
شرکت آب و فاضاب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت جهت ایجاد تاسیسات چاه آب شرب 
شــماره 9 اقبالیه، قسمتی از اراضی شهر اقبالیه، به مساحت 400مترمربع را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشکیل 
شرکت های آب و فاضاب و ایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و اماک دولت مصوب شورای انقاب تملک نماید. علیهذا از کلیه مالکین 
و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در میزان بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و 
مرضی الطرفین به واحد حقوقی شرکت  آب و فاضاب استان قزوین واقع در میدان ولیعصر بلوار آیت اله خامنه ای- گلستان 

پنجم- پاک 4 مراجعه نمائید.
شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان قزوین

»آگهی خرید و تملک اراضی« 
شرکت آب و فاضاب)نوبت دوم(

 استان قزوین )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
آگهی تجدید مناقصه عمومی
دو مرحله ای شماره 19/م/97

این شرکت در نظر دارد نســبت به برگزاری تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
طراحــی، تامین تجهیزات و نصب سیســتم خنک کن مدیای ثابت باادســتی جهت 
خنک ســازی هوای ورودی بــه واحدهای گازی V94.2 نیروگاه ایســین به صورت 

EPC اقدام نماید.
لذا از شــرکتهای واجد شــرایط در این مناقصه دعوت به عمــل می آید جهت دریافت 
 www.setadiran.ir اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
مراجعه و نســبت به واریز مبلــغ 2/180/000 ریال)دو میلیون و صد و هشــتاد هزار 
ریال( بصــورت الکترونیکی از تاریخ 1397/10/24 لغایــت 1397/11/1 اقدام و یک 
نســخه از اســناد مناقصه را دریافت نماینــد. با توجه به اینکه کلیــه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار می گردد، ازم اســت در صورت عدم عضویت قبلی شــرکتها در سامانه 
فــوق مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور انجام و نســبت به دریافــت گواهی امضاء 
 الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنا شــرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر

با شماره: 33669855-076 داخلی 826 و 834 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات:

1- مدت زمان اجرای کار: 5 ماه شمسی
2- مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار 7/574/000/000ریال)هفت میلیارد و 
پانصــد و هفتاد و چهار میلیون ریال( که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش 

واریزی به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.
3- دستگاه نظارت دفتر فنی تولید می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص 

سواات فنی خود با داخلی 833 آقای مهندس حاجب زاده تماس حاصل فرمایند.
4- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

5- آگهی ما در ســایتهای پایگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir و سامانه 
تــدارکات الکترونیکــی www.setadiran.ir دولت بخــش »ثبت نام/ پروفایل 

تامین کننده/ مناقصه گر« قابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی: 346105           شناسه نوبت چاپ: 374222

  

شــرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شــرقی در نظر دارد 
عملیات مربوط به احداث مخزن 5000 مترمکعبی و شــیرخانه عجبشیر را 
از محل اعتبارات عمرانی و با مشخصات ذیل به روش مناقصه )عمومی( با 
ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir به پیمانکاران دارای صاحیت واگذار نماید.
مشخصات پروژه: احداث مخزن 5000 مترمکعبی و شیرخانه عجبشیر

الف- مبلغ برآورد اولیه: 22948277196 ریال
ب- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1147413860 ریال

ج- محل اجرای کار: شهر عجبشیر
د- رشته و گروه پیمانکار: آب
هـ- مدت اجرای کار: 24 ماه

و- دستگاه نظارت: مدیر دفتر اجرای طرح های تامین و توزیع آب شهری
ز- محل اعتبار: عمرانی

ح- پیشــنهاددهنده حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ازم جهت شرکت در 
مناقصه مکلف اســت معادل مبلغ ســپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ 
مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانتنامه 
یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم 
نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ازم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

www.abfa-azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت
شناسه آگهی: 345912     شناسه نوبت چاپ: 373991

شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم
آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

با ارزیابی کیفی
شماره 200971403000105 
مورخ 97/10/9 مندرج 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 96 سال 97

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضاب
استان آذربایجان شرقی

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/9/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: من منصوره خوش نویس به شماره 
ملی 0075508648 به ســمت بازرس اصلی و ثریا حسامی به 
کد ملی 1129959686 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)344604(

آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری بسته 
پرداز سهامی خاص به شماره ثبت 71359

 و شناسه ملی 10101162839

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
 فوق العاده مورخ 1397/2/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:
 ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب 
رســید. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344608(

آگهی تغییرات شرکت عمران دشت نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 16274 

و شناسه ملی 10100588322

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - 
شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله 
شــهید قندی - نیلوفر - خیابان هویزه - خیابان شــهید 
عبدالمجید صابونچی - پاک 26 - طبقه اول - واحد 14 

کدپستی 1533654837 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344609(

 آگهی تغییرات شرکت تله کابین گنج نامه 
سهامی خاص به شماره ثبت 345328 

و شناسه ملی 10820050506

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/10/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: -ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی 
به 1395/9/30 به تصویب رســید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
ارقام نگر آریا به شناسه ملی 10100617632 به عنوان بازرس اصلی و نفیسه 
دروکی به شماره ملی 0493404384 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)344605(

آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصادی 
نفیس سهامی خاص به شماره ثبت 424341 

و شناسه ملی 10320763541 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی خوشفکر به شماره 
ملی 2649114517 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای 
مرتضی ســهیلی اردستانی به شــماره ملی 0421499745 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند کلیه اوراق 
و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت و نامه  های عادی و 

اداری به امضاء  مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344607(

آگهی تغییرات شرکت هلیا تامین آریا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 487397 

و شناسه ملی 14005624244

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: خانم مهرناز آجورلو به 
شماره ملی 0015783316 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
آقای حمیدرضا نادربیگی به شماره ملی 0078327784 به سمت رئیس 
هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء  مدیرعامل همراه با 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344600(

آگهی تغییرات شرکت پارسیان ژن رازمان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 532795 

و شناسه ملی 14007895980  به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/04/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت بنیان گستر کاوا با شناسه ملی 10320760023 
به نمایندگی آقای حامد حســینی راد به شماره ملی 0078702951 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره - شــرکت سروش گستر هیرسا با شناســه ملی 10320760019 به 
نمایندگی آقای رضا بهمن آبادی با کد ملــی 0792106180 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیــره - شــرکت ســرمایه گذاری گنجینه شایســتگان با شناســه ملی 
10102681999 به نمایندگی آقای ایمان ســلطانی با کد ملی 0070386595 به 
عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چک، برات، قراردادها و ... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، 
و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقاً همراه با مهر و ســایر اوراق 

اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344606(

آگهی تغییرات شرکت تدبیرگستر تات سهامی خاص
 به شماره ثبت 424555 و شناسه ملی 10320764980 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1397/08/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانــم الهام آرام با کد ملــی 0073518506 با 
دریافت 50/000/000 ریال سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خــارج گردید. در نتیجه ســرمایه از 150/000/000 ریال به 100/000/000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید. نام شــرکاء و 
میزان سهم الشرکه: خانم مهرناز آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارای 
50/000/000 ریال سهم الشــرکه و آقای حمیدرضا نادربیگی به شماره ملی 

0078327784 دارای 50/000/000 ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344602(

آگهی تغییرات شرکت پارسیان ژن رازمان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 532795 

و شناسه ملی 14007895980 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/8/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نادربیگی کد ملی 0078327784 با پرداخت 50000000 
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 
ریــال به 150000000 ریــال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح 
گردید. لیســت شرکا پس از افزایش ســرمایه: خانم مهرناز آجورلو به شماره ملی 
0015783316 دارای 50000000 ریال سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 
0073518506 دارای 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای حمیدرضا نادربیگی به 

شماره ملی 0078327784 دارای 50000000 ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344601(

آگهی تغییرات شرکت پارسیان ژن رازمان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 532795 

و شناسه ملی 14007895980 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/5/21 و مجوز شماره 982 مورخ 
1397/7/16 ســازمان اقتصاد اســامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم 
دیهیم به شماره ملی 0439659566 به جای آقای محمدباقر مشهدی آقائی به شماره 
ملی 0439444500 به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردید. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور مؤسسه با دو امضا از سه امضای 
رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر مؤسســه و 

اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند )344603(

آگهی تغییرات مؤسسه صندوق قرض الحسنه قائم شهرستان دماوند 
به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10100008489 

سال هفتادو هفتم   شماره 22100   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دوشنبه 24 دی 1397   7 جمادی ااول 1440    14 ژانویه 2019

آیت اه جوادی آملی: 
اگر مسئولی

 بی عرضه باشد 
خداوند متعال 
استیفای حقوق ملت را 
رها نمی کند

۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اتهام به ایران و حمایت از تروریست ها
نتیجه گستاخی اروپا و انفعال وزارت خارجه

يادداشت روز

نمیترسیدند
قشونکشینمیکردند

خبر ویژه

نظرسنجی زاگبی: ملت های خاورمیانه
از آمریکا متنفرند

صفحه2 صفحه2

توحش فرانسوی!
پلیس، جلیقه زردها را به شدت سرکوب کرد

* امانوئــل ماکرون رئیس جمهور فرانســه، برای 
سرکوب معترضان در پاریس و دیگر شهرهای این 

کشور، 80 هزار نیروی پلیس را وارد عمل کرد.
* معترضان خطــاب به رئیس جمهور فرانســه 
شــعار می دادند: »ماکرون، ما کاخ شما را ویران 

می کنیم«. 

* اعتراضات جلیقه زرد ها در فرانسه علیه نابرابری 
و سرمایه داری، وارد نهمین هفته خود شد.

* شهروندان انگلیسی نیز با پوشیدن جلیقه های 
زرد، در لنــدن تظاهــرات کردنــد و خواســتار 
 کناره گیری »ترزا می« از پســت نخست وزیری
شدند.                                      صفحه آخر

* رهبر معارضان سوریه پشیمان شد؛ »می خواهم 
به سوریه برگردم«.

* ترامپ: جو بایدن در سطل آشغال بود، اوباما او را 
معاون خود کرد.

* آمریکا به آلمان دستور داد از روسیه گاز نخرد!

* خبر مرگ سرلشگر »محمد صالح طماح« بر اثر 
حمله پهپادی انصاراه تأیید شد.

* ســفیر ســابق آمریکا در ناتو: تا چند سال دیگر 
کشورها برای آمریکا تره هم خرد نمی کنند.

صفحه آخر

واکنش های گسترده به مواضع ضد ایرانی پمپئو

سرنوشت کنفرانس »دوستان سوریه«
در انتظار کنفرانس »لهستان«

سؤال از آقای فاحت پیشه

اجرای دستورات اتاق جنگ آمریکا
کمین دشمن نیست؟!

* کلیات بودجه 98 در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
*  فرمانــده قرارگاه خاتم اانبیــا)ص(: نمی گذاریم 

چراغ کارگاه ها خاموش شود.
* 15هــزار میلیارد تومان دیگــر به ایران خودرو و 

سایپا پرداخت می شود!

