و زوایای جدیدی از 

آن را مشخص کرده است.
در روزهایی که بحث واگذاری کشت و صنعت مغان در صدر خبرهای 
استان قرار داشت مصاحبه دادستان عمومی اردبیل مبنی بر تشکیل پرونده 
برای کشــتارگاه صنعتی اردبیل و ورود دستگاه قضایی به مسائل مربوط 
به این مجموعه دامنه توجه افکار عمومی به این قضایا را گسترده تر کرد.

ناصر عتباتی دادســتان اردبیل در 21 آبان ماه سال جاری بدهی های 
معوقه به سیســتم بانکی و عدم پرداخت حق و حقوق دولتی را در حال 

حاضر مهم ترین مشکل کشتارگاه صنعتی اردبیل اعام کرد.
وی افزود: این کشــتارگاه از سال 85 مبلغی در حدود 230 الی 240 
میلیارد ریال معوقه دارد که باید تعیین تکلیف و نسبت به تسویه اقدام شود.
کشــتارگاه صنعتی اردبیل در زمینی به مســاحت 50 هکتار احداث 
شده و ظرفیت آن بیش از چهار هزار راس دام سبک و سنگین بوده و از 

مجتمع های اشتغال زای منطقه محسوب می شود.
این مجتمع در سال 85 به رقمی کمتر از 40 میلیارد ریال به شرکتی 
که علی اشرف عبداله پوری حسینی مدیرعامل آن بوده واگذار شده است.
پوری حسینی که در حال حاضر مسئولیت سازمان خصوصی سازی را 
برعهده دارد در سال 83 نیز این مسئولیت را برعهده داشته و بعد از استعفا 

به خرید این مجتمع اقدام کرده است!!!
هرچند که دادستان اردبیل در مصاحبه های خود بر بدون مشکل بودن 
مراحل واگذاری تاکید کرده است ولی در سال 85 حسن نوعی اقدم نماینده 
وقت مردم اردبیل در مجلس شــورای اســامی نسبت به نحوه واگذاری 
معترض بوده و در مصاحبه ای گفته اســت: »واگذاری کشتارگاه صنعتی 
به مدیرعامل ســابق سازمان خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات 
قانونی و انجام کارهای کارشناسی باعث تضییع حقوق مردم استان شده 

و واگذاری آن با سؤاات همراه است«.
در حال حاضر این سؤال مطرح است که چگونه بعد از واگذاری مجتمع 
اگرچه بپذیریم قانونی هم بوده اســت با گذشــت سال ها دست اندرکاران 
آن نســبت به پرداخت بدهی به سیستم بانکی اقدام نکرده و چرا تاکنون 
مسئولین بانکی در جهت احقاق حق از اهرم های قانونی استفاده ننموده اند؟ 
آیا حضور یکی از مسئولین دولت تدبیر و امید در مجموعه کشتارگاه در 

عدم پرداخت بدهی به سیستم بانکی تاثیرگذار بوده است؟
در روزهای اخیر با اعام قطعی واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش 
خصوصی، روند و سرگذشــت واگذاری به موضوع مهم روز استان تبدیل 
شــده است. در حالی که بخش اعظمی از ساکنان استان و دشت مغان از 
واگذاری این شــرکت اظهار نارضایتی کرده اند ولی استانداری و برخی از 

رسانه ها و هواداران دولت تمام قد از آن دفاع کرده اند.
منتقدان، ارزان فروشی مجموعه و موافقان زیان ده بودن را دلیلی برای 
مخالفــت و موافقت اعام می کنند. وقتی در مردادماه ســال جاری خبر 
واگذاری با عکس العمل مردم و رسانه ها مواجه شد دولتی ها بر طبل لزوم 
واگذاری کوبیدند و زمانی که دادستان اردبیل به پرونده ورود پیدا کرد در 
نهایت بحث واگذاری تعلیق شــد و چند صباحی نگذشته دوباره نفر دوم 

مزایده را به عنوان مالک و خریدار مجموعه معرفی کردند.
بــا باا گرفتن اعتراضات مردمی با پائین بودن قیمت فروخته شــده 
اســتاندار اردبیل به همراه جمعی از رســانه ها در این راه به کمک دولت 
شتافته و تنها به بحث اهلیت پرداخته و بیشتر حول محور آن مانور داده اند. 
برخی از موافقان حتی پا را فراتر از یک حمایت معمولی گذاشته و مدعی 
شــده اند که با توجه به وضعیت نابسامان شرکت، واگذاری مجانی آن به 

شرط احیای دوباره هیچ مشکلی نمی تواند داشته باشد.
بــا توجه به بافت منطقه و موقعیت شــرکت کشــت و صنعت مغان 
احتمال فروش و یا تغییر کاربری زمین های مجموعه نگرانی های بیشتری 
را می تواند به دنبال داشته باشد. استاندار اردبیل در این رابطه معتقد است 
که براســاس اقنون دست کم تا 10 ســال آینده مالک حق ایجاد تغییر، 
خردســازی و فروش زمین و اموال شــرکت کشت و صنعت را ندارد. اگر 
چنین باشد نگرانی مردم می تواند به جا باشد چرا که با این گفته استاندار 
بعد از 10 سال آیا مالک می تواند هر تغییری را که بخواهد در زمین هایی 

چون طای این مجموعه ایجاد کند؟
آیت اه سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل  
با موضعگیری صریح در قبال واگذاری کشت و صنعت مغان در جمع مردم 
اعام کرد که مسائل مربوط به واگذاری و به خصوص امور مربوط به حق و 
حقوق عشایر را طی نامه ای به محضر مقام معظم رهبری ارسال کرده است.

وی افزود: شــرعا و قانونا و عرفا امکان واگذاری زمین هایی که اسناد 
قانونی آنها در اختیار افراد می باشد، وجود ندارد، باید تکلیف این زمین ها 
در اسرع وقت مشــخص گردد و سپس بحث واگذاری و معامله و فروش 

انجام پذیرد.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در مجلس 
شــورای اسامی نیز معتقد است که به بهانه خصوصی سازی بیت المال را 

تاراج می کنند.
به هر حال واگذاری کشــت و صنعت مغان به یک کاف پیچیده ای 
تبدیل شده است که هر روز موافقان و مخالفان آن باب جدید می گشایند 
و بحث تازه ای را به میان می کشــند ولی آنچه در این میان قطعی بوده و 
نمی توان ایرادی بر آن وارد کرد ارزان فروشی این مجموعه عظیم اقتصادی 
اســت. به قول یکی از فعاان سیاسی هر مترمربع این مجموعه به قیمت 

یک بسته پفک نمکی به فروش رسیده است!!!!
نادر پرستار

اردبیل- خبرنگار کیهان:
لغو مصوبه  بر ضرورت  اردبیل  امام جمعه 
انتزاع روستای عمارت از استان اردبیل تاکید 

کرد.
آیت اه سید حسن عاملی در جمع مردم اردبیل 
گفت: علی رغم تذکرات قبلی متأسفانه وزارت کشور 
در این مورد اقدام نکرده و به نظر می رسد می خواهند 

با مرور زمان ابقای مصوبه را امکان پذیر کنند.
وی گفــت: اگر در روزهای آینده به خواســت 
منطقی و حق مســلم مردم توجه نشود به کمک 
جوانان استان استانداری را قفل کرده و استاندار را 

به استراحت می فرستیم.
بعد از موضع گیری صریح امام جمعه اردبیل اکبر 
بهنامجو استاندار اعام کرد: با مکاتبات انجام یافته 
وزیر کشــور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور 
لزوم اصاح مصوبه و حذف نام روســتای عمارت از 
مصوبه الحاق آن به بخش هوراند آذربایجان شرقی 

را اعام کرده است.
وی گفت: در حال حاضر و پس از تصویب این 
درخواست در کمیته دفاع سیاسی دولت، تا دو هفته 
آینده موضوع در هیئت دولت طرح و نسبت به اصاح 

مصوبه اقدام خواهد شد.

معاون هماهنگ  کننده سپاه قدس گیان 
گفت: سپاه پاسداران تا پایان سال جاری 
یک هزار واحد مســکونی را به محرومان 

گیانی تحویل می دهد. 
سرهنگ حسین مصطفی پور با اعام اینکه 
ســپاه پاســداران انقاب اســامی در راستای 
محرومیت زدایی، فعالیت هــای زیادی را انجام 

می دهد عنوان کرد: 
در اســتان گیان یک هزار واحد مســکونی 
توسط ســپاه پاســداران انقاب اسامی برای 
محرومان در سال 96 ساخته شد ودر سال 97 
باید هزار واحد مسکونی احداثی را به محرومان 

گیانی تحویل دهد.
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیان با 
بیان اینکه در سال 96 سپاه ناحیه مرکزی رشت 
50 واحد مسکونی را برای محرومان ساخت اعام 
کرد: در سال 97 سپاه ناحیه مرکزی رشت باید 
72 واحد مسکونی را به محرومان تحویل دهد.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیان با 
اعام اینکه نواحی حومه شــهر رشــت دارای 
محرومیت هــای زیادی هســتند خاطرنشــان 
کرد: سپاه پاســداران انقاب اسامی در بحث 
حاشیه نشینی برای کاهش اختاف طبقاتی وارد 

عمل شده است.

اهواز- خبرنگار کیهان:
بنای صنعتی سیلوی اهواز در فهرست آثار ملی ایران به 

ثبت رسید.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی خوزستان با اعام این خبر 
افزود: ســیلوی اهواز با قدمتی 80 ساله در ساحل غربی رود کارون 
و در حریم این رودخانه قرار دارد و محل نگهداری و ذخیره ســازی 

غات )خصوصا گندم( است.
»ســیدحکمت اله موسوی« در ادامه با اشاره به تاریخچه این اثر 
گفت: سیلوی اهواز در سال 1315 شمسی طراحی و احداث ساختمان 
آن در ســال 1317 شمسی آغاز شد و عملیات اجرایی آن در سال 

1319 شمسی با هزینه پانزده میلیون ریال به پایان رسید.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی خوزستان ادامه داد: مصالح 
این سازه از دیوارهای پیش ساخته بتنی مسلح ساخته شده و جنس 

درها و پنجره نیز چوبی است.
وی افزود: سیلوی اهواز با ظرفیت 3200 تن دومین سیلوی کشور 

بعد از سیلوی تهران محسوب می شود.
موســوی خاطرنشان کرد: این سیلو به سه راه آبی )رود کارون(، 
شوســه و راه آهن دسترسی دارد و به عنوان محل صادرات گندم در 
منطقه جنوب کشور به کشورهای همسایه حائز اهمیت فراوان بوده 

است.

کرج- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسامی شهر کرج گفت: وجود 
ندامتگاه های متعــدد در مرکز البرز انبوهی از 
مشکات را به این کانشهر تحمیل کرده است.

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: 
کرج به عنوان چهارمین کانشــهر کشور با مشکات 
زیادی درگیر اســت که حل آنهــا به تنهایی از عهده 

مدیریت شهری برنمی آید.
وی افزود: ضعف سیســتم حمل و نقل عمومی، 
توزیع ناعادانــه برخی امکانات و ناموزونی جلوه های 
بصری شهری از معضات کرج دو میلیون نفری است.
این مســئول تصریــح کرد: مهاجرپذیــری باا، 
گسترش بی رویه شــهر، مشکات زیست محیطی و 
ترافیک بخشی از مسائلی است که شهر و شهروندان 

کرجی را درگیر کرده است.
رئیس شورای اسامی شهر کرج بیان کرد: عاوه 
بر این، کــرج چند زندان بزرگ را در خود جای داده 
که این امر تبعات و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی خاصی را به همراه داشته است.

 مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
کهگیلویــه و بویراحمد گفــت: مجرمی در 
شهرستان بهمئی به دلیل قطع درختان بلوط به 
نصب سه بنر درباره محیط زیست و نقش مهم 
درختان در تداوم حیات انسان ها محکوم شد.
غام حسین حکمتیان روز پنجشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: این مجرم درختان 
جنگل های بلوط بهمئی به وســعت 1/2 متر مربع 

را قطع کرده بود.
وی افزود: »جاوید ریحانی« قاضی شهرســتان 
بهمئی، متهم را به یادگیری مهارت های اساســی 
زندگــی، ترویج فرهنگ درختــکاری در جامعه به 
خصوص در بین کــودکان و صیانت از درختان در 

برابر قطع و نابودی آنها محکوم کرد.
حکمتیان بیان کرد: براساس حکم قاضی، این 
فرد باید ســه بنر با محتوای »مــن به  تنهایی 22 
کیلوگرم گاز دی اکسید کربن را در یک سال جذب 
می کنم تنها و همه آن چیزی که از شما می خواهم 
آن است که اجازه دهید زنده بمانم- دوستدار شما 
درخت « تهیه کرده و آنها را مقابل مدارس ابتدایی 

شهرستان بهمئی نصب کند.
وی عنوان کرد: همچنین این مجرم موظف به 
کاشت درخت در تنگ سولک بهمئی بجای حبس 

و محکومیت شد.
در سال های اخیر برخی قضات دستگاه قضایی 
کهگیلویــه و بویراحمد با توجه بــه قطع بی رویه 
جنگل های بلوط روش خــود را از تعیین مجازات 
جــزای نقدی بــه تعیین مجازات هــای جایگزین 
حبس و تعلیق اجرای مجازات در راستای کاشت و 
حفاظت از درختان و اشاعه فرهنگ درخت دوستی 

تغییر داده ند.
قطع درختان بلوط کهگیلویه و بویراحمد از سوی 
افراد سودجو در سال های اخیر یکی از چالش های 
عمده محیط زیســتی و منابع طبیعی در اســتان 

بوده است.
استفاده و بهره برداری های بی رویه از عرصه های 
جنگلــی و مرتعی یکــی از معضات و چالش های 
اساســی در افزایش خطرات زیســت محیطی در 
کهگیلویه و بویراحمد اســت و گرایش به تخریب 

این عرصه ها همچنان رو به رشد است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان 
گفت:   1832 کاس درس تخریبی در این 

استان وجود دارد.
ســعید هژبری افزود: در حوزه شــهری با 

کمبود فضا مواجه هستیم.
وی اظهــار داشــت: 37 درصــد فضاهای 
آموزشی استان مستحکم، 36 درصد نیازمند 
مقاوم ســازی و 27 درصد از فضاها فرسوده و 

تخریبی هستند.
وی تصریح کرد: مطابق قانون نباید فضاهای 
تخریبی مورد اســتفاده قرار گیرد؛ اما به علت 

کمبود فضا ناچار به استفاده از آنها هستیم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان سمنان بیان کرد: 24 درصد فضاهای 
آموزشــی شهرستان ســمنان تخریبی، 27 

درصد قابل مقاوم سازی و 40 درصد مستحکم 
هستند.

هژبــری با اشــاره به وجود 5هــزار و 48 
کاس درس در اســتان سمنان تصریح کرد: 

یک هزارو832 کاس درس تخریبی هستند.
وی اعتبار موردنیاز برای استانداردســازی 
مدارس استان ســمنان را 210 میلیارد ریال، 
پروژه های نیمه تمــام را 425 میلیارد ریال و 
اعتبار موردنیاز برای مقاوم ســازی مدارس را 

950 میلیارد ریال عنوان کرد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان ســمنان، اعتبار موردنیاز برای احداث 
مــدارس را یک هــزار و 350 میلیارد ریال و 
اعتبار موردنیاز تخریب و بازسازی را 3 هزار و 

640 میلیارد ریال عنوان کرد.

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران، این استان در پاییز امسال رتبه 
نخست نرخ مشارکت اقتصادی کشور را به خود 

اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری خراســان 
رضوی، شکوه میرشاهی افزود: مشارکت اقتصادی این 
استان در پاییز امسال به 46/9 درصد رسید که نسبت 
به پاییز سال گذشته 3/1 درصد و نسبت به تابستان 

امسال 4/8 درصد افزایش داشته است.
وی اظهــار داشــت: طــی ســال های اخیــر با 
برنامه  ریزی  هــای انجام شــده، بیکاری در خراســان 
رضوی تا حد بسیار مهار شده و امسال با وجود مشکات 
اقتصادی، نرخ بیکاری در استان نیز از میانگین کشوری 

آن کمتر است.
میرشاهی با بیان اینکه خراسان رضوی از نظر نرخ 
بیکاری رتبه 23 را به خود اختصاص داده است گفت: 
بر اساس سرشماری نیروی کار کشور که توسط مرکز 
آمار ایران منتشــر شده نرخ بیکاری در این استان 9 
درصد اعام شــده که نسبت به پاییز سال گذشته 2 
دهم درصد افزایش و نســبت به تابستان امسال 1/9 

درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: در سال جاری هدف گذاری استان ایجاد 
110 هزار شغل جدید بود که تاکنون بیش از این میزان 

شغل ایجاد شده است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه  گذاری 
اســتانداری خراسان رضوی اظهار کرد: میزان خالص 
 اشتغال ایجاد شده در استان به  رغم برخی آمار مبنی 
بــر افزایش بیکاران، مثبت بوده که گزارش مرکز آمار 

ایران نیز این موضوع را تایید می کند.

یزد- خبرنگار کیهان:
بنیاد نخبگان استان یزد در رتبه دوم 

نخبه پروری در کشور قرار دارد.
رئیس بنیاد نخبگان یزد گفت: این بنیاد پس 
از 10 سال فعالیت حدود 700 نفر از مستعدان 

برتر یزدی را تحت حمایت قرار داده است.
سیدمهدی کانتر افزود: بنیاد نخبگان استان 
یزد در بحث نخبه پروری سرآمد است و بعد از 

تهران در جایگاه دوم قرار دارد.
وی با اشاره به اقداماتی که بنیاد با همکاری 
ســازمان ها در دســتور کار دارد، گفــت: این 
بنیاد برنامه هایــی در ارتباط با اشــتغالزایی 
فارغ التحصیان دانشگاهی و برنامه ریزی جهت 
مهارت اندوزی دانشگاهیان برای کسب و کار در 

دست اقدام دارد.
رئیس روابط عمومی بنیاد نخبگان استان نیز 
با گایه از کاهش اعتبار 50 درصدی این بنیاد 
در بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: سال های 
متمادی است که تاش می کنیم تا مسئوان 
استان را با نخبگان آشنا سازیم و این مسئوان 
از وجود نخبگان اســتفاده کنند اما متاسفانه 

مدیران استان از نخبگان استقبال نمی کنند.

پوشش عایقی پست های برق
اهواز- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفــت: عملیات پوشــش عایقی 15 پســت برق این شــرکت با ارزش 
سرمایه گذاری بیش از 86 میلیارد ریال برای پایداری شبکه برق منطقه 

در شرایط نامساعد جوی شروع شده است.
»محمود دشت بزرگ« بیان داشت: پس از بحران خاموشی های سال 
95 که به علت وقوع پدیده گرد و خاک گسترده و همزمانی آن با رطوبت 
و بارش اندک باران در شبکه برق استان رخ داد تصمیم به انجام پوشش 
عایقی )RTV( پست های برق برای جلوگیری از تکرار این حادثه گرفته شد.

وی تصریح کرد: عملیات عایق ســازی 15 پست در شهرهای اهواز، 
ماهشهر، آبادان، خرمشهر و سوسنگرد که در معرض آلودگی های شدید 

صنعتی و گرد و خاک قرار دارند انجام می شوند.
دشت بزرگی هزینه ســرمایه گذاری برای پوشش عایقی را بیش از 
86 میلیارد ریال اعام کرد و افزود: قبل از شــروع تحریم ها با یک اقدام 
مناسب منابع مالی پروژه تامین و مواد مورد نیاز پوشش عایقی خریداری 

و وارد کشور شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: قرارداد اجرای 
پوشــش عایقی این پســت ها 6 ماهه بوده و قبل از شــروع پیک 98 به 

اتمام می رسد.
برگزاری جشنواره نمایش عروسکی

* مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: 
سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی استان خوزستان بهمن ماه 1397 

در اهواز برگزار می شود.
»وحید کیانی« با اعام این خبر افزود: سیزدهمین جشنواره نمایش 
عروسکی استان خوزستان هم زمان با برگزاری ویژه برنامه های چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی، 17 و 18 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی 

هنری کانون اهواز برگزار خواهدشد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان پیرامون 
شرایط شرکت در بخش آزاد این جشنواره نیز گفت: در این بخش کودک 
یا نوجوان 6 تا 17 ســال عاقه مند به شــرکت باید به صورت تک نفره و 

خاق اقدام به اجرای نمایش عروسکی کند.
کیانی افزود: زمان اجرایی در نظر گرفته شده برای این بخش حداکثر 

30 دقیقه است.
جلوگیری از انتشار اکسید گوگرد

بندرعباس- خبرنگار کیهان: با بهره برداری از واحد جدید تصفیه 
هیدروژنی نفت گاز در پاایشــگاه نفت بندرعباس، ســاانه از انتشار 7 

میلیون تن اکسید گوگرد در محیط جلوگیری شد.
مدیرعامل شــرکت پاایش نفت بندرعباس با اشــاره به اینکه یکی 
از اهــداف مهم پروژه افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز، 
حفاظت و صیانت از محیط زیست است گفت: راه اندازی واحد جدید تصفیه 
هیدروژنی نفت گاز و تولید محصول با کیفیت، موجب بازیافت ســاانه 
35 هزار تن گوگرد جامد شده است که در نتیجه آن از انتشار حدود 7 
میلیون تن در سال آاینده اکسید گوگرد )SOx( در هوا جلوگیری می شود.
هاشم نامور افزود: یکی از مهم ترین شاخص های سنجش آایندگی 
برای ســوخت هایی مانند نفت گاز )گازوئیــل(، میزان گوگرد موجود در 
آن اســت که در واحد جدید تصفیه هیدروژنی نفت گاز، میزان گوگرد 

کاهش یافته است.
اختصاص اعتبار به آموزش

رشت- خبرنگار کیهان: با امضاء تفاهم نامه  همکاری مشترک مابین 
استانداری گیان و سازمان فنی و حرفه ای کشور، 40 میلیارد ریال اعتبار 

به آموزش های مهارتی در حوزه گردشگری این استان اختصاص یافت.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: امضاء این تفاهم نامه 
مشــترک بین این 2 مجموعه در حوزه گردشــگری از مصوبات جلسه 
شورای مهارت استان گیان بود که با نگاه ویژه استاندار گیان به حوزه 

مهارت آموزی امیدواریم که شاهد همکاری مطلوب و پایداری باشیم.
پاک سرشت افزود: در شرایط کنونی کشور، هزینه کرد درست منابع 
از اهمیت زیادی برخوردار است و با هدفمند ساختن آموزش های مهارتی 
و اجرای این آموزش ها در جای مناسب می توانیم از هدر رفت سرمایه های 

ملی جلوگیری کنیم.
احداث بیمارستان

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسامی از اختصاص 
125 میلیارد ریال برای فاز دوم بیمارستان سینا مراغه خبر داد.

علی جلیلی گفت: با اعتبار تخصیص یافته بخش آموزشی و درمانی 
این بیمارستان احداث و تکمیل می شود.

وی افزود: عاوه بر بخش آموزشــی نزدیک به 50 تخت جدید نیز 
در بخش الحاقی به تعداد تخت های این بیمارستان اضافه می شود و در 
بخش الحاقی عاوه بر بخش های آموزشی و درمانی برای بیمارستان بخش 
مجهز تصویربرداری اورژانس  هوایی و پارکینگ درنظر گرفته شده است.

جلیلی افزود: بخش الحاقی بیمارستان سینا با 30 درصد پیشرفت در 
حال ساخت و دو سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

خسارت میلیاردی تندباد
ساری- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: 
باد شدید و بارش های اخیر بیش از 2 میلیارد ریال به شبکه توزیع برق 

مرکز و شرق استان مازندران خسارت وارد کرد.
قاسم شهابی، بیشتر خسارت را مربوط به شهرستان های ساری، آمل 
و همچنین مناطق ساحلی دانست و گفت: که در حال حاضر برق تمامی 

خطوط وصل شده و جریان دارد.
تندبادی که مازندران را درنوردید در برخی از مناطق دارای سرعتی 

حدود 90 کیلومتر در ساعت بود.
واحدهای تولیدی

* رئیس کل دادگســتری اســتان مازندران در بازدید از واحدهای 
تولیدی شهرســتان بابل با اعام حمایت قاطع از صنعت و تولید در این 
اســتان گفت: تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی ممنوع است و اگر 
یک بانک، کارخانه ای را تعطیل کرد ما تمام مطالبات او را چه از طریق 

اداره ثبت اسناد و چه اجرای احکام تعطیل می کنیم.
حجت ااسام والمسلمین تقوی فرد افزود: نمی گوییم بانک ها مطالبات 
خود را نگیرند ولــی با بحث تعطیلی مخالفیم؛ چرا که چرخ کارخانه ها 
به عنوان ســنگرهای اقتصادی باید بچرخد و صنعت باید فعال باشد تا 

مطالبات بانک ها پرداخت شود.
وی از رئیس سازمان صنعت اســتان مازندران و مدیرعامل شرکت 

شهرک های صنعتی به دلیل عدم حضور انتقاد کرد.
پرورش گیاه شورپسند

تبریز- خبرنگار کیهان: گیاهان مقام در برابر شــوری، در اطراف 
دریاچه ارومیه پرورش داده می شوند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گفت: برای 
این منظور گروه پژوهشی گیاهان شورپسند در این دانشگاه شکل گرفته 
اســت. علی عجمی افزود: در طرح مورد نظر گیاهان مقاوم به شــوری 
پرورش داده می شــوند تا به مقابله با اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه 

پرداخته شود.
توسعه روابط ایران - باکو

* کنسول جمهوری آذربایجان در تبریز خواستار گسترش و تعمیق 
مناسبات کشورش با ایران شد و از آن حمایت کرد.

»علی نقی حسین اوف« در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
آذربایجان از توسعه روابط خود با ایران حمایت می کند.

وی افزود: باکو در این زمینه جدی اســت و مایل به گسترش روابط 
با ایران در تمام زمینه ها می باشد.

حسین اوف گفت: بعد از روسیه، ایران دومین آمار گردشگران ورودی 
به جمهوری آذربایجان ظرا دارد و ما عاقه مند و آماده گسترش مناسبات 

فرهنگی و هنری و گردشگری و تعمیق روابط اقتصادی هستیم.
استاندار نیز مشترکات زیاد فرهنگی و تاریخی متقابل را عامل اصلی 
وجود توسعه روابط دو کشور خواند و بر لزوم تحکیم هرچه بیشتر مناسبات 
تاکید کرد. پورمحمدی گفت: تبریز و آذربایجان شرقی زمینه های فراوانی 

برای توسعه روابط با باکو دارد و باید از این امکانات استفاده کرد.

قم- خبرنگار کیهان:
 به همت سازمان بسیج سازندگی استان، 
25 ســری جهیزیه کامل به نوعروسان قمی 

اهدا شد.
مسئول ســازمان بسیج ســازندگی سپاه امام 
علی بن ابیطالــب )ع( در حاشــیه این مراســم در 
گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به این که این  هدایا 
در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از 
اقشار کم  برخوردار جامعه تهیه و توزیع شده است، 
اظهار داشت: در این مرحله، 25 سری جهیزیه کامل 

شامل 11 قلم کاای اساسی میان خانواده های هدف 
توزیع شد.

علی دســتور با اشــاره به مشــارکت قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه در اجرای این طرح افزود: این 
هدایا در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 

انقاب اسامی اهدا شد.
وی همچنین گفت: با کمک خیرین استان بنا 
داریــم در آینده نیز در چنــد مرحله، طرح اهدای 
جهیزیه کامل به نو عروســان قمی را به خصوص با 
اولویت مناطق محروم و روستاها به اجرا در آوریم.

فرماندار کرمان گفت: 15 نقطه شــهر 
کرمان تحت تاثیر حاشیه نشــینی است 
که باید در اســرع وقت از گسترش آن 

جلوگیری شود.
علــی بابایی اظهار داشــت: تعیین تکلیف 
حاشیه نشــینی در تمام نقاط شهر کرمان یک 

ضرورت است.
وی با  اشاره به اینکه در بعضی نقاط روستاها 
به شهر وصل شده اند گفت: دهیاران براساس 
قانون وظیفه ای برای کنترل حاشیه نشــینی 
در شــهر ندارنــد که باید بــرای این وضعیت 

تعیین تکلیف کرد.
فرماندار کرمان با بیان اینکه 92 هزار هکتار 
اراضی حریم شــهر است که کنترل آن توسط 
شــهرداری به تنهایی، کار بسیار سختی است 
عنوان کرد: طرح ساماندهی نقاط حاشیه نشینی 
کرمان باید اجرا شــود و در حال حاضر حدود 
40 هکتار ساماندهی این مناطق ضرورت دارد.

بابایــی گفــت: متاســفانه هــر نقطه از 
حاشیه نشینی که ساماندهی می شود و خدمات 
می دهیم بافاصله اطــراف آن مجدد اقدام به 

حاشیه نشینی می کنند.