* کارشناس دیپلماسی انرژی: تعلل دولت در عرضه 
نفت به بورس سبب بی اعتمادی بازار می شود.

* بــازار ارز پس از ثبات یک  ماهــه، مجددا دچار 
نوسان شد.

صفحه۴

مرکز پژوهش های مجلس خبر داد

5 مغایرت بودجه 98 با برنامه ششم
 و سیاست های اقتصاد مقاومتی

* اروپا که بابت وقت کشــی و تعلل در اجرای تعهدات برجامی خود به ایران بدهکار است 
و باید در این زمینه پاسخگو باشــد، با فرافکنی و  فرار به جلو  در عرض شش ماه ۴ اتهام 
بی اساس و بدون مدرِک اقدام تروریستی در خاک این قاره را به کشورمان نسبت داده است. 
*همه این رفتارهای ســخیف و غیر دیپلماتیک هم درست در زمانی رخ داده که اروپا با ایران  
برای اجرای تعهدات خود و ادامه برجام ظاهرا به توافق رسیده و متعهد شده بود که با راه اندازی  

ساز و کار مالی ویژه تحریم های آمریکا را دور بزند و امکان مبادله کاا و نفت فراهم شود!
*ادعای مضحک اروپا علیه ایران  در حالی اســت که حمایت آنها  از گروه های تروریستی 
و تجزیه طلب بر کسی پوشیده نیست و فرانســه، دانمارک، هلند، رومانی، آلبانی و دیگر 

کشورهای اروپایی برای تروریست ها مأمن و پایگاه امنی شده اند.

*انفعال و وادادگی دستگاه دیپلماســی در برابر موج اتهام زنی اروپایی ها علیه کشورمان 
کار را به جایی رســانده که رسانه سعودی »ایران اینترنشنال« نیز در گزارشی مدعی شده ، 
سکوت و عدم اقدام متقابل ایران در برابر اتهامات وارده و اخراج دیپلمات های ایرانی از خاک 

اروپا نشان می دهد که حق با اروپایی هاست!
*هلند بیش از سه دهه به صمدی کاهی عامل انفجار حزب جمهوری اسامی که ده ها تن از 

مقامات ایران را به شهادت رساند، پوشش و هویت جعلی و حتی شغل اعطا کرده بود.
* هلندی ها اعام می کنند بررســی های اطاعاتی از تحقیقات قضایی جداســت،  چرا وزارت 
امورخارجه بر اساس همین منطق اروپایی ها درماجرای جاسوس های دوتابعیتی رفتار نکرده و آنها 
را درباره پرونده جاسوسان دو تابعیتی خود در ایران جری و گستاخ کرده است؟!             صفحه۲

صمدی کاهی عامل انفجار حزب جمهوری اسامی

* حشمت اه  فاحت پیشه رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس: ایامی که دشمن برای ما کمین گذاشته 
اســت ما باید احتیاط کنیم که در کمین دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن 

برای کشور است.
* خوان زاریت، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری: برای قراردادن 
ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای اینکه ایران 
از نظام مالی منزوی شود، ازم است FATF برای تایید قضاوت هایی پیرامون نظام مالی ضدپولشویی و 
مبارزه با تروریسم مداخله کند.                                                                              صفحه۱۱

در اعتراض به کنفرانس 
ضدایرانی در ورشو

کاردار لهستان 
به وزارت خارجه 
فراخوانده شد

۲

جشنواره عمار
 و مسیرهای فتح 
سینمای آینده 

۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
بعد از برد-برد
 با آمریکا
باید دنبال برد-برد
 با اروپا باشیم!

۱۱



اخبار كشور
صفحه 2

    دوشنبه 2۴ دی ۱۳۹۷ 
۷ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۱۰۰

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* قوه مجریه کشــور به ویژه دستگاه دیپلماسی آیینه و تابلوی نظام است. مردم 
از قاب این تصویر، نظام را ارزیابی می کنند. رهبر معظم انقاب در روز 19 دی به 
اشرافی گری لجام گسیخته اشاره فرمودند که هم موجب فساد داخلی و هم بدبینی 
ناظران خارجی به این نظام می شود. امید است مسئوان اجرایی با یک خط شکنی 

از آن دوری نمایند.
دوابی- قم
* اشرافی گری در زمان وقوع انقاب اسامی به مفهوم طاغوتی گری بود. بنابراین بر 
اساس فرهنگ انقاب اسامی مسئوانی که به دنبال اشرافی گری هستند بر علیه 
مردم عمل می کنند و حضور این گونه افراد در نظام مقدس جمهوری اسامی یک 

زائده است که باید جراحی شود.
021---2703

* در اولین ســال های دهه شــصت وقتی عده ای امنیت داخلی کشور را با ترور و 
خرابکاری تهدید می کردند، برای مهار و مقابله با آنان بازرسی و گشت های مشهود 
شهری ایجاد شد. اکنون نیز شایسته است در جنگ اقتصادی امروز برای صیانت 
از معیشت مردم در مبارزه با فساد، گشت های اقتصادی و بازرسی متداوم از سوی 
متخصصین این حوزه در نهادهای دلسوز و مسئول امنیت اقتصاد نظام چون وزارت 
اطاعات، دیوان محاســبات،  بازرسی کل کشور و... دایر شود تا موجب دلگرمی و 

آرامش مردم شود.
0912---5764

* قیمت برخی از داروها و لوازم خانگی تا پنج برابر افزایش یافته است. کار مسئوان 
این شده که در رسانه ها حاضر شده و مشکل را به گردن یکدیگر بیندازند. بر فرض 
که با این بازی ها چند سال در قدرت بمانند برای آخرت خود چه فکری کرده اند؟
0916---3911
* خبر ســوءقصد به جان رئیس کل دادگســتری مومــن و قهرمان کهگیلویه و 
بویراحمد، می تواند زنگ خطری باشــد برای کل سیستم و نظام ما که گروه های 
اشراف و مترف دست به شمشیر برده اند. باید با دقت و قاطعیت با این 4درصدی ها 
برخورد کرد و اا حوادث دیگری برای دســتگاه قضایی خواهند آفرید تا دســتگاه 

قضایی را به چالش بکشند.
0915---1382
* آقای روحانی در سالگرد آقای هاشمی عنوان کرد، با دروغ نمی توان خادمان را 
از صحنه بیرون کرد. عرض می کنم در ســال 92 عده ای نمی گویم با دروغ بلکه با 
نشان دادن کلید و وعده بهبود زندگی مردم بر سر کار آمدند ولی زندگی و سفره 
مردم را روز به روز کوچک تر کردند در حالی که وعده داده بودند کاری می کنند که 
مردم نیاز به گرفتن یارانه نداشته باشند! قول دادند که عزت را به پاسپورت ایرانی 
برگردانند ولی دیپلمات ما به اتهام تعرض به منافقین در بلژیک زندانی شد!... قول 
دادند ســبد کاا را تا اول آذر به همه کســانی که مستحق دریافتند تحویل دهند 
ولی دی ماه هم رو به اتمام است ولی بسیاری از کسانی که مستحق تر از کارمند 
و بازنشسته ای که حداقل آب باریکه ای دارند هنوز دریافت نکرده اند مثل کارگران 

فصلی و ساختمانی!...
علی نیا- گرگان
* آقای رئیس جمهور مدعی است که آقای هاشمی گفته با توافق برجام هسته ای 
سایه جنگ از سر کشور برداشته شد. این حرف اساس و منطق درستی ندارد. به 
خاطر حضور ملت در صحنه اســت که آمریکایی ها به جنگ نظامی با ایران فکر 
نمی کنند. در ضمن تضاد و دشــمنی آمریکا با انقاب اسامی ایران و ماهیت ضد 

ظلم آن تمامی ندارد.
قدیری

* این روزها اصاح طلبان از آقای هاشمی رفسنجانی بت ساخته اند ولی روزگاری 
نه چندان دور همین جماعت اقدام به ترور شخصیت او کردند و ایشان را عالیجناب 

سرخ پوش نامیدند.
0930---1922

* باعث تعجب است که رئیس جمهور در اولین سالگرد فوت آقای هاشمی رفسنجانی 
شرکت نکرد اما امسال در دومین سالگرد او شرکت و با سخنان حاشیه ساز، آرامش 
کشور را بر هم زد! البته این عادتی است که ظاهرا توان ترک آن را ندارند و هر از 

چندی آن را بروز می دهند.
حسامی

* رئیس جمهور در سالگرد آقای هاشمی گفت، وقتی برجام امضا شد آقای هاشمی 
گفتند سایه جنگ را از سر  کشور برداشتید! عرض  می کنم سایه جنگ را شهدا 
به ویژه شهدای هسته ای، مدافعین حرم و امثال شهید تهرانی مقدم ها از سر کشور 
دور کردند. در ضمن مگر آقای هاشــمی نگفت دنیای امروز دنیای مذاکره اســت 
نه موشک؟! پدر موشــکی ایران شهید تهرانی مقدم بود که خواهان نابودی رژیم 

اسرائیل کودک کش بود!
عسگری

* ملت باغیرت کشورمان باید افتخار کنند که طی این 40 سال دغدغه استکبار 
جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ تمام نقشه ها و مکرهای خود را به کار بردند تا 
نظام نوپای انقاب اسامی را از پای درآورند ولی با عنایت حضرت حق و پشتیبانی 
ملت از وایت و رهبری حکیم و فرزانه )چه امام راحل)ره( معمار انقاب و چه خلف 
صالحش( هیچ غلطی نتوانســتند بکنند و انقاب اسامی ریشه دوانید و به چهل 
سالگی تکامل رسیدو شاخه و برگ هایش چنان کشورهای منطقه و فرامنطقه ای را 
گرفته است که استکبار، در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن و نیجریه و... هم 

نتوانست هیچ غلطی بکند.
شکیبا

* کشورهای غربی که جنگ را در سوریه شعله ور کردند پناهجویان مخالف حکومت 
قانونی سوریه را می پذیرند، تا در آینده با هدایت این اپوزیسیون علیه حکومت سوریه 
فشــارهای سیاسی را به این کشور تحمیل کنند. درست همان رفتاری که چهل 
سال است با پذیرش جنایتکارانی مثل کاهی عامل شهادت 72 نفر در هفتم تیر 

با جمهوری اسامی ایران کردند و البته نتیجه ای هم نگرفتند.
0936---1700

* اتحادیه اروپا نتوانست به حداقل تعهدات برجامی اش در قبال مردم ایران پایبند 
بماند. چه لزومی دارد که مسئولین دولتی آرزوی اروپایی ها برای افتتاح توطئه گرانه 

دفتر اتحادیه اروپا را پیگیر باشند؟
081---8979
* رفتار کنونی اروپایی ها با ملت بزرگ ایران در مورد برجام بدفرجام، واقعا توهین آمیز 

است. به این گستاخی اروپایی ها پایان بدهید.
0912---6111
* هرگاه ناکارآمدی های دولت آشکار می شود فرافکنی های آقای روحانی و معاون 
اول دولت در رسانه ها اوج می گیرد مثا در هنگام بدعهد های اروپا در قبال برجام 

به جای متهم کردن 1+5 درصدد اتهام زدن به نیروهای انقابی هستند!
ساکی
* از نخست وزیر مالزی که مانع ورود ورزشکاران رژیم جعلی شد تشکر می کنم. ای 
کاش سران خائن کشورهای عربی یک جو غیرت داشتند و از او یاد می گرفتند و 

این قدر خود و کشورشان را به گاو شیرده استکبار تبدیل نمی کردند.
علیمردانی
* کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه به خاطر واگذاری این کارخانه به یک فرد متخلف 
آن هم به قیمت بســیار کم به خاک سیاه نشانده شده اند. چرا آقای علی مطهری 
نماینده مجلس در این مورد ورود پیدا نمی کند؟ چرا یقه دولتمردان را نمی گیرد؟ 

بنویسید وکیل دولت بودن هم حد و اندازه دارد.
0914---8902
* تنها درآمد یک عده از هم وطنان فقط یارانه ماهیانه اســت. چرا دولت مبلغ 45 

هزار تومان یارانه این عده را افزایش نمی دهد.
0903---0266
* به دولت و مجلس پیشنهاد می کنم افزایش حقوق ها و احیانا افزایش یارانه ها را 
براساس تعدا اواد در نظر بگیرند. قطعا کسانی که فرزند بیشتری دارند مخارجشان 

بیشتر از کسانی است که یا اواد ندارند و یا کم دارند.
خلج از اراک
*  چرا شــورای شهر رفسنجان تابلوی خیابان شهید باهنر این شهر را حذف و نام 
دانش آموز را جایگزین کرده است؟ و نام کوچه ها را شماره گذاری نموده است. شهید 

باهنر افتخار این استان است. چرا باید نامش حذف شود؟
علیزاده- رفسنجان
* مسئولین کشور اگر فیلم گزارش قاچاق دام به اربیل عراق را از سیمای جمهوری 
اسامی ندیده اند حتما ببینند و چاره ای بیندیشند. دشمن امنیت غذایی ما را نشانه 

رفته است. نباید بی تفاوت بود.
0912---6331
*  کشاورزان بی کار منطقه سیستان و بلوچستان تعدادی گاو و گوسفند نگهداری 
می کنند که بعد از پروار کردن شان، آنها را بفروشند و از این راه امرار معاش کنند. 
ولی برای تهیه علوفه  ارزان  مشــکل جدی دارند از دولت و مســئولین درخواست 

مساعدت داریم.
0915---6290

نظرسنجی زاگبی: ملت های خاورمیانه
از آمریکا متنفرند

نظرسنجی ها در منطقه نشان می دهد که آمریکا مورد نفرت ملت هاست.
پایگاه اینترنتی کامن دریمز نوشت: مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در قاهره 
درباره سیاست خارجی آمریکا سخنان شرم آوری ایراد کرد که احتمااً بی اهمیت است... 
چرا که موضوعات اصلی صحبت وی از مواضع دونالد ترامپ، دور بود. همچنین به جز 
برخی از شاهان و شاهزادگان، هیچ فرد دیگری در منطقه با صحبت های وی موافق نیست.

پیام پمپئو به مصر این بود که آمریکا نقش مثبتی در خاورمیانه ایفا می کند وی 
ضمن حمله  و اتهام پراکنی علیه ایران گفت؛ آمریکا نمی خواهد کشوری را اشغال کند. 
ایران هیچ کشوری را در خاورمیانه اشغال نکرده و به درخواست دمشق به سوریه کمک 
نظامی داده است. اما آمریکا به عراق حمله کرد و این کشور را به مدت تقریباً یک دهه 

اشغال کرد. احساسات ضد ایرانی را برانگیزد.
براساس نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی زاگبی که اخیراً در 8 کشور در خاورمیانه 

انجام شده، به نظر نمی رسد مردم مصر با برخی از سخنان پمپئو موافق باشند.
مردم بخش زیادی از منطقه واقعاً سیاست آمریکا را دوست ندارند. براساس تحقیقات 
مؤسسه زاگبی »محبوبیت آمریکا در عراق و مصر تک رقمی است«. در مصر بیش از 
90 درصد از مردم نگاهی منفی به آمریکا دارند. حمله و اشغال عراق یکی از دایل این 
نگاه منفی به آمریکا در میان مردم خاورمیانه است. دلیل دیگر موضوع فلسطین است.

نگاه مثبت به آمریکا در مصر در دوران ریاست جمهوری ترامپ 30 درصد کاهش 
یافته و به 8 درصد رسیده است.

در کشــوری که فقط 8 درصد مردم تو را دوســت دارند، سخنرانی درباره این که 
چگونه باید در امور داخلی آنها دخالت کنی، موضوع خوبی نیست.

مردم 8 کشور خاورمیانه که زاگبی پاییز گذشته در آن ها نظرسنجی کرده است، 
به تهاجم و اشغالگری آمریکا در عراق به شدت نگاه منفی دارند.

در حالی که نیمی از عراقی ها در نظرسنجی سال گذشته درباره نقش آمریکا در 
کشورشان نظر مثبتی داشتند، اکنون نظر آنها کامًا منفی شده است.

مــردم خاورمیانه فکر می کنند حمله و اشــغالگری آمریکا در عــراق یک اقدام 
امپریالیستی بوده است. نگاه بسیاری از مردم در جهان عرب خارج از حوزه خلیج فارس 
به مداخله آمریکا در سوریه منفی است. زاگبی گزارش می دهد »آمریکا منفورترین بازیگر 
در سوریه تلقی می شود.« 93 درصد در مصر، 86 درصد در عراق، 84 درصد در ترکیه، 
83 درصد در ایران، 67 درصد در عربســتان سعودی، 63 درصد در لبنان، 63 درصد 

در فلسطین و 59 درصد در تونس گفتند آمریکا نقشی منفی در سوریه داشته است.
جوانان وقتی واقعًا شاد می شوند

که به اشتغال و ازدواج و مسکن بها بدهید
روزنامه های زنجیره ای، ماطفت و اغماض سردار کمالی با چند سربازی که هنگام 
تمرین مارش نظامی، اقدام به پایکوبی و رقص کرده بودند، مصادره به مطلوب خود کردند.

این نشــریات در تیترها و یادداشــت های القایی خود کوشــیده اند موضوع را به 
دغدغه های هنجارشــکنانه خود در حوزه فرهنگی سرایت بدهند. آنها مدعی شده اند 

»شادی را نباید از مردم بگیریم«.
صرف نظر از معیارها و هنجارهای شــرعی و عرفی و اخاقی درباره مرز شــادی 
مباح و حرام، باید به این نشــریات یادآور شــد شادی حقیقی و پایدار مردم- که حق 
آنهاست- هنگامی است که عزت و اقتدار کشور در سیاست خارجی حفظ شود، مقابل 
دشمن ضعف و انفعال نشان داده نشود و معیشت و زندگی مردم، مورد بی اعتنایی یا 

دهن کجی همین طیف مدعی »شادی مردم« قرار نگیرد.
شــاد واقعی جوانان )که سربازان هم جزو آنها هستند( وقتی است که »اشتغال و 
ازدواج« به عنوان اولویت جوانان و مردم، در حاشــیه سیاست بازی ها، حاشیه سازی ها و 
تاش برای فریب مردم در دو قطبی های معجول فرهنگی قرار نگیرد، براستی آیا یک 
هزارم حجم فضاسازی هایی که طیف مذکور درباره کنسرت و کنسرت بازی و حواشی 
خوانندگان مبتذل انجام دادند، به مشــکات واقعی مردم هم پرداخته اند؟! چرا همین 

اولویت ها را از دولت مطالبه نمی کنند؟!
گفتنی اســت طبق آمار مرکز آمار از سال 96، 95 درصد مردم در این سال اصًا 
به کنســرت نرفته اند )حال آن که رسانه های زنجیره ای، چندین ماه، تبدیل به مسئله 
اول کشور کرده بودند(. طبق همین آمار، 94/9 درصد مردم در همین سال به تماشای 

تئاتر و 81/1 درصد به سینما رفته اند.
ایحه بودجه 98 می گوید

پرداخت یارانه، مصیبت عظما نبود
پس از 5 سال معلوم شده مصیبتی برای پرداخت یارانه ها در کار نبوده، اما یک عزا 

واقعا وجود دارد و آن اینکه دولت به صیانت از خزانه اهتمام ندارد.
روزنامه رســالت در سرمقاله خود نوشت: یکی از چالش های اصلی دولت یازدهم 
و دوازدهم موضوع پرداخت یارانه ها براســاس قانون هدفمندی یارانه ها بوده، هست و 
خواهد بود. رئیس دولت برای سرعت بخشیدن به توافق برجام یک روزی گفت؛ »خزانه 
خالی اســت« و به دشمن فرصت داد، به فهرست مطالبات نامشروع خود در مذاکرات 
بیفزاید، اما با همان خزانه خالی نزدیک به 6 سال کشور را اداره می کند و معلوم شده 

خزانه هیچ وقت خالی نبوده است.

با آنکه مجلس تصویب کرد یارانه ثروتمندان حذف شود و دولت با بانک اطاعاتی 
که داشت، می توانست این کار را صورت دهد، اما این کار را نکرد و ثروتمندان همچنان 

یارانه بگیر دولت هستند.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور یک وقتی از پرداخت یارانه ها به عنوان یک درد 
یاد می کرد و می گفت: »یارانه ها از آن داستان هایی است که وقتی مطرح می کنیم، آدم 
غصه اش می گیرد. به قول معروف درد انسان تازه می شود.« طیب نیا وزیر اقتصاد وقت 
نیز چهار ماه پس از بیان این غصه و درد گفت: »طی دو سال گذشته شب های واریز 

یارانه نقدی برای دولت، مصیبت عظما بوده است.«
توهم مصیبت، غصه و درد در روزهای نخست آغاز کار دولت برای این بود که آقایان 
یک جمع و تفریق ساده را که حاصل تقویم درست منابع و مصارف قانون هدفمندی 

یارانه ها بود، نمی دانستند.
نگارنده همان وقت طی مقاله ای با استناد به صورت های مالی شرکت ملی نفت در 
سال 91 حدود تقریبی منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها را 817 هزار میلیارد 
ریــال ذکــر کرد و لذا گفت: دولت نه تنها در این مورد کســری ندارد، بلکه یک مبلغ 

نجومی هم مازاد دارد.
امســال نمی دانم چه اتفاقی افتاده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
پرده از این معما برداشت و درقالب تبصره 14 ماده واحده ایحه بودجه کل کشور در 
سال 98، از منابع و مصارف طی یک جدول کامل ریز دریافتی ها و پرداختی های قانون 

هدفمندی یارانه ها رونمایی کرد.
تحلیل و تفسیر اعداد و ارقام این جدول، فوق العاده مهم است؛ در یک نگاه اولیه 
معلوم می شود در سال 98 منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها 142 هزار میلیارد 
تومان است و مصارف آن هم 62 هزار میلیارد تومان می باشد. لذا دولت در سال آینده 

با 80 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دراین زمینه روبه رو است.
بــه همین دلیل در همین جدول آمده تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق 
به شرکت های ذی ربط برگشت داده می شود )بخوانید بخشیده می شود(. معلوم نیست 
این بخشش و برگشت وفق کدام قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می شود؟