سیلوی اهواز ثبت ملی شد

امام جمعه اردبیل تاکید کرد

ضرورت لغو مصوبه انتزاع روستای عمارت
از استان اردبیل

سپاه تا پایان سال ۱۰۰۰ واحد مسکونی 
تحویل محرومان گیان می دهد

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:
128 هزار واحد مسکن روستایی گلستان 

غیرمقاوم است

سازمان بسیج سازندگی استان قم
 25 سری جهیزیه کامل به نوعروسان اهدا کرد 

۱۵ نقطه شهر کرمان
 حاشیه نشین است

وجود 1832 کاس درس تخریبی
 در سمنان

خراسان رضوی
 رتبه نخست مشارکت 

اقتصادی کشور را 
کسب کرد

85 هزار هکتار جنگل 
کهگیلویه و بویراحمد 
در خطر نابودی است

زندان های کرج انبوهی از 
مشکات را به این شهر 

تحمیل کرده است

دستگیری سرشبکه 
داان ارزی در اصفهان

یزد رتبه دوم 
نخبه پروری در کشور 

را کسب کرد

محکومیت مجرمی 
در کهگیلویه و بویراحمد

 به نصب بنرهای 
محیط زیستی
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Daneshgah@Kayhan.ir

برگزاری اولین جشنواره
تجربیات تشکل های دانشجویی

اولین جشنواره تجربیات تشکل های دانشجویی کشور با شعار »مدیریت  دانش و تشکیات 
موفق« بهمن سال جاری برگزار می شود.

دبیرخانه اولین جشنواره تجربیات تشکل های دانشجویی کشور، در فراخوان جشنواره از 
دانشــجویان می خواهد تجربیات خود را در محورهای: جهان اسام و مستضعفین، جذب و 
ورودی جدید، شهدا و دفاع مقدس، نقش آفرینی سیاسی، نقش آفرینی علمی، مسائل تشکیاتی، 
رشــد و کادرسازی، رسانه و هنر، آزاداندیشی، جهادی و اردویی؛ حداکثر تا 12بهمن 97 با 
قالب فرم نمونه در ســایت کالک به آدرس kalk.ir در پیام رســان های بله و ایتا به شماره 

09900199879 یا @tajrobiat ارسال نمایند.
دانشــجویان در زمان ارسال تجربیات خود دقت داشــته باشند که متن آثار باید حداقل 
600 کلمه باشد؛ شیوایی و رسایی در متن و همچنین ارسال تجربیات به همراه عکس یا فیلم 
هرکدام از اهمیت بیشتری برخودار است و نیز به تجاربی که شامل نوآوری و خاقیت باشند 

امتیاز بااتری تعلق خواهد گرفت.
آثار منتخب 22 بهمن سال جاری مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی، اعام 

و به سه اثر برتر جوایز ارزنده تعلق خواهد گرفت.

آقای ریچارد گلدبرگ یکــی از اقتصاددانان 
متخصص حوزه  ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی 
اوایل ســال 1۳97 در نشســت داخلی این بنیاد 
تصریح کرد که: »ما شــرایط ایــران را این گونه 
می بینیم که به زودی در آستانه  محدودیت هایی 
در زمینه  دسترســی به دار و فشار نقدینگی در 
داخل ایران، قرار می گیرد.« شاید به عنوان مطلع 
تحلیل اتفاقات اقتصادی سال گذشته بتوان ادعا 
نمود که بازی آمریکا و کشورهای مهاجم با ایران 
این بود که با آگاهی از شرایط داخلی اقتصاد ما و 
با استفاده از شانتاژ خبری، در قالب خروج آمریکا 
از برجام و پوشش  جدی آن، یک جنگ رسانه ای 
را با اقتصاد ما شــروع کردند. هدف دشــمنان از 
طراحــی این بازی، زدن یک گره کور، ناشــی از 
نقدینگی فزاینده و گرانی ناشی از نوسانات ارزی 
با کمک گرفتن از فضای ملتهب ایجاد شده بود. 
یعنی آنان می خواستند فضای جامعه را به سمت 

یک بن بست هدایت کنند.
هرچند این روزها برخی قائل به انسداد اقتصاد 
ایران هستند اما آنها از این نکته غافلند که دانش 
اقتصاد بن بست ندارد. اقتصاد یک علم پویاست که 
همیشه راه های متعددی برای رسیدن به موفقیت 
در آن وجود دارد و تقویت تولید داخلی مهم ترین 
راهکار عبور از شــرایط کنونی است. اگرچه این 
راه حل نیاز به کار پُرحجم به ویژه از سوی جوانان 
و مسئوان کشــور دارد، اما در هرحال راه بسته 

نیست.
آقای پاتریک کاوســون، یکی از اقتصاددانان 
حلقه  بنیاد واشنگتن است که همکاری مستمری 
با کنگره  آمریکا دارد. وی علیرغم همه   فشــارها و 
سناریوهای آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران، در 
سمینار »باز اجرای تحریم های ایران: کجا، چگونه 
و چه مقدار؟« که در 18 دی سال 1۳96 در این 
بنیاد برگزار شــد، اعتراف کرد که: »اقتصاددانان 
ایرانی و مدیران بزرگ، قدرت تصمیم های سخت 
را ندارنــد. به نظر می رســد که اگر ایــران وارد 
تصمیم های بزرگ شود به سادگی می تواند مردم 
را به ســمت رشد تولید هدایت کند«. او در ادامه 
حتی اظهار تعجب می کند کــه چرا دولتمردان 
ایــران با وجود این همه فرصت و ظرفیت در کنار 
راه حل های کامــًا قابل اجرا، برای نجات اقتصاد 
ایران کاری نمی کنند و می افزاید: »اقتصاد ایران 
یک اقتصاد متنوع اســت؛ وضعیت اقتصاد کان 
ایران وضعیت خوبی است و دولت بودجه  احتیاطی 
زیادی را برای حل مشکات کشور کنار گذاشته 
است و این یکی از ابزارهای موفقیت اقتصاد ایران 
اســت. در ایران شــاخص بدهی دولت نسبت به 
تولید ناخالص داخلی خیلی بهتر از وضعیت این 
شاخص در آمریکا است. عاوه بر اینکه حجم این 
بدهی هم به مراتب کمتر از اقتصاد آمریکا اســت. 
اگر ما بخواهیم وضعیت ایران را مقایســه کنیم، 
اقتصاد ایران مانند قبرس و ایســلند نگران کننده 
نیست؛ نهایتاً وضعیت اقتصاد ایران در حد ایتالیا 
و اسپانیا است که اقتصادهای معمولی و طبیعی 

دنیا هستند.«

سال 2018 میادی به پایان رسید و پرونده بررسی های نظام های 
رتبه بندی دانشگاهی در این سال مختومه شد. نگاهی به پنج نظام برتر 
رتبه بندی آموزشی، پژوهشی و اطاع رسانی دانشگاه های جهان شامل 
وبومتریکس، شانگهای، کیواس، تایمز و ایدن حکایت از این دارد که 
در ســال 2018 دانشگاه های چینی و انگلیسی در برخی از رشته ها از 

دانشگاه های آمریکایی پیشی گرفتند.
بررسی جایگاه دانشگاه های ایرانی در این رده بندی ها نشان می دهد 
که دانشگاه های کشور سال پرباری را پشت سر گذاشتند و در برخی از 

بخش ها و رتبه بندی ها با رشد روبرو بودند.
رتبــه بندی وبومتریکــس webometrics یکی از معتبرترین و 
جامع  ترین مراجع رتبه  بندی وب  ســایت  های دانشــگاهی است. این 
وب ســایت هر سال دو بار گزارش رتبه  بندی خود را ویرایش و آخرین 

تغییرات را اعمال کرده و گزارش جدیدی ارائه می  کند.
آخریــن ویرایش )جوای 2018( این رتبه بندی نشــان می دهد 
دانشگاه های هاروارد، استنفورد، MIT، برکلی و میشیگان رتبه های اول 
تا پنجم را در میان دانشگاه های جهان کسب کرده  اند. بررسی ۵0 دانشگاه 
برتر جهان نشان می دهد که ۴1 دانشگاه در ایاات متحده آمریکا و ۴ 
دانشــگاه در بریتانیا، 2 دانشگاه در کانادا، یک دانشگاه در هنگ گنگ، 
یک دانشگاه در سوئیس، یک دانشگاه چینی در این بازه حضور دارند.

نکته مورد توجه در رتبه بندی ســال 2018 این نظام رتبه بندی 
این اســت که ۵ دانشگاه برتر همانند سال 2017 بودند و تغییری در 

رده های باای رتبه بندی ایجاد نشد.
وضعیت دانشــگاه های ایرانی در نظام رتبه بندی وبومتریک نشان 
می دهد، دانشــگاه تهران با رتبه ۳90 در این رتبه بندی حضور دارد. 
607 دانشــگاه ایرانی در این رتبه بندی درجه بندی شده اند که از این 
میان 9 دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه  های جهان بین 1000 دانشگاه 
برتر قرار دارند. از نظر نوع دانشــگاه نیز 7 دانشــگاه جامع، 6 دانشگاه 
علوم پزشکی، ۵ دانشگاه صنعتی و دو دانشگاه آزاد اسامی در بین 20 

دانشگاه برتر ایرانی دیده می  شود.
دانشگاه های تهران )رتبه ۳90(، علوم پزشکی تهران )رتبه ۵۵7(، 
صنعتی شریف )رتبه ۵96(، صنعتی امیرکبیر )رتبه 787(، تربیت مدرس 
)رتبه 8۵۴(، علوم پزشکی شهید بهشتی )رتبه 922(، صنعتی اصفهان 
)رتبه 9۳۵(، علم و صنعت ایران )رتبه 9۵2( و فردوســی مشهد )رتبه 

992( در میان برترین ها قرار دارند.
رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است 
که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می شود. 
این رتبه بندی برای اولین بار در ژوئـن سال 200۳ میادی منتشر شد 
و به صورت ســاانه روزآمد می شــود. مقایسه رتبه دانشگاه ها در سال 
2018 نسبت به ســال 2017 نشان می دهد که در میان 10 دانشگاه 

برتر تغییری در میان برترین ها رخ نداده است.
دانشگاه های هاروارد، استنفورد، کمبریج، انستیتو فناوری ماساچوست 
MIT، برکلی کالیفرنیا، پرینستون، آکسفورد، کلمبیا، انستیتو فناوری 

کالیفرنیا در سال 2017 جزء 10 دانشگاه برتر این رتبه بندی بودند و 
در سال 2018 نیز همان دانشگاه ها جزء 10 دانشگاه برتر این رتبه بندی 

بودند و رتبه بندی تغییری نداشت.
دانشــگاه های ایرانی حاضر در میان ۵00 دانشگاه اول نیز در سال 
2017 و 2018 تغییری نداشتند. دانشگاه تهران در رده ۳01-۴00 و 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۴01-۵00 این رتبه بندی قرار دارند 

و در دو سال متوالی همین رتبه را کسب کردند.
نقطه تفاوت دانشگاه های ایرانی در این رتبه بندی، رده آنها در رتبه 
بندی موضوعی شانگهای است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 
2018 در ۵۴ رشــته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی )22 
رشته(، حوزه علوم پایه )8 رشته(، حوزه علوم زیستی )۴ رشته(، حوزه 

علوم پزشکی )6 رشته( و حوزه علوم اجتماعی )1۴ رشته( انجام شد.
بررسی ها نشان می دهد که ایران نیز به همراه سایر کشورهای آسیایی 
با وجود تاکید بر تمدن شــرق در حوزه های علوم انسانی ضعیف عمل 
کرده است. وجود رتبه تنها در 2 موضوع از 1۴ موضوع علوم انسانی و 
برتری یک دانشگاه آمریکایی در این حوزه ها نشان از کم توجهی به تولید 

دیدگاه اساتید

تصمیم های بزرگ مدیران
راه تـحـقـق تـولید مـلی
 دکتر مهدیار اسماعیلی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(

در روزگار فعلــی، عاوه بر وجود ظرفیت های 
استفاده  نشده  بسیار زیاد در کشور، هرم جمعیتی 
نیز در جذاب ترین و باکیفیت ترین حالت خود قرار 
دارد. کشور هم اکنون جمعیت جوان فعالی دارد و 
اقتصاد کشور با بهره گیری از جوانان می تواند یکی 
از بزرگ ترین اقتصادهای منطقه و بلکه در آینده  
نه چندان دور، یکی از اقتصادهای بزرگ آسیا باشد 

و بسیاری از قله های اقتصادی را فتح کند.
همان طور که در نظرات اقتصاددان برجسته  

آمریکایی آمده بود، اگــر ایران وارد تصمیم های 
بزرگ شود، به سادگی می تواند مردم را به سمت 
رشد تولید هدایت کند. رهبر انقاب نیز در دیدار 
اخیــر خود با خانواده های شــهدا برای چندمین 
بــار به تقویت تولید ملی به عنوان راه حل عبور از 
مشکات اشاره نمودند. اما چرا تولید داخلی راهکار 

عبور از مشکات فعلی است؟
شاید مهم ترین ویژگی »تقویت تولید داخل و 
حمایت از کاای ایرانی« این است که همزمان دو 
هدف را تأمین می کند: اواً اینکه باعث می شــود 
درآمدها و GDP رشد کند و ثانیاً مسئله  معیشت 
مردم را حل می کند. به نظر می رســد بخشی از 

مسئله  ثبات ارز هم در گرو تأمین معیشت مردم 
است به گونه ای که اگر سطح مناسبی از معیشت 
مردم تأمین شود، تقاضای افراد برای دار و سایر 

ارزها، دیگر در این سطح وجود نخواهد داشت.
اما معمواً در کشور ما وقتی اختاات ارزی 

پدید می آید، دو خطای فاحش هم رخ می دهد:
1. وقتی بحران ارزی پیش می آید، هجوم به 
ســمت فروش منابع طای کشور برده می شود 
و فــروش منابع طا، موجب می شــود که ذخایر 

راهبردی طای ما کاهش یابد.
2. در زمــان افزایش نرخ دار، به تولیدکننده 
برای عدم افزایش قیمت فشار آورده می شود تا از 
آسیب به مصرف کننده جلوگیری شود. درحالی که 
روش مــا باید عکس این باشــد؛ یعنی زمانی که 
التهاب ارزی ایجاد می شود، نباید به تولیدکننده 
فشار بیاوریم. وقتی فشار به تولیدکننده می آوریم، 
تولیدکننده  هم نمی تواند منابع مورد نیاز خود را 
تأمین کند و درنهایت، هم مصرف کننده آســیب 
می بیند و هم تولیدکننده متضرر می شود. اما اگر 
تمرکز ما به جای فشار بر تولیدکننده، روی جبران 
کاهش درآمد مصرف کننده باشد تا فشار ناشی از 

افزایش قیمت ها به او آسیب نزند، آن وقت تولید 
رشــد خواهد کرد و آنچه اکنون رخ داده، اتفاق 

نخواهد افتاد.
َمَثل »تولید« در کشــور مــا، َمَثل »خاک« 
است؛ همان طور که میلیون ها سال طول می  کشد 
تا خاک تشــکیل بشود اما با یک رفتار یا تصمیم 
غلط، خاک فرسایش پیدا می کند و از بین می رود، 
دربــاره  »تولید« هم باید ایــن موضوع را در نظر 
داشته باشیم که با تکرار اشتباهات قبلی، تولید را 
مضمحل نباید کرد که در این صورت بازگرداندن 

آن اصًا آسان نیست.
در یک ســال اخیر، ما شاهد سه رفتار اشتباه 
از ســوی مقام سیاســت گذار بودیم: اولین آنها 
»بی برنامگی« بود؛ به نظر می رسد دولت پیش از 
این اتفاقات، آمادگی برای مواجهه با آنها را نداشت. 
دومین رفتار اشتباه، »شتاب زدگی« بود و سومین 

هم، »اتخاذ تصمیم های غلط«.
اقتصاد کشــور از ســال 9۵ با بسته شدن 
کانال تسویه  ارزی  از ناحیه  امارات مواجه شد. 

لذا سیاست گذار این آمادگی و اطاع را داشت 
که به زودی ممکن اســت با محدودیت منابع 
ارزی در داخل کشــور روبه رو شود. اما دولت 
در آن دوره، برنامه ای را در این زمینه طراحی 
نکرد. دولت می توانست از ُطرقی منابع حاصل 
از فروش نفت را که در بانک های خارجی بودند، 
به داخل منتقل کند، اما به دلیل اینکه مسیر 
حوالــه  ارزی امارات تنها مســیر بود و در این 
مسیر اختال ایجاد شد، دولت ترجیح داد به 
جای اینکه حواله ها را بیاورد، از منابع داخلی 
اسکناس نقد استفاده کند و این خأ را این گونه 
پوشش بدهد. دولت با این کار به مقطعی رسید 
که ذخایر راهبردی ارزی در وضعیت هشدار قرار 
گرفت و این اتفاق، نشــانی از اقدام شتاب زده  
دولت است. با این شتاب زدگی، احتمال اینکه 
سیاســت گذار، در اتخاذ بعضی  از تصمیمات، 
مجدداً مرتکب اشتباه شود، امری محتمل تر از 
شرایط عادی بود. لذا یکی دیگر از موارد اشتباه، 
تعیین ارز ۴200 تومانی بود؛ چراکه اواً مقطع 
اعام این رقم، زمان مناسبی نبود، ثانیاً اصرار 
بر قیمت اعام شده، اشــتباه بــود و درنهایت، 
اعام قیمت از ســوی فردی خارج از دستگاه 

سیاســت گذار پولی کشور و بانک مرکزی، به 
این اشتباه دامن زد.

مــورد دیگری که به نظر می رســد ناشــی 
از شــتاب زدگی و تصمیــم غلط باشــد، بحث 
»پیمان ســپاری« اســت. کشــور مــا تجربه  
پیمان سپاری را در دولت های قبلی داشت و ما 
این را می دانیم که پیمان سپاری، محدودیت هایی 
را بــرای اقتصاد ما ایجاد می کنــد که معمواً  
هزینه اش بیش از منافع اســت. لذا فارغ از این 
تجــارب قبلی، پیمان ســپاری وضع شــد و به 

صادرکننده های کشور تحمیل شد.
اما آنچه در ادامه  مســیر می تواند ســناریوی 
محتملی از سوی دشمن برای اقتصاد ما در سال 
98 باشد، مسئله  »بحران بانکی« و »تجربه  مجدد 
عدم کنترل قیمت ارز« اســت. به نظر می رســد 
بــا توجه به اینکه همچنــان در اقتصاد ما »تورم 
انباشــته« وجود دارد -تورم انباشته ای که بنا به 

بعضی پیش بینی ها تا ۵00 درصد ارزیابی می شد 
که تابه حــال تنها نزدیک به 200 تا 270 درصد 
آن در التهابات اخیر تخلیه شــده است- باز هم 
کشور این تهدید تورم را برای سال آینده خواهد 
داشت. از این رو گمان می رود اقتصاد ما در سال 
آینده از محل هجــوم نقدینگی به بازارهایی که 
دولت احتمااً نســبت به آنهــا غفلت دارد، دچار 
آسیب هایی شــود. البته در التهاب بانکی، نقش 
رسانه  بســیار مؤثر است؛ یعنی اگر عموم جامعه 
نسبت به این مسئله دچار نگرانی شوند، خود این 
نگرانی می تواند بحران بانکی را رقم بزند. در نظام 
بانکی، هر وقت سپرده گذارها هجوم بیاورند، جای 
نگرانی است و این می تواند به تنهایی موجب وقوع 

بحران  اقتصادی بشود.
بانک های کشور هم منابع زیادی در شرکت های 
گوناگون در کشــورهای مختلف دارند و هرگونه 
تهدیــدی که این منابع را مســدود، محدود و یا 
تاحدی مختل کند، و یا هر آنچه ابزاری برای ناتراز 
شدن محاسبات سود و زیان بانک ها باشد، می تواند 
عاملی برای ایجاد بحران بانکی شود و لذا احتمااً 
تحریم های جدید آینده هم بیشتر بر همین پایه 

استوار خواهند بود.

دانشگاه های ایران
 در آیینه ۲۰۱۸

علم بین المللی در حوزه علوم انسانی دارد. با توجه به توانمندی و وجود 
پتانسیل باای دانشگاه های کشور در حوزه علوم انسانی، این امر نشان 

می دهد که نیازمند تولید علم بین المللی بیشتر در این حوزه هستیم.
کیــو اس )QS( به عنوان یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی 
بین المللی شناخته می شود که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. 
روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس از 6 شاخص در ۴ حوزه کلی 
وضعیت آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی 
جهت ارزیابی عملکرد دانشــگاه ها بهره می برد و منابع اطاعاتی مورد 
استفاده آن شامل اطاعات حاصل از نظرسنجی ها، اطاعات ارائه شده 
از سوی دانشگاه ها، اطاعات پژوهشی سال های 201۳-2017 دانشگاه ها 

در پایگاه استنادی اسکوپوس است.
نتایج رتبه بندی سال 2019 کیو اس که به تازگی منتشر شده نشان 
از حضور 6 دانشــگاه ایرانی در جمع برترین ها می دهد. صنعتی شریف 

با رتبه ۴۳2 ، دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴98 ، دانشگاه علم و 
صنعت ایران با رتبه 6۵0-601 ، دانشــگاه تهران با رتبه 7۵0-701 و 
دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه شیراز با رتبه 1000-801 در این 
رتبه بندی حاضر هســتند. دانشگاه شیراز اولین حضور خود را در رتبه 
بندی جهانی کیو اس در سال 2019 تجربه می کند و دو دانشگاه صنعتی 

شریف و صنعتی امیرکبیر نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
در سال 2018 که در واقع بررسی های سال 2017 میادی محسوب 
می شود اما در ابتدای 2018 منتشر می شود نیز دانشگاه های ایرانی در این 
رتبه بندی حضور داشتند. صنعتی شریف با رتبه ۴71-۴80 ، دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با رتبه ۵01-۵۵0، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 
۵۵1-600، دانشگاه تهران با رتبه 601-6۵0 و دانشگاه شهید بهشتی 

با رتبه 1000-801 در این رتبه بندی حاضر بودند.
کیو اس در سال 2019 تعداد دانشگاه های مورد رتبه بندی خود را 
از 9۵9 دانشگاه در سال 2018 به 1000 دانشگاه ارتقا داد و به همین 
دلیل سهم ایران از دانشگاه های برتر جهان از ۵ دانشگاه در سال گذشته 

به 6 عدد رسیده است.
موسســه تکنولوژی ماساچوســت )MIT(، دانشــگاه استنفورد، 
دانشگاه هاروارد، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، دانشگاه آکسفورد ، دانشگاه 
کمبریج، موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، امپریال کالج لندن، دانشگاه 
شیکاگو و دانشگاه کالج لندن به ترتیب 10 دانشگاه برتر جهان در رتبه 

بندی سال 2019 کیو اس شناخته شدند.
یکی از رتبه بندی های مهم دنیا در زمینه دانشــگاه ها، رتبه بندی 
جهانی تایمز است که به صورت ساانه به ارزیابی و سنجش دانشگاه ها 
در حوزه های موضوعی مختلف می پردازد. این رتبه بندی در 11 حوزه 
موضوعی کلی دانشگاه های برتر جهان را بر اساس 1۳ شاخص عملکردی 

تایمز معرفی می کند. 
این حوزه های موضوعی شامل مهندسی و فناوری )شامل مهندسی 
عمومی، مهندسی عمران، مهندســی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، 
مهندســی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی(. علوم زیستی )شامل 
علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری(، 

علوم فیزیکی )شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست 
و علوم دریایی، آمار و ریاضی( است. 

همچنین هنر و علوم انســانی )شــامل زبان، ادبیات و زبانشناسی، 
تاریخ،  فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، 
معماری(. پزشکی شــامل Other health، پزشکی و دندانپزشکی. 
اقتصاد و تجارت )شــامل اقتصاد و اقتصاد سنجی، تجارت و مدیریت، 
حسابداری و امور مالی(، علوم اجتماعی )شامل جغرافیا، جامعه شناسی، 
سیاســت و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رســانه(، علوم کامپیوتر،  

روانشناسی، آموزش و حقوق از دیگر حوزه های موضوعی است.
در رتبه بندی سال 2019 تایمز که در روزهای پایانی سال 2018 
میادی منتشر شد و در واقع ارزیابی 2018 دانشگاه ها محسوب می شود 
مشاهده می کنیم که دو دانشگاه انگلیسی آکسفورد و کمبریج رتبه های 
اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. رتبه سوم به دانشگاه استانفورد 

آمریکا اختصاص دارد.
در رتبه بندی سال 2018 تایمز که در ابتدای سال 2018 میادی 
منتشر شد و در واقع ارزیابی 2017 دانشگاه ها بود نیز با همین وضعیت 
مواجهیم که دو دانشــگاه انگلیسی آکسفورد و کمبریج رتبه های اول و 
دوم را به خود اختصاص داده اند و رتبه سوم به انستیتو فناوری کالیفرنیا 

رسیده است.
دانشــگاه های ایرانی در سال 2018 نسبت به سال 2017 تغییرات 
محسوســی در رتبه بندی جهانی تایمز داشتند. در سال 2017 که با 
گزارشی با عنوان رتبه بندی 2018 منتشر شد، 18 دانشگاه ایرانی در 

این رتبه بندی حضور داشتند.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 601–800، دانشگاه علم و صنعت 
ایران با رتبه 601–800، دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه 601–800، 
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیر طوســی با رتبه 601–800، دانشگاه 
صنعتی شــریف با رتبه 601–800، دانشگاه تبریز با رتبه 601–800، 
دانشگاه تهران با رتبه 601–800، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 

601–800 در این سال در رده بندی قرار دارند.
همچنین دانشگاه فردوسی مشــهد با رتبه 801–1000، دانشگاه 
گیان با رتبه 801–1000، دانشــگاه اصفهــان با رتبه 801–1000، 
دانشــگاه شهید بهشــتی با رتبه 801–1000، دانشگاه شیراز با رتبه 
801–1000، دانشــگاه الزهرا )س( با رتبه 1001+، دانشگاه بیرجند 
با رتبه 1001+ ، دانشــگاه یزد با رتبه 1001+، دانشگاه زنجان با رتبه 

1001+ در سال 2017 در رده بندی قرار دارند.
در ســال 2018 که گزارشــی با عنوان رتبه بندی 2019 منتشر 
شد، تعداد دانشگاه های ایرانی حاضر در این رتبه بندی به 29 دانشگاه 

افزایش یافت.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۵01–600، دانشگاه کاشان با رتبه 
۵01–600، دانشــگاه علم و صنعت ایران با رتبه 601–800، دانشگاه 
صنعتی اصفهان با رتبه 601–800، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رتبه 
601–800، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 601–800، دانشگاه صنعتی 
شــیراز با رتبه 601–800، دانشگاه تبریز با رتبه 601–800، دانشگاه 

تهران با رتبه 601–800، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 601–800.
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان با رتبه 801–1000، دانشگاه 
فردوســی مشــهد با رتبــه 801–1000، دانشــگاه گیــان با رتبه 
801–1000، دانشگاه علوم پزشکی ایران با رتبه 801–1000، دانشگاه 
اصفهان با رتبه 801–1000، دانشــگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی با 
رتبه 801–1000، دانشگاه مازندران با رتبه 801–1000، دانشگاه شهید 
بهشتی با رتبه 801–1000، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه 

801–1000، دانشگاه شیراز با رتبه 801–1000.
دانشگاه الزهرا )س( با رتبه 1001+، دانشگاه بیرجند با رتبه 1001+ 
، دانشگاه خوارزمی با رتبه 1001+، دانشگاه شهید باهنر کرمان با رتبه 
1001+، دانشگاه صنعتی شاهرود با رتبه 1001+، دانشگاه ارومیه با رتبه 
1001+، دانشگاه یزد با رتبه 1001+، دانشگاه زنجان با رتبه 1001+ در 

سال 2018 در رده بندی قرار دارند.

از میان حوزه های موضوعی نیز دانشــگاه های ایرانی در رتبه بندی 
تایمز در بین هزار دانشگاه برتر جهان قرار دارند.

در رده شــیمی 2۴ دانشگاه، در رده علوم کامپیوتر 2۴ دانشگاه، در 
رده فیزیک و نجوم 2۳ دانشــگاه، در رده آمار و ریاضیات 2۳ دانشگاه، 
در رده مهندسی عمران 2۳ دانشگاه، در رده مهندسی برق و الکترونیک 
2۳ دانشگاه، در رده مهندسی مکانیک و هوا و فضا 22 دانشگاه، در رده 
مهندســی شیمی 20 دانشگاه، در رده مدیریت و بازرگانی 20 دانشگاه 

جزء برترین ها شدند.
در رده علوم ورزشــی 19 دانشگاه، در رده آموزش 18 دانشگاه، در 
رده روانشناسی 17 دانشــگاه، در رده زمین شناسی و محیط زیست و 
علوم زمین و معدن 17 دانشگاه، در رده علوم بیولوژیکی 17 دانشگاه، 
در رده اقتصاد و اقتصاد سنجی 17 دانشگاه، در رده زبان و ادبیات و زبان 
شناسی 17 دانشگاه، در رده تاریخ و فلسفه 16 دانشگاه، در رده مهندسی 
عمومی 1۵ دانشگاه، در رده جامعه شناسی 1۵ دانشگاه، در رده حقوق 
1۵ دانشگاه، در رده جغرافیا 1۴ دانشگاه، در رده معماری 1۴ دانشگاه، 
در رده علوم سیاسی و روابط بین الملل )مطالعات توسعه( 1۳ دانشگاه، 
در رده حســابداری و امور مالی 1۳ دانشگاه، در رده علوم کشاورزی و 

جنگلداری 1۳ دانشگاه در بین برترین ها قرار گرفتند.
در رده هنر و طراحی 10 دانشــگاه، در رده علوم دامپزشــکی 10 
دانشــگاه، در رده علوم ارتباطات و رســانه 8 دانشگاه، در رده باستان 
شناســی 7 دانشگاه، در رده پزشکی و دندانپزشکی ۴ دانشگاه، در رده 

سایر علوم پزشکی ۴ دانشگاه برترین شدند.
نکتــه مورد توجــه در رتبه بنــدی تایمز این اســت که وضعیت 
دانشــگاه های ایرانی در برخی علوم مرتبط با علوم انسانی در این رتبه 
بندی بهتر از وضعیت آنها در رتبه بندی شانگهای است و این نشان دهنده 

تفاوت نظام های رتبه بندی به خروجی های دانشگاه ها است.
ایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله 
دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد 
ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در ســال 2018، دانشــگاه های دنیا 
در 9 شــاخص در قالب دو معیار کلی مرجعیت علمی و دیپلماســی 

علمی در ایدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی ها از تولیدات 
 علمی دانشــگاه ها در ســال های 201۳ الی 2016 از پایگاه اطاعاتی

 Web of Science استفاده کرده است.
معیار مرجعیت علمی )تاثیر علمی( از شاخص هایی چون مقاات 
یــک درصد برتر، مقــاات ۵ درصد برتر، مقــاات 10 درصد برتر و 
مقاات ۵0 درصد برتر بهره می گیرد. معیار دیپلماســی علمی نیز از 
شــاخص هایی چون همکاری علمی، همــکاری بین المللی، همکاری 
صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر و 
همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵000 کیلومتر استفاده 
می کند. بررسی دانشگاه های کشور در رتبه بندی ایدن حاکی از رشد 

عملکرد دانشگاه های کشور دارد.
در سال 2017 تعداد 10 دانشگاه برتر دنیا شامل دانشگاه های هاروارد 
آمریکا، تورنتو کانادا، Zhejiang چین، میشــیگان آمریکا، شانگهای 
جیاتونگ چین، جان هاپکینز آمریکا، سائوپولو برزیل، استانفورد آمریکا، 

دولتی سئول کره جنوبی، توکیو ژاپن است.
در این سال 18 دانشگاه  ایرانی شامل دانشگاه های تهران، امیرکبیر، 
علوم پزشــکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، 
علم و صنعت ایران، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، علوم پزشکی شهید 
بهشتی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، شهید بهشتی، صنعتی 
خواجه نصیر، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، گیان، علوم پزشکی شیراز 

در رده بندی معرفی شدند.
در سال 2018 این تعداد به 2۳ دانشگاه افزایش یافت. 10 دانشگاه 
برتر دنیا در ســال 2018 در رتبه بندی ایدن شــامل دانشگاه های 
هاروارد آمریکا، تورنتو کانادا، Zhejiang چین، شانگهای جیاتونگ 
چین، میشیگان آمریکا، شینهوا چین، جان هاپکینز آمریکا، سائوپولو 
برزیل، استانفورد آمریکا، دولتی سئول کره جنوبی، استانفورد آمریکا 

است.
در سال 2018 دانشگاه های تهران، امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، 
صنعتی شــریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، 
فردوسی مشهد، شــیراز، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه 
آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، 
اصفهان، گیان، کاشــان، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز، 
پرشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، بوعلی سینا همدان و شهید باهنر 

کرمان حضور یافتند.
در این رتبه بندی در رده علوم فیزیکی و مهندســی 21 دانشگاه، 
در رده علوم زمین 18 دانشــگاه، در رده بندی علوم پزشکی و زیستی 
17 دانشگاه ایرانی، در رده ریاضیات و علوم کامپیوتر 1۵ دانشگاه و در 
رده علوم انســانی یک دانشــگاه در رتبه بندی ایدن حضور دارند که 

نشان دهنده برتری علوم مهندسی در این حوزه است.
به گزارش مهر، بررســی رتبه بندی های بین المللی در سال 2018 
نشان می دهد که علوم فنی و مهندسی بیشترین میزان رشد را در میان 
دانشــگاه ها داشته اند و رده دانشگاه های ایران را در میان رتبه بندی ها 
ارتقاء می دهند. علوم فنی و مهندســی به نوعی جور همه رشــته ها را 

کشیده اند و موجب رشد دانشگاه ها در رده های کلی شده اند.
در برخــی از رده بندی ها به صــورت موضوعی با افت های کوتاهی 
مواجهیم اما در مجموع روند رو به رشد دانشگاه ها به طور مشخص در 

سال 2018 مشهود است.
همچنین توجه به عناوین دانشگاه ها نشان می دهد که دانشگاه های 
کوچک و جوان رشــد خوبی در ســال های اخیر داشته اند و در برخی 

رده بندی ها پیشروتر از سایر دانشگاه ها هستند.
توجه به این رده بندی ها جایگاه دانشگاه های ایران را در تولید علم، 
پژوهش و آموزش نشان می دهد و با توجه به ماک های این رده بندی ها، 
در صورتی که دانشــگاه های ایرانی در حوزه هایی از جمله کسب و کار، 
فناوری، اشــتغال فارغ التحصیان نیز فعالیت بیشــتری داشته باشند 
می توانند در سایر رده بندی ها نیز جایگاه خود را پیدا کنند. ناگفته نماند 
که چهار رتبه بندی وبومتریکس، کیو اس، تایمز و ایدن از مشهورترین 
رتبه بندی های دانشگاهی هستند و عاوه بر آنها رتبه بندی های دیگری 

نیز در سطح دانشگاهی وجود دارد که در این مقال نمی گنجد.



ورزشی

سرویس ورزشی-
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از برتری پرگل 
ایران در بازی با یمن عنوان داشت: اگرچه از پیروزی 
برابر یمن خوشحال هستم اما در بازی اول هیچ تیمی 

نمی تواند بگوید مدعی است.
تيــم ملي فوتبال ایران در نخســتين بازى خود در جام 
ملت هاى ٢٠١٩ دوشــنبه شب به مصاف یمن رفت و موفق 
شد این تيم را با نتيجه 5 بر صفر شكست دهد. گلهاى ایران 
را در این بازى مهدى طارمی)١٢ و ٢5(،  اشــكان دژاگه)٢۳( 
، ســردار آزمون)5۳( و سامان قدوس )٧٨( به ثمر رساندند. 
تيم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکيب عليرضا بيرانوند، 
مرتضی پورعلی گنجی، ســيد مجيد حســينی )۴۶ پژمان 
منتظرى(، رامين رضایيان، احسان حاج صفی، اميد ابراهيمی،  
اشكان دژاگه، مهدى ترابی، وحيد اميرى )۶٠ سامان قدوس(، 
مهدى طارمی)٧٠ مهدى طارمی( و ســردار آزمون به ميدان 
رفت. در پایــان بازى کارلوس کی روش ســرمربی تيم ملی 
ایران گفت: معموا در بازى هــاى اول جام ملت ها می بينيم 
که بازیكنان با استرس کار را شروع می کنند ولی خوشبختانه 
گل اول را خيلی زود زدیم و به تيم حریف فشار وارد کردیم. 
یمنی ها  اشــتباهاتی داشــتند و ما از آن استفاده کردیم. جا 
دارد به بازیكنانم تبریک بگویم و همين طور به بازیكنان یمن 
که تا آخرین لحظه براى تيمشــان جنگيدند.  سرمربی ایران 
درخصوص اینكه خيلی ها در ایران از تيم ملی انتظار قهرمانی 
دارند گفت: البته این امر طبيعی است چون توقعات هواداران 
باا است ولی برخی از افراد که این حرف ها را می زنند کسانی 
هستند که کارى براى رشد فوتبال انجام نمی دهند. کی روش 
درخصوص پيشرفت فوتبال ویتنام گفت: من ویتنام را از چند 
سال پيش می شناختم از زمانی که یكی از دوستانم سرمربی 
این تيم بود. مطمئنا این تيم خيلی خطرناک و سرعتی است 
و رشــد زیادى داشــته به خصوص که از خط دفاع به خوبی 

توپ را به خط حمله منتقل می کند.
وى در ادامه درباره اینكه تيم ایران شروع خوبی داشت 

و در قياس با اســتراليا و کره جنوبــی خيلی بهتر کار کرد، 
گفت: شروع خوب براى همه خيلی خوب است و برد هميشه 
خوشــحال کننده اســت. در بازى اول هيچ تيمی نمی تواند 
بگوید مدعی است. نتایج بازى هاى اول به تيم من و بازیكنانم 
خيلی کمک کرد که هوشــيار باشــيم. با تمرکز وارد بازى 
شــدیم و خوشحالم که برنده شدیم. ما به هيچ تيمی کارى 

نداریم و تنها کار خودمان را انجام می دهيم.
کی روش درخصوص اظهار نظر برانكو که امروز صورت 
گرفته بود و عنوان شــده بود تيم ملی چــرا نتواند عراق را 
شكست بدهد گفت: می خندد... اان باید مسائل را به اتفاقات 
خانگــی تغيير بدهيم. قبل از اینكه حرفی در این مورد بزنم 
باید دوباره به بازیكنانم تبریک بگویم و از سرمربی یمن هم 
تشكر کنم. از هواداران ایران و یمن ممنون هستم. در مورد 
این آقا باید بگویم همه او را می شناســيم! او فردى است که 

هميشه می گفت فوتبال ایران سيرک است!

وى تاکيد کرد: دقيقا در لحظاتی که ٨5 ميليون ایرانی 
براى تيمشــان دعا می کنند فردى هوشــمند و خارق العاده 
مربی عراق را تحســين می کند. کسی که در خدمت فوتبال 
ایران اســت از سرمربی حریف هوشمندانه تعریف می کند و 
با تمام تخصص و حمایتی که از تيمش دریافت کرد باز هم 
نتوانست قهرمان ليگ قهرمانان آسيا شود. حمایتی که باعث 
شد تيم هاى دیگر ضرر کنند اما او شهره است که از بازیكنان 
اوکراینی حمایت کند! بهتر اســت در این شــرایط این مرد 
باهوش را تنها بگذاریم. ســرمربی تيم ملی ایران درخصوص 
اینكه آیا فكر می کند در خط دفاع ایران مشكاتی وجود دارد 
یا خير گفت: بله ممكن است در ٩٠ دقيقه برخی مشكات 
رخ بدهد. مثا در ليگ هاى ایران و قطر اکثر تيم ها ســعی 
می کنند در ميانه ميدان چه اتفاقاتی می افتد ولی خط دفاع 

ما در ميانه زمين خط حمله حریف را کنترل کردند.
وى در پایــان درخصوص عملكرد آزمــون و طارمی و 

گلهاى این بازیكنــان گفت: مطمئنا این گل ها به اعتماد به 
نفس مهاجمان ما اضافه می کند ولی مهم ترین موضوع این 
بود کــه انتقال توپ از خط دفاع بــه هافبک و حمله ما به 

خوبی انجام شد.
تاج: هفت قدم در جام ملت ها داریم

مهدى تاج رئيس  فدراســيون فوتبال هم درباره برترى 
5 بر صفر ایران برابر یمن گفت: بازى هاى روز اول این گونه 
شــده بود که تيم هاى ضعيف تر بازى ها را می بســتند. بازى 
کره جنوبــی و فيليپين را دیدم و کره به زحمت توانســت 
حریف خود را شكســت دهد. بازى اول براى ما خوب شروع 
شــد و باید به کار خوب کی روش  اشاره کرد. کی روش مربی 
توانمندى است و هجمه هاى سنگين عليه او و تيم ملی ایجاد 
شــده بود. من دیدم که پيش بينی می کرد یمنی ها بازى را 
می بندند. همين هم بود. هفت قدم در جام ملت هاى آســيا 
داریم کــه اولی را به خوبی برداشــتيم و قدم هاى بعدى را 
محكم تر برمی داریم. همه باید اميدوار باشــيم و فدراسيون 
کارى به غير از پشتيبانی نمی تواند انجام دهد. باقی کارها با 

خدا و زحمت کادر فنی و بازیكنان است. 
بازتاب پیروزی ایران در رسانه های عربی

برترى قاطع ایــران برابر یمن بازتاب بســيارى نيز در 
رســانه هاى عربی داشت تا جایی که ااتحاد امارات تيتر زد: 
»بهترین پيروزى براى ایران«. همچنين الخبر مصر نوشت: 
»ایران یمن را پنج تایی کرد؛ خط و نشــان براى مدعيان«. 
روزنامه الراى قطر هم با تيتر»نخستين حضور یمن تلخ شد« 
نوشت: تيم   ملی فوتبال یمن در نخستين حضور خود در جام 
ملت هاى آســيا ٢٠١٩ شكست سنگينی را متحمل شد و با 
پنج گل برابر شاگردان کارلوس کی روش بازى را واگذار کرد 
تا نخستين حضور آنها در آسيا با خاطره اى تلخ به پایان رسد.

ایران در گروه چهارم مســابقات با تيم هاى عراق، یمن 
و ویتنام همگروه اســت. شاگردان کیروش در دومين بازى 
خود شــنبه هفته آینده )٢٢ دى ماه( از ســاعت ١۴:۳٠ به 

مصاف ویتنام می روند.

صحبت های کارلوس کی روش پس از برتری ایران مقابل یمن

شروع خوبی در جام ملت های آسیا داشتیم
کاری به رقبا نداریم، تمرکزمان روی تیم ملی ایران است 

خسرو هرندی اولین استاد بین المللی شطرنج ایران دارفانی را 
وداع گفت. 

خســرو هرندى از پيشكســوتان شــطرنج ایران بود که بعــد از اتمام 
فعاليت هاى خود به عنوان بازیكن، همكارى با فدراســيون شطرنج به عنوان 
مربی را آغاز کرد و در چندین دوره هم هدایت تيم ملی شــطرنج را بر عهده 

داشت. وى بامداد دیروزدرگذشت. 
هرندى در دوره فعاليت به عنــوان بازیكن، موفقيت هاى زیادى را براى 
خود و شطرنج ایران کسب کرد. او در 5 دوره المپياد شطرنج در ترکيب تيم 
ملی ایران قرار داشت.  مرحوم هرندى سال ١٩٧5 به عنوان اولين ایرانی به 
عنوان استاد بين المللی شــطرنج نائل شد. وى سال ٢٠٠٩ هم عنوان مربی 
ارشد فيده )فدراسيون جهانی شطرنج( را به دست آورد.  بسيارى از قهرمانان 
دیروز شطرنج ایران از شاگردان و دست پرورده هاى مرحوم هرندى هستند. 

سرویس ورزشی روزنامه کيهان ضایعه درگذشت مرحوم خسرو هرندى 
را به جامعه ورزش و شطرنج ایران و خانواده آن مرحوم تسليت می گوید. 

جدایی گرو و نویمایر از استقال ۵ میلیارد آب خورد!
عضو پيشين هيئت مدیره باشگاه اســتقال گفت: جدایی گرو و نویمایر از 

استقال 5 ميليارد آب خورد!
اســتقالی ها در تعطيات نيم فصل قصد داشــتند براى برگــزارى اردوى 
تدارکاتی عازم دوحه قطر شــوند اما در حالی که قرار بود یک شــنبه این هفته 
به ســمت قطر پرواز کنند، مسئوان باشگاه اســتقال به دليل مشكات مالی 
نتوانســتند بليت هواپيما براى کاروان این تيم فراهم کنند و تا دیروز )سه شنبه( 
در ایران ماندگار شده اند. پس از این که براى دومين بار در این فصل از رقابت ها، 
مشخص شد اســتقال درگير مشكات مالی اســت، پيكان انتقادات به سمت 
اسپانســر مشــترک دو باشگاه استقال و پرســپوليس رفت و گفته شد که این 
اسپانسر در پرداخت مبلغ به استقال و پرسپوليس تفاوت قائل می شود. در همين 
راستا، اکبر ملكی، عضو پيشين هيئت مدیره باشگاه استقال که در جریان امضاى 

قرارداد اسپانسرى است درباره این شایعات اظهار کرد: این که اسپانسر مشترک 
استقال و پرســپوليس در ميزان پرداختی به دو باشگاه استقال و پرسپوليس 
تفاوت می گذارد، کذب محض است. این اسپانسر به هر اندازه اى که قرار بوده به 
دو باشگاه پرداخت کند، پرداخت کرده است. حتی آن ها بيشتر از مبلغی که مقرر 
بوده به استقال پرداختی داشتند. او افزود: امسال قرار است استقال 5٠ ميليارد 
از اسپانسر دریافت کند که این 5٠ ميليارد در ۶ قسط به باشگاه پرداخت می شود.
وى با بيان این که جدایی نویمایر و گرو 5 ميليارد تومان براى استقال آب خورده 
است، افزود: آن ها مجانی از استقال جدا نشدند. یكی از دایلی که اان استقال 

در برگزارى اردو دچار مشكل شده همين موضوع است.
پرسپولیس با یوپن بلژیک بازی می کند

با اعام باشــگاه یوپن بلژیک دیدار دوستانه اى بين این تيم و پرسپوليس در 
تاریخ یک شنبه ٢۳ دى در کمپ اســپایر دوحه قطر برگزار می شود.این باشگاه 

بلژیكی که مرتضــی پورعلی گنجی را در اختيــار دارد، نمی تواند در دیدار برابر 
پرســپوليس ایران از ملی پوش ایرانی خود به دليل حضور در جام ملت هاى آسيا 
استفاده کند. پرسپوليسی ها دیروز ایران را به مقصد دوحه براى برگزارى اردوى 

تدارکاتی ترک کردند.
اعام زمان مسابقات پرسپولیس و سایپا در جام حذفی

کميته مسابقات زمان دو مسابقه از جام حذفی)یادواره آزادسازى خرمشهر( 
در فصل ٩٨-٩٧ را اعام کرد. کميته مسابقات اعام کرد: دیدار دو تيم سپيدرود 
رشــت و پرســپوليس روز ١١ بهمن ٩٧ ســاعت ١5 در ورزشگاه سردار جنگل 
شهر رشــت برگزار می شود. این مسابقه معوقه از مرحله یک هشتم جام حذفی 
اســت. دیدار اول مرحله نيمه نهایی نيز بين دو تيم داماش گيانيان و سایپا نيز 
روز دوشــنبه ٨ بهمن  ساعت ١5 در ورزشــگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار 

خواهد شد.

اخبار کوتاه از فوتبالاخبار کوتاه از فوتبال

به مناسبت سالگرد جانباز شهید »مهدی مظفری«
ایثار شیمیایی!

جانباز شــهيد، مهدى مظفرى، سال ١۳۴٢ 
در خانواده اى با درآمد متوسط و مذهبی در یكی 
از مناطق جنوب شــهر تهران متولد شد. پس از 
طی دوران تحصيل در مقطع راهنمایی، با شروع 
انقاب اسامی، جزء برادران انقابی و در مسجد 

محل جزء بسيجيان شد. 
با شــروع جنگ تحميلی، از اولين روزهاى 
جنگ به جبهه حق عليه باطل پيوست و در یكی 

از عمليات ها در غرب ایران )گيان غرب( از ناحيه پيشانی مورد اصابت ترکش 
خمپــاره قرار گرفت و پس از طی دوران نقاهت، مجددا به جبهه جنوب اعزام 

و چندین بار مجروح شد.
او در بمباران شيميایی حلبچه، ماسک خود را به صورت دختربچه اى که 
آنجا بود گذاشت و او را از مرگ نجات داد ولی خودش شيميایی شد و تا آخر 

عمر از تنگی نفس رنج می برد.
هميشه ذکر صلوات و دعاى فرج براى آقا امام زمان برلبش بود.

این جانباز گرانقدر پس از تحمل ســال ها ســختی ناشــی از مشكات 
جانبازى، در تاریخ ٩٧/٩/٢٩ به درجه رفيع شهادت نایل شد.

حدیث دشت عشق

صفحه 9
چهارشنبه ۱9 دی ۱۳9۷

۲ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰9۶

»حاوت« را »َهاِهل« نکنید!
کامران خطیبی
دوشــنبه شــب، رونمایی تيم ملی فوتبال ایران در هفدهمين دوره جام 
ملت هاى آسيا با گلباران تيم یمن همراه شد. هرچند که حریف تيم ملی ایران 
در این مسابقه محلی از اعراب نداشت و این مصاف را نمی شود محكی جدى بر 
پيكره یوزپلنگ ها دانست اما می توان بر این مورد اذعان داشت که شب خوبی 

براى فوتبال و فوتبالدوستان ایرانی رقم خورد.
 در شــرایطی که امارات ميزبــان در بازى افتتاحيه مقابل بحرین متوقف 
می شود یا استراليا با یک گل از اردن شكست می خورد یا چين و کره جنوبی 
که در اولين دیدارهایشــان حریفان را به ســختی از پيش رو برمی دارند، این 
نگرانی براى طرفداران ایران هم وجود داشت که ممكن است تيم ملی هم در 
اولين دیدارش با مشكل روبرو شود و نتواند آن چنان که باید و شاید مقابل یمن 
بدرخشــد اما چنين نشــد و ایران در گام نخست موفق شد حریفش را درهم 

بكوبد تا با این نتيجه روحيه خوبی به تيم ملی تزریق شود.
اما متاسفانه پس از پایان این بازى و مطابق بسيارى از عادت هاى غلط مان 
با رفتارهاى غير حرفه اى شيرینی این پيروزى را کم و بدون اغراق بر کام مردم 

ایران تلخ کردیم.
کارلوس کی روش ســرمربی تيــم ملی فوتبال کشــورمان در کنفرانس 
مطبوعاتی پس از بازى )طبق معمول سنوات گذشته ( بر سرمربی پرسپوليس 
تاخت و با عباراتی که در خور شأن و فرهنگ فوتبال ایران نبود برانكو را مورد 
لطــف قرار داد تا بازهم اختاف نظر )بخوانيد درگيــرى( این دو نفر وارد فاز 

جدیدى شود.
 البته سرمربی پرسپوليس با توجه به چنين حساسيت هایی که پيرامون 
روابــط بين او و کارلوس کی روش هســت باید کمی بيشــتر مدارا می کرد و 
بــه اظهار نظرهایی از ایــن قبيل نمی پرداخت. اما جــان کام این که تا چه 
زمانی باید منتظر این رفتارهاى کودکانه از جانب این دو نفر باشــيم ؟ آیا از 
درگيــرى بين کارلوس کی روش و برانكــو ایوانكوویچ چه چيزى عاید فوتبال 
ایران می شــود ؟ این رفتارها و عكس العمل ها در زمانی که مهمترین مسابقات 
فوتبال آســيا در این قاره کهن در جریان اســت و ما در حسرت قهرمانی ۴۳ 
سال اســت که می سوزیم به جز ضربه زدن به اعتبار ایران و ایرانی چه پيامد 

دیگرى خواهد داشت ؟
قطعا دستاوردهاى فنی کارلوس کی روش و برانكو ایوانكوویچ براى فوتبال 
ایران بر هيچ منتقد منصفی پوشــيده نيســت ولی این شائبه برایمان مطرح 
می شــود که خدماتی که این مربيان براى فوتبال کشورمان انجام داده اند باید 
»چماق«ى باشد بر سرمان تا هرچه دیدیم و شنيدیم دم نزنيم، انتقاد نكنيم، 

پيشنهاد ندهيم و ... چرا که ممكن است به مذاق آقایان خوش نياید.
مگر اصلی ترین شــعار فيفا football for hope ) فوتبال براى اميد ( نيست ؟ 
آیا واقعا این شــعار فيفا در فوتبال ما جارى و ســارى اســت ؟ واقعا از فوتبال 
لذت می بریم یا اینكه فقط به فكر نتيجه و حواشــی هستيم؟! تا کی باید این 

رفتارهاى غيرحرفه اى و آسيب رسان را تحمل کنيم ؟!
البته ما، یعنی رســانه به عنوان پرسشــگر اذهان عمومی وظيفه داریم تا 
این نكات را به گوش ناشــنواى مسئولين ذیربط برســانيم ولی واقعا در این 
ماجرا نقش متوليان ورزش و فوتبال چيست و تا چه زمانی قصد دارند موضع 
ســكوت اختيار کنند و با این روش مدیریت کنند. در این چند ساعتی که از 
بازى تيم ملی کشورمان مقابل یمن گذشــته بارها از جانب فوتبالدوستان با 
اعتراضاتی مواجه بودیم که چرا باید چنين اتمســفر مســمومی بر فوتبال ما 
حاکم باشــد؛ برخی هم می گفتند اگر فوتبال این است؛ این فوتبالی که قرار 

باشد به شخصيت مان توهين شود را نمی خواهيم و...
آقایان مسئول لطفا قبل از این که دیر بشود به فكر چاره باشيد. همان طور 
که بارها و شاید سال ها کيهان در همين صفحه بر این موضوع تاکيد داشته که 

باید دنبال معلول ها بود نه علت ها ....

*تمرین تيم ملی فوتبال ایران ظهر دیروز از ســاعت ١٢ در زمين شماره 
دو مجموعه ورزشی کریكت شهر ابوظبی برگزار شد. بازیكنانی که روز دوشنبه 
در ترکيــب اصلی تيم مقابل یمن به ميدان رفته بودند، دیروز در هتل ماندند 
و ریــكاورى کردند. البته عليرضا بيرانوند در همــراه دیگر بازیكنان به زمين 
کریكت آمد تا تمرین کند.مســعود شــجاعی که روز دوشنبه بازى نكرده بود 

دیروز غایب بود.
*مهدى طارمی با دبل در بازى برابر یمن شــمار گل هاى ملی خود را به 
عدد ١5 رساند.همين دو گل نيز کافی بود تا مهدى طارمی ١5 گله شود و در 
رده ١٠ برترین گلزنان تاریخ تيم ملی فوتبال ایران در کنار حميد علی دوستی 
قــرار گيرد. طارمی هم چنين با دو گل زده در کنار ســونيل چترى هندى به 
صورت مشــترک در صدر جدول گلزنان جام ملت هاى آسيا قرار دارد.سردار 
آزمون با ٢5 گل و کریم انصارى فرد با ١٨ گل زده در ترکيب ایران جلوتر از 

طارمی قرار دارند.
*روزنامه سان انگليس فاش کرد تيم ملی فوتبال قطر به دنبال به خدمت 
گرفتن آرســن ونگر براى جام جهانی ٢٠٢٢ اســت. آرسن ونگر از زمانی که 
آرسنال را ترک کرده است بدون تيم بوده ولی این مربی تاکيد کرده است که 
بازنشست شده است و در صورت دریافت پيشنهادى خوب، به دنياى مربيگرى 
باز خواهد گشــت.این مربی گفته است بعد از جام جهانی پيشنهاد تيم ملی 
فوتبال ژاپن را رد کرده اســت و اخيرا نيز ميان ایتاليا به دنبال او بوده است. 
با این حال قطر ميزبان جام جهانی ٢٠٢٢ در حالی به دنبال حضور این مربی 
در کشورشــان هستند که ونگر سابقه مربيگرى در رده ملی را ندارد ولی قطر 
اميدوار اســت براى جام جهانی ٢٠٢٢ این مربی را روى نيمكت خود داشته 
باشد.هدایت تيم ملی فوتبال قطر را اخيرا فليكس سانچس سرمربی سابق تيم 
بارســلونا B بر عهده دارد. عنابی ها بعد از حــذف از مرحله گروهی جام خليج 
)فارس(، در انتخابی جام جهانی روســيه نيز نتایج خوبی به دست نياوردند تا 

نتایج ضعيف این تيم با هدایت این مربی اسپانيایی ادامه داشته باشد.
*هافبک مهاجــم تيم ملی دیروز با کاروان ایــران خداحافظی کرد و به 
شارلوا در اسپانيا پيوست. علی قلی زاده بازیكن تيم ملی که صبح دیروز، امارات 
را به مقصد اســپانيا و با هدف پيوســتن به باشگاهش که در اسپانيا اردو دارد 
ترک کرد، گفت: پس از جام جهانی تمام تاشم را به کار بستم تا بتوانم توجه 
آقاى کی روش را جلب کنم اما با یک بدشانســی روبه رو شدم و تمام مدت که 
اینجا بودم بيشــترین توجه به من شــد تا بتوانم به مسابقات برسم و قسمتم 
حضور در این مســابقات نبود.وى افزود: اميدوارم تيم ملی بعد از ساليان دراز 
ایــن امر مهم را محقق کند و قهرمان بشــود. من هم تمام وجودم همراه تيم 

خواهد بود و دعا می کنم که تيم موفق شود.
مارکار آقاجانيان مربی ایرانی تيم ملی درباره تعویض مجيد حســينی در 
بين دو نيمه دیدار با یمن گفت: او مشكل خاصی نداشت. یک مشكل جزئی از 

قبل داشت که نخواستيم مصدوميتش تشدید شود.
* ميلوان رایواچ ســرمربی صربستانی تيم ملی فوتبال تایلند روز دوشنبه 
از ســمت خود برکنار شد اما اتفاق عجيبی بعد از برکنارى این مربی رخ داد. 
رایواچ که انتظار نداشت بعد از اولين بازى از سمت خود برکنار شود با برخورد 
سرد مسئوان و همراهان تيم ملی فوتبال تایلند رو به رو شد تا جایی که این 
مربی در نهایت با یک تاکسی از مقابل هتل اردوى تيم ملی کشورش را ترک 
کرد. نكته جالب تر این اســت که تيم ملی تایلند در هتلی اقامت دارد که تيم 
ملی فوتبال ایران هم در همان هتل)پارک روتانا( مســتقر است و مربی اهل 

اسلوونی با بدترین بدرقه راهی دبی شد تا به کشورش برگردد.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

ضربه آزاد

برنامه بازی های مرحله گروهی
چهارشنبه۱۹ دی ۱۳۹۷ 

* ژاپن............................ترکمنستان)ساعت ١۴:۳٠-ورزشگاه آل نهيان ابوظبی(
* ازبكستان.....................................................عمان)ساعت ١٧ - ورزشگاه شارجه(
* قطر........................................... لبنان )ساعت ١٩:۳٠-ورزشگاه هزاع بن زاید(

پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ 
* بحرین.................................... تایلند)ساعت ١۴:۳٠- ورزشگاه آل مكتوم دبی(
* اردن.......................................... سوریه )ساعت ١٧ - ورزشگاه خليفه بن زاید(
* هند..............................................امارات)ساعت ١٩:۳٠- ورزشگاه زاید ابوظبی(

جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷ 
* استراليا............................فلسطين)ساعت ١۴:۳٠- ورزشگاه مكتوم بن راشد(
* فيليپين.............................چين)ساعت ١٧ - ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(
* قرقيزستان......................کره جنوبی)ساعت ١٩:۳٠- ورزشگاه هزاع بن زاید(

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: فرصت پرداختن به حاشــیه را ندارم چون کار در ورزش زیاد است و در 
اساسنامه کمیته ملی المپیک هم بیشتر تکمیل داریم تا تغییر. 