اگــر وجوه دریافتی از فروش آب و برق را هم از ســرجمع منابع حاصل از قانون 
هدفمنــدی یارانه ها کم کنیم، با بیش از 45 هزار میلیــارد تومان مازاد منابع روبه رو 
هستیم. دولت برای تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سامت مردم و 
تقویت دولت با مدیریت جهادی و تخصیص درست و عادانه این منبع عظیم می تواند 

معجزه کند.
پیش بینی درآمدها بیش از 162 هزار میلیارد تومان است و برآورد هزینه ها هم با 

توجه به اینکه قرار است یارانه ثروتمندان کسر شود، کمتر از رقم ذکر شده می باشد.
امــا به هر ترتیب باید از آقای نوبخــت و رئیس جمهور محترم بابت این رونمایی 
تشکر کرد و آن را یک گام به جلو برای شفاف سازی بودجه تلقی کرد. پس از 5 سال 
معلوم شده است مصیبتی برای پرداخت یارانه ها در کار نبوده است و عزا هم معنا ندارد، 
امــا یــک مصیبت و عزا واقعا وجود دارد و آن، اینکه دولت به صیانت از خزانه مملکت 
اهتمامی ندارد و نمی داند منابع، درآمد و دریافتی های خزانه چقدر است، اما کم و بیش 

از پرداخت ها و هزینه ها و مصارف خزانه مملکت مطلع است.
برخی با دولت و روحانی 

رودربایستی دارند که انتقاد نمی کنند
عضو هیئت مؤســس حزب اعتدال و توسعه گفت: با عملکردی که دولت از خود 

نشان داده، تقریبا هیچ حزبی از دولت روحانی راضی نیست.
مرتضی محمدخان، در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد: برخی 

احزاب با دولت و شخص روحانی رودربایستی دارند.
وی درپاســخ به اظهارات کواکبیان، یکــی از نماینده های مجلس مبنی بر اینکه 
»حزب اعتدال و توسعه عددی بیش نیست و باپایان این دولت کارش به پایان می رسد«، 
خاطرنشان کرد: اینکه برخی افراد پیش بینی می کنند که با تمام شدن دوره دولت، کار 

حزب اعتدال و توسعه تمام می شود، حرفی غیرکارشناسی و غیرتخصصی است.
محمدخان با اشاره به این نکته که اساسا اعتدال و توسعه، حزب دولت ساخته ای 
نیســت که با اتمام دولت به پایان برســد، خاطرنشان کرد: هیچکدام از اعضای حزب 
اعتدال و  توسعه در دولت وزیر نیستند اما برای مثال از حزب کارگزاران شخصی مانند 
آقای جهانگیری را داریم که فرد مهمی در دولت است و تصمیمات مهمی را می گیرند، 
در نتیجه حزب کارگزاران کارهای مهمی را در دولت برعهده دارد علیرغم اینکه منتقد 

دولت هم هستند.
عضو هیئت موســس حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه با عملکردی که دولت 
از خود نشــان داده، تقریبا هیچ حزبی از دولت روحانی راضی نیســت، تصریح کرد: 
حزب کارگزاران سردســته تمامی احزاب منتقد دولت است اخیرا آقای کرباسچی هم 
مصاحبه ای را انجام دادند و اعام کرد که دولت سخنگو ندارد به دلیل اینکه کاری انجام 

نداده است در نتیجه احزاب با عملکرد فعلی دولت مخالف هستند اما برخی با دولت و 
شخص آقای روحانی رفاقت و رودربایستی دارند که از دولت انتقاد نمی کنند و این هم 

از حاشیه های دولت است.
یادآور می شــود محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان، محمود واعظی و مرتضی بانک از 

جمله اعضای مرکزیت حزب اعتدال و توسعه در دولت حضور دارند.
مخالفت کرباسچی

هم با آخوندی و هم با حناچی
دبیر کل حزب کارگزاران می گوید کم تحرکی دولت ناشی از سالخوردگی است.

کرباسچی به ایسکانیوز گفت: دولت باید در دوره دوم تحرک بیشتری از خود نشان 
می داد؛ هر چند مقداری از این مشکل به سالخوردگی دولت مربوط می شود و نیروی 
جوان و شاداب آن طور که باید در دولت دیده نمی شود. یک جاهایی هم به خصوص 
در زمینه اقتصادی نظرات کارشناســی نادیده گرفته می شود و شاید در پاره ای موارد 

دیدگاه های شخصی اعمال می شود. منظور از دولت، شخص رئیس جمهور نیست؛
وی همچنین در پاسخ این سؤال که »بین عباس آخوندی و پیروز حناچی کدام 
را ایق تر برای شــهرداری تهران می دانستید؟« گفت: مقوله شهرداری با وزارت راه و 
شهرســازی متفاوت است. شــهرداری مکان کار و عمل است و به یک مدیر فعال نیاز 
دارد؛ شهرداری جایی برای نشستن و تئوری بافتن نیست. امیدوارم که آقای حناچی 
هم چنین صفتی را نداشــته باشد اما مثاً نمی پسندم که کسی شهردار شود و برای 
تشویق مردم به دوچرخه سواری خودش این کار را انجام دهد، زیرا توقع مردم این است 
که شهردار مشکلی را از مشکات شهر حل کند. زمانی که در شهرداری حضور داشتم، 

با این کارها مخالف بودم.
)با این توضیحاتی که دادید، پس با انتخاب آقای نجفی هم مخالف بودید.(

- بله، مخالف بودم
مشاور خاتمی: ریزش رای روحانی

تقصیر اعتدال و توسعه است نه ما
عضو شورای سیاستگذاری اصاح طلبان با انکار نقش طیف متبوع خود در نارضایتی 

مردم مدعی شد ضربه خوردن روحانی به خاطر حزب اعتدال و توسعه است.
عبــداه ناصــری در گفت وگو با نامه نیوز گفت: اصاح طلبان ســال 92 و 96 با 
روحانی وارد ائتاف رسمی نشدند، فقط بر اساس نظرسنجی آقای عارف کنار رفت و 
همه از آقای روحانی حمایت کردند. بعد از انتخابات ریاســت جمهوری سال 96 آنچه 
موجب نگاه انتقادی اصاح طلبان به دولت شد، فاصله گرفتن آقای روحانی از شعارها 

و وعده های انتخاباتی اش بود.
وی افزود: نزدیکان آقای روحانی مشــخصا آقای واعظی معتقدند آرای 92 و 96 
بااستقال و بالکفایه رای خود آقای روحانی بود. در حالیکه این مسئله از محاات است. 
متاسفانه هرچه جلوتر می رویم به علت مواضع آقای روحانی و اطرافیان او، موضع انتقادی 

اصاح طلبان پررنگ تر می شود.
عضو شورای مشورتی اصاح طلبان با بیان اینکه حزب اعتدال و توسعه اعتماد به 
نفس کاذبی دارد، یادآور شد: حزب اعتدال و توسعه خیلی بهتر از این در 6 سال گذشته 
می توانست از جامعه عضوگیری کند و جامعه تشکیاتی خود را توسعه دهد. این حزب 
بعد از اردیبهشت سال 96 آرای 24 میلیونی آقای روحانی را به حساب کار ساختاری و 
تشکیاتی خود گذاشت. متاسفانه این نگاه به آقای روحانی ضربه زد و ضربه خواهد زد.

مشاور خاتمی افزود: انتخابات ریاست جمهوری 1400 مهم است که تفکر حاکم بر 
دولت دوم آقای روحانی با توجه به عملکردش موقعیتی نخواهد داشت. در طول 40 سال 
اخیر به جز یک مورد خاص، ما شعار تند علیه رئیس جمهور در هیچ دوره ای نداشتیم 
اما در این دوره ریاست جمهوری بود که در اعتراضات سال 96 شعارهای تندی علیه 
رئیس جمهور سر داده شد که این اتفاق بدی است و حکایت از آن می کند که جامعه 

مدنی و بخشی از جامعه رای آقای روحانی به طور جدی تبدیل به ضد او شده است.
 قدردانی روزنامه آمریکایی

از تحریم ضدایرانی اروپا
یک روزنامه آمریکایی با قدردانی  از تحریم جدید اتحادیه اروپا علیه ایران نوشت: 

این اتحادیه باید برای دستیابی به توافقی جدید و بهتر با ایران تاش کند.
وال استریت ژورنال در سرمقاله خود با عنوان »گام های کوچک اروپا علیه ایران«، 
با اشاره به تحریم های جدید اتحادیه اروپا، علیه وزارت اطاعات می نویسد: این اولین بار 
بعد از »برنامه جامع اقدام مشترک« است که این اتحادیه علیه ایران چنین تحریم  هایی 

وضع می کند.
این اقدام اتحادیه اروپا هر چند با تاخیر انجام شــد، اما موید این اســت که توافق 

هسته ای نتوانسته رفتار ایران را تغییر دهد.
تحریم هــای ایران یــک نهاد ایرانــی و دو نفر از کارکنان آن از جمله »ســعید 
هاشمی مقدم« معاون وزارت اطاعات و مدیر دستگاه اطاعاتی ایران را هدف قرار می دهد.

ایــن روزنامه افزود: اروپایی ها با دور زدن تحریم های آمریکا و تداوم روابط با ایران 
امنیت خود را به خطر می اندازند. بهترین گزینه، تشکیل جبهه ای واحد با آمریکا است 
اروپا امن تر خواهد بود اگر با واشــنگتن در مذاکره برای دســتیابی  به توافقی دائمی 
همکاری کند که از رفتارهای مخرب ایران در خارج و تداوم پیشبرد برنامه هسته ای اش 

جلوگیری می کند.

گفت و شنود

مشاور! 
گفت: در خبرها آمده که 4 وزیر تعداد 41 مشاور دارند!

گفتم: چه خبر است؟! در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است 
که هر وزیر حداکثر می تواند 4 مشاور داشته باشد!

گفت:  ای عوام! فان وزیر 15 مشاور دارد و آن دیگری 6 مشاور و...!!
گفتم: کارشان چیست؟

گفت: به وزیر در انجام وظایفش کمک می کنند!
گفتم: برای تعویض یک امپ 9 نفر آمده بودند! صاحبخانه پرسید؛ 
این همه نفر برای چیســت؟ یارو گفت؛ یک نفر امپ را در ســرپیچ 
می گذارد و 8 نفر دیگر او را می چرخانند تا امپ در سرپیچ پیچیده شود!