سيدرضا صالحی اميرى در مورد حاشيه هاى اخير پيرامون مجمع کميته ملی المپيک و اساسنامه نيز گفت: از روز اول 
که کار را شروع کردم تصميم گرفتم وارد حاشيه نشوم اما برخی جاده مستقيم را دوست ندارند و می خواهند در حاشيه 
حرکت کنند. من عاقه اى به حاشيه ندارم چون کار در ورزش و وزارت ورزش و کميته ملی المپيک زیاد است و فرصت 

پرداختن به حاشيه را نداریم.
او ادامه داد: برگزارى مجمع عمومی یک حرکت قانونی اســت که ٢5 دى انجام می شود و تغييرى صورت نمی گيرد. 
اساسنامه نيز مانند لباس بر تن ساختار است وحی نيست که قابل تغيير نباشد و در آن ما بيشتر تكميل داریم تا تغيير. 
یک مورد انتخاب دبيرکل و خزانه دار به پيشنهاد رئيس  و تایيد آن توسط هيئت اجرایی یا مجمع را داریم. این هم مسئله اى 
است که ١٨٠ کشور در دنيا همين کار را می کنند و مسير کاما قانونی است. همچنين اختيارات رئيس  و سرپرست کاروان 

هم تكميل می شود در نهایت هم اساسنامه روى سایت قرار می دهيم.
صالحی اميرى در مورد حل نشدن مشكل حدادى و کيهانی نيزگفت: جلساتی داریم به نتيجه رسيدیم اعام می کنم. 
او در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینكه صحبتی با حدادى مبنی بر اینكه تا به نتيجه رسيدن انتقاد نكند نداشته است، 

تصریح کرد: هر کسی اختيار خودش را دارد ولی اگر ما به نتيجه رسيدیم، اعام می کنم.

رئیس کمیته ملی المپیک: در اساسنامه بیشتر تکمیل داریم تا تغییر 

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روسیه شرکت نمی کنیم.
غامرضا محمدى با بيان این مطلب افزود: پس از دعوت فدراسيون کشتی روسيه از ایران براى شرکت در رقابت هاى 
جام جهانی ٢٠١٩، این موضوع را از ابعاد مختلف با اعضاى کادر فنی تيم ملی بررســی کردیم. پس از پنج تيمی شــدن 
رقابت هاى جام جهانی در کميسيون فنی اتحادیه جهانی، این مسابقات را به صورت کامل از برنامه فنی خود خارج کردیم 
و با توجه به فاصله این رقابت ها تا مســابقات آسيایی چين شــرکت در رقابت  هاى بين المللی دانكلوف بلغارستان از نظر 
فنی بيشتر به نفع ما است. محمدى تصریح کرد: قصد داریم با تعدادى از نفرات شاخص خود در مسابقات بين المللی جام 
دانكلوف بلغارستان که از رقابت هاى رنكينگ سيستم اتحادیه جهانی است و کسب امتياز درآن ها براى حضور در مسابقات 

جهانی مهم است، شرکت کنيم و عاوه بر آن در جام بين المللی تختی نيز اکثر نفرات شاخص ما به ميدان می روند.
وى تأکيد کرد: با توجه به حضور در رقابت هاى جام تختی و جام دانكلوف و زمان جام جهانی تا مســابقات آســيایی، 
شرکت در این رقابت ها از نظر فنی به نفع ما نيست و از سوى دیگر به دليل برگزارى رقابت هاى انتخابی تيم ملی جوانان 

در همان زمان نمی توانستيم با تيم جوانان هم در مسابقات جام جهانی شرکت کنيم.

غیبت ایران در جام جهانی کشتی آزاد
ایران می تواند با دو نماینده در مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شرکت داشته باشد اما وضعیت 

تیم ها و حتی مدافع عنوان قهرمانی برای این رقابت ها مشخص نیست.
هر سال با برگزارى مسابقات باشگاهی بسكتبال در منطقه غرب آسيا، دو نماینده این منطقه براى حضور در مسابقات 
باشــگاه هاى آسيا مشخص می شوند. سهميه بســكتبال ایران براى دوره جدید این رقابت ها دو تيم است اما عدم فعاليت 
قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته ليگ برتر، ابهام در وضعيت نمایندگان ایران براى اعزام به این رقابت ها را موجب شده 
است. به طور معمول قهرمان و نایب قهرمان ليگ برتر نمایندگان اعزامی بسكتبال ایران به مسابقات باشگاهی غرب آسيا 
هستند این در حالی است که شهردارى تبریز و مهرام تهران که سال گذشته عنوان هاى اول و دوم ليگ برتر را از آن خود 

کردند در فصل جارى این رقابت ها حضور ندارند.
غيبت این دو تيم، فرصت را در اختيار دیگر تيم ها گذاشــته تا از ســهميه ایران براى حضور در مسابقات باشگاه هاى 
غرب آسيا استفاده کنند. در این ميان اولویت با تيم هاى پتروشيمی بندرامام و صنعت نفت آبادان است که سال گذشته 

به ترتيب جایگاه هاى سوم و چهارم ليگ برتر را از آن خود کردند.

وضعیت نامشخص نمایندگان ایران برای بسکتبال باشگاهی غرب آسیا 

معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان از 
عملکرد و رفتار جوانمردانه آرین غامی در مسابقات 

بین المللی ریلتون سوئد تقدیر کرد.
صبح دیروز آریــن غامی به همراه پهلــوان زاده رئيس 
 فدراســيون شطرنج در وزارت ورزش و جوانان حاضر شد و با 
محمدرضا داورزنی دیدار و گفت و گو کرد.در این دیدار معاون 
ورزش قهرمانــی وزارت ورزش از عملكرد و اقدام جوانمردانه 
آرین غامی در مســابقات شــطرنج بين المللی ریلتون سوئد 
تقدیر و تشــكر کرد. در این دیدار احمدى سرپرست معاونت 

فرهنگی و همگانی وزارت ورزش نيز حضور داشــت. غامی دور هفتم بخش برق آســاى این مسابقات به حریفی از رژیم 
 اشغالگر قدس برخورد ولی حاضر به مسابقه با او نشد تا از سكوى اولی باز ماند. اگرچه انصراف از رویارویی با نماینده رژیم 
صهيونيستی، آرین را از سكوى قهرمانی و پاداش دارى مناسب دور کرد ولی شطرنج باز ایرانی در اقدامی جوانمردانه دفاع 
از مردم مظلوم فلســطين را به قهرمانی ترجيح داد.  ازم به یادآورى اســت که آرین غامی شطرنج باز نوجوان کشورمان 

دیروز براى شرکت در یكی از رقابت هاى ارمنستان عازم این کشور شد.

تقدیر معاون وزیر ورزش از شطرنج باز نوجوان ایران

اولین استاد بین المللی شطرنج ایران درگذشت 

شرکت تعاونی و خدمات مهندسی ایمنی کارکنان 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی دعوت می شود که در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
که راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/10/30 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان آزادی نبش 

خیابان شادمهر پاک 1 طبقه 2 تشکیل می گردد حضور بهم  رسانند.
توجه: در صورتیکه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق  حضور یابند می توانند اســتفاده از حق 
خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام ااختیار واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی 
هر عضو حداکثر ســه رای و هر شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود ازم به ذکر است تایید نماینده 
تام ااختیار با تایید بازرس تعاونی و تایید رئیس هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 5 روز از انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دســت داشتن 
مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز 
هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه نمایندگی مربوط توســط مقام مذکور تایید تا برگه 

ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن 

اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

محمود مقاری- رئیس هیئت مدیره- طرح و تصویب آدرس جدید شرکت

آگهی تغییرات شرکت روستایی ناصر 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 888 و 

شناسه ملی ۱۰8۶۱9۳۳8۲۲
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/8/24 و تائیدیه شماره 
201463 مورخ 205/18/111/184/1463 مورخ 1397/8/28 اداره تعاون 
روستایی شهرستان بوئین زهرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقایان علیرضا 
نوروزی مهدی آبادی کد ملی 5099830870 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
ســیدجلیل حسینی کد ملی 5099337856 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، نیت شهســواری کد ملی 5599414396 به ســمت منشی هیئت 
مدیره و حســن بگلری کد ملی 4310080839 به سمت مدیرعامل برای 
مدت باقیمانده تصدی سمت هیئت مدیره تعیین گردیدند 2. کلیه چک ها و 
قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا 
قســمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره 
به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب 
هیئت مدیره بــا امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شــرکت 
معتبر خواهد بود. اوراق عادی شــرکت فقط با امضــای مدیرعامل صادر 
خواهد شد مگر مراســات هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره 

صورت خواهد گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان

شناسه آگهی: 340021

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
خانه مطبوعات استان قزوین به شماره 
ثبت  ۱۰۳9۶و شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۰۴889

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/9/4 و تائیدیه شماره 
9720260/ق مــورخ 0/10 97/1 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی اله حسین زاده 
با کد ملی 5098970679 به ســمت رئیــس هیئت مدیره و آقای 
امیر رجبی با کد ملی 4323545347 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره و آقای احمد مؤبدی با کد ملی 4323590806 به ســمت 
منشــی هیئت مدیره و آقای رضا اوادی با کد ملی4324263711 
بــه عنوان عضو هیئت مدیره و آقــای علی علیمحمدی با کد ملی 
5909460781 بــه عنوان عضو اصلی هیئــت مدیره و مدیرعامل 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور شــرکت پس از 
تصویب هیئت مدیره به امضاء آقای )علی علیمحمدی( مدیرعامل 
به اتفاق آقای )ولی اله حســین زاده( سمت رئیس هیئت مدیره و در 
صــورت غیبت رئیس هیئت مدیره به امضاء آقای امیر رجبی )نایب 
رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. در مورد 
اسناد عادی شرکت به امضاء آقای علی علیمحمدی )مدیرعامل( و 

مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت  شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی )340017(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
خانه مطبوعات استان قزوین به شماره 
ثبت ۱۰۳9۶ و شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۰۴889

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول مورخ 1397/9/1 و تائیدیه شــماره 9720260/ق 
مــورخ 1397/10/10 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
شهرســتان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان امیر 
رجبی کد ملی 4323545347 - ولی اله حســین زاده کد ملی 
5098970679 - احمد مؤبدی کدملی 4323590806 - رضا 
اوادی کــد ملی 4324263711 - علی علیمحمدی کد ملی 
5909460781 به ســمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای 
عباس جهانفر کد ملی 3961688044 و محســن عبدالهی ها 
کد ملی 4321547474 به ســمت اعضــاء علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند. 2- خانم زینب 
محبی کد ملی 4324439036 به ســمت بازرس اصلی خانم 
عاطفه مشایخ موینی کد ملی 4323515227 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت  شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی )340019(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
خانه مطبوعات استان قزوین به شماره 
ثبت ۱۰۳9۶ و شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۰۴889 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول مورخ 1397/9/1 و تائیدیه شماره 9720260/ق 
مورخ 1397/10/10 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت 

فعالیت تعاونی تا تاریخ 1402/5/1 تمدید گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی: )340018(

آگهی تغییرات شرکت پرشین طب آرش 
)سهامی خاص( به شماره ثبت

 ۱۴۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲8۵۱۵
به موجب نامه شماره 95/183812 مورخه 1395/9/13 و به موجب 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/5 مرکز اصلی شــرکت 
پرشین طب آرش )ســهامی خاص( به شماره ثبت 307071 واحد 
ثبتی تهران به نشــانی استان قزوین - شــهرک صنعتی کاسپین، 
میدان صنعت، خیابان صنعت، صنعت چهارم، پاک 2 کدپســتی: 
3445181974 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح 
مذکــور اصاح گردید که در این اداره در تاریخ 1395/9/24 تحت 
شماره 14432 به ثبت رسید و جهت اطاع عموم آگهی می گردد.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی )340020(

برگ سبز، سند کمپانی و کارت سوخت یک دستگاه کامیونت باری فلزی 
سیستم ایســوزو تیپ NKR55 به رنگ سفید روغنی مدل 1388 به 
  NAGNKR55E08809097 شماره موتور 721991 شماره شاسی
به شــماره انتظامــی        521 ع 84 به نام شــرکت بهمن لیزینگ 
)ســهامی خاص( به شــماره ثبت 195889 محل ثبت تهران و به نام 

نماینده آقای داود آبائی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایران 
۳۳

به   111SX شناســنامه ســواری هاچ بــک 
شــماره موتور 4811062 و به شماره شاسی 
NAS431100C5729926 به نام محمدرضا 
زارع مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

       دادنامه
پرونده کاسه 9709986195900398 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز )21 حقوقی سابق( 

تصمیم نهایی شماره 9709976195901222
خواهان: آقای مدیریت بانک ســپه استان خوزستان با مدیریت سعید منصوریان طبائی با وکالت خانم شیما 
ســامی فرزند یعقوب به نشانی استان خوزســتان- شهرستان اهواز- شــهر اهواز- طالقانی بین مسلم و 

شریعتی پاک 251 
خوانــدگان: 1- آقای علیرضا غفــاری فرزند عبدالکرم 2- خانم ســیده زهرا عالــم زاده رامهرمزی فرزند 
سیدعباس همگی به نشانی استان خوزســتان- شهرستان اهواز- اهواز- یوسفی خیابان کافی بین اندرزگو 
و جراح زاده پاک 3 510- آقای عظیم ســلطانی فرزند عبدالزهرا به نشــانی استان خوزستان- شهرستان 

اهواز- اهواز- زرگان شهرک شهدا خیابان 5 پاک 7
خواسته : مطالبه وجه بابت...

)رای دادگاه(
در خصوص دعوی مدیریت بانک سپه استان خوزستان با وکالت خانم شیما سامی به طرفیت 1- سیده زهرا 
عالم زاده رامهرمزی فرزند ســیدعباس 2- عظیم سلطانی فرزند عبدالزهرا 3- علیرضا غفاری فرزند عبدالکریم 
به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 569/210/724 ریال به انضمام خســارات دادرسی بدین توضیح که خواهان 
دعوی اعام نموده که به موجب قرارداد فروش اقساطی مبلغ 569/210/724 ریال بابت اصل وام و متفرعات 
آن از خواندگان طلبکار بوده و خواندگان ردیف دوم الی سوم نیز متضامنا به عنوان متعهدین قرارداد موصوف 
را امضــاء نموده اند، از دادگاه تقاضای صدور حکم  به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت جریمه روزانه مبلغ 
368/425 ریال از تاریخ 1397/2/3 تا زمان صدور و اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
مطالبــه نموده اند. دادگاه با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم در عقود و معامات به موجب ماده 220 قانون 
مدنی »عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شــده است ملزم می نماید بلکه متعاملین 
به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شــود ملزم می باشند« 
نظر به اینکه رابطه حقوقی فیمابین طرفین، قرارداد فروش اقســاطی با تعهد شخص ثالث بوده و شرط ضمن 
عقد منعقده دالت بر مســئولیت تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث گردیده و از جمله شروط صحیحه 
نســبت به خریدار و اشــخاص ثالث تلقی گردیده و تعهدات فرعی ضمن عقد اصلی محسوب گردیده و نظر 
به اینکه مســئولیت متعهدین نســبت به انجام تعهد به نحو تضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون تجارت 
مصــوب 1311/02/13 نظر به اینکه به موجب قرارداد خصوصی ضمانت تضامنی می باشــد طلبکار می تواند 
بــه ضامن و مدیون اصلی مجتمعًا رجوع کــرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای 
تمــام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. دادگاه با احراز رابطه قراردادی فیمابین طرفین و احراز مســئولیت 
تضامنی متعهدین به عنوان شــخص ثالث بااستصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان از حیث اصل و مفروعات و 
به موجب قرارداد از حیث خســارت تأخیر تأدیه؛ به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مصوب 1379/1/21 
که به موجب آن در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار 
خواهد شد، دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 
183- 190- 191- 219- 220 و 223 قانــون مدنــی و ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 و مواد 
198- 515- 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 حکم به محکومیت خواندگان دعوی 
منفرداًً و متضامناً به پرداخت مبلغ 569/210/724 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 18/962/375 
ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و نیز سود روزانه به مبلغ 368/425 
ریال از تاریخ 1397/2/3 لغایت صدور و اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. همچنین خواهان 
دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه می باشد. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت زمان بیســت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف 

مدت زمان بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.
مدیردفتر شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز )۲۱ حقوقی سابق(

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷6۱۹5۹۰۱۲۲۲
شماره پرونده: ۹۷۰۹۹86۱۹5۹۰۰۳۹8

شماره بایگانی شعبه: ۹۷۰5۹5

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در 
نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق ســامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1- پــروژه اجــرای پیــاده راه تاریخی محلــه آغه زمان 
ســنندج و ســاختمان های مجــاور آن با مبلــغ برآورد 
37/411/727/268 ریال در شهرستان سنندج با فهرست 

بها ابنیه 97
را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد و ازم اســت مناقصه گران در صــورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت 
اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس: کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل راه 

و شهرسازی استان کردستان
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از 

نشر آگهی
برنده  به عهــده  هزینه چاپ کلیــه آگهی ها 

مناقصه می باشد.

فراخوان 
وزارت راه و شهرسازیمناقصه عمومی

اداره کل راه و شهرسازی 
استان کردستان



سرقت از تریلرها 
تبریــز – خبرنگار کیهان: بار تریلرهــای صادراتی که اطراف گمرک تبریز 
مجبورند شــب را تا صبح پارک کنند تا فعالیت گمرک آغاز شــود و کار خود 
را انجام دهند، مورد ســرقت قرار می گیرد.بنا به گزارشــات رسیده سارقان با 
اســتفاده از ابزار برنده چادر این خودروها را شــکافته و بخشی از بار آنها را به 

سرقت می برند.
قاچاق دارو

اصفهان – خبرنگار کیهان : رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان از کشــف یک محموله دارو و مکمل خارجی قاچاق این شهر خبر داد. 
سرهنگ »سعید سلیمیان« اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاا و 
ارز پلیس آگاهي استان اصفهان در ادامه برنامه هاي مقابله ای خود با قاچاقچیان 
کاا، طرح بازرسی از انبارهای حاشیه شهر را اجرایی کردند.رئیس پلیس آگاهي 
فرماندهي انتظامي استان خاطر نشــان کرد: در نتیجه اجرای این طرح تعداد 
217 کیســه دارو و مکمل دامپزشکی خارجی از یک انبار کشف شد.وی ارزش 

محموله کشف شده را یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعام کرد.
واژگونی خودرو

ساری - خبرنگار کیهان : رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از وقوع 
سانحه واژگونی خودرو در محور »بهنمیر- بابلسر« خبر داد. سرهنگ »علیرضا 
قدمی«، اظهار داشــت: ماموران با حضور در محل حادثه در بررسی های اولیه 
دریافتند، یک دســتگاه خودرو سواری 206 ســفید رنگ به علت نامعلومی از 
مســیر خود منحرف و پس از برخورد با لوله کنار جاده واژگون شد.وی با اشاره 
به اینکه بر اثر این حادثه راننده خودرو ودو سرنشــین 20 ســاله بر اثر شدت 
جراحات وارده در دم جان باختند، خاطر نشان کرد: با حضور کارشناسان پلیس 

راه علت تصادف در دست بررسی است.
سارقان احشام

قزویــن – خبرنگار کیهان : فرمانــده انتظامی شهرســتان بوئین زهرا از 
دستگیري سارقان احشام در شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین علیان نژادی 
افزود: ماموران موفق به شناسایی هفت نفر از سارقان سابقه دار شدند  و در یک 
عملیات غافلگیرانه آنها را دســتگیر کردند.وی اشافه کرد: در بازجویی متهمان 
جمعا به سرقت 280 راس گوسفند اعتراف کردند. سرهنگ علیان نژادی با اشاره 
به اارزش  5 میلیارد و600 میلیون ریالی دام ســرقتی  برابر اعام کارشناسان.
تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی  و با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.
کشف مواد مخدر

 شــهر قدس – فارس: دادستان عمومی و انقاب شهرستان قدس از کشف 
تریاک دراین شهرســتان خبر داد.مجید کاویانی اظهار داشت: با انجام اقدامات 
اطاعاتی، میزان 780 کیلوگرم تریاک که از اســتان های مرزی کشور به غرب 
استان تهران منتقل شده بود شناســایی، کشف و ضبط شد.وی افزود: پس از 
شناســایی محل دپو مواد مخدر، یک دستگاه کامیون و یک دستگاه پژو 206 
حامل مواد مخدر توقیف و مواد مخدر پیش از توزیع کشف شد.وی خاطرنشان 

کرد: در این خصوص شش متهم دستگیر شدند.
قاچاق انسان 

کرمان – خبرگزاری صدا و سیما : فرمانده پلیس راه بم – زاهدان ، گفت : 
برخورد یک دســتگاه پژه 405 حامل افاغنه غیر مجاز به کشور با یک دستگاه 
کامیون شنبه شب ســه تن کشته و 9 نفر مجروح شدند.سرگرد ما حسینی، 
افــزود: علت حادثه حرکت خاف جهت خودروی حامل افاغنه در محور بم به 
ســمت کرمان ، بود. معاون اورژانس  115 بم هــم گفت: 9 نفر مصدوم  با دو 
دســتگاه آ مبوانس و یک دستگاه اتوبوس آمبوانس به بیمارستان پاستور بم 
اعزام شدند.علی پور افزود : دو نفر از مصدومان به علت وخیم بودن حالشان به 

کرمان اعزام شدند.
کشف هرویین 

زاهدان – خبرگزاری صدا و سیما : جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و 
بلوچستان از کشف 511 کیلوگرم هروئین در زاهدان خبر داد.سرتیپ طاهری 
گفــت: مأموران انتظامی زاهدان با اشــراف اطاعاتي به ســرنخ هایي از قاچاق 
محموله ســنگین مواد مخدر از مناطق مرزی به شــهر زاهدان دست یافتند.

وی افزود : ماموران موفق شــدند منزلی را در یکی از خیابانهای حاشــیه شهر 
زاهدان که ســوداگران مرگ از آن به عنوان محل نگهداری مواد مخدر استفاده 
می کردند، شناســایی کنند.جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان 
گفت: در بازرســی از این منزل کــه قاچاقچیان از محل گریخته بودند، عاوه بر 
بیش از 511 کیلوگرم هرویین، یک خودروی پژو 405 نیز کشف و ضبط شد. 

بخشش در پای چوبه دار 
بجنورد – خبرگزاری صدا و ســیما : عفو اولیــای دم، قاتل را از پای چوبه 
دار بازگرداند.با تاش کمیته صلح و سازش زندان، معتمدان محلی و مسئوان 
قضایی خراسان شمالی،  مرد 47ساله محکوم به قصاص نفس، با بخشش اولیای 
دم در آخرین دقایق، به زندگی بازگشــت.این فرد پس از تحمل هشــت سال 
حبس در زندان مرکزی بجنورد و تأیید حکم قصاص در دیوانعالی کشــور، در 

یک قدمی چوبه دار قرار داشت.
تلف شدن 9400 جوجه 

بیرجند – ایرنا : مدیرکل دامپزشــکی خراســان جنوبی گفت: بر اثر قطع 
ناگهانی برق در یکی از مرغداری های شهرســتان بشرویه 9 هزار و 400 قطعه 
جوجه 40 روزه تلف شدند. محمد اصغرزاده افزود: این مرغداری دارای دو سالن 
با ظرفیت 20 هزار قطعه جوجه است که به دلیل مشکل فنی در سیستم موتور 
برق، جوجه های یک سالن به طور کامل تلف شدند. وی اظهار داشت: دوروز تا 
پایان دوره این مرغداری باقی مانده و جوجه ها برای ارســال به کشتارگاه آماده 
بودند که دچار تلفات شدند. مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی میزان خسارت 

وارده به این مرغداری را حدود 200 میلیون تومان عنوان کرد. 
 دستگیری کاهبردار

کرج – ایرنا : سرپرســت پلیس اگاهی البرز از دستگیری دو متهم با 500 
میلیارد ریال کاهبرداری در این اســتان خبر داد. سرهنگ محمد نادر بیگی، 
افزود: در پی وصول یک فقره شــکایت مبنی بــر اینکه فردی با هدف تحویل 
خودرو از شهروندان مبالغی را دریافت کرده اما در زمان مقرر خودروها را تحویل 
نــداده موضوع به صورت ویژه در دســتور کار قرارگرفــت.وی اضافه کرد: پس 
از کارهای اطاعاتی پلیس و شــکایت بیشتر شــهروندان متهم اصلی در یک 
عملیات غافلگیرانه در یکی از شهرستان های استان البرز دستگیر شد.نادر بیگی 
افــزود: متهم اصلی در بازجویی ها به جــرم خود مبنی بر کاهبرداری از مردم 
اعتراف کرد و اذعان داشــت که تاکنون از 400 نفر به مبلغ 500 میلیاردریال 

کاهبرداری کرده است.
قاچاق کاا

سرویس شهرستانها : فرمانده انتظامي استان هرمزگان از کشف انواع کااي 
قاچاق در استان خبر داد. سرهنگ »عباسعلی بهدانی فرد«، گفت: مأموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز پلیس آگاهي استان موفق شدند ، 68 دستگاه خودرو 
سبک و سنگین و یک فروند شــنارو حامل کااي قاچاق را شناسایي و توقیف 
کنند.وي افزود: در مجموع ســه میلیون و410 هزار نخ انواع سیگار، سه هزار و 
23 دســتگاه لوازم خانگی، 94 عدد قطعات خودرویی ، 125 هزار لیتر سوخت، 
دوهزار و660 ثوب البســه ، 810 متر پارچه ، 4هزار و 912 و... قاچاق کشــف 
شد.ســرهنگ بهدانی فرد، ارزش کااهاي کشف شده بنا به نظر کارشناسان را 
62 میلیــارد و 470 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه 100 متهم 
فعال در قاچاق کاا نیز دســتگیر که برای انجام مراحل قانوني به مراجع قضائی 

استان معرفي شدند.
کشف قطعات خودرو

زاهدان – خبرگزاری صدا و سیما : فرمانده انتظامي سراوان از کشف قطعات 
لوازم یدکي خودروی قاچاق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ احمد آذرکیش 
گفت: ماموران پلیس ، حین کنترل خودروهاي عبوري در محورهای مواصاتی 
شهرســتان به یک دستگاه خودرو تویوتا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افــزود : پلیس پس از بازرســي از این خودرو تعداد 297 قطعه لوازم یدکي 
خودروی قاچاق فاقد اسناد و مدارک گمرکي کشف کرد.فرمانده انتظامی سراوان 
با اشاره به اینکه ارزش ریالی کااهای کشف شده 180 میلیون ریال برآورد شد 

ه است گفت : راننده خودرو پس از تشکیل پرونده روانه مراجع قضائی شد.

صفحه 10
چهار شنبه 1۹ دی 1۳۹۷

۲ جمادی ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹۶
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

پلیــس هنگ کنگ از آتــش گرفتن 
یک تانکر نفت در آب های جنوبی این کشور 

خبر داد.
به گزارش رویترز، در حادثه حریق یک تانکر 
نفــت که دیروز در آب هــای جنوبی هنگ کنگ 
اتفاق افتاد یک خدمه آن کشــته شد و 21 نفر 

دیگر نجات پیدا کردند.به گفته شاهدان، این حریق با انفجار مهیبی همراه بود 
که موجب شــد پنجره ساختمان ها در چند کیلومتری محل حادثه نیز به لرزه 
درآیند. سخنگوی پلیس هنگ کنگ اعام کرده  است که عملیات امداد و نجات 
ادامه دارد و تعدادی از خدمه این تانکر نجات پیدا نکرده اند. جزئیات بیشــتری 
از این حادثه از جمله نام تانکر حادثه دیده منتشــر نشده  است.اطاعات موجود 
نشان می دهد این تانکر آخرین بار در ســنگاپور 6000 لیتر بنزین را بارگیری 
کرده  اســت و مقصد این محموله گوانگ ژو و هنگ کنگ بوده که بیشتر آن در 

فاصله بین ششم و هفتم ژانویه در گوانگ ژو تخلیه شده  است.

آتش گرفتن 
یک نفتکش 
در آب های 

هنگ کنگ

پلیس آلمــان برای شناســایی قاتل 
لهستانی معروف به »سلطان شیادها« که ۲0 
سال پیش مرتکب قتل شده، مبلغ ۱0 هزار 

یورو جایزه تعیین کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، پلیس آلمان برای 
شناســایی قاتل لهســتانی معروف به »سلطان 

 10 مبلغ  شیادها«، 
هــزار یــورو جایزه 
کرد.مقامات  تعیین 
پلیس آلمــان برای 
هرگونــه  دریافــت 
اطاعــات مربــوط 
بــه مخفیــگاه یک 
لهستانی  شــهروند 
 20 که  روس تبــار 

ســال پیش مرتکب قتل شده است، مبلغ 10 هزار یورو معادل 11 هزار و 400 
دار پاداش تعیین کردند.بر اساس این گزارش، مقامات پلیس آلمان همچنین 
تاش می کنند از افرادی که با وادیمیر اسوینتکووســکی در ارتباط هســتند، 
اطاعاتی به دســت آورند.این شهروند متهم است ششم مه 1999 با تیراندازی 
به سوی پیوتر بلومنستوک که در برلین دستفروشی می کرد، او را به قتل رسانده 
است.بر اساس اظهارات مقامات، قاتل که روس تبار است، معموا کاه  گیس بر 
ســر می گذارد و مدل ریش خود را تغییر می دهد.در حالی که تصویری از دهه 
90 وی را با موی قرمز نشان می دهد مقامات پلیس معتقدند اسوینتکووسکی 
احتماا با جراحی تاش کرده ظاهر خود را تغییر دهد تا از 67 سال جوانتر به 
نظر برســد.به گفته ماموران پلیس آلمان وی که احتماا از نامی مستعار برای 
خود استفاده می کند، یک متر و 76 سانتیمتر است و به زبان آلمانی، لهستانی 

و روسی صحبت می کند.

جایزه 10 هزار 
یورویی پلیس آلمان 

برای شناسایی 
»سلطان شیادها«

پلیس چین از دستگیری مردی خبر داد 
که با حمله به یک مدرسه ابتدایی تعدادی 

دانش آموز را زخمی و مجروح کرد.
به گــزارش رویتــرز، پلیس با بیــان اینکه 
مجروحــان این حادثــه به بیمارســتان منتقل 
شده اند، اعام کرد: سه نفر از حادثه دیدگان دچار 
جراحت شدید شده اند 
اما وضعیت جســمی 
آنان مســاعد گزارش 
شده  است.پلیس پکن 
جزئیات بیشــتری در 
ارائه  حادثه  این  مورد 
نکرده اما اخبار منتشر 
شــبکه های  در  شده 
اجتماعی حاکی از آن 
اســت که این کودکان از ناحیه سر آســیب دیده اند.نرخ جرائم خشن در چین 
پایین اســت، اما در ســال های اخیر مواردی از حمله با چاقو و تبر در مناطق 
مختلف این کشور گزارش شده که در بسیاری از آنها کودکان مورد حمله قرار 
گرفته اند.پیش از این نیز در حمله ای با ســاح سرد به یک مهدکودک در شهر 

چونگ کینگ، در غرب چین، 14 کودک زخمی شده بودند.

حمله به 
دانش آموزان

 یک مدرسه ابتدایی 
در چین

علی رغم ادعاهای واشنگتن علیه هاوانا، 
دانشمندان در تحقیقات خود علت بیماری 
دیپلمات های آمریکایــی در کوبا را صدای 

جیرجیرک های سرخ هندی اعام کردند.
به گــزارش یورونیوز، برخــی دیپلمات های 
آمریکایی حاضــر در کوبا در ماه نوامبر 2016 به  

دلیل سردرد های طوانی، حالت تهوع و از دست دادن قدرت شنوایی به سرعت 
به آمریکا منتقل شــدند.آزمایش ها نشــان دادند که این افراد به دلیل ترس و 
آسیب های مغزی که دلیل آن صدا های اسرارآمیز بوده است، بیمار شده اند. حاا 
دو دانشمند شواهدی ارائه کرده اند که نشان می دهد این صدا هایی که مشکات 
زیادی برای دیپلمات های آمریکایی ایجاد کرده بودند در واقع آنچنان که گفته 
می شــود، اســرارآمیز نبوده اند. به این معنا که علی رغم ادعاهای واشــنگتن، 
توطئه ای از ســوی دولت کوبا علیه این دیپلمات ها در کار نبوده و دلیل اصلی 
صدایی بوده که از ســوی جیرجیرک ها ایجاد شده است. الکساندر ستوبس از 
دانشــگاه برکلی کالیفرنیا و فرناندو مونته لگر از دانشــگاه لینکلن انگلستان با 
مطالعه روی صدا های ضبط شده از سوی دیپلمات ها به نتیجه رسیدند که منبع 
اصلی این صدا های اسرارآمیز و بیماری زا جیرجیرک های سرخ هندی بوده اند.
الکساندر ستوبس به خبرنگاران اعام کرد که بطور قطع می تواند ثابت کند که 
دیپلمات های آمریکایی نه از سوی  اشخاص امنیتی، بلکه تنها از سوی ملخ های 
سرخپوست موجود در کوبا مورد حمله قرار گرفته اند.این جیرجیرک های سرخ 
کوتاه بوفور در دریای کارایب و کرانه های آن یافت می شــوند. صدا های ایجاد 
شده که بسیار برای بشر خطرناک و دلخراش هستند، در واقع نوعی خودنمایی 
جیرجیرک های نر برای جیرجیرک های ماده و بنوعی ترغیب برای جفت گیری 
اســت. نوع خاصی از این جیرجیرک ها که برای دیپلمات ها دردســر درســت 
کرده اند، ملخ های سرخپوســت کوتاه هستند.در روز های اولی که خبر بیماری 
دیپلمات های آمریکایی مطرح شد مخالفان برقراری ارتباط آمریکا و کوبا پس از 
6 دهه با انتقاد از دولت باراک اوباما اعام کردند که آنها گفته بودند که نباید به 
دولت کوبا اعتماد کرد و هاوانا با توطئه علیه دیپلمات های این کشور ثابت کرد 

تا چه اندازه هنوز برای آمریکا خطرناک است!

جیرجیرک ها
علت اصلی ناشنوایی 

دیپلمات های 
آمریکایی در کوبا!

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات خط کشــی سطوح پروازی به 
همراه مصالح مصرفی از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشــرده( 
اقــدام نماید. در صــورت تمایل به دریافت اســناد مناقصه به صورت 
حضوری با پرداخت مبلغ 300/000 ریال)ســیصد هزار ریال( از طریق 
دستگاه کارت خوان)POS( مستقر در اداره درآمد شرکت فرودگاهها و 

ناوبری هوایی ایران به آدرس زیر مراجعه فرمایند:
تهران- فرودگاه بین المللی مهرآباد- بلوار معراج- ســاختمان شرکت 
فرودگاههــا و ناوبــری هوایی ایــران- اداره کل تــدارکات و تامین 

تجهیزات- اداره امور مناقصات و قراردادها. تلفن: 61022366
توجه: در صورت نیاز به دریافت اســناد بصــورت غیرحضوری از طریق 
پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir بطور رایگان اقدام نمایند.

مهلت خرید و دریافت اسناد تا پایان ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/10/23 می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/11/8 می باشد.

موضوع فراخوان مناقصه عمومیشماره فراخوان عمومی
T-ACS100-97-9-18اجرای عملیات خط کشی سطوح پروازی به همراه مواد مصرفی

موضوع: اجرای عملیات خط کشی سطوح پروازی به همراه مصالح مصرفی

م الف37۱4

* آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
*T-ACS100-۹۷-۹-18 فشرده( به شماره(

اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

از مدارک  دادستان تهران نحوه سوء اســتفاده 
هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کان اقتصادی را 

تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادسرای عمومی و انقاب 
تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشســت مشــترک با 
مســئوان اتاق بازرگانی که با حضــور رییس و اعضای اتاق 
تعــاون ایران، رییس پلیس آگاهی تهــران بزرگ و  تعدادی 
از معاونان و بازپرســان دادســرای تهران برگزار شد،گفت: 
بررســی پرونده های متشکله در 6 ماهه اخیر نشان می دهد 
که مفســدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را 
نشان می دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان 

بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده اند.
سوء استفاده متهمان اقتصادی

 از کارت   حساب های بانکی
جعفری دولت آبادی با اشــاره به سوء استفاده متهمان 
اقتصادی از کارت های  حســاب های بانکــی به عنوان اولین 
مصــداق، افزود: برخی متهمان پرونده  هــای ارزی که اخیرا 
در شعب ویژه دادســرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، 
اعتراف کرده اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود 500 
هزار تومان،  از کارت های حســاب بانکی دیگران اســتفاده 
می کردند و حساب های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کاا 
نبوده بلکه به نام افرادی اســت که در فساد اقتصادی نقش 
چندانــی ندارند. وی ادامه داد: اگرچــه کارت بانکی مدرک 
هویتی محض نیســت ولی می تواند برای شکل گیری فساد 
اســتفاده شود، در این رابطه تعدادی از داان و صرافان که 
از کارت های بانکی دیگران سوء استفاده می کردند دستگیر و 

تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

سوء استفاده 
از مجوزهای بهره برداری پتروشیمی

دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی 
از مجوزهای بهره برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق  
اظهار داشــت: در پرونده های پتروشــیمی کــه چند متهم 
بازداشــتی دارد، از مجوزهای بهره برداری سوء استفاده شد 
و کســی که مجوز بهره برداری داشت بدون این که کارخانه 
یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشــیمی داشته باشد و به 
صرف داشــتن گواهی نامه بهره برداری، از طریق بورس کاا 
و با مراجعه به وزارت صمت مــواد اولیه را به قیمت دولتی 
دریافــت نموده و در بازار آزاد به چنــد برابر قیمت مصوب 

فروخته است.
فروش کان دار در بازار آزاد 
از طریق کارت های ملی اجاره ای

جعفری دولت آبادی ســومین مصداق را سوء استفاده از 
کارت های ملی اجاره ای دانســت و گفــت: در پرونده ای که 
پلیــس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشــکیل 
داد، حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دار با اســتفاده از 
کارت های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شــد بدون این که 
نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه های مرتبط با خرید و 

فروش ارز ثبت و ضبط شود.
سوء استفاده از کارت های بازرگانی

وی مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت های بازرگانی 
اعام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این 
زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد، سوء استفاده از 

کارت های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.
دادســتان تهران با طرح این ســؤال که آیا برای مقابله 

با اقدامــات مجرمانه باید همه امــور از جمله صدور کارت 
بازرگانی را تعطیل کرد،  خاطرنشــان کرد: مبارزه با فســاد، 
الزاماتی دارد که یکی از آن ها بستن منافذ فساد است و این 
در حالی اســت که در واردات کاا، تجارت خارجی، قاچاق 
کاا و ارز و نظایر آن،  نقش افرادی که از کارت های اجاره ای 

یا وکالتی سوء استفاده می کنند پر رنگ است.
جعفری دولت آبادی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت 
در جلوگیری از ســوء استفاده از کارت های بازرگانی را مهم 
توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری 
افرادی اســت که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن 
فعالیــت می کنند و اهمیت این موضوع تا حدی اســت که 
بازرگان در ســامانه ثبت ســفارش کاا می تواند رأسا اقدام 

نماید.
تخلف در ثبت سفارش خودرو 
با کارت های بازرگانی دیگران

وی در این زمینه به پرونده ثبت ســفارش خودروهای 
وارداتی اشــاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت 
گرفتــه از متهمان ایــن پرونده،  ایــن افراد با اســتفاده از 
کارت های بازرگانی دیگران وارد ســامانه ثبت سفارش شده 
و تحت عنوان خدمات دالی اقدامات مجرمانه خود را انجام 
می دادنــد. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مســتقیمی 
ندارد و در قالب اســتفاده از خدمات دالی، کارت بازرگانی  
خــود را در اختیــار این افراد قرار می دهــد و  پس از وقوع 
فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می شود دارنده 
کارت بازرگانی اســت و غالباً ادعــا می کنند که صرفاً کارت 
بازرگانــی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام 
و کااها را ترخیص و تحویل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات 

صحیح اما باطن آن مجرمانه است.
اعطای 400 میلیون دار به فردی کم  سواد

دادســتان تهران از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست 
که در صدور کارت های بازرگانی به میزان وظیفه ای که دارد 
ایفای نقــش کند و گفت:  متهمی به نــام فرخزاد که 400 
میلیــون دار ارز 4200 تومانی گرفتــه و اکنون در زندان 
است، ســواد زیادی ندارد. لذا باید بررسی کرد که آیا کارت 
بازرگانی داشــته اســت یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز 
شــرایط کارت بازرگانی اخذ کرده اســت. بنابراین به جای 
 ســلب مســئولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکات 

کمک کنیم.
جعفــری دولت آبادی با تاکید بر این که کارت بازرگانی 
از طریق وکالت یا عقد صلح قابل واگذاری به دیگران نیست، 
افزود: کســی که مبالغ کان ارزی از بانک مرکزی دریافت 
می کنــد، نمی تواند کارت خود را به دیگــری واگذار کند تا 
منجر به ثبت سفارش های غیرقانونی و ارتکاب جرایمی نظیر 

پول شویی شود.
۲8هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی 

دارندگان کارت های بازرگانی
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت: 
بدهی مالیاتی دارندگان کارت های بازرگانی تا ســال 1396، 
28 هــزار میلیارد تومان اســت، در واقع با کســانی مواجه 
هســتیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره مند می شوند؛ اما 
حاضر نیستند فعالیت ســالم اقتصادی انجام داده و مالیات 

تجاری خود را پرداخت کنند.
در این جلسه، رییس و اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان 

سایر دستگاه ها نظرات و پیشنهادات خود را ارایه کردند.

روایت دادستان تهران از وقوع فسادهای کان اقتصادی با مدارک هویتی و تجاری 

یک میلیارد و 200 میلیون دار از طریق کارت های ملی اجاره ای در بازار آزاد فروخته شد

اردبیل - خبرنگار کیهان:
تندباد شدید در شهرهای مختلف استان اردبیل از جمله مشگین شهر 

موجب خسارت در برخی از تاسیسات شهری شد.
در مشگین شهر وزش باد شدید که سرعت آن گاهی به 180 کیلومتر بر ساعت 
می رســید خسارت هایی از قبیل شکسته شدن شیشــه برخی از منازل و مغازه ها، 
درختان کهنســال، دیوارهای کم دوام و تاسیسات برق رسانی شده است.سرپرست 
فرمانداری مشگین شــهر گفت: میزان دقیق خسارت وارد شده هنوز به طور کامل 
برآورد نشــده است.اداره کل هواشناسی اســتان اردبیل اعام وزش بادهای تند تا 
امروز در سطح استان ادامه خواهد داشت. همچنین در جاده های مواصاتی کواک 

همراه با افت محسوس دما پیش بینی می شود.

تندباد به شهرهای اردبیل خسارت زد

رئیــس  پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ از 
دستگیری ســارق حرفه ای لپ تاپ از پاساژهای 

محدوده خیابان ولیعصر خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســرهنگ کیوان ظهیری گفت: از 
مدتی پیش مأموران کانتری 107 فلســطین در جریان 
سرقت های سریالی لپ تاپ از پاساژهای محدوده خیابان 
ولیعصــر تهران قرار گرفته و رســیدگی به موضوع را در 

دستورکار خود قرار دادند.
ظهیری با اشاره به شیوه ســرقت لپ تاپ ها، افزود: 
متهم با ورود به مغازه ها بــا صاحبان آنجا صحبت و آنها 
را سرگرم می کرد و با سوءاستفاده از غفلت آنها یک عدد 
از لپ تاپ ها را به صورت ماهرانه در کیســه ای گذاشته و 

متواری می شد.
وی ادامــه داد: تحقیقات در ایــن زمینه کلید خورد 
تا اینکه با به دســت آمدن تصاویر این ســارق به وسیله 
دوربین های مداربســته یکی از مغازه های پاساژی در این 

محدوده، کســبه و نگهبانان آن محل نیز از وجود چنین 
فردی باخبر شدند. رئیس  پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
با بیان اینکه در روز دوشنبه مأموران کانتری در جریان 
ورود ایــن فرد به پاســاژ رضا در خیابــان ولی عصر قرار 
گرفتند، گفت: مأموران سریعا در محل حاضر شده و متهم 
را که توسط کسبه مورد شناسایی قرار گرفته بود دستگیر 

و به کانتری منتقل کردند.
ســرهنگ ظهیری اظهارداشــت: متهــم در همان 
تحقیقات اولیه صراحتا به ســرقت ها اعتراف کرد و گفت 
که اموال مســروقه را به مالخر خــود که مغازه تعمیرات 
و فــروش قطعات لپ تاپ دارد فروخته اســت، در ادامه 
ماموران به محل اعامی این فرد سارق مراجعه و 27 عدد 

لپ تاپ سرقتی را در واحد صنفی او کشف کردند.
به گفته وی، متهم و مالخر دســتگیر شده و پس از 
تشــکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه 

دادسرا شدند.

دستگیری دزد سریالی لپ تاپ  در تهران

اولین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات چهار نفر 
از متهمان پرونده شــرکت »دومان توکان« در شعبه 
چهارم دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم مفسدان و 
اخالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار 

شد.
بــه گزارش خبرگــزاری میزان، در ابتدای این جلســه 
قاضی صلواتی گفت: این پرونده دارای 60 جلد بوده و 186 
شاکی و پنج متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم »ندا 
مختار زاده« فرزند رئوف که مشــاور ارشد در جذب سرمایه 
بوده و بالغ بر دو میلیارد تومان پورســانت دریافت کرده، به 

خارج از کشور گریخته است.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت 
کیفرخواست متهمان پرداخت و اسامی متهمان پرونده را به 
شرح زیر اعام کرد: 1.»دومان سهند« فرزند اصغر 2. »رشید 
جباری« فرزند محمــد 3.» مهدی ذکایــی« فرزند یحیی 
4.»احسان حدیدساز« فرزند محمدعلی، هر چهار نفر متهم 
به مشــارکت در اخال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت 
در کاهبرداری شــبکه ای و 5.» ندا مختارزاده« فرزند رئوف 
متهم به معاونت در کاهبرداری شبکه ای و معاونت در اخال 

عمده.
صفریان افزود: حسب گزارش پلیس اطاعات ناجا و نامه 
بانک مرکزی، شرکت سرمایه گذاری »دومان توکان« فعالیت 
بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای 
افراد مختلف اعطای سود های بی نظیر را تبلیغ کرده و از این 
طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس 
نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر شده است که کار 
این شرکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که نیازمند مجوز 

می باشد.
وی ادامه داد: شــرکت دومان از 11 سال پیش فعالیت 
خــود را آغاز کرده و از حدود ســه ســال قبل نســبت به 

جذب ســرمایه و هدایت آن به ســمت فعالیت های تجاری 
اقدام کرده اســت. بر اســاس تبلیغات این شــرکت، اعام 
شده است که شــرکت مذکور تحت نظارت سازمان بورس 
در حال فعالیت اســت به طوری که در ســایت این شرکت 
قید شده است که شــرکت موصوف اجازه فعالیت و احداث 
هتل، رســتوران های زنجیره ای، آژانــس هواپیمایی، چارتر 
پرواز های داخلی و خارجی و اجرای تور های گردشــگری را 
دارا می باشــد. همچنین در این ســایت آمده است که این 
شــرکت مجوز سرمایه گذاری در حوزه خطوط انتقال نفت و 
گاز را دارا می باشــد، همچنین مجوز خرید و فروش سهام و 
بورس و فرابورس و یا سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی 
و بازرگانی را دارد. این شــرکت به دلیل پرداخت سود های 

فراوان جذب ســرمایه فراوانی داشــته است و در طی مدت 
قرارداد های 4، 5 و 6 ماهه با افراد توانسته است سرمایه های 
زیادی را جذب کند، به طوری که در تبلیغات خود این گونه 
آورده اســت که به زودی شــاهد راه انــدازی صرافی دومان 

خواهیم بود.
نماینــده دادســتان گفت: همچنین در گــزارش اولیه 
سازمان اطاعات تهران درخصوص عملکرد این شرکت قید 
شــده است که مجموعه موصوف افراد سودجو هستند که با 
دریافت ســرمایه های مردمی با مبالغ 100 میلیون تومانی و 
پرداخت های سه تا پنج درصدی اقدام به جذب سرمایه های 
مردمی می کرده اند. این مجموعه صرفا چهار رســتوران و دو 
هتل اجاره ای و یک دفتر روزنامه آســمان ایران و یک مغازه 

صرافی اجاره ای داشته است.
گردش حساب 500 میلیارد تومانی

صفریان اظهارداشــت: این شــرکت همزمان که بانک 
مرکزی برای بانک ها سقف پرداخت سود تعیین کرده است، 
اقدام به پرداخت ســود هایی بااتر از سود های اعامی بانک 
مرکزی کرده است و با این تبلیغ موفق می شود 150 میلیارد 
تومان جذب ســرمایه و 500 میلیارد تومان گردش حساب 
داشــته باشد. بانک مرکزی اعام کرده است که این شرکت 
هیچ گونه مجــوزی از بانک مرکزی نداشــته، اما به صورت 
گسترده در فضای مجازی اعام کرده است که دارای مجوز 
از بورس می باشد و با بازی با کلمات علی رغم تذکرات نیروی 
انتظامی و بانک مرکزی بــه فعالیت های خود ادامه می داده 
است به طوریکه تا یک ماه قبل از دستگیری در حال جذب 

سرمایه بوده اند.
وی افزود: با بررســی گزارشــات و مستندات مشخص 
شــده اســت که این شــرکت هیچ مجوزی از بورس ندارد، 
چون سازمان بورس نسبت به این موضوع شکایتی را مطرح 
کرده است، با توجه به کارشناسی وجوه مشخص شده است 
سرمایه های دریافتی در محل های اعامی هزینه نشده است 
و متهمــان آگاهانه پــول مردم را جــذب می کرده اند و 60 
درصد آن را به عنوان ســود به سرمایه گذاران قبلی پرداخت 

می کردند.
تهدید سرمایه گذاران با بادیگارد!

نماینده دادســتان گفت: با مراجعه سرمایه گذاران برای 
دریافت ســود و اصل سود با فریب ســعی می کردند جذب 
ســرمایه گذاری ادامه داشــته باشــد و اگر فرد سرمایه گذار 
نمی پذیرفت با بادیگارد ها و مدیرعامل روبه رو می شــدند و 
می گفتند که ما همه به مسئوان وصل هستیم و شما هیچ 
کاری نمی توانید بکنید، به طوری که برخی شــکات گفته اند 
که دیده اند که آقای ذکایی اســلحه پاســتیکی هم داشته 

آغاز محاکمه متهمان پرونده شرکت کاهبرداری »دومان توکان« در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی

است. به گفته وی، با توجه به جمیع اوراق مشخص می شود 
که جذب ســرمایه غیرمجاز با تبلیغات واهی صورت گرفته 
است و در جا های اعامی سرمایه گذاری صورت نگرفته است.
در ادامــه چند نفر از شــاکیان که مبالــغ مختلفی از 
چنــدده میلیون تا چندصد میلیون تومان در این شــرکت 
سرمایه گذاری کرده اند برای طرح شکایت و ارائه توضیحات 
در جایگاه حاضر شدند. با نظر قاضی صلواتی ادامه رسیدگی 

به این پرونده به امروز موکول شد.

باند  از دســتگیری اعضــای  دادســتان کرج 
کاهبرداری یک هزار میلیاردی خرید و فروش خودرو 

در کرج خبر داد.
حاجی رضا شاکرمی دادســتان عمومی و انقاب مرکز 
اســتان البرز در گفت و گو با خبرنگار فــارس در کرج تعداد 
اعضای ایــن باند کاهبرداری را 5 نفــر اعام کرد و گفت: 
ســرکرده کاهبرداران به همراه 4 تن از همدســتانش در 
بازداشت موقت به ســر می برند.وی با بیان اینکه این تیم با 
وعده خرید بــدون نوبت و زیر قیمت بازار برند های مختلف 
خودرو عده ای را فریب داده و ســپس متواری شدند افزود: 
این افراد در تهران دستگیر شدند.شاکرمی تعداد شاکیان این  
پرونده تاکنون150 نفر عنوان کرد و اظهار داشــت: بررسی 

بیشتر پرونده ادامه دارد.

اهواز - خبرنگار کیهان: 
انتظامی استان خوزستان از کشف یک   فرمانده 
محموله کااي قاچاق به ارزش بیش از هفت میلیارد 

ریال در شهرستان آبادان خبر داد. 
 سرتیپ »حیدر عباس زاده« افزود: مأموران پلیس آبادان 
بــا اجرای کار اطاعاتي و کنترل دقیق خودروهای عبوری در 
ایستگاه مارد این شهرستان، موفق شدند طی عملیاتی منسجم 
یک اتوبوس حامل کاای قاچاق را شناسایي و متوقف کنند.

وی اضافه کرد: مأموران پلیس در بازرســی از بار این اتوبوس 
موفق به کشــف انواع کاای قاچاق از جمله یک بسته حاوي 
69 هزار و 35 دار قاچاق، 180 قوطی قهوه، 120 قوطي 50 
نوشیدني انرژي زا و 10 حلقه استیک خارجي شدند.فرمانده 
انتظامی خوزستان با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی در این 
رابطه و تحویل به مرجع قضائی گفت: کارشناسان ارزش ریالي 
ایــن محموله قاچاق را بالغ بر هفت میلیارد و 286 میلیون و 

745 هزار ریال برآورد کرده اند.