جعفر بلوری

اقتصاد، حقوق بشر و تروریسم، »ابزارهایی« هستند که نه فقط ایران، بلکه 
هر کشوری که بخواهد از نظم فاتحان جنگ جهانی دوم خارج شود، با آن نواخته 
می شود. در این بین، تفاوتی هم بین کره شمالی و آلمان وجود ندارد و این نظم اگر 
به هر شکلی بخواهد، از سوی همین فاتحان نیز به هم بخورد، از سوی »کدخدا« 
ســرکوب می شــود. نوعی روابط ارباب رعیتی، از آن باا تا این پایین حتی بین 

صاحبان این نظم.
 سفیر آمریکا در آلمان مگر، همین دو روز پیش با نوشتن نامه به شرکت های 
آلمانی، به آنها دستور نداد، با روسیه قرارداد گازی امضاء نکنند! )پروژه نورد استریم 
2(. آلمان قوی ترین اقتصاد اروپا را داراست و این دستور توأم با تهدید نشان داد 
برای آمریکا به عنوان ارباِب این جمع)!( فرقی بین مرکل و بن سلمان وجود ندارد 
و هر کس تخطی کند، از سوی ارباب تنبیه می شوند. »ریچارد گرنل« در خاک آلمان 

به شرکت های آلمانی نامه نوشت و آنها را به تحریم تهدید کرد!
نحوه نواختن اما غالبا، با ابزار»تحریم«، »تهدید« و»فریب« و با اســتفاده از 
عواملی مثل رسانه، ائتاف سازی، شوهای تبلیغاتی، حمله نظامی و عوامل نفوذی 
و صد البته عوامل غرب زده در داخل آن کشورها صورت می گیرد. طی سال های 
گذشته و با افزایش »هزینه« چنین روش هایی، همین هدف با کمی تغییر در روش 
و با »واسطه« دنبال شده است. بدین شکل که، پول از اعراب و رعیت ها، نقشه با 
ارباب!... هدف اعامی شان نیز در پوشش شعارهای زیبایی مثل »داشتن دنیایی 
بهتر با استانداردهایی جهانی و...« بوده است. ترامپ با نحوه برخورد با متحدان و 

غیرمتحدانش، صحت این »چند خط باا« را به خوبی علنی کرد.
اما آیا واقعا هدف صاحبان این نظِم حاا به هم ریخته، که خود را به هر وسیله و 
شکلی )جنگ، ترور، استعمار و قتل عام( به »قله« زورگویی رسانده اند، واقعا ساختن 
دنیایی بهتر است؟ برای آنها آیا حقوق بشر اهمیتی دارد؟ یا هدف، جلوگیری از 
نابودی نظم ارباب و رعیتی شان است؟ آیا دشمنِی این طیف با کشورهایی مثل چین، 
ایران، روسیه، سوریه و... به دلیل رعایت نشدن حقوق بشر در این کشورهاست؟ 
آیا دستگیری یک معترض یا کارگر در یکی از این کشورها، واقعا باعث رنجش آنها 
می شود یا برعکس، آنها را خوشحال می کند چون، بهانه ای می شود برای توجیه این 

فشارها؟ سؤال ها ساده اند. پاسخ ها حتی از سؤال ها هم ساده ترند. 
به هزار و یک دلیل، حقوق بشر ذره ای برای این طیف اهمیت ندارد. چرا؟ چون 
دیکتاتورترین و مرتجع ترین رژیم های بشری که با اره منتقدان را زنده زنده ریز 
ریز می کنند، متحدان همین طیف هستند. حتی از این هم فراتر، جزو این طیف 
هستند. اصا، هزینه این فشارها بر عهده همین رژیم های عصر حجری است. در 
کدام یک از این کشورهای قرون وسطایی انتخابات برگزار می شود؟! کدام یک از 
این شاهان شکم باره را مردمشان انتخاب کرده اند؟! اصا چیزی به نام انتخابات در 

این کشورها وجود دارد؟!
پس حقوق بشر »کشک« است و فشارهای این طیف به ایران به بهانه رعایت 
نشدن آن »جوک.« بنابر این هدف چیز دیگری است. دشمن، چشم دیدن بر هم 
خوردن نظم جهانی اش را ندارد. برای این نظم جنایت ها کرده، زحمت ها کشیده، 
هزینه ها کرده، غافل از اینکه این نظم، یکبار با شکســتن کمر داعش و فراری 
 دادن آمریکا از سوریه و یک بار هم با فراری دادن از عراق، به هم ریخت و به قول 
»ایو دالدر« ســفیر آمریکا در ناتو )بین ســال های 2009 تا 2013( در مصاحبه  با 

سی ان ان: سال 2021 رهبر هیچ کشوری برای آمریکا تره هم خرد نخواهد کرد!
وقتی این همه کشور علیه ایران اسامی با این همه مشکات داخلی، با این 
همه توطئه و این همه هزینه 40 ســال پی در پی مشغول دشمنی هستند، مرتب 
ائتاف تشــکیل می دهند، داعش راه می اندازند، تحریم می کنند، 8 سال جنگ 
تحمیل می کنند و با سفر به سراسر دنیا به دنبال جمع کردن نمایندگانی از 75 
کشور دنیا در لهستان هستند، با صغیر و کبیر، مشروع و نامشروع، تروریست و 
غیرتروریست ائتاف می کنند، یعنی... موضوع برایشان جدی است و حریفشان َقَدر!
دشمن شکست خورده  اما دست بردار نیست. برنامه ریزی کرده، تحریم کرده و 
منتظر گذشت زمان است. گو طرف خود در ایران را شناخته باشد، با خیال راحت 
به فشارها و بدعهدی هایش ادامه می دهد! وقتی می بیند واکنش به بدعهدی هایش، 
نوشتن یک توییت یا آه و نفرین است یا در بدترین حالت، احضار کاردار، چرا باید 
نگران باشد؟! وندی شرمن مگر نگفت، ترامپ اگر از برجام هم خارج شود، دولت 
ایران از آن خارج نخواهد شد! آیا آنها طرف خود را شناخته اند؟! آیا دولت در برابر 
این دورخیز دشمن، آماده است؟ چرا احساس می شود، دولت محترم، منفعل است؟ 
این حس از عدم اطاع رسانی مناسب دولت دربرابر برنامه هایش نشأت می گیرد 
یا نه، واقعا منفعل اســت؟ آیا وقت آن نرسیده که با خروج قدم به قدم از برجام، 

حریف را جای خود بنشانیم؟!
حریف با خیال آسوده از برجام خارج شد. یکی)آمریکا(رسما و دیگری)اروپا( 
عما. خبری هم از رونقی که با تصویب برجام قرار بود بیاید نیست. اروپا با همکاری 
آمریکا کاری کرده که فقط، تاکید می شود-فقط ایران در برجام بماند و یک طرفه 

آن را اجرا کند! خبری از اقدام متقابل عملی از سوی دولت ما هم نیست.
13 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی هم این را تایید می کند. منتها، به متن 
گزارش های آژانس اگر نگاه کنید، می بینید که در آن صرفا نوشته شده »ایران به 
تمام تعهداتش عمل کرده و انحرافی نداشته است.« در برخی حتی آمده »ایران 
بیش از تعهدات خود عمل کرده است«. اما کلمه ای راجع به تعهدات طرف مقابل 
در این گزارش نیست! گو اینکه آژانس، به عنوان داور و قاضی این مذاکرات هم 
فهمیده، این تعهدات صرفا یک طرفه است. امروز اما به گواه گزارش های آژانس، 
ما طلبکاریم و اروپا بدهکار. 9 ماه از وعده اروپا برای راه اندازی کانال مالی گذشته 
و سه بار نیز زیر تعهداتش زده است. در این شرایط، طبیعی این است که، ما اروپا 
را تحت فشار قرار دهیم، و دست روی دست نگذاریم. غیر از این است؟ اما واقعیت 
چیز دیگری است. دولت گویا دست روی دست گذاشته و اروپا و آمریکا به شدت 
مشغولند! شاید  اشتباه باشد اما بررسی واکنش های دولت محترم نشان نمی دهد، 

خود را آماده مقابله با لشکر دشمن با ده ها طرح و توطئه کرده باشد.
روی بحث اصا برجام نیست. این جمات هزاران بار گفته شده و همه آن را 
می دانند. بحث بر سر این است که، ما چه کرده ایم؟ آنها پس از هسته ای با ابزارهایی 
که در اول این وجیزه نام بردیم، روی برنامه موشکی و حقوق بشر متمرکز شده اند 
و با اعمال تحریم ها، تا توانسته اند، علیه ایران وارد شده اند. منتظر گذشت زمان و 
تاثیر تحریمند، منتظر آغاز اعتراض ها و فتنه انگیزی ها هستند. این را نه به تلویح 
که تصریح می کنند. امید زیادی هم به شبکه های بی در و پیکر اجتماعی که با غفلت 
عجیب برخی مسئولین، افکار عمومی را به دست گرفته بسته اند. این همه برنامه و 
دشمنی در حالی است که، خود به شدت درگیر بحران های داخلی اند. دولت آمریکا 
بیش از 23 روز است که تعطیل است و برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، به 
قول رویترز گرفتار آشــوب و شورش های »خطرناک« شده اند. این همه هجمه و 
برنامه ریزی علیه یک کشور دیگر در چنین شرایطی یعنی، کینه شان شتری است!
طبیعی است خب. آنها دشمن هستند. عصبانی اند. تمام پروژه هایشان از سوی 
ایران و دوستانش نقش بر آب شده. نظم جهانی شان به خطر افتاده. عصبانی اگر 
نبودند مثل گذشته در لفافه حرف می زنند. صراحتا می گویند به دنبال کشاندن 
جنگ به خیابان های تهرانند. به دنبال فقیر کردن مردم هستند تا به خیابان ها 
بیایند. مردم ایران را صراحتا تروریست می خوانند! این را برخاف گذشته، صراحتا 
می گویند. جایی خواندم، آمریکا 500 نفر را برای به نتیجه رساندن تحریم های نفتی 
و اقتصادی مامور کرده و به اقصی نقاط دنیا فرستاده تا رایزنی کنند و امتیاز بدهند و 
بگیرند. برای بهمن ماه و در لهستان قرار است یک شوی ضدایرانی بر پا کنند. همه 
اینها یک پیام بیشتر ندارد. دشمن ترسیده. وگرنه این چنین قشون کشی نمی کرد.
سوای از اینکه، این تاش ها به نتیجه خواهد رسید یا خیر، سؤال مهمی که 
باا هم پرسیدیم این است که ما چه کرده ایم؟ چند نفر را مامور مقابله با تهاجم 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و در نهایت نظامی دشمن کرده ایم؟ به کدام کشورها 
سفر کرده و با چه کسانی دیدار کرده ایم؟ آیا دستگاه سیاست خارجی ما آنطور 
که باید فعال هست؟ آقای رئیس جمهور چند بار به عراق، افغانستان، پاکستان و 
کشورهای همسایه سفر کرده اید؟ آیا آن طور که دشمن در صدد ضربه زدن به ایران 
عزیز است، ما هم آماده خنثی کردن این توطئه ها هستیم؟)ضربه زدن پیشکش!( 
آیا این عجیب نیســت که، رئیس جمهور محترم فقط به کشورهای اروپایی سفر 

می کند؟! کشورهای همسایه و غیر اروپایی آیا اهمیت ندارند؟!
وسط یک جنگ تمام عیاریم. یک طرف ایران و طرف دیگر آمریکا با تمام 
نوکرهایش. با کمال تاسف باید گفت، در این معرکه، رویکرد دولت محترم، ااقل 
تا لحظه تنظیم این مقاله، رویکرد متناسبی نبوده است. دولت و رسانه هایش 
البته، جاهایی رویکرد بســیار بسیار فعالی داشته اند اما صرفا در داخل کشور 
و هنگام مواجهه با منتقدان! رویکردها علیه دشمن در حد واکنش توییتری یا 
ابراز تاسف بوده یا در شدیدترین حالت احضار سفیر یا کاردار مثا لهستان...
روزنامه هایشان هم هنوز درگیر رقص چند سرباز یا مقایسه عربستان و ایران در 
ماجرای ازدواج دختران در سنین پایین هستند با محوریت دفاع از عربستان! 
تیتر می زنند ایران 13 عربستان 15! یا مشغول مدل کامپیوتر حاج حسین! که 
آمریکایی اســت یا چینی؟! »زرد« هم، برای توصیف برخی از این رسانه های 

نزدیک به دولت زیاد است.
22 بهمن خواهد رســید جشــن 40 ســالگی آن را هم خواهیم گرفت، 
ائتاف ســازی ها و ناتوی عربی شان هم به سرنوشت »دوستان سوریه« و »ارتش 
 آزاد« دچار خواهد شــد مگر اینکه، این انفعال از روی شــوک! یا خوش خیالی، 

ادامه یابد.