دادستان کرج خبر داد
دستگیری کاهبرداران 1000 میلیاردی 

خرید و فروش خودرو

کشف دارهای قاچاق 
توسط پلیس آبادان

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف سرقت فرآورده های نفتی 
در مسیر لوله اصلی انتقال ســوخت از پاایشگاه نفتی شهر ری به سمت 

استان مازندران خبر داد.
ســردار عبدالرضا ناظری به پایگاه خبری پلیــس، گفت: در پی اطاع از فعالیت 
مخفیانــه فردی در زمینه قاچاق ســوخت در یک زمین محصور شــده با دیوار واقع 
در روســتای گلزار از توابع شهرستان پاکدشت، بررسی دقیق موضوع در دستور کار 
مامــوران اداره مبــارزه با قاچاق کاا و ارز پلیس آگاهی قــرار گرفت.ناظری افزود: با 
تحقیقات مقدماتی پلیس، هیچ گونه شــواهدی مبنی بر ورود سوخت به این زمین 
محصور شده مشاهده نشد، اما بارگیری مقادیر زیادی سوخت از این محل قابل تأمل 
بود، لذا ماموران با هماهنگی مقام قضائی و حضور کارشناسان شرکت نفت، در بازرسی 
از محل متوجه  قاچاق سوختی که با سرقت عجیبی همراه بود، شدند.وی ادامه داد: 
در بازرسی از این مکان، یک تونل تقریبا 70 متری منتهی به لوله اصلی انتقال فرآورده 
های نفتی که از پاایشــگاه نفتی شــهرری به سمت اســتان مازندران در زیر زمین 
حفر شــده بود، کشف کردند.فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه متهم 
با اســتفاده از شــگردهای خاص و تخصصی با نصب فلکه 450 اینچی در مسیر این 
خط لوله اقدام به ســرقت و قاچاق گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی می کرد،گفت: 
این خط لوله بنا به نیاز اســتان مقصد در هر مقطعی سوخت مورد نیاز از قبیل نفت، 
گازوئیل و ســایر سوخت ها را پمپاژ می کرد.سردار ناظری خاطرنشان کرد: متهم در 
تحقیقات مقدماتی به همدستی با دو نفر دیگر در سرقت از منابع ملی اعتراف کرد و 

بیان داشت که بیش از چهار ماه این فعالیت مجرمانه را انجام داده است.

سرقت از خط لوله اصلی پاایشگاه نفتی شهرری 
با تونل 70 متری! 

سرویس شهرستان ها : 
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
گفت: اعضای یک باند خانوادگی سرقت های مسلحانه 
از آرایشگاه های زنانه در شهر زاهدان دستگیر شدند. 
ســرتیپ احمد طاهــری در این باره اظهار داشــت: با 
دریافت گزارشــی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت مسلحانه 
از آرایشــگاه های زنانه در دی ماه سال جاری در خیابان های 
دانشــجو، کوثر و مدنی شــهر زاهدان در مدت کمتر از یک 
هفته، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان 
قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این 
سرقت ها با شــگردی یکسان توسط یک باند منسجم انجام 
شــده است.جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
بیــان کرد: ماموران پلیس اعضای ایــن باند پنج نفره را که 
ســه مرد و 2 زن بودند در کمتر از یک هفته شناســایی و 
در یک عملیات غافلگیرانه همه آنان را دســتگیر کردند.وی 
ادامه داد: در بازرســی از مخفیــگاه این متهمان یک قبضه 
تپانچه دولول و مقدار 2 کیلو و 300 گرم مواد مخدر از نوع 
تریاک کشــف شد. ســردار طاهری درباره نحوه سرقت این 
باند گفت: ســارقان که اعضای یک خانواده بودند با استفاده 
از یک دستگاه خودروی پژو پارس آرایشگاه های مورد نظر را 
شناســایی می کردند و پس از آن 2 خانم از اعضای این باند 
که مادر و دختر بودند به بهانه گرفتن نوبت وارد آرایشگاه ها 
شده و در موقعیتی مناسب به سایر اعضای باند که فرزندان 
و داماد خانواده بودند اعام تا آنان نیز وارد شــوند و سپس 
همگی اقدام به ســرقت طاجات، وجوه نقد و اموال با ارزش 

داخل آرایشگاه می کردند.

انهدام باند خانوادگی سرقت مسلحانه 
از آرایشگاه های زنانه در زاهدان
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
اصاح طلب ها نباید بگذارند

آب خوش از گلوی »روحانی« پائین برود!
سرویس سیاسی - 

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در شماره دیروز خود به اظهارات واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور پرداخته و به نقل از 
زیباکام نوشته است اگر اصاح طلب ها نبودند روحانی دو میلیون رای هم نداشت!

بر اساس گزارش »آفتاب یزد« صادق زیباکام گفته است: روحانی و برخی از نزدیکان او از جمله واعظی برایشان تلخ 
است که قبول کنند اگر حمایت اصاح طلبان نبود روحانی به جای بیست میلیون، دو میلیون رای هم نمی آورد.

زیباکام به آفتاب یزد گفته است: هیچ اصاح طلبی از این موضوع به عنوان وسیله ای برای سهم خواهی استفاده نکرد. 
علت اینکه امروز اصاح طلبان از روحانی انتقاد می کنند برای آن است که مردمی که پای صندوق رای رفتند روی حساب 
حرف اصاح طلبان و تشــویق آنان بوده است. آنها مطالباتی دارند، اما روحانی آن مطالبات را برآورده نکرده است. مشکل 
ازجایی شروع می شود که امروز کسی به واعظی حمله نمی کند که چرا وضعیت اینگونه است ؟ بلکه حمله ها و گایه ها به 
سمت اصاح طلبان است، مردم از اصاح طلبان گایه می کنند و از آنها بیزار شده اند که روحانی که شما به دنبالش دویدید 

تا رای بیاورد اکنون به مطالبات ما وقعی نمی نهد.
این فعال سیاســی اصاح طلب افزوده است: اصاح طلبان در این شرایط دو کار می توانند انجام دهند؛ یکی آنکه ابراز 
پشیمانی بکنند که چرا به مردم گفته اند به حسن روحانی رای بدهید که البته گروهی هم اکنون نیز دست به این کار زده اند، 
دسته دوم کسانی هستند که اصا به روی خودشان نیاوردند که آنها بودند که خواستند مردم به روحانی رای بدهند. اما هر 
دوی این گروه ها در اشتباهند. چون در هر صورت مردم، اصاح طلبان را مسئول انتخاب حسن روحانی می دانند و از همین 

رو جریان چپ دیگر نمی تواند پشیمان باشد یا به روی خودش نیاورد. پس باید چه کرد ؟
وی افزوده است: اصاح طلبان باید نقش خودشان را به عنوان مقصر قبول کنند، ضمن آنکه این موضوع را نیز مطرح 
کنند که اگر روحانی رای نمی آورد چه کسی به جایش رئیس جمهور بود؟ در عین حال اصاح طلبان در شرایط کنونی به 
هر شــکلی که از روحانی دفاع می کنند، از طرفی هم نباید بگذارند که یک آب خوش از گلوی روحانی پایین برود و باید 

مرتب از او انتقاد کنند که مطالبات مردم در حال فراموشی است.
توجه به سخنان زیباکام نشان دهنده آن است که آنان تکلیف خودشان را با دولت نمی دانند و برایشان مشخص نیست 
که باید از دولت حمایت کنند و یا نگذارند آب خوش از گلوی آن پائین برود ولی می دانند که دیگر دوره پشیمانی نیست 

و مردم آن را نمی پذیرند.
دولت اختیارات کافی ندارد،تقصیرها را به گردن دولت نیندازید!

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت:»در سیستم ما قدرت به صورت کامل 
در اختیار دولت نیست، نباید همه تقصیرها را به گردن دولت انداخت.«

در ماه های اخیر ادعای »اختیارات محدود دولت« به دفعات ازســوی اصاح طلبان مطرح شــده است. هدف اصلی از 
اجرای این ترفند نخ نما و تکراری، توجیه کارنامه ضعیف دولت و ترغیب دولتمردان به فرافکنی و سلب مسئولیت از دولت 

از پاسخگویی به مردم است.
چندی پیش »علی صوفی« وزیر تعاون دولت اصاحات با اشاره به اختیارات گسترده دولت روحانی گفته بود: »اختیارات 
آقای روحانی هم با توجه به رویکردی که مقام معظم رهبری داشتند و دارند و معتقدند که دولت را باید تقویت کنیم و 
بارها هم از دولت در برابر مخالفان حمایت کردند و شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است و 
ریاست آن بر عهده آقای روحانی است، شرایط بسیار خوبی دارند که بتوانند مشکات کشور را رفع کنند. واقعیت این است 
که این هماهنگی ها تقریباً کم نظیر است و ما تا امروز در این سطح میان سران قوا و رهبری و رئیس جمهور کمتر شاهد 
چنین همراهی و هماهنگی بودیم. لذا عدم استفاده از این موقعیت تا حدود زیادی به شخص آقای روحانی برمی گردد که 

چرا تا امروز از این ظرفیت و هماهنگی استفاده نکرده است.«
متاســفانه ســتاد اقتصادی دولت به شدت کم تحرک و بی عمل است؛ اما با وجود این بی عملی، همچنان تقصیرها به 

گردن دیگران انداخته می شود.
ییشنهاد روزنامه زنجیره ای برای مذاکره با ترامپ!

علی خرم، از مقامات سابق وزارت خارجه در مصاحبه با روزنامه همدلی گفت:»بدون شک در این شرایط اقتصادی و 
سیاسی به نفع ایران است تا از طریق یک کانال دیپلماتیک با آمریکا، مذاکره کند. بنده معتقدم مذاکره با آمریکا در راستای 

منافع ملی و مصلحت عمومی صورت گیرد«.
روحانی، آبان 96 گفته بود: »داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می گویند تعهدی که قبا بستیم، فعا قرص و محکم نباشد، 
درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می گوید که اهل مذاکره و تعهد نیســت اما به برخی کشــورهای 
شرق آسیا )کره شمالی( می گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه اند که با شما مذاکره کنند؟ شما به مذاکره اي که به تایید 

سازمان ملل رسیده، پایبند نیستید«.
طیف مدعی اصاحات بدون توجه به تجربه پرهزینه برجام، همچنان به نقطه های خیالی چشــم دوخته و مذاکره با 

آمریکا را رفع کننده مشکات اقتصادی جا می زند.
این رویکرد مغایر با منافع ملی مدعیان اصاحات، تکمیل پازل ترامپ برای ضربه زدن به ایران است.

دل نگرانی اصاح طلبان برای جاسوس انگلیس با چاشنی طعنه و توهین به نظام 
روزنامه زنجیره ای قانون در مطلبی با عنوان »ســریال جاسوســي و بحراني تازه«،حمله به برخی مســئوان کشور و 
نمایندگان مجلس که به اظهارات توهین آمیز و وقیحانه وزیر امور خارجه انگلیس درباره پرونده جاســوس این کشــور در 
ایران واکنش نشــان داده بودند، نوشــت: »موازي کاري ها و فعالیت نهادهایي که گاهي اوقات سیاست هاي آنها با یکدیگر 
همخواني ندارد، ســبب بروز مسائلي مي شود که هزینه هاي کشــور را افزایش مي دهد. در همین حال مدتي است شاهد 
آن هســتیم که برخي بر جاســوس بودن نازنین ســاغري تاکید دارند وبه نظر عده اي مي کوشند تا پرونده وي را ببندند. 
در تازه ترین واکنش ها به این ماجرا، جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در پیامی توییتری مدعی شــد که نازنین زاغری 
 فردی که پس از طی فرآیند دادگستری در ایران به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی محکوم شناخته شد، بی گناه است و ایران 

باید وی را آزاد کند.«
گفتنی اســت زاغری با عضویت در شــرکت ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه های رسانه ای و سایبری با 
موضوع براندازی نرم نظام مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت 
و حمایت سرویس های رسانه ای و جاسوسی دولت های بیگانه فعالیت های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده 
است. نکته جالب توجه درباره زاغری اینکه او عاوه بر این اتهامات، یک پرونده مفتوح دیگر هم در دستگاه قضایی دارد که 

هنوز رأی آن صادر نشده است.
دولت های غربی برای آزادی جاسوس های خود در ایران، جبهه رسانه ای تشکیل داده و با هجمه تبلیغاتی سعی در مرعوب 
کردن مقامات ایرانی را دارند و از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای آزادی عوامل خود بهره می گیرند و در تمامی مذاکرات 
بخشی از توان خود را مصروف رهایی یک جاسوس می کنند؛ اما نکته قابل تأمل اینجاست که رسانه های اصاح طلب به جای 

حمایت از منافع ایران، به عنوان یار کمکی و سخنگوی ملکه در ایران، در کنار طرف انگلیسی قرار می گیرند! 
ازم به ذکر است که انگلیس در چند ماه اخیر برای آزادی نازنین زاغری که به عناوین متعددی محکوم شده و برخی 
اتهامات او هم که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته بسیار سنگین است و همین طور چند مجرم امنیتی ایرانی- انگلیسی 

دیگر یک کارزار سیاسی، رسانه ای و تبلیغاتی گسترده علیه ایران تشکیل داده است.
اقدامات گسترده، فزاینده و همه جانبه مقامات بریتانیایی در دفاع از چند دوتابعیتی که برخی از آنها در دادگاه هم محکوم 
شده اند زمانی بیشتر به چشم می آید که انفعال و بی عملی وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق دیپلمات ایرانی مستقر در 
وین را به یاد بیاوریم. حدود ۵ ماه از بازداشت غیرقانونی اسداه اسدی، دیپلمات دارای مصونیت ایرانی در آلمان به اتهام 
واهی تاش برای بمب گذاری در همایش منافقین در فرانسه می گذرد اما وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته آنچنانکه باید و 

شاید، حقوق اولیه و بدیهی این دیپلمات ایرانی را از کشورهای اروپایی بستاند.
اقرار اصاح طلبان به فریب دادن مردم در انتخابات 96

روزنامه شرق مصاحبه ای را در شماره دیروز خود با عنوان »سال 96 رئیسی هم رئیس جمهور می شد همین وضعیت 
بود«!! منتشر کرد. 

این خطی اســت که در این اواخر توســط رســانه های زنجیره ای دنبال می شود و این نشان دهنده آن است که طیف 
موسوم به اصاح طلب تا چه حد عملکرد دولتی را که با حمایت خود بر سر کار آورده غیرقابل دفاع می داند. ابراهیم متقی 
به شــرق گفته اســت: »]در رقابت های انتخاباتی 96[ همه ]نامزدهای ریاست جمهوری[ انتظارات فزاینده ایجاد کردند و 
صحنه رقابت های انتخاباتی را به یک وضعیت مزایده و مناقصه تبدیل کردند اگر هرکدام رئیس جمهور می شدند مطمئنا 

این وضعیت حاصل می شد.«
سپس فرد مصاحبه شونده گفته است: »دولت و رقبای انتخاباتی با شعارها و مناظره های انتخاباتی شان علیه امنیت 

ملی کشور اقدام کردند.«
نخست آنکه تمام سخنرانی ها و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری قابل بررسی و احصاء است. دو، دیگر 
آنکه با ذکر مصادیق به راحتی می توان دریافت که چه کسانی به سخنان ساختارشکنانه و علیه امنیت ملی روی آوردند و 

برای رای بیشتر به ترورشخصیت رقبا پرداختند.
نکته سوم این است که موضوع این مصاحبه در باره اعتراض های دی ماه و علل آن است و با این حساب به نظر می رسد 
گفتار مصاحبه شونده در این مورد که اگر هر کسی رئیس جمهور می شد همین وضعیت بود ناظر به اعتراض های دی ماه 
باشد اما مخاطبی که با تیتر شرق مواجه می شود یحتمل ذهنش به سمت همه شرایط اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

و بین الملل خواهد رفت که پر واضح است که چنین ادعایی تا چه حد بی پایه و اساس است.
باید این را یادآور شویم که در ایام انتخابات ریاست جمهوری 96 طیف موسوم به اصاح طلب چنان در آرزوهای خود 
غرق شده بود که تمام شعارهایش را فراموش کرد، مسایلی از قبیل اتحاد و انسجام ملی و پرهیز از تهمت زنی و به طور 
خاصه همه اخاقیات را... بر همین مبنا کارهایی انجام دادند که یکی از آنها ساختن فیلمی بود که در آن گوینده متنی را 
قرائت می کرد که در آن روایتی تخیلی از فضای پس از انتخابات بود. در آن فیلم تلویحا به مردم گفته شد که اگر رئیسی، 

رئیس جمهور شود دار به هفت هزار تومان خواهد رسید و وضعیت اقتصادی در نتیجه آن خراب و وخیم می شود.
حاا این طیف در تاش است تا این گزاره را در جامعه نهادینه کند که اگر رئیسی هم بود همین وضعیت بود! پس با 

این حساب باید پرسید آن روزها داشتید مردم را فریب می دادید یا امروز؟!
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بقیه از صفحه ۲
بی بی ســی فارسی در گزارشــی به فعالیت های میثمی پرداخته و نوشت: »میثمی در اوج موفقیت کاری به این 
نتیجه رسید که وقت پیله تنیدنش فرا رسیده است و باید دگردیسی درونی را آغاز کند تا شاپرک باشد! گفتنی است 

شاپرک مدعیان اصاحات با حضور در پارلمان کانادا خواستار تحریم ایران شد! 
یکی از این دختران خیابانی چندی پیش با حضور در پارلمان کانادا خواســتار تحریم ایران شــد، آذر ماه سال 
جاری زنی که سال گذشته طی فراخوان از سوی ضد انقاب خارج نشین اقدام به کشف حجاب کرده بود، با حضور 
در پارلمان کانادا خواستار تحریم ایران شد و با این اقدام خود سرنخ اصلی پروژه حجاب اختیاری را مشخص ساخت، 
از سوی دیگر آنان که امروز در خارج از کشور لباس براندازان را پوشیده اند دیروز در ایران ادعای اصاح طلبی داشتند 

و این همه نشان می دهد که سرنخ مدعیان اصاحات به براندازان می رسد.
نامه ای که مدعیان اصاحات به آن استناد می کنند چیزی جز عوامفریبی و رد گم کردن نیست و کف و سوت 
مدعیان اصاحات برای آن نیز در همین راستاســت. کســی درجهت اهداف دشمن علیه باورهای دینی ملت خود 

فعالیت دنباله دار کرده و حامی فتنه 88 است، چگونه می  تواند مدعی برائت از آمریکا باشد؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان
اپوزیسیون نجیب!

یا نوكر بی اختیار اوباما و ترامپ

دلیل  بــه  وزیرارشــاد  روزگذشــته 
آشفتگی های بازار نشر و قاچاق کتاب سومین 
کارت زرد خود را از مجلس گرفت همچنین 
تذکر حجت ااسام نوروزی نماینده رباط کریم 
به دولت در باره عدم نظارت بر بازار گوشت و 
صادرات بی رویه دام بود که منجر به افزایش 
بیش از دو برابر این کاای اساسی شده است.

دیروز صبــح نمایندگان مجلس در جلســه 
غیررسمی پیرامون روزهای جلسات صحن تصمیم 
گرفتند. بر این اساس و با نظر موافق نمایندگان از 
هفته بعدی کاری، مجلس شورای اسامی روزهای 
یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسات علنی خواهد 
داشت و جلسات علنی روزهای سه شنبه به صورت 
دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزارمی شود. از این رو 
جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس روزهای 
یکشنبه و دوشنبه  عصر برگزار می شود. روال جدید 

تا پایان سال 97 ادامه خواهد یافت.
ازم به ذکر اســت که پیش از این جلســات 
صحــن مجلس در نوبت صبح روزهای یکشــنبه، 
ســه شنبه و چهارشنبه برگزار می شد و همچنین 
کمیسیون های تخصصی از شنبه تا چهارشنبه در 

نوبت عصر جلسه داشتند. 
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس و در 
جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشور و حمایت از کاای ایرانی با اکثریت 
آرا وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ارائه 
گزارش ۳ ماهه اجرای قانون استفاده از توان تولیدی 

به مجلس کردند.
دیگر اینکه نمایندگان مجلس وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت را موظف بــه درج رتبه بندی 
تولیدکنندگان کاا در سامانه این وزارتخانه کردند.
تذکر نوروزی به دولت برای گرانی گوشت

حجت ااسام حسن نوروزی، نماینده رباط کریم 
در تذکر شفاهی به دولت گفت: قیمت گوشت از سال 
گذشته تا امروز رشد صد درصدی داشته؛ از طرفی 
وزیر صنعت در تاریخ 97/۳/7 صادرات گوشت را به 
دلیل تنظیم بازار ممنوع اعام می کند ولی از سوی 
دیگر با پیگیری کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران 
و سازمان توسعه و تجارت، صادرات گوشت سبک 
)گوســفند( آزاد اعام می شود. در 9 ماهه ابتدایی 
امسال، 9 هزار و 926 رأس گوسفند به کشورهای 

خلیج فارس صادر شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که سرمایه مردم به 
یک سوم کاهش یافته و بدترین فشارها به کارمندان 
و کارگران مظلوم و فرهنگیان وارد شــده است، آیا 
رها کردن اختیار کااهای اساســی در ید چند نفر 

صحیح است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 

شورای اسامی تصریح کرد: کسانی که هم از طریق 
گوشت ارزان از کشورهای شمالی در بازار به قیمت 
گزاف به سرمایه دست پیدا می کنند و هم چند نفر از 
طریق خرید دام از دامداران به قیمت ارزان و فروش 
آن به دار به کشورهای خلیج فارس به آاف و الوف 

می رسند، درست است.
اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس

همچنین دیروز نمایندگان با درخواست اولویت 
بررسی طرح اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس 

با اکثریت آرا موافقت کردند.
ســیدکاظم دلخــوش اباتری، نماینده مردم 
صومعه سرا به عنوان نماینده درخواست کننده اولویت 
بررسی طرح اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس 
گفت: با اصاحاتی که انجام شده امروز باز هم استانی 
شــدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفته 
است. متأسفانه به دلیل مشکات اجرایی، مجلس 
به مســائل ریز اجرایی گرفتار شده و دستگاه های 
اجرایــی نیز توپ را به زمین مجلس می اندازند که 
همین امر موجب کاهش کیفیت مجلس شده است.

وی افزود: در طرح اســتانی شــدن انتخابات 
مجلس، کاندیداها باید نصاب ازمی از آراء را در حوزه 
انتخابیه و شهرستان های خود کسب کنند سپس 
با دیگر رقبایی که این نصاب را کســب کرده اند در 

سطح استان رقابت کنند.
حسن کامران دستجردی، نماینده مردم اصفهان 
به عنوان مخالف در اولویت قرار گرفتن طرح اصاح 
موادی از قانون انتخابات مجلس اظهار داشــت: در 
صورت اســتانی شــدن انتخابات مجلس سیستم 
اربابی حاکم می شــود. استانی شدن بار مالی دارد 
و خاف اصل 7۵ قانون اساســی است. همچنین 
باید توجه داشت که مردم در شرایط فعلی به اینکه 
مشکات خود را از طریق نمایندگان پیگیری کنند 

امیدوار هستند.

محمدجواد کولیوند به عنوان موافق در اولویت 
قــرار گرفتن طرح اصاح موادی از قانون انتخابات 
مجلس بیان کرد: برگزاری انتخابات به صورت استانی 
بار مالی به دنبال ندارد و مشمول اصل )7۵( قانون 
اساسی نمی شود، همچنین هزینه ها را کاهش داده 
و منجر به افزایش حضور مردم در انتخابات می شود. 
ازم است با تغییر در روند کار مجلس نمایندگان 
به امور ملی بپردازند و شوراهای شهر نیز تبدیل به 

پارلمان محلی شوند.
بیمه جانبازان

نمایندگان مجلس با بررسی طرح اصاح قانون 
نحوه تأمین هزینه های درمان جانبازان به صورت دو 

فوریت موافقت کردند.
محمدحسین فرهنگی در توضیح درخواست 
خود برای بررســی طرحی با موضوع اصاح قانون 
جهت تأمین هزینه های درمان جانبازان گفت: در 
قانون خدمات رسانی دقت نظر جهت تأمین هزینه 
درمان جانبازان صورت نگرفته و ماده )1۳( آن نیاز 
به اصاح دارد چرا که مسئولیت درمان این عزیزان 
را به دستگاه هایی سپرده که درباره آن مسئولیتی 
ندارد. بعضی از این دستگاه ها یا بودجه ندارند یا زیر 
نظر سازمان بازنشستگی هستند و معتقدند امکان 
تأمین هزینه درمان جانبازان را ندارند که همین امر 
باعث بن بستی برای ایثارگران شده و گاهی آنها را 

مستأصل می کند.
عضو کمیســیون تلفیق بودجــه 98 مجلس 
شورای اســامی در پایان با بیان اینکه حتی یک 
روز تأخیر در اصاح این قانون باعث بروز خسارات 
جبران ناپذیری برای ایثارگران می شود، خاطر نشان 
کرد: مشــکل تأمین منابع مالی طی چند ماه آتی 
از ســوی دولت حل می شــود و برای سال آینده 
نیز کمیســیون تلفیق ایحه بودجه 98 موضوع را 

حل می کند.

سومین کارت زرد وزیر ارشاد
ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسامی در جلســه علنی دیروز و در جریان سؤال 
ســمیه محمودی نماینده شــهرضا و دهاقان در 
مجلس از وی پیرامون عدم شفافیت در نظام وقف 
در پاسخ به این سؤال گفت: توجه به نظام موقوفات 
می تواند مســیر حال و آینــده را در حوزه این امر 

فرهنگی تداوم دهد.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامه با 
تأکید بر اهمیت شــفافیت در نظــام وقف عنوان 
کرد: وزارتخانه به دنبال شفافیت هر چه بیشتر در 
این نظام است که تقویت دولت الکترونیک یکی از 
موضوعاتی است که پیگیری می کنیم تا فضای کاغذ 
و مراجعات حضوری از بین برود و سامانه های گویا 
باعث مراجعه غیرحضوری شود. وی در ادامه با بیان 
اینکه در حال حاضر سامانه های فراوانی برای حوزه 
وقف داریم، اظهار داشت: این سامانه ها باعث شده 

مراجعات کاغذی به حداقل برسد.
صالحی در ادامه با اشاره به چند حوزه که مورد 
شفاف سازی قرار گرفته، بیان داشت: نظام اسنادی 
اوقاف، نظــام قراردادهای وقف، نظام پرداخت های 
مطابــق قراردادها و نظام اجــرای نیات واقفین از 
مهم ترین حوزه هایی است که مورد شفافیت واقع 
شده که البته این شفافیت نیازمند نظام حسابرسی 
پیوسته و آشکار است تا ترازهای مالی اتفاق بیفتد 

و بعدها در معرض افکار عمومی قرار گیرد.
همچنین سیدعباس صالحی در جلسه علنی 
دیروز در پاسخ به سؤال شهاب نادری نماینده پاوه، 
جوانرود، ثاث باباجانی، روانسر در مجلس درخصوص 
علت تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ کشور 
گفــت: قاچاق کتاب که در ســؤال آقای نادری به 
آن اشاره شده، از مسائل مهم و اساسی در سال های 
اخیر است که افزایش داشته و یک بلیه جدی است.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با بیان اینکه 
اقداماتی درخصوص توقف این رویه صورت گرفته 
اســت، افزود: برخی اتفاقات و برنامه ها نیز نیازمند 
کمــک نهادهای مختلف از جمله مجلس اســت. 
کارگروه صیانت از نشر در راستای مبارزه با قاچاق 
کتاب تشکیل شده که اعضای آن از اتحادیه صنفی، 
نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی هستند و در راستای کشف و ضبط بخش 

قابل توجهی از کتب قاچاق موفق بوده  است.
صالحی ادامه داد: در فاصله دو ماه گذشته یک 
میلیون کتاب قاچاق توسط این کارگروه و به همت 

نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.
ازم به ذکر است که در پایان نمایندگان مجلس 
از پاسخ وزیر ارشاد قانع نشده و به این ترتیب صالحی، 

کارت زرد سوم را از مجلس دریافت کرد.

وزیر اطاعات دیروز در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و بر 
شکنجه نشدن اسماعیل بخشی تأکید کرد. 
بخشی که یکی از نمایندگان کارگران شرکت 
نیشکر هفت تپه اهواز بوده، مدعی شده بود، 
در روزهایی که بازداشت بوده شکنجه شده. 
ادعای بخشی، مهره های سوخته ضدانقاب و 
رسانه های مدعی اصاحات را هیجان زده و به 
خط کرد تا از این آب گل آلود ماهی سیاسی 

صید کنند.
اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران 
شــرکت نیشــکر هفت تپه اهواز بود که در جریان 
اعتراضات صنفی این کارگران بازداشــت شده بود. 
وی چند روز قبل و پس از گذشــت یک ماه از آزاد 
شــدن و بازگشت به کار، نامه ای سرگشاده به وزیر 
اطاعات نوشت و مدعی شد که در روزهایی که در 
زندان بوده، مورد شــکنجه قرار گرفته تا جایی که 
در ســلول خود نمی توانسته تا 72 ساعت از جای 

خود تکان بخورد. 