نمی ترسیدند
قشون كشی نمی كردند

یادداشت روز

سرویس سیاسی –
در حالی که اروپایی ها سالهاست 
میزبانی مهره هــا و گروهک های 
تروریستی و تجزیه طلب ضدایرانی 
را برعهده دارند و از آنها پشتیبانی 
می کنند، در ســایه انفعال وزارت 
امور خارجه، به جای متهم در جای 
شاکی نشسته و اتهامات بی اساسی 

را بر ایران نسبت می دهند.
بیش از 8 ماه است که کشورهای 
اروپایی با تاکتیک وقت کشــی تاش 
می کنند ایران را همچنان در برجام نگه 
دارند و خود را حامی این توافق نشــان 
دهند. این در حالی اســت که در این 
مدت توطئه های بزرگی علیه جمهوری 

اسامی ایران تدارک دیده اند.
اروپا که بابت وقت کشــی و تعلل 
در اجــرای تعهــدات برجامی خود به 
جمهوری اسامی بدهکار است و باید 
در این زمینه پاسخگو باشد، با فرافکنی 
و و فرار به جلو در عرض شــش ماه 4 
اتهام تروریستی در خاک این قاره را به 
جمهوری اسامی ایران نسبت داده اند، 
اتهاماتی سخیف و بدون ادله که هنوز 
هم پس از گذشت چند ماه، هیچ سند 
و مدرکی درباره آنها از سوی اروپایی ها 
ارائه نشــده که اگر وجود داشت قطعا 
به یقین رســانه های غربی به بهانه آن 
تبلیغات گســترده ای علیه ایران شکل 

می دادند.
هم اکنون اســداه اســدی یکی 
از دیپلمات های کشــورمان در اروپا به 
اتهام واهی اقدام تروریستی در بازداشت 
اســت، همه این رفتارهای ســخیف و 
غیردیپلماتیک هم درســت در زمانی 
رخ داده کــه اروپا با ایران برای اجرای 
تعهدات خــود و ادامه برجام ظاهرا به 
توافق رسیده و متعهد شده بودند که با 
راه اندازی ساز و کار مالی ویژه تحریم های 
آمریکا را دور بزنند و امکان مبادله کاا و 

نفت فراهم شود.
ادعــای مضحک اروپا در نســبت 
دادن اقدامات تروریستی به جمهوری 
اسامی ایران در حالی است که حمایت 
همین اروپایی ها از گروه های تروریستی 
همچون تروریستهای سازمان منافقین 
که دستشان به خون 17 هزار شهروند 
بیگناه ایرانی آلوده اســت بر کســی 

پوشیده نیست.
 فرانسه، دانمارک، هلند، رومانی، 
آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی برای 
تروریست های منافقین مأمن و پایگاه 
امنی شــده اند.حتی گروه های دیگری 

از تروریست های ضد جمهوری اسامی 
در کشــورهای اروپایی پایگاه و جایگاه 
داشته و تحت حمایت های دولت های 

اروپایی قرار دارند.
عاوه بر میزبانی آشکار دولت فرانسه 
از گروهک تروریســتی منافقین، هلند 
و دانمارک نیز میزبانی تروریست های 
تجزیه طلب ااحوازیه که شهریور ماه در 
خوزستان مردم بیگناه را در مراسم رژه 
نیروهای مسلح به خاک و خون کشیدند 

را بر عهده دارند.
اما مقامــات وزارت خارجه ایران 
همچون مــوارد خروج آمریکا از برجام 
 SPV و نقض های   مکرر اروپا در اجرای
به مواضع لفظی بسنده کرده و همین 
انفعال و وادادگی دســتگاه دیپلماسی 
کشورمان موجب وقیح تر شدن اروپایی ها 
شده تا جایی که به جای متهم در جایی 

شاکی بنشینند.
انفعال و وادادگی دستگاه دیپلماسی 
در برابر موج اتهام زنی اروپایی ها علیه 
کشــورمان کار را به جایی رسانده که 
رسانه سعودی »ایران اینترنشنال« نیز 
در گزارشی مدعی شده، سکوت و عدم 
اقــدام متقابل ایــران در برابر اتهامات 
وارده و اخــراج دیپلمات های ایرانی از 
خاک اروپا نشــان می دهد که حق با 

اروپایی هاست!
اتهام بی اساس هلندی ها علیه ایران 
چنان که گفته شد، تحرکات جدید 
اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسامی از 
ماه ها پیش آغاز شده است، اما متمرکز 
شــدن این تحرکات در یک نقطه اوج 
مشــخص آن هم در فاصله تنها چند 
ساعت، اولین نشانه از وجود توطئه ای 

بزرگ تر است. 
چند ســاعت پــس از آن که وزیر 
خارجه دانمارک خبــر از تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه جمهوری اســامی 
داد، وزارت خارجه و کشور هلند نیز با 
صدور بیانیه ای مدعی شدند که دولت 
ایران »احتمااً« طی سال های گذشته 
در تــرور »محمدرضا کاهی صمدی« 
)با نام مستعار علی معتمد عضو سازمان 
مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار در 
ساختمان حزب جمهوری اسامی در 
سال 1360( و »احمد موا ابوناهض« 
)مشــهور به احمد نیســی بنیان گذار 
گروه تروریستی »جنبش آزادی بخش 

ااحواز«( در هلند دست داشته است.
 این در حالی اســت که ماجرای 
ترورهای ادعایی در هلند، حتی از نظر 
خود مقامات این کشور نیز قطعی نیست 

و در بیانیه مشــترک وزارت خارجه و 
کشور هلند به صراحت بیان شده است 
که پرونده این اتهامات هنوز در دست 
بررسی است و به نتیجه نهایی نرسیده 
است. پیش تر فرانســه نیز تهران را به 
دست داشتن در نقشه بمب گذاری در 
گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در 
پاریس متهــم و اعام کرده بود دولت 

ایران را تحریم می کند.
محمدرضا صمدی  کاهی 

از معتمد حزب  جمهوری تا کریم رادیو
محمدرضا کاهی صمدی، فرزند 
حسن، متولد 1338، دیپلمه ریاضی از 
»دبیرستان بامداد تهران« ]دبیرستانی 
واقــع در خیابان جمهــوری، خیابان 
گلشن[، دانشجوی سال اول رشته برق 
دانشــگاه علم و صنعت بود. وی پس 
از پیروزی انقاب اســامی به سازمان 
مجاهدین خلق یا همان منافقین پیوست 
ولی به دستور مسئوان مافوق تشکیات 
بعنوان پاسدار به کمیته ولی عصر تهران، 
واقع در خیابان پاستور پیوست.طولی 
نکشید که وی به داخل حزب جمهوری 
اسامی رخنه کرد و چندی بعد به عنوان 

مسئول حفاظت سالن برگزیده شد.
»آیــت اه موحــدی کرمانی« در 
همین زمینه نقــل می کند: به خاطر 
دارم که در جلســه شــورای مرکزی 
حــزب، کاهی می گفت من باید تمام 
این ساختمان را به لحاظ امنیتی چک 
کنم تا یک وقت در پی این ساختمان 
مواد منفجره کار نگذاشته باشند. کاهی 
عامل نفوذ و خیانت بود و با این ترفند 
پی ساختمان را کند و مواد منفجره را 

در آن کار گذاشت«.
کاهــی پس از بمب گــذاری، به 
صورت مخفیانه و بطور مستمر توسط 
سازمان منافقین محل اختفایش تغییر 
می کرد. وی یکی دو ماه بعد به کردستان 
و پس از مدتی به عراق منتقل شد.یکی 
از کادرهای جدا شده از سازمان منافقین 
به نام »سعید شاهسوندی« درخصوص 
فرار کاهی به کردستان عراق و فعالیت 
او در بخش فرستنده های رادیو مجاهد 
نقل می کند: »درست در فردای هفتم 
تیر ســال 1360، طبــق برنامه ریزی 
قبلی، من و ســه نفر دیگــر به عنوان 
گروه موســس رادیو مجاهــد، بنا به 
دعوت عبدالرحمن قاسملو ]رهبر حزب 
دموکرات کردستان ایران[ عازم محل 
دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان 
در ارتفاعات زمزیران شدیم. یکی دو ماه 
بعد فردی به جمع ما پیوست. او قدی 

نسبتا کوتاه داشت با ظاهری نجیب و 
آرام و روحیه ای تشــکیاتی و اجرایی. 
هویت او برای همه ما مشــخص نبود. 
او با نام »کریــم« در بخش فنی رادیو 
مجاهد)فرستنده ها( سازماندهی شد. او 
که بعد ها کریم رادیو نام گرفت کسی 
جز محمدرضا کاهــی، عامل انفجار 

7 تیر نبود.
بقیه در صفحه 11

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اتهام به ایران و حمایت از تروریست ها
نتیجه گستاخی اروپا و انفعال وزارت خارجه

در اعتــراض بــه کنفرانس 
ضدایرانی در ورشو، کاردار لهستان 
وزارت  به  روز شــنبه  تهران  در 
خارجه فراخوانده و به وی اعام شد 
که در صورت عدم اقدام جبرانی 
فوری، تهــران هم ناچار به اتخاذ 

اقدامات متقابل است.
در اعتراض به کنفرانس ضدایرانی 
به اصطاح صلح و امنیت در خاورمیانه 
با میزبانی مشــترک آمریکا و لهستان 
که قرار اســت 24 و 25 بهمن ماه در 
ورشــو برگزار شود، روز شنبه دی ماه 
»ویچــخ اونلت« کاردار لهســتان در 
تهران )در غیاب ســفیر این کشور( به 
وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 

ایران فراخوانده شد.
در ایــن دیدار رئیــس  اداره اول 
شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب 
اعتراض رســمی جمهوری اســامی 
ایران نســبت به اقدام طرف لهستانی 
در همراهی با آمریکا برای برگزاری این 
کنفرانس را اعام داشته و گفت: این یک 
حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه 
جمهوری اسامی ایران است و انتظار 

می رود لهستان از همراهی با آمریکا در 
برگزاری این کنفرانس خودداری کند.

کاردار لهستان در این دیدار با ارائه 
توضیحاتی درخصوص کنفرانس مذکور، 
بر ضدایرانی نبــودن آن و بیان اینکه 
مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات 

آمریکایی متفاوت است، تاکید کرد.
رئیس  اداره اول شرق اروپای وزارت 
امور خارجه کشورمان با ناکافی دانستن 
این توضیحات و تاکید بر ضرورت اقدام 
جبرانی فوری دولت لهستان تاکید کرد: 
در غیر این صورت جمهوری اسامی 

ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل است.
 کاردار لهســتان با  اشاره به روابط 
تاریخی دو کشــور اظهار داشــت که 
پیام دولت جمهوری اســامی ایران را 
به مقامات ذیربط لهســتان منعکس 

خواهد کرد.
به گزارش فارس، »مایک پامپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه 21 
دی ماه اعام کرد لهســتان سیزدهم 
و چهاردهم ماه آینده میادی میزبان 
نشستی علیه ایران خواهد بود. پامپئو 
در مصاحبه با شــبکه »فاکس نیوز« با 

بیان اینکه واشــنگتن تاش می کند 
ده ها کشــور از مناطق مختلف جهان 
را برای حضور در این نشست گردهم 
آورد، گفت که این همایش برای ارتقای 
ثبات، امنیت و آزادی در منطقه غرب 
آسیا و با هدف کاهش نفوذ منطقه ای 

ایران برگزار می شود.
در همین زمینه محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان نیز به این 
تصمیم لهستان واکنش نشان داد و در 
صفحه شــخصی خود نوشت: »جهت 
یادآوری به میزبان/شــرکت کنندگان 
همایش ضدایرانی: کسانی که در آخرین 
نمایش ضدایرانی آمریکا شرکت کردند 
یا مرده اند یا ســیاه رو شــده اند و یا به 
حاشــیه رانده شدند. و ایران قوی تر از 
همیشه است. دولت لهستان نمی تواند 
این ننگ را پاک کند: در حالی که ایران 
لهســتانی ها را در جنگ جهانی دوم 
نجات داد این کشور اکنون میزبان یک 
سیرک درمانده ضدایرانی شده است.«

از سوی دیگر سیدعباس عراقچی 
معــاون سیاســی وزیر امــور خارجه 
کشــورمان نیز در واکنــش به برنامه 
دولت لهســتان برای میزبانی نشست 
ضدایرانــی دولت »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا و کشورهایی که 
قصد شــرکت در آن دارند، با انتشــار 
عکسی از قبرستان لهستانی ها در تهران 
در صفحه توئیترش نوشــت: »1892 
لهستانی از 1942 تاکنون در قبرستان 

لهستانی ها در قلب تهران آرمیده اند.«
وی افزود: »بیــش از یکصد هزار 
لهستانی پس از آزادی از اردوگاه های 
کار اجبــاری اســتالین از راه ایــران 
بازگشتند.قبرســتان ها در ایران بعداز 
30 ســال قابل جایگزینی هستند، اما 
مردم تهران 77 سال است که احترام 

میهمانان خودرا نگاه داشته اند.«

در اعتراض به کنفرانس ضدایرانی در ورشو
کاردار لهستان به وزارت خارجه 

فراخوانده شد

در پی درگذشــت والده مکرمه سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران، رهبر معظم انقاب اسامی و 

فرماندهی کل قوا پیام تسلیتی صادر فرمودند.
متن پیام بدین شرح است:

امیر سرلشکر موسوی
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسامی ایران

درگذشــت والده مکرمه را به جناب عالی و دیگر بازماندگان تسلیت می گویم 
و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

سیدعلی خامنه ای
97/10/23

در پیامی
رهبر معظم انقاب درگذشت والده 
فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند



اخبار كشور

واکنش خوب سرپرست سازمان سینمایی
 به اقدام ضدایرانی لهستان

سرپرست سازمان ســینمایی در واکنش به اقدام ضدایرانی کشور 
لهستان، »هفته فیلم لهستان در تهران« را لغو کرد.

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی اعام کرد هفته فیلم 
لهستان تا زمان »رفتار مناسب ورشو« برگزار نخواهد شد.

معرفی لهســتان به عنوان میزبــان برگزاری نشســتی ضدایرانی با 
واکنش های بسیاری همراه شده است. در همین رابطه حسین انتظامی 
سرپرســت سازمان ســینمایی در توییتر نوشــت: »ایرانی، اقوام و ملل 
مختلف به ویژه لهستانی ها را در شرایط سخت با آغوش باز میزبانی کرده 
اســت. میهمان که حرمت میزبان را نگاه ندارد نمی تواند انتظار داشــته 
باشــد به میهمانی خود ادامه دهد. به پاس عزت ایران و ایرانی، برگزاری 
هفته فیلم لهستان در تهران موکول به رفتار مناسب ورشو خواهد شد.«

پردهایدیگرازیکمراسماشرافی
تجلیل 7 میلیارد تومانی 

از شاهزاده قجری در حراج تهران
دهمین حراج تهران هم با بیش از ۳۴ میلیارد تومان فروش آثاری 
که در »اثر« بودن بســیاری از آنها تردید وجود دارد، به پایان رســید. 
اما یک سؤال همچنان از سوی متولیان این حراجی بدون پاسخ مانده 
اســت و آن منشأ میلیاردها تومان پولی است که صرف خرید این آثار 
می شــود و همچنین محل هزینه کرد درآمد حراجی که یک عامت 

سؤال بزرگ در برابر حراجی تهران است.
به گزارش مشــرق، در دهمین حراج تهران بازهم با برخی آثار نه 
چندان با ارزشــی از حیث هنری مواجه بودیم که به شکل عجیبی با 
ارقام نجومی چکش خوردند. اعتبارســنجی ایــن آثار در حراج تهران 
مسئله قابل تأملی است که هیچ گاه کارشناسان صاحب نظر درباره اش 

اظهار نظر نمی کنند و شاید جرأت اظهار نظر ندارند. 
حراج تهران فرصت خوبی اســت تا خدماتش را به هنرمندانی که 
خارج از ایران زندگی می کنند ارائه دهد؛ پرســش مهم این اســت آیا 
این افراد در شرایط کنونی، شهروند ایرانی هستند؟ اگر شهروند ایرانی 
هســتند، آیا این آثار واقعاً به آنان تعلق دارد؟ اینها سؤااتی است که 

حراج تهران هیچ پاسخی به آنها نخواهد داد.
اما پرحاشــیه ترین بخش این حراجی عنایتی ویژه است که حراج 
تهران به منیر فرمانفرمائیان از نوادگان پادشــاهان قاجار دارد. تابلوی 
بدون عنوان فرمانفرمائیان در این حراجی به قیمت دو میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون تومان فروخته شــد. فروش این تابلو با چنین قیمتی نشــان 
می دهد که چرا فرمانفرمائیان علی رغم توقیف همه اموالش در ســال 

۱۳۵۸، در سال ۲۰۰۴ به ایران بازگشت و کارش را از سر گرفت.
خاندان فرمانفرما از وابســتگان ســببی قاجار بودند  که از روابط 
نزدیکی با انگلســتان برخوردار بودند به همین مناسبت در دوره های 
مختلــف حکومت قاجاریه و پهلــوی، اعضای خانــدان فرمانفرما در 

پست های مهم دولتی حضور داشتند.
همخوانی سرود »آمریکا، 

ننگ به نیرنگ تو« توسط هنرمندان
هنرمندان مطرح   و شــناخته شده کشورمان با حضور در آب های 

خلیج فارس، سرود »آمریکا، ننگ به نیرنگ تو« را همخوانی کردند.
در این اردوی سه روزه که چهره های مشهور سینما، تلویزیون، شعر 
و ادبیات، تئاتر، موســیقی و هنرهای تجسمی در آن حضور داشتند، 
ابتدا هنرمندان  راهی جزیره ابوموسی شدند و به بازدید از توان نظامی 

و عملیاتی سپاه پاسداران در این جزیره استراتژیک پرداختند.
هنرمندان حاضر در گام نخست عزیمت به جزیره ابوموسی با حضور 
در شناور »طاووس« به تماشای فیلمی دیده  نشده نشستند که قدرت 
مقابله قایق های تندروی جمهوری اسامی با ناوهای هواپیمابر آمریکا 
را آشــکار می کرد. این فیلم، نشــان داد که آمریکا و سایر قدرت های 
بزرگ جهان در مقابل مردان با اراده ای که دفاع از مرزهای آبی ایران را 
بر عهده  دارند، چنان با خضوع رفتار می کنند که مجبورند برای گذر از 
نزدیکی آب های کشورمان، پرچم خود را پایین آورده و پرچم سه رنگ 
جمهوری اســامی ایران را باا ببرند. آنها که از سراسر آب های جهان 
با غــرور و تکبر عبور می کنند، در خلیج فارس، مقهور قدرت نیروهای 
سپاه هستند. سپس روی عرشه این شناور دریایی، اسفندیار قره باغی، 
خواننده ســرود »آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنــگ تو« با خواندن این 
سرود تاریخی، هنرمندان را به وجد آورد؛ چهره های نام آشنای ایرانی با 

مشت های گره کرده او را در خواندن این سرود همراهی   کردند. 
پویش مطالعاتی در منزل خانواده شهید عطایی 

افتتاح شد
مراســم آغاز به کار رسمی پویش سراســری مطالعاتی »در هوای 
انقــاب« در منزل یکی از فرماندهان شــهید مدافع حرم در مشــهد 

برگزار شد.
به گزارش فارس، در این مراســم که با حضور خانواده شــهدای 
مدافع حرم و کتاب دوستان در منزل پدری شهید مدافع حرم مرتضی 
عطایی، فرمانده لشــگر عمار تیپ فاطمیون برگزار شد، پوستر پویش 
مطالعاتی »در هوای انقاب« به دســت پدر این شهید واامقام و پدر 
بزرگوار شــهید حسن قاسمی دانا، یکی دیگر از شهدای مدافع حرم و 

جمعی از خانواده شهدای دفاع مقدس رونمایی شد.
امید باغچقی؛ مســئول گروه جهادی والفجر اظهار کرد: این گروه به 
مدت دو سال اســت که در شهرستان های خراســان رضوی و مشهد با 
هدف انجام فعالیت های فرهنگی از جمله برگزاری مســابقات کتابخوانی 
در سطح روستاهای محروم، معرفی کتاب های انقابی، تهیه جهیزیه برای 
زوج های جوان و ساخت و ساز در روستاهای محروم تشکیل شده است اما 

مهم ترین برنامه های این گروه برگزاری برنامه های فرهنگی است.
حسین سعیدی مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( نیز 
در این مراســم با بیان اینکه سه اثر بخش نخست پویش مطالعاتی» در 
هوای انقاب« به وقایع انقاب و اعمال خاف رژیم گذشــته می پردازد 
که به صورت رمان درآمده اســت، خاطرنشان کرد: عاقمندان می توانند 
این کتاب ها را با تخفیف ۴۵ درصدی از فروشگاه های به نشر تهیه کنند.