این ادعا در ابتدا پادوهای خارج نشین ضدانقاب 
و پیاده نظام رسانه ای آنها در داخل را پای کار آورد. 
مســیح علی نژاد، خبرنگار فراری و مزد بگیر کاخ 
سفید، ماهیگیری را از آمریکا زود شروع کرد و نوشت: 
»اسماعیل بخشی کار خود را کرد نوبت ماست«]![ 
روزنامه هــای زنجیره ای و رســانه های مدعی 
اصاحات هم که بهانه دلچسبی برای تخریب نظام 
پیدا کرده بودند، شیپور به دست گرفتند تا از این 
آب گل آلود ماهی صید کنند. این تکنســین های 
عملیات روانی کــه جاده صاف کن و ماله کش های 
شیطان  بزرگ و خباثت های  آن هستند، اینجا شدند 
آتش بیار این معرکه. بعد هم همه قوا درگیر ماجرا 
شدند؛ از »دستور صریح رئیس جمهور به رسیدگی 
به ادعای خشــونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و 
دقت« و »دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل 
کشور برای تشکیل هیئتی مستقل و اعزام این هیئت 
به منطقه« تا اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی 
بر اینکه »اگر این فرد شکایت کند، قوه قضائیه وارد 
می شود« و بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی با 

حضور وزیر اطاعات. 
پس از این جوش و خروش داخلی و خارجی، 
حجت ااسام سید محمود علوی دیروز در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســامی حاضر شد و بر شکنجه نشدن اسماعیل 
بخشی در دوران بازداشتش تاکید کرد. سخنگوی 
این کمیسیون گفته: طبق توضیحات وزیر اطاعات 
به هیچ وجه اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر 

هفت تپه شکنجه نشده است. 
به گزارش فارس، علی نجفی خوشــرودی در 
توضیح جلسه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اظهار داشت: این جلسه با حضور 
وزیر اطاعات و همکارانش برای بررســی ادعاهای 
اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت 
برگزار شد. وی افزود: وزیر اطاعات و مدیران وزارت 
اطاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که 
منجر به بازداشــت و دستگیری آقای بخشی شد، 
تاکیــد کردند که به هیچ وجــه این فرد در دوران 
بازداشت وزارت اطاعات شکنجه نشده است. نجفی 

این را هم گفت که وزیر اطاعات تاکید کرد که کار 
اطاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت 

افراد انجام می شود. 
به گفته وی، در این جلسه اعضای کمیسیون 
بر ضرورت تفکیک اقدامات ضدامنیتی با پیگیری 
مطالبات صنفی و اهتمام به رفع زمینه های پیدایش 
نارضایتــی اجتماعی از طریق کاهش مشــکات 
کارگران و ضرورت تنویر افکار عمومی تاکید کردند.

 قوای ســه گانه که وارد این ماجرا شدند و به 
تکاپو افتادند، اگر بخش کوچکی از این اهتمام را در 
نظارت جدی، دقیق و مستمر بر خصوصی سازی، حل 
مشکات معیشتی کارگران و اجرای سیاست های 
اقتصــاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی به کار 
ببندند، کار به اینجا نمی رســد که یک بازداشتی، 
یک ماه پس از آزادی اش، ادعای شکنجه کند و قلم 
به دســتان مزدور در خارج و مدعیان اصاح طلبی 
که امروز باید پاسخگوی وضع موجود باشند، آن را 
سر دست بگیرند، برایش هورا بکشند و علیه نظام 

لجن پراکنی کنند.

ناکامی سوژه پردازی هماهنگ ضدانقاب و مدعیان اصاح طلبی علیه نظام

وزیر اطاعات: اسماعیل بخشی شکنجه نشده است

نمایندگان درباره اوقاف، بازار نشر و قاچاق کتاب از صالحی پرسیدند

سومین كارت زرد مجلس به وزیر ارشاد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه انتقادات 
مهمــی را درباره ایحــه بودجه 98 مطرح 
ساخته و عدم تحقق برخی منابع درآمدی را 
از معضات عمده بودجه ای می داند که دولت 
یازدهم آن را تنظیم کرده ضمن آنکه او بودجه 
98 را متناسب با شرایط ویژه کشور نمی داند. 
سیدمحمد حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه ومحاســبات مجلــس دهم اســت. او در 
تحلیل هایش از بودجه معموا جوانب مختلف را در 
نظر می گیرد و از زوایای مختلف به بودجه ریزی و 
پیرامون و تبعات آن می پردازد؛ از میزان همسویی 
بودجه با سیاســت های کلی نظام و منطبق بودن 
بــا الزامات خاص اقتصادی اکنون جامعه تا تبعات 
فرهنگی و روانی بی توجهی به تحقق منابع در جامعه. 
در حاشیه صحن علنی مجلس از او در رابطه با 
بودجه 98 پرسیدیم. نماینده مردم تفرش، آشتیان و 
فراهان در پاسخ به خبرنگار کیهان گفت: »در رابطه با 
بودجه سال 98 با توجه به وضعیت خاص و همچنین 
شرایط تورمی ایجاد شده و همچنین مقداری هم 
آثار تحریم انتظار می رفت که دولت بودجه ســال 
98 را متفاوت از بودجه ســنوات قبل تهیه می شد 
و همچنیــن در حوزه انضباط مالی و تحقق منابع 

درآمدی دقت بیشتری صورت می گرفت.«
حسینی در ادامه افزود: »خب با توجه به روند 
بودجه ریزی در کشور ما که یک شاکله سنتی دارد 
ســال 98 هم در همان چارچوب منابع و مصارف 

یا درآمدهــا و هزینه ها 
پیش بینــی شــده و به 
نوعی شــکل بودجه )با 
توجه به اینکه قوانین باا 
دستی هم تغییر نکرده( 
گذشته  سنوات  همانند 
از نــوع بودجه برنامه ای 
شکل یافته و البته یک 
قســمت هم به سمت 
بودجه ریــزی مبتنی بر 
عملکــرد هم در بودجه 
هست.« عضو کمیسیون 

برنامه و بودجــه در مورد نگرانی هایی که در مورد 
بودجه 98 هست، خاطرنشان کرد: »اما عمده نگرانی 
ما در مورد بودجه98 بحث حوزه درآمد هست. ما هر 
سال به این علت که نمی توانیم درآمدهای خود را به 
خوبی آنالیز کنیم ظرفیت درآمدی کشور را به خوبی 
شناسایی کنیم لذا درآمدهایی را پیش بینی می کنیم 
که عدم تحقق آن بسیار بااست. ضمن آنکه باید به 
این نکته توجه داشته باشیم که وقتی این موارد را 
به عنوان درآمد در بودجه قرار می دهیم در حقیقت 
آن را در سبد مطالبات و انتظارات مردم می گذاریم 
و عدم تحقق آن تاثیر منفی بر روان جامعه دارد و 

ترس و نگرانی ایجاد می کند.«
حسینی با تاکید بر اهمیت در نظرگرفتن تحقق 
منابع بودجه تاکید کرد: »امسال امیدواریم که نگاه 

درآمدهای واقعی و اتکا بر 
آنها هم در مجلس و هم 
در دولتی که این ایحه 
)بودجــه 98( را داده اند 
پیش بینی  باشد.  حاکم 
من این است که امسال 
درآمدهــای مالیاتی ما 
بیش از 8۵درصد محقق 
نخواهد شد در صورتی 
که یک رشد 10 – 12 
درصدی را برای ســال 
آینــده با توجه به اینکه 
می دانیم انتقال پول برای خرید و یا تامین مواد اولیه 
خارج از کشــور برای ما سخت خواهد شد لذا باید 

تمهیدات دیگری در بودجه دیده شود.«
این نماینده مجلس دهم در ادامه افزود: »باید 
اتکای خــود را به نفت کاهش دهیم ولی آنچه در 
بودجه خیلی واضح و مبرهن اســت دست اندازی 
دوباره به منابع صندوق توســعه ملی است. در این 
20سالی که در حوزه بودجه داریم کار می کنیم هر 
جا کم می آوریم ســراغ راحت ترین راه حل ممکن 
می رویم و به همین واســطه از اهدافی که برای آن 
صندوق پیش بینی کرده ایم عدول می کنیم. برای 
نمونه حســاب ذخیره ارزی هم با نگاهی شبیه به 
صندوق توسعه در کشور ما ایجاد شد و مقرر شد که 
۵0درصد از منابعی که خارج از پیش بینی به دست 

آمده به آن حساب انتقال یابد اما متاسفانه عملکرد 
عما این گونه نبوده است.«

یکی از مواردی که رئیس جمهور در سخنرانی 
خود در صحن علنی در روز تقدیم ایحه بودجه 98 
به مجلس گفت موضوع دارایی های در گاوصندوق 
مانــده دولت بود که باید واگذار شــود اما در مورد 
واگذاری ها انتقادات بسیار جدی به عملکرد دولت 
وجود دارد. در این مورد حســینی به کیهان گفت: 
»در حوزه واگذاری ها به دنبال چابک سازی دولت و 
فعال سازی بخش خصوصی و تعاونی بودیم اما عما 
رفتیم به سمت تمکین منابع برای بودجه عمومی 
کشور. این نیز یکی دیگر از موارد عدول از سیاست ها 
و اهداف پیش بینی شــده است. امروز هم به سراغ 
صندوق توســعه ملی می رویم و هم در واگذاری ها 

اهداف بودجه را در نظر می گیریم.«
وی در ادامه افزود: »باید در مســیری حرکت 
می کردیم که امروز برای اداره کشور و بودجه نویسی 
نیازی به نفت نباشد و تنها با مالیات کشور را اداره 
کنیم. چون ظرفیت این، وجود دارد. نیروی شاغل 
و نیروی آماده به کار جوان در کشور داریم، سرمایه 
و سرمایه گذار داریم و منابع و معادن نیز در کشور 
داریم، اقلیم بسیار خوبی داریم و... اما کمتر به داشته 
هایمان توجه کرده ایم و همواره سراغ نفت رفته ایم 
و اگر منابع درآمدی بودجه محقق نشود به سرعت 
سراغ همان منابعی می رویم که از نفت برای اهداف 

دیگری در نظر گرفته ایم.«

سیدمحمد حسینی در گفت وگو با کیهان

هشدار عضو كمیسیون برنامه و بودجه
درباره غیرواقعی بودن منابع درآمدی بودجه 98

نماینده تبریز در مجلس شورای اسامی 
مشکات اقتصادی کشور را حاصل عملکرد 
غربگرایان دانست که مسیر اقتصادی کشور 
را منحرف و مردم جامعه را دچار مشکات 

جدی کردند.
محمد اسماعیل ســعیدی نماینده تبریز در 
گفت وگو با رسا، با اشاره به اینکه مشکات کشور 
ناشــی از تفکر و روحیه غربگرایی اســت، اظهار 
داشت: ما مخالف پیشرفت و توسعه کشور نیستیم 
بلکه می توان از نقاط مثبت کشــورهای خارجی 
در عرصه های مختلف استفاده کرد اما چیزی که 
برای کشور مشکل ساز می شود، روحیه وابستگی 

به غرب است.
وی بــا بیان اینکه برخی تصــور دارند که راه 

برون رفت از مشکات کشور از غرب عبور می کند، 
ابراز داشت: برخی مرعوب غرب و مظاهر غربی شدند 
و چشم خود را بر روی ظرفیت ها و توانمندی های 
داخلی بسته اند، غافل از اینکه مشکات کشور تنها 
بــا نگاه به درون و تکیه به اســتعداد جوان ها و به 
کارگیری تمام ظرفیت های موجود داخل، برطرف 
خواهد شد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 
اسامی استفاده از تجربیات کشورهای دنیا را امری 
منطقی و معقول دانست و گفت: هیچ کس خواهان 
قطع ارتباط با دیگر کشورها نیست بلکه می توان 
از پیشرفت های کشورها استفاده کرد اما نباید به 
بهانه پیشرفت و توسعه کشور، تسلیم زیادخواهی 

کشورهای سلطه طلب شد.
وی با بیان اینکه وابستگی به کشورهای غربی 

همیشــه باعث عقب ماندگی کشور در عرصه های 
مختلف بوده است، اظهار کرد: در طول تاریخ کشور 
ما از وابستگی به غرب خسارت فراوانی دیده است و 
اگر بنا باشد کشور همانند گذشته به غرب وابستگی 

پیدا کند، تاریخ تکرار خواهد شد.
سعیدی مشــکات اقتصادی جامعه را ناشی 
از تفکــر غرب زده عنوان کرد و گفت: مشــکات 
و چالش هــای اقتصادی کشــور حاصل عملکرد 
مسئوانی با تفکر غرب زده است که مسیر اقتصادی 
کشور را منحرف و مردم جامعه را دچار مشکات 

جدی کردند.
نماینده تبریز به کارگیری مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتی را در اقتصاد کشور ضروری دانست و اضافه 
کرد: اگر اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی و 

استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود کشور قرار 
می گرفت، دیگر شاهد بسیاری از مشکات نبودیم.

وی با بیان اینکه سرنوشــت کشور بر اساس 
انتخاب مردم رقم می خورد، تأکید کرد: مردم باید با 
هوشیاری و دقت تمام در تصمیم گیری های سیاسی 
خود عمل کنند و شاخص ها و آرمان های انقاب 
را توجه کنند و باور داشته باشند که آینده روشن 
برای کشور و جامعه در گرو انتخاب صحیح است.

سعیدی با اشاره به آرمان های امام خمینی)ره( 
خاطرنشان کرد: مردم نباید اجازه دهند کسانی که 
اعتقــادی به آرمان های امام راحل و انقاب ندارند 
پست های حساس کشور را به دست گیرند، کسانی 
که به تفکر غرب زده رأی می دهند بدانند گزینه های 

غربگرا نمی توانند مشکات کشور را حل کنند.

نماینده تبریز: 
مشکات اقتصادی كشور حاصل مدیریت غرب زدگان است

رئیس دفتر رئیس دولت اصاحات در واکنش به اظهارات اخیر رئیس دفتر 
روحانی مبنی بر عدم ائتاف دولت با اصاح طلبان در انتخابات 9۲ و 9۶ واکنش 

نشان داد.
محمدعلی ابطحی رئیس دفتر رئیس دولت اصاحات در واکنش به مصاحبه دیروز 
محمــود واعظی رئیس دفتر روحانی که گفته »ما هیچ گاه با اصاح طلبان تندرو ائتاف 
نکردیم« در توئیتی نوشــت: اصاح طلب ها باید مجسمه آقای واعظی را طا بگیرند. باز 
گفته روحانی در انتخابات با اصاحات ائتاف نداشته و پیروز انتخابات حزب اعتدال بوده.
وی در ادامه نوشته است: »به رو نیاورید اسم این حزب )اعتدال و توسعه( را نشنیده 
بودید! اصا همه کارهای این جنس خوب بیخ ریش حزب پیروز اعتدال و توسعه و آقای 

واعظی. َقِبلْت را بگید، ِکل بکشیم.«
گفتنی است در هفته های گذشته محمود واعظی در واکنش به سخنان سعید حجاریان 
که گفته بود »اصاح طلبان با  روحانی ائتافی داشتند و رئیس جمهور به وعده های خود 
عمل نکرد و او از خودش عبور کرده است«، در مصاحبه ای می گوید »اینکه ما در سال 
96 با گروهی )اصاح طلبان( نشسته باشیم و با هم چیزی را به عنوان ائتاف امضا کرده 
باشیم، خیر، نه در سال 92 این کار را کرده ایم و نه در سال 96.«این گفت وگوی واعظی 
واکنش های مختلفی را بین اصاح طلبان برانگیخت و اکثر شخصیت های اصاح طلب از وی 
انتقاد کردند.از سوی دیگر تاکنون محمود واعظی دو بار از لفظ تندرو برای اصاح طلبان 
استفاده کرده است. اصطاحی که این جریان سیاسی آن را به مخالفان خود نسبت می داد 
و داعیه رفتار اعتدالی داشــتند. از آنجا که واعظی این صحبت ها را در واکنش به سعید 
حجاریان گفته است، احتماا منظور وی از »تندروها« افراد نزدیک به حجاریان همچون 
احزاب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین انقاب است.چهره هایی همچون محمدرضا 
خاتمی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی،  محسن امین زاده، عبداه رمضان زاده، محمدعلی 
ابطحی، مصطفی تاج زاده و... که برخی از آنان سابقه دستگیری و محاکمه در دوران فتنه 88 
را دارند و در دوره اصاحات نیز اقداماتی مانند  استعفای دسته  جمعی نمایندگان مجلس 
ششــم و تحصن در مجلس را کلید زدند. با این حال شخصیت های اصاح طلب هیچ گاه 
چهره های فوق الذکر را تندرو خطاب نکرده اند و این ادبیات رئیس دفتر روحانی انتقاد همه 
اصاح طلبان را در پی داشــته است.چنین اظهار نظراتی از سوی رئیس دفتر روحانی را 
می توان اینگونه تحلیل کرد، همانطور که اصاح طلبان به دلیل شرایط بد اقتصادی و عدم 
تحقق وعده  های روحانی در حال مرزبندی با دولت هستند، افراد نزدیک به رئیس جمهور 
و حزب »اعتدال و توســعه« نیز هرگونه حمایت و همکاری اصاح طلبان و نقش آفرینی 
آنها در پیروزی روحانی را منکر می شــوند. در ماه های گذشــته برخی شــخصیت های 
اصاح طلب مانند عباس آخوندی و قاضی زاده هاشمی از همراهی با دولت بازماندند و با 
استعفای آنها، در عوض چهره های نزدیک به محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و 
توسعه در دولت پررنگ شده اند و شاید یکی از دایل انتقادات این روزهای اصاح طلبان 
 به روحانی، بی توجهی به اصاح طلبان و در عوض بها دادن به »حزب اعتدال و توسعه« 
باشد.اصاح طلبان اما در شرایطی تاش می کنند که حساب خود را از دولت جدا کنند 
و دولــت برآمده از خــود را با افتخاراتش! تنها بگذارند که مردم، دولت روحانی را دولت 
اصاح طلبان می دانند و تیِر لیدرهای اصاحات از جملگی به سنگ می خورد، چرا که بخش 
اعظمی از فعالین اصاح طلب نیز اذعان دارند که عملکرد دولت روحانی به پای اصاح طلبان 
نوشته می شود.غامحسین کرباسچی دبیرکل سازندگی چندی پیش در کنگره این حزب 
درباره رابطه اصاح طلبان با دولت گفته اســت که »مردم نمی پذیرند که ما به ضرب و 
زور استدال و تبلیغات آنها را به پای صندوق رای بیاوریم و بگوییم با همین قانون و با 
همین حاکمیت امکان کار وجود دارد اما وقتی در دولت، مجلس و شهرداری قدرت را در 
دست گرفتیم بگوییم »نمی گذارند کار کنیم.« مردم حق دارند به ما بگویند اگر این گونه 
بود اصا چرا وارد میدان شدیم.«اصاح طلبان که روزگاری خیال پردازی می کردند که با 
حمایت از دولت روحانی و حضور در قدرت برج بابلی خواهند ساخت و از پله های آن به 
عرش خواهند رسید، امروز خود را گرفتار در باتاق ناکارآمدی و سوءمدیریت خود کرده 

می بینند و هرچه برای فرار بیشتر دست و پا می زنند بیشتر در آن فرو می روند.

واعظی: هیچ گاه با اصاح طلبان تندرو ائتاف نکردیم
ابطحی: این جنس خوب بیخ ریش خودتان!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقدان نظارت مجمع را بر مصوبات 
مجلس و تطبیق آن ها با سیاست های کّلی نظام را به مناظره فراخواند.

حجت ااسام غامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با فارس، پیرامون شبهات مطرح 
شده نسبت به نظارت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای 
سیاســت های کلی نظام، در پاسخ به این سؤال که »بعضی منتقدان بر این عقیده  اند که 
نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی نظام صرفاً محدود به 
طرح ها و لوایح و هنگام بررسی آنها در کمیسیون های تخصصی باشد و پس از تصویب در 
مجلس دیگر نقشی ایفا نکند، نظر شما چیست؟«  اظهار داشت: من از منتقدان می خواهم 
دقیق توضیح دهند کجای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس ورای 
قانون اساسی است؟ بعضی گفته اند نظارت بر مصوبات مجلس در چارچوب وظایف مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی ذکر شده است نمی گنجد. من پاسخ داده ام 
که بله اکنون در متن قانون اساسی چنین وظیفه ای برای مجمع ذکر نشده است، اما این 
وظیفه بر اساس بند 2 اصل 110 همان قانون اساسی به مجمع واگذار شده است و مشابه 
اینگونه تفویض ها در جاهای دیگر هم اتفاق افتاده است. مانند نظارت بر انتخابات خبرگان 
رهبری که در قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار نشده است، ولی خود خبرگان این 
نظارت را به شورای نگهبان واگذار کرده  اند. پس وظیفه جدیدی عاوه بر وظایف مصوب در 
قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده که به آن عمل می کند. اگر کسی بپرسد 
چرا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان در متن قانون اساسی نیست؟ پاسخش را 
باید در تفویض این وظیفه از سوی خود خبرگان به شورا بیابد.وی گفت: نظارت بر حسن 
اجرای سیاست های کلی نظام هم براساس اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبر معظم 
انقاب گذاشته شده است و طبق همین اصل رهبر معظم انقاب حق دارند این وظیفه را 
به اشخاص یا نهادهای دیگر واگذار کنند و ایشان هم وظیفه مذکور را به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام واگذار کرده اند. بنابراین عاوه بر وظیفه سابق و مصّرح در قانون اساسی برای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه جدید نیز برای آن تعریف شده است. حال مجمع 
باید به این وظیفه جدید خود عمل کند یا نه؟ فرمایش منتقدان نظارت مجمع، این است 
که »خیر، مجمع تشخیص دیگر به وظیفه جدید عمل نکند.« آیا مجمع تشخیص مصلحت 
نظام باید براساس وظیفه جدیدی که به آن واگذار شده پاسخگوی رهبر معظم انقاب به 
عنوان تفویض کننده این وظیفه باشد یا خیر؟عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان 
داشت: این واگذاری رسماً اباغ شده است و رئیس مجلس شورای اسامی هم به آن عمل 
می کند به این ترتیب که همزمان با ارسال طرح ها و لوایح به کمیسیون های تخصصی مجلس 
یک نسخه از آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارسال می کند و مجمع همزمان 
طرح ها و لوایح را بررســی می کند و به کمیسیو ن ها اعام نظر می کند. اگر کمیسیون ها 
مغایرت ها و یا عدم تطابق های طرح ها و لوایح را با سیاست های کلی نظام اصاح کردند 
که چه بهتر، اما اگر اصاح نکردند چه باید کرد؟ پاسخ منتقدان مجمع تشخیص مصلحت 
نظام این است که در این صورت مجمع دیگر وارد موضوع نشود که حرفی بی معنا است 
و برخاف قوانین است. در این مرحله نظارت مجمع تشخیص مصلحت از کانال شورای 
نگهبان صورت می گیرد و شورا تکلیف پیدا کرده که عاوه بر اعام موارد مغایریت مصوبات 
مجلس با موازین شرع و قانون اساسی، نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم درباره 
عدم تطابق های مصوبات با سیاست های کلی نظام به مجلس اعام کند و این کار به صورت 
جدی از سوی شورا انجام می گیرد. پس روال قانون در حال طی شدن است و َمعبر این 
مطالبه از مجلس هم شــورای نگهبان است و مجلس نظارت این شورا را بر اساس قانون 
اساسی پذیرفته است. پس همه مسیر، قانونی است و منتقدان باید پاسخ دهند که کجای 
این روال خاف قانون اساسی است؟ اگر منتقدان این نکته را روشن کنند، ما هم از مواضع 
خود عقب می نشینیم و حرف خود را پس می گیریم.حجت ااسام مصباحی مقدم در پاسخ 
به این سؤال که »پس با توضیحات شبهه وجود 2 شورای نگهبان هم منتفی می شود چرا 
که نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس از کانال شورای نگهبان صورت 
می گیرد« بیان داشــت: بله. در مرحله اول یعنی پیش از تصویب طرح ها و لوایح، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مستقیماً با کمیسیون های تخصصی مجلس و نمایندگان ارتباط 
دارد و در مرحله پس از تصویب در صحن، ارتباط مجمع از طریق شورای نگهبان صورت 
می گیرد.وی در پاسخ به اینکه »برخی مخالفان نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر 
مصوبات مجلس به صراحت می گویند که مغایرت این مصوبات با سیاست های کلی اباغی 
به معنای مغایرت با قانون اساسی نیست« گفت: مگر می شود؟ وقتی رهبری براساس یک 
اصل از قانون اساسی سیاست ها را اباغ می کنند پس این سیاست ها می شود در چارچوب 

قانون اساسی و استناد شورای نگهبان نیز دقیقاً به همان است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین این مطلب که »به نظر می آید برگزاری 
مناظراتی با این موضوع میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه هیأت عالی 
نظارت با منتقدان نظارت مجمع بر مصوبات مجلس می تواند راهگشــا باشد« را این طور 

جواب داد: بله. ما هم کامًا در این زمینه آمادگی داریم.

حجت ااسام مصباحی مقدم مطرح کرد
دعوت مخالفان نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به مناظره

درمکتب امام

سخنرانی امام)ره( در بزرگداشت شهدای 19 دی قم:
قم مرکز علم و عمل است

اهل بيت فرموده اند ]از قم[ علم نر مى شود به همه باد - و اآن مى بينيم كه 
علْم مركزش قم است و از قم دارد نر مى شود، نه علم، علم و عمل؛ علم تنها نه، علم 
و عمل اآن دارد از قم نر مى شــود- مركز فعاليت اسامى است، مركز تحرك اسامى 
اســت. تحرك از قم، از خود قم، از طاب قم، از علاى قم، از مدرســن قم از توده قم 

كه ربازهاى وفادار به اسام هستند، از آنجا تحرك دارد رايت مى كند به همه جا.
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حشدالشعبی:آمریکا ولو از راه غیردیپلماتیک
باید عراق را ترک کند

تاکید کرده،  الشعبی عراق  معاون رئیس حشد 
نیروهای آمریکایی حتی اگر از راه دیپلماتیک هم 

نروند باید خاک کشور را ترک کنند.
به گزارش ایســنا، ابومهدی المهندس،  معاون رئیس 
حشــد الشــعبی عراق اعام کرده واشــنگتن می خواهد 
بحران های منطقــه را مدیریت کند، در حالی که خودش 
از تروریسم حمایت می کند...  آمریکایی ها از عراق خواهند 

رفت حتی اگر از طرق دیپلماتیک این کار را نکنند.«به گفته 
المهندس »همان طور که نیروهای آمریکا در گذشته عراق 
را ترک کرده اند، پس از این هم چنین خواهند کرد.« وی 
با بیان اینکه »ادعای آمریکا درباره خروج از سوریه و انتقال 
نیروها به عراق بازی قدیمی است« تاکید کرد، اظهارات اخیر 
آمریکا بیانگر شکست و عجز اوست و نمی توان به آمریکایی ها 
اعتماد کرد و کردهای سوریه این مسئله را به چشم دیدند.

فعال حقوق بشری: آل سعود مردم عربستان را
به گروگان گرفته است

فعال حقوق بشر سعودی می گوید یک اقلیت 
بر اکثریت مردم عربستان حاکم هستند و آنها 

مردم را به گروگان گرفته اند.
به گزارش الجزیــره، »عبدالعزیز الموید«، فعال 
حقوق بشر سعودی اعام کرد: »از زمان قتل جمال 
خاشقجی ما شاهد رفتن برخی از افراد و ناپدید شدن 
آنها درعربستان بودیم. دادگاه های سعودی حتی برای 

مخالفان ناراضی خود در داخل کشور احکام ظالمانه ای 
صادرمی کنند. ما شــاهد آن هستیم که بسیاری از 
افراد ناراضی در داخل عربســتان که خشونت طلب 
هم نیستند و تنها خواهان برخی اصاحات شده اند با 
مجازاتی سنگین روبه رو شده اند.«وی افزود: »عربستان 
یک حاکمیت ســلطنتی خودکامه است و محمد بن 

سلمان هم بخشی از آن است. 
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نخست وزیر فرانســه با هشدار به جلیقه 
زردها و تهدید آنها به برخورد شدیدتر اعام 
کرده 1000 نفر از 5600 بازداشــتی به زندان 
محکوم شده اند. در حالی که جلیقه زردها شمار 

دستگیری ها را بسیار بیشتر اعام کرده اند.
تازه ترین نظرســنجی ها نشــان می دهد که 84 
درصد مردم فرانســه که اکثر آنها از طبقه متوسط 
هستند از اعتراضات جلیقه زردها حمایت می کنند و 
این در حالی است که دولت ماکرون آماده می شود 
که برخورد خشن تری با معترضان انجام دهد. این را 
از اظهارات روز دوشنبه نخست وزیر فرانسه می شود 

فهمید.
»ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه 
در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی »تی اف یک« گفته: 
»در جریان اعتراضاتی که از اواسط نوامبر 2018 آغاز 
شــده، در مجموع 5600 نفر بازداشت شده اند که از 
ایــن تعداد بیش از هزار نفر به زندان رفته اند.« آمار 
هزار زندانی در حالی است که جنبش جلیقه زردها 
آمارها را بســیار بیشتر اعام کرده اند. خبرگزاری ها 
نیز نوشته اند از ابتدای جنبش در 2 ماه پیش بیش 
از 7 هزار و 500 نفر دســتگیر و یا زخمی و 10 نفر 

آغاز محاکمه جلیقه زردها در دادگاه های فرانسه                   1000 نفر به زندان محکوم شدند

نیز کشته شده اند.نخست وزیر فرانسه در ادامه افزود: 
»پاریس قصد دارد برای ســخت تر شــدن برگزاری 
تجمع های از پیش اعام نشده قوانین تازه ای وضع 
کند. این قوانین پاســخی به خشونت جلیقه زردها 
در تظاهرات اخیرشان در شهرهای مختلف فرانسه 

است.« وی هشدار داد: »دولت با تظاهرات بدون مجوز 
با سختگیری برخورد خواهد کرد و مجازات سختی 

برای آشوبگران در نظر گرفته خواهد شد.«
 به گزارش فارس »فیلیپ« در ادامه سخنانش با  
اشاره به مجازات »آشوبگران« در تظاهرات گفت که 

حفظ آزادی برای تظاهرات در فرانسه ضروری بوده 
و کسانی که می خواهند به صورت مسالمت آمیز به 

تظاهرات بپردازند نباید مجازات شوند. 
اظهارات نخست وزیر فرانسه به عنوان بخشی از 
دســتور عمومی جدید بوده که از مجموعه اقدامات 
دولت اســت. فیلیپ اظهار کرد: »دولت ایحه ای را 
بــرای قانونی جدید مطرح خواهد کرد که افرادی را 
که الزامات برگزاری اعتراضات را رعایت نمی کنند، در 
تظاهرات بدون مجوز شرکت می کنند و با پوشیدن 
ماسک در این اعتراضات حاضر می شوند، مورد تنبیه 

قرار دهد.«
نخســت وزیر فرانســه تصریح کرد: »پرداخت 
خسارت هایی که طی این اعتراضات به کسب و کارها 
و اماک وارد شــده، »دیگر بر عهده مشکل ســازان 
خواهــد بود، نه مالیات دهندگان«. »فیلیپ« ضمن 
اعام طرح  اعزام 80 هزار نیروی امنیتی در سراســر 
فرانسه برای دور بعدی اعتراضات اظهار کرد: »آنان 
که نهادهای ما را زیر ســؤال می برند، حرف آخر را 
نخواهنــد زد... ما باید حق برگــزاری تظاهرات در 
فرانسه را حفظ و باید آنان که قانون شکنی می کنند 

را مجازات کنیم.«

متن سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در مصر لو رفت
پمپئو: ایران رعایت حقوق بشر را از عربستان یاد بگیرد!

در آستانه ســفر وزیر خارجه آمریکا به 
مصر، یک رســانه آمریکایی با دستیابی به 
متن از پیش آماده شــده سخنرانی او در 
قاهره، فاش کرد که »مایک پمپئو« قرار است 
از ایران بخواهد در مسائل مربوط به حقوق 
بشر و حاکمیت قانون، از عربستان سعودی 

درس بگیرد!
نشــریه »پالیتیکو« از طریق دو منبع مطلع ، 
به متن ســخنرانی وزیر خارجه آمریکا در قاهره 
دسترســی پیدا کرد و بر اساس اطاعات مندرج 
در متن این ســخنرانی نوشت، پمپئو قرار است 
تعامــل دولت »باراک اوباما« بــا ایران را محکوم 
کند و مدعی شــود که مواضــع» دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریــکا، به بهتریــن نحو، منافع 
کشورهای منطقه را تامین می کند. وزیر خارجه 
آمریکا در این سخنرانی، از ایران نیز خواهد خواست 
در مســئله حقوق بشــر و رعایت قانون، از سران 
عربستان سعودی درس بگیرد! پمپئو در شرایطی 
قرار اســت این حرف ها را بر زبان بیاورد که هنوز 
رسوایی قتل »جمال خاشقجی« دامن آل سعود، به 
ویژه »محمد بن سلمان« را رها نکرده و مشارکت 
آمریکا در این جنایت و دیگر جنایات عربستان در 

منطقه نیز بر همگان روشن است
.یــک مقام ارشــد وزارت خارجــه آمریکا هم 
درباره ســفر پمپئو به منطقه گفت، این ســفر دو 
محور اساســی دارد: اول اینکه پمپئو می خواهد به 
متحدان واشنگتن بگوید که »آمریکا از خاورمیانه 
خارج نخواهد شــد« و دوم، »رژیم ایران، بازیگری 
خطرناک در این منطقه است«. به گفته کارشناسان، 
آمریکا از طریق دامن زدن به ایران هراسی، دو هدف 

بزرگ را دنبال می کند؛ اول، به کشورهای منطقه 
آدرس غلط می دهد و آنها را در کنار اسرائیل نگه 
می دارد و دوم، ساح های خود را به این کشورها 

می فروشد
.وزارت خارجه آمریکا قبا طی بیانیه ای اعام 
کرده بود که پمپئو قرار است در حد فاصل 18 تا 
28 دی ماه به اردن، مصر، بحرین، امارات، قطر، 

عمان و کویت سفر  کند.

مردم کمتر بیرون می روند، فروشگاه ها نیمه تعطیل است

گزارش واشنگتن پست از تاثیر مخرب تعطیلی دولت بر مردم شهرهای مختلف آمریکا
سرویس خارجی-

»واشنگتن پســت« از پیامدهای تعطیلی 
دولت آمریکا در طول 18 روز گذشــته روی 
مردم آمریکا این گونه نوشته: »شهرهای بزرگ 
و کوچک آمریکا اکنون پیامدهای ناشی از یکی 
از طوانی ترین تعطیلی های دولت را در تاریخ 
فکر می کنند،  دارند  احساس می کنند...مردم 
چگونه باید خــرج کنند؛ کمتر بخورند، کمتر 

مسافرت بروند یا...«
از روز اول دی مــاه و در پی عدم توافق دولت و 
کنگره آمریکا بر سر ایحه بودجه موقت و اصرار کاخ 
سفید بر تخصیص بودجه به منظور ساخت دیوار در 
مرز مکزیک، دولت آمریکا رسما وارد وضعیت موسوم 
به »تعطیل« شده اســت. تعطیلی دولت در آمریکا 
در شــرایطی ادامه دارد که بودجه ارتش و برخی از 
نهادها تامین شده اما 800 هزار کارمند و کارگر در 
دیگر نهادهای دولت یــا بدون حقوق کار می کنند 
یا به مرخصی بدون حقوق فرســتاده شده اند. این، 
همه مشــکل تعطیلی دولت در آمریکا نیست. دوم 
دیماه و در آغاز این تعطیلی »برنی سندرز« سناتور 
دموکرات ایالت ورمونت در حساب کاربری خود در 
توئیتر نوشــت: »با تعطیلی دولت، 800 هزار نفر از 
دریافت دستمزد خود محروم می شوند و 755 هزار 
نفر گرســنه بیکار هم امکان دریافت وعده غذایی را 

از دست می دهند.«

ترامپ هم هشــدار داده اگــر ازم ببیند ماه ها 
و سال ها ممکن اســت این تعطیلی را ادامه دهد و 
هیچ راهی نیز غیر از ســاختن دیوار در مرز مکزیک 
وجود ندارد. ترامپ روز یکشنبه یک گام نیز جلوتر 
گذاشــت و تهدید کرد برای تامین بودجه مورد نیاز 
به دنبال اعام وضعیت »اضطراری ملی« در کشــور 
است. دموکرات ها نیز حاضر نیستند کوتاه بیایند و 
دود این لجبازی تنها به چشــم طبقات متوســط و 

ضعیف جامعه آمریکا می رود.
حاا روزنامه »واشنگتن پست« دیروز در گزارشی 
در همین زمینه نوشته: »شهرهای آمریکا پیامدهای 
تعطیلی دولت فدرال را احساس کرده اند. خیابان های 

مملو از برف  شــهر اوگدن در ایالت یوتا این روزها 
آرام و ساکت هستند. پارکینگ ها نیمه خالی هستند. 
فروش رستوران ها با کاهش همراه شده است. در حالی 
که کارکنان فدرال نمی توانند بر سر کار حاضر شوند 
کافه ها ساعات کاری خود را کاهش داده اند... دور از 
واشنگتن، شهرهای بزرگ و کوچک که نیروی کار در 
آنها به مشاغل دولتی وابسته است اکنون پیامدهای 
ناشــی از یکی از طوانی ترین تعطیلی های دولت را 
در تاریخ احساس می کنند، تعطیلی که اکنون بیش 

از دو هفته است ادامه دارد.
 شــمار زیادی از کارگران دولت تحت تأثیر قرار 
گرفته اند از جمله 10 هزار نفر در یوتا، 6 هزار و 200 

نفر در ویرجینیای غربی و 5 هزار و 500 نفر در آاباما 
که حقوق ساانه شــان کمتر از 85 هزار دار است. 
اما این حقوق ها محرک اقتصادهای محلی محسوب 
می شــوند و کارگران شروع به تصمیم گیری در این 
بــاره کرده اند که چگونه باید ایــن پول ها را هزینه 
کنند، اینکه باید کمتر بخورند، سفرهایشان را محدود 
کنند یا...«به گزاش خبرگزاری صدا و سیما در ادامه 
گزارش واشــنگتن پست آمده: »در حالی که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می کند این 
تعطیلی ممکن اســت ماه ها یا حتی سال ها به طول 
بیانجامد، این شهرها خود را برای یک ضربه اقتصادی 
طوانی مدت تر آماده می کنند... تام کریستوپولوس 
مدیر سازمان توسعه اقتصادی اوگدن معتقد است: 
»خوردن و خرید کردن محدود شــده است و مردم 
روزهــا را در خانه ها ســر می کنند و این موضوع به 
واقع به جامعه مشاغل کوچک آسیب وارد می کند.« 
سناتور دموکرات دوک جونز از آاباما روز پنجشنبه 
در صحن سنا به کارگرانی در ایالت خود اشاره کرد 
که تحت تأثیر تعطیلی دولت قرار گرفته اند و این که 
این روند باید به پایان برسد. او می گوید: ما کار خود 
را انجام نمی دهیم، و این در حالی است که ده ها هزار 
تن از افراد حوزه انتخابیه ما در حال پرداخت هزینه 
هســتند. بیش از پنج هزار تن از کارگران فدرال در 
سراسر آاباما به مرخصی فرستاده شده اند یا این که 

بدون حقوق کار می کنند.«

یک روزنامه انگلیسی طی گزارشی، نوشت که کشورهای 
اروپایی و عربی برای باز گشایی سفارت خود در پایتخت سوریه 

، با هم مسابقه گذاشته اند. 
متحــدان آمریکا در اروپا و دیگر مناطق جهان، که تا همین دیروز 
برای سرنگون کردن نظام »بشار اسد« از همه امکانات بهره برده و بیش 
از 400 هزار شهروند ســوری را کشته اند، اکنون  در پشت دروازه های 
دمشق صف کشیده اند و برای از سرگیری روابط با سوریه، خیلی عجله 
دارند. روزنامه »تلگراف« طی گزارشــی، به چند و چون این مســئله 
پرداخت و نوشت: عربستان سعودی تصمیم گرفته است که سفارت خود 
را در دمشق، اوایل سال 201۹ و یا نهایتا تا پایان نیمه اول این سال،  
بازگشایی کند، تا پس از امارات و بحرین، سومین کشور عربی حاشیه 
خلیج فارس باشد که سفارت خود را در سوریه مجددا دایر می کند .

در ادامه گزارش روزنامه تلگراف تحت عنوان »همه راه ها به دمشق 
ختم می شود« آمده است، این اقدام عربستان که مهمترین مخالف »بشار 
اسد« رئیس جمهور سوریه بوده و همواره از لزوم برکناری او از قدرت دم 
می زده است، به رئیس جمهور سوریه یک مشروعیت بی سابقه خواهد 
داد و با عث خواهد شد که دوران جدیدی برای وی پس از هشت سال 

جنگ ، انزوا و ویرانی در سوریه آغاز شود.
در همین رابطه، »دانی مکی« تحلیلگر سوری ااصل تبعه انگلیس 
تاکید کرد: همه برنامه ها از سفر عمر البشیر رئیس جمهور سودان در ماه 
گذشته به دمشق آغاز شد و پس از آن، ما شاهد بازگشایی سفارت های 

امارات و بحرین بودیم.
به گزارش خبرگزاری قدس،  روزنامه تلگراف در گزارش خود افزود: 
ســوریه جایگاه حساســی در خاورمیانه دارد و از ذخایر انرژی بزرگی 
برخوردار است . این کشور یکی از مهمترین مراکز ژئوپلتیک و اقتصادی 
در معادات بین المللی محسوب می شود... وزش باد  های سیاسی مجدداً 
به ســوی سوریه آغاز شده است )وحتی( »جرمی هانت« وزیر خارجه 
انگلیس اخیراً گفته بود: بشار اسد همچنان در قدرت باقی خواهد ماند.
 این روزنامه انگلیســی در ادامــه،  موضع وزیر خارجه را با موضع 
سابق  و همیشگی لندن مبنی بر لزوم کناره گیری »بشار اسد« مقایسه 

کرد و این تغییر را  یک تغییر» دراماتیک« دانست.
تلگراف همچنین، از تمایل انگلیس به از ســر گیری روابط با سوریه 

اشاره کرد.
»مجتهد« افشــاگر اسرار خاندان آل ســعود هم  به نقل از منابع 
دیپلماتیک اعام کرد، عربستان که از سرسخت ترین دشمنان بشار اسد 
در منطقه بوده، ممکن است سومین کشوری باشد که سفارت خود را 

در دمشق بازگشایی می کند.
از سر گیری پروازهای بحرین به دمشق

»زاید الزیانی« رئیس شــورای اداری شــرکت هواپیمایی »طیران 
الخلیج« در کنفرانس تجاری ساانه این شرکت، از اضافه شدن هشت 
مقصد جدید به فهرست مقاصد پروازهای این شرکت از جمله پرواز به 
مقصد دمشق خبر داد.به گزارش فارس، الزیانی اگرچه به زمان دقیق آغاز 
پروازها به دمشق اشاره ای نکرد، اما گفت که پیشرفت هایی در مذاکرات 
با طرف های ســوری به منظور ازسر گیری پروازها، حاصل شده است، 

هرچند هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم.
بحرین پــس از امارات، حدود 10 روز پیش، ســفارت خود را در 
دمشق بازگشایی کرده است. هفته پیش هم  »سیف السویدی« مدیر 
عامل سازمان هواپیمایی امارات  اعام کرد، کمیته ویژه ای را به دمشق 
اعزام کرده است تا گزارشی را در خصوص وضعیت فرودگاه بین المللی 

این شهر تهیه کند.
هیئت جهاد اسامی در دمشق

هیئتی از جنبش جهاد اسامی فلسطین دیروز با »بثینه شعبان« 
مشاور سیاسی و رسانه ای بشار اسد، در دمشق دیدار کرد.

به گزارش تســنیم، »خالد البطش« عضو دفتر سیاســی جنبش 
جهاد اســامی و رئیس کمیته عالی راهپیمایی های بازگشت در غزه، 
»ابوعاطف« مسئول روابط عمومی و »ابومجاهد« از فرماندهان میدانی 

جنبش مذکور، از اعضای این هیئت هستند.
خالــد البطش در این دیدار، بر ضرورت بســیج نیروهای عربی و 
اســامی برای مقابله با پروژه به فراموشــی سپردن مسئله فلسطین ، 
موســوم به »معامله قرن« تأکید کرد. وی جمهوری عربی ســوریه را 
پیشگام محور مقاومت دانست.این رهبر جنبش جهاد اسامی همچنین، 
گزارشی از روند راهپیمایی بازگشت و ضرورت تقویت و حمایت از آن 
ارائه کرد.مشاور بشار اسد هم در این دیدار، فلسطین را مسئله محوری  
برای جمهوری ســوریه دانســت و بر آمادگی دمشق برای حمایت از 
راهپیمایی های بازگشت و امکان مداوای مجروحان فلسطینی تأکید کرد.

گزارش خواندنی روزنامه تلگراف از
مسابقه اروپا و اعراب برای بازگشت به سوریه

روزنامه گاردین در مقاله ای با تروریســت خواندن رژیم 
صهیونیستی نوشته: دو ویژگی که اسرائیلی ها در برخورد با 
اهالی غزه از خود نشــان داده اند  »خشم « و »وحشی گری« 
علیه غیرنظامیان است. اولمرت پیش از این گفته بود در جنگ 

2008 غزه، 5000 تن بمب بر سر مردم ریخته اند.
روزنامه انگلیســی گاردین در مقاله ای به قلم »آوی شــایم« در 
دهمین سالروز حمله نظامی اسرائیل به یک میلیون فلسطینی در نوار 
غزه نوشــت، اسرائیل بعد از اینکه در سال 2005 از غزه عقب نشینی 
کــرد، این منطقه را بــه بزرگترین زندان تبدیل کرد و دو ویژگی که 
اسرائیلی ها در برخورد با غزه با آن توصیف می شوند خشم و وحشی گری 

علیه غیرنظامیان است.
 اسرائیل 27 دسامبر)آذرماه( 2008 عملیات »سرب گداخته« را 
علیــه غزه به راه انداخت و نوار غزه را از زمین، هوا و دریا برای مدت 

22 روز بمباران کرد.
 این یک جنگ نبود بلکه کشتاری یک جانبه بود که در آن تنها 
1۳ اســرائیلی کشته شــدند و 1417 فلسطینی به شهادت رسیدند 
 کــه از جمله آن ها ۳1۳ کودک بودند. بیش از 5500 تن نیز زخمی 

شدند.
 براســاس آمارهــا 8۳ درصد قربانیان غیرنظامــی بودند و رژیم 
صهیونیستی در آن زمان مدعی شده بود که برای دفاع از شهروندانش 
در مقابل موشــک های حماس این جنگ را به راه انداخته است! اما 
اســنادی که بعدها منتشر شد نشان داد این یک جنگ متجاوزانه و 

عمدی بوده است.
به گزارش ایســنا و به نوشــته گاردین، »در آن جنگ اســرائیل 
می توانست به گزینه دیپلماتیک متوسل شود اما تصمیم گرفت جنگ 

را انتخاب کند.
 ژوئن)خرداد( 2008 مصر نظارت بر توافق آتش بس میان حماس 
و اسرائیل را برعهده گرفت و متن توافق این بود که دو طرف حمات 

را متوقف کنند و اسرائیل به تدریج محاصره غزه را پایان دهد.
 ایــن توافق تا حد زیادی موفقیت آمیز بود تا اینکه اســرائیل ماه 
نوامبر)آبــان( این توافق را نقض کرد و با یورش به غزه شــش تن از 

رهبران حماس را به قتل رساند.«
گاردین در ادامه نوشته: شورای حقوق بشر سازمان ملل بعد از این 
جنگ که 18 ژانویه)دی( 200۹ به پایان رسید، کمیته حقیقت یابی 
را با ریاست »ریچارد گلدستون« فرستاد. وی و تیمش به این نتیجه 
رســیدند که جنگ 22 روزه ،حمله عمدی برای مجازات و توهین و 

ترساندن ساکنان و از بین بردن اقتصاد محلی غزه بوده است. 
به گفته این هیئت تروریسم استفاده از زور علیه غیرنظامیان برای 
اهداف سیاسی است و براساس این تعریف عملیات سرب گداخته یک 

اقدام تروریستی محسوب می شود. 
خبر دیگر از رژیم صهیونیستی اینکه  روزنامه یدیعوت آحارونوت 
نوشته، شماری از اعضای کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( و سران 
گروه های مختلف در اسرائیل ، نتانیاهو نخست وزیر را یک »جنایتکار 

حرفه ای« توصیف کرده اند.

»وحشی گری و خشم« دو ویژگی اسرائیل 
از نگاه گاردین

یک روزنامــه آمریکایی خبر داد، وزیر 
خارجه این کشور در سفر خاورمیانه ای خود، 
قرار است ولیعهد سعودی را از رسوایی قتل 
»جمال خاشقجی « نجات دهد، به اسرائیل 
اطمینان بدهد که مسئله خروج آمریکا از 
سوریه، به ضرر تل آویو نخواهد بود و فشارها 

بر ایران را نیز افزایش بدهد. 
» وال اســتریت ژورنال« طی گزارشی اعام 
کرد، سفر دوره ای »مایک پمپئو« به خاورمیانه 
احتمااً برای پایان دادن به افتضاح قتل »جمال 
خاشقجی« روزنامه نگار منتقد سعودی، خواهد 
بود. او در این سفر تاش خواهد کرد»محمد بن 
سلمان « را از پیامد های قتل خاشقجی برهاند. 
عاوه بر آن، این مقام آمریکایی به ســران رژیم 
صهیونیستی اطمینان خواهد داد که خروج آمریکا 
از سوریه برای این رژیم خطری نخواهد داشت. 
بر اســاس خبر وال اســتریت ژورنال، وزیر 
خارجه آمریکا همچنین تاش می کند پیوند های 
میان اســرائیل و کشــورهای عربــی منطقه را 
مستحکم تر کند. در همین چارچوب، این احتمال 
وجود دارد که در آینده نزدیک »بنیامین نتانیاهو« 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، و بن سلمان با 

یکدیگر دیدار کنند.
به گزارش خبرگزاری قدس » کارین الیوت 
هاوس« روزنامه نگار آمریکایی در این باره گفت: 
اگر نتانیاهو در آینــده نزدیک برای دیدار با بن 
سلمان، به ریاض سفر کند، چیز عجیبی نیست.
این روزنامه نگار در مقاله خود که در روزنامه 
وال استریت ژورنال چاپ شده، آورده است: بن 
سلمان تمایل دارد پرونده قتل خاشقجی به پایان 
برسد و ظاهراً سفر هفته جاری وزیر خارجه آمریکا 
به خاورمیانه برای پایان دادن به این قهرمان بازی 

بن سلمان طراحی شده است.
هــاوس در ادامــه، تاکید کرد، مســئوان 
آمریکایی برای ســناریوی دیــدار نتانیاهو و بن 
سلمان آماده می شوند پمپئو در سفر منطقه ای ، 
ظاهرا قرار است به متحدان آمریکا بگوید که این 
کشور ائتاف گســترده ای را علیه ایران رهبری 

می کند.
این نویسنده آمریکایی افزود: عناصر اساسی 
این ائتاف، اســرائیل و عربستان هستند که به 

طور مشترک از ایران هراس داشته و نزدیک ترین 
متحدان منطقه ای برای آمریکا محسوب می شوند. 
ریاض و تل آویو روابط غیر رسمی خود را حفظ 
کرده اند و به تبادل اطاعات درخصوص دشمن 

مشترک خود می پردازند.
هاوس مدعی است، دیدار نتانیاهو و بن سلمان 
به منزله تایید و تحکیم تاش های ترامپ برای 

انزوا و محاصره ایران است.
هاوس در پایان ، هشــدار دادکه علنی شدن 
روابط عربســتان و اســرائیل، برای بن سلمان 
خطرناک اســت، چرا که ایــن اقدام با مخالفت 
جریان های متدین مخالف دولت عربستان مواجه 

خواهد شد.

اظهارات پمپئودر اردن
وزیر خارجــه آمریکا که عصر دیــروز وارد 
»امان« پایتخت اردن شــد، همان کلماتی را بر 
زبان آورد که نشریه آمریکایی »پالیتیکو« فاش 
کــرده بود؛ به گزارش تســنیم، پمپئو گفت که 
کشــورش به همکاری خود با اردن برای مقابله 
 با سیاســت های ایران در منطقــه ادامه خواهد 

داد!
وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک 
بــا »ایمن الصفدی« وزیر خارجه اردن گفت: ما 
با اردن در مقابله با فعالیت های مخرب ایران در 
منطقه و دور زدن تحریم ها توســط این کشور، 

همکاری می کنیم.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: توســعه 
نفوذ ایران، خطری برای منطقه اســت و خروج 
ما از ســوریه هرگز بر مقابله ما با ایران یا داعش 
یا هر طرفی که امنیت منطقه را تهدید می کند، 

تاثیری نمی گذارد. 
وی افزود: اگر ایران مانند یک کشــور عادی 
رفتار کرده و به دنبال توســعه نفوذ خود نباشد، 

هیچ مشکلی با این کشور نداریم. 
ایــن اظهارات عجوانه و ضدایرانی به خوبی 
آشکار می کند که آمریکا در منطقه کاما شکست 
خورده و غرب آسیا در حال پوست اندازی و تجربه 
وضعیت جدیدی است که آمریکا در آن، جایگاه 

سابق را نخواهد داشت.

منابع خبری رژیم صهیونیستی از سفر مخفیانه رئیس حزب 
کار این رژیم به ابوظبی و دیدارش با سه تن از مسئوان بلندپایه 

امارات خبر دادند.
کانال 10 رژیم صهیونیســتی اعام کــرده دیدار مخفیانه »آوی 
گابای« رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی با مسئوان اماراتی بخشی 
از سلســله دیدارهای سیاسی او با شخصیت های شاخص جهان عرب 
از جمله »عبداه دوم« پادشاه اردن در امان و »محمود عباس« رئیس 

تشکیات خودگردان فلسطین بوده است.
براســاس این گزارش، این سفر در تاریخ 2 دسامبر)11 آذر( سال 
2018 انجام شده و گابای در آنجا با سه تن از مسئوان بلندپایه این 

کشور دیدار کرده است.
بــه گزارش فارس،  »گابای« در ایــن تاریخ با یک پرواز تجاری از 

پایتخت اردن به ابوظبی سفر کرده است.
 این دیدار از طریق یک واسط مغربی نزدیک به مقامات اماراتی و 
به دعوت رسمی آنها انجام گرفته است. کانال 10 رژیم صهیونیستی 
تاکید کرده که سفر گابای به امارات دو روزه بود و پس از آن به تل آویو 
تا نتایج دیدارش با مسئوان اماراتی را در اختیار یوسی کوهین رئیس 

موساد قرار دهد. 
واســطه مغربی)که به نام و سمت وی اشاره نشده است( تاکنون 
چنــد بار مقدمات دیدار بین گابای و شــخصیت های جهان عرب را 

فراهم کرده است.
خبر دیگر این که روزنامه »رای الیوم« به دو نماینده زن مسلمان 
در کنگره آمریکا توصیه کرد از رژیم هاي چاپلوس عربي و سازشکار با 
رژیم صهیونیستي فاصله بگیرند تا ویروس ذلت، عادی سازی و چاپلوسی 

برای رژیم اشغالگر اسرائیل را به آنان منتقل نکنند.

عربستان با دستگیری شماری از مسلمانان روهینگیا به دنبال 
آن است تا آنها را به میانمار بازگرداند.

مســلمانان روهینگیا که توسط ارتش و بودایی های افراطی میانمار 
تحت شــدیدترین فشارها قرار دارند و بارها توسط ارتش میانمار مورد 
تجاوز، شــکنجه و آوارگی قرار گرفته اند این بار از ســوی عربستان نیز 
تحت فشــار قرار گرفته اند. پایگاه اینترنتی »میدل ایست آی« با انتشار 
تصاویر ویدیوئی فاش کرده عربســتان با بازداشت شماری از مسلمانان 
روهینگیا در شــهر جده، به دنبال اســترداد آنها به بنگادش است. به 
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، تصاویر ویدئویی این پایگاه انگلیسی 
نشان می دهد شــماری از مسلمانان روهینگیا در یکی از بازداشتگاه ها 

در جده، در حالی که دستانشان بسته شده است، نگهداری می شوند.
این تصاویر که مخفیانه گرفته شده، ده ها نفر از مسلمانان روهینگیا 
را نشان می دهد که در صف ایستاده اند و قرار است به زور به بنگادش 
بازگردانده شــوند. شــماری از این افراد می گویند، به علت تاش برای 
مقاومــت در برابر انتقال خــود به اردوگاه هــای آوارگان روهینگیا در 

بنگادش، دستان آنها را دستبند زده اند.
از سوی دیگر، یکی از سخنگویان دولت میانمار اعام کرد، آنگ سان 
ســوچی رهبر دولت این کشور در نشســتی کم سابقه با فرمانده ارتش 
میانمار درباره حمات »شــبه نظامیان به پلیس« مذاکره کرده و دولت 
میانمار از نیروهای مسلح خواسته تا این گروه را به شدت سرکوب کنند. 
 بر اساس گزارش سازمان ملل، درگیری ها میان نیروهای دولت میانمار و 
شبه نظامیان موسوم به »ارتش آراکان« در استان راخین باعث آوارگی 

هزاران تن از مردم از اوایل سال 2018 میادی شده است.

سفر مخفیانه وزیر صهیونیست
 به امارات

آل سعود ده ها مسلمان میانماری را
 برای اخراج از عربستان دستگیر کرد

وال استریت ژورنال خبر داد

مأموریت پمپئو در سفر به غرب آسیا
نجات بن سلمان، کمک به اسرائیل و فشار بر ایران