در این مراسم مصطفی جمشیدی، علی اکبر واایی و حسن احمدی 
نویسندگان کتاب های »تیغ و تاج«، »خلوت مدیر« و »آدم های غلط« 
که کتاب های بخش نخست این پویش را تشکیل می دهند به صورت 
تلفنی با خانواده این شــهیدان گفت و گو کردند و یاد و خاطره شهدای 

مدافع حرم را گرامی داشتند.
العربیهباچشمبستنبهپایمالیحقوقزناندرعربستان:
 زنان ایرانی باید به ورزشگاه بروند!

تلویزیون صهیونیستی – وهابی العربیه تاکید کرد که زنان باید 
به ورزشگاه بروند و فوتبال نگاه کنند!

العربیه با اســتقبال از سخنان پروانه سلحشــوری نماینده  طیف 
مدعی امید ، مخالفان رفتن زنان به ورزشگاه را تندرو خواند.

العربیــه در حالی خواهان حضور زنان ایرانی در فضای غیر اخاقی 
ورزشگاه ها شد که روشن ترین حقوق زنان در عربستان پایمال می شود.
علی رغم این ادعا در ایران زنان می توانند آزادانه به ورزشــگاه روند و 
رقابت های زنان در رشته های مختلف را به تماشا بنشینند. حضور زنان در 
ورزشگاه های ایران تنها در رقابت های مردان و آن هم در رشته هایی خاص 
به دلیل عدم مناسب سازی فضای ورزشــگاه ها و برخی ماحظات فقهی 
ممنوع است. این در حالی اســت که در عربستان )مالک شبکه العربیه( 
زنــان حتی حق رأی و حتی رانندگی  نیز ندارند. در این کشــور مردان 
می توانند بدون اینکه زنانشــان اطاع داشته باشند از آنها طاق بگیرند 
که با توجه به اعتراض های قانونی در روزهای گذشته مصوب شد تا حکم 

طاق زنان از طریق پیامک به اطاع شان برسد.
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آیت اه حقیقت، عالم برجسته استان فارس
 درگذشت

شیراز- خبرنگار کیهان:
آیتاهعبدالکریمحقیقت
ارسنجانیازاستادانحوزههای
علمیهفارسدر92سالگیبراثر
کهولتسندعوتحقرالبیک
شاگرد بزرگوار عالم این گفت،
امامخمینیوآیتاهبروجردی

بود.
آیــت اه عبدالکریــم حقیقت 
ارسنجانی عضو جامعه روحانیت شهر 

شیراز متولد سال ۱۳۰۵ در  ارسنجان فارس است که ظهر شنبه ۲۲ دی ماه بر 
اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

وی پس از کسب علم از محضر حضرات آیات حاج شیخ محمد علی موحد، 
حاج شیخ ابوالحسن حدائق و حاج سید محمدحسینی برای تحصیل علوم دینی 
عازم قم شــد و نزد آیات عظام بروجردی، امام خمینی)ره(، عامه طباطبایی و 
حجتی و محقق داماد کسب فیض کرد و به مقام منیع اجتهاد نائل آمد. وی از 
سوی مرحوم آیت اه العظمی بروجردی و امام خمینی جواز اجتهاد داشت و هم 
درس آیات عظام فاضل لنکرانی، جوادی آملی، جعفر ســبحانی و هم مباحثه با 

شهید سیدمصطفی خمینی بود.
وی در سال ۱۳۳۸ به شیراز بازگشت و با تدریس سطوح عالیه و خارج فقه 
و اصول و تفســیر و فلسفه در حوزه علمیه شیراز به ترویج دین و تربیت طاب 

همت گماشت.
مراسم تشییع و خاکسپاری این عالم برجسته ساعت ۹ صبح امروز )۲۴ دی 
ماه جاری( از مســجد حاج عباس به سمت حرم مطهر علی بن حمزه)ع( شیراز 

برگزار می شود.
کیهاندرگذشتآیتاهحقیقترابهخانوادهآنعالمبزرگواربه
ویژهفرزندگرامیایشاندکترحقیقتسرپرستدفترنمایندگیکیهان
دراستانفارستسلیتعرضنمودهوبرایبازماندگانصبروشکیبایی

ازایزدمنانمسئلتمینماید.
آغاز برداشت گاز از پارس جنوبی 

مجریطرحتوسعهفازهای22تا2٤پارسجنوبیگفت:
نخستینسکویطرحتوسعهاینفازهاباظرفیتبرداشت
روزانــه1٤02میلیونمترمکعبگازراهاندازیشــدوبه

بهرهبرداریرسید.
به گزارش ایرنا، برداشــت گاز از چاه های دریایی برای توســعه 
فازهای مختلف پارس جنوبی و تولید حداکثری در فصل زمســتان 

افزایش یافته است.
تولیــد از این فازها اکنون به حدود 6۰۰ میلیون مترمعکب در 

روز رسیده است.
مجری طرح توســعه فازهــای۲۲ تا ۲۴ پــارس جنوبی اعام 
 کرد: برداشــت گاز از یک ســکو در این فازها از نوزدهم دی آغاز 

شده است.
فرهاد ایزدجو با اشاره به تولیدی شدن سکوی ۲۲ این طرح اعام 
کرد: با توجه به برنامه ریزی های دقیق انجام شــده برای شتاب در 
تامین بخشی از سوخت زمستانی کشور، همه مراحل اتصال خطوط 
لوله دریایی به ســکو و راه اندازی سکوی ۲۲ پارس جنوبی در دریا 
از سوی متخصصان ایرانی انجام و رکورد زمانی راه اندازی سکوهای 

پارس جنوبی شکسته شد.
هم اکنون منابع گازی این ســکو پس از استحصال از چاه های 
تولیدی برای فرآوری و جداســازی ترکیبــات گازی از طریق یک 
رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۱۰ کیلومتر به پاایشگاه خشکی 

ارسال می شود.
به گفته ایزدجو، سکوی ۲۲ نخستین سکوی اصلی طرح توسعه 
فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی است که پس از پایان عملیات نصب 

و راه اندازی در دریا به مرحله تولید رسیده است.
۴هزار پروژه بهداشتی 

در کشور بهره برداری می شود
معاونبهداشــتیوزارتبهداشــت،درمانوآموزش
پزشــکیگفت:تاپایانامسالچهارهزارپروژهبهداشتی

درکشوربهبهرهبرداریمیرسد.
علیرضا رئیسی در حاشیه کارگاه سه روزه مدیران سامت 
جمعیت خانواده و مدارس در بوشــهر در گفت وگو با ایرنا 
افزود: براســاس تفاهم نامه دانشــگاه های وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی با اســتانداری ها 6 هزار پروژه 
بهداشــتی درکشور تعریف شــده که تاپایان امسال بیش از 
چهار هزار پروژه از این شمار بهره برداری و تا پایان سال ۹۹ 

مابقی پروژه ها افتتاح خواهد شد. 
وی بیــان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها گســترش 
شبکه های بهداشت در کشور تکمیل و میانگین عمر بناهای 

بهداشتی از باای ۲۰ سال به زیر ۱۵ سال می رسد.
رئیسی یادآور شد: در زمان حاضر ۱۴ هزار میلیارد ریال 

برای تکمیل این پروژه ها تخصیص یافته است. 
وی اضافــه کــرد: در دهه مبارک فجر امســال آمادگی 
بهره برداری از 7۰۰ پروژه بهداشتی با ۹ هزار و 6۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار در بخش جایگزین کردن خانه های بهداشــت، 
مراکز جامع سامت، تعمیر و تجهیز مراکز انجام می شود. 

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: با بهره برداری از این پروژه ها ۹۰ درصد نیازمندی های 

کشور در حوزه توسعه شبکه بهداشت تکمیل می شود. 
وی اظهارداشت: در زمان حاضر ۲7 هزار مرکز بهداشتی 
در سطح کشور فعال است که از این تعداد ۱7 هزار و ۲۰۰ 
خانه بهداشــت و مابقی مراکز جامع و پایگاه های ســامت 

هستند. 
رئیسی گفت: در زمان حاضر سطح دسترسی به خدمات 
گسترده شده و همه روستاهای کشور دارای خانه بهداشت 

هستند. 
رئیســی اضافه کرد: در اجرای برنامه توجه به بهداشت 
دهان و دندان سه هزار و ۲۰۰ واحد دندانپزشکی در کشور 

تجهیز شده است. 
وی گفت: برای خدمات رسانی به مردم فعال کردن شیفت 
بعد از ظهر مراکز دندانپزشکی در کشور از جمله برنامه های 

جدید معاونت بهداشتی است. 
وی اظهار داشــت: ۲۲ درصــد پرداختی مردم در حوزه 

سامت در بخش دندانپزشکی است. 
رئیســی ادامه داد: در اجرای برنامه بهداشــت دهان و 
 دندان طرح مدارس عاری از پوســیدگی از پایه ششم اجرا 

می شود.

اخبار ادبی و هنری

شهیدعلیماهانی)ره(: آیت اه حقیقی حرف خوبی می زد، 
می گفت هیچوقت نگوئید خدا روح شهدا را شاد کند، آنها 

شاد هستند. بگوئید خدا روح شهدا را از ما شاد کند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

برتری ها و تفاوت های طبیعی
 برای حفظ نظام اجتماعی و بر طبق عدالت است

»برتری هایی را که خداوند برای بعضی  از شما بر بعضی 
دیگــر قــرار داده آرزو نکنید. )ایــن تفاوت های طبیعی و 
حقوقی، برای حفظ نظام زندگی شما، و بر طبق عدالت است. 
ولی با این حال) مردان نصیبی از آنچه به دســت می آورند 
دارنــد، و زنان نیز نصیبی، )و نباید حقوق هیچ یک پایمال 
گردد) و از فضل )و رحمت و برکت) خدا )برای رفع تنگناها) 

طلب کنید، و خداوند به هرچیز دانا است.«
نساء- 3۲

و فرهنگی کانونهای عالی ســتاد دبیر
هنریمســاجدازاجرایسرودملی٤0هزار
نفریهمزمانبا12بهمنماهامسالدرسراسر

کشورخبرداد.
به گزارش ایرنا حجت  ااسام حبیب رضا ارزانی 
در شهرســتان فردوس گفت: قرار اســت گروه ۴۰ 
هزار نفری بچه های مسجد در روز ۱۲ بهمن سالروز 
ورود رهبر کبیر انقاب اســامی به میهن در ۴۰۰ 
نقطه از کشــور شــامل همه مراکز استان ها، برخی 
شهرستان های منتخب و روستاهای ویژه به اجرای 

برنامه بپردازند.
وی گفت: این ســرود در شــهرهای بزرگ  در 
مراکــز خاص و در شــهرهای کوچــک در مصاها 

برگزار می شود.
دبیر ســتاد عالی کانون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد کشور بیان کرد: این سرود در استان خراسان 
جنوبی با حضور یکهزار نفر از بچه  های مسجد اجرا 
خواهد شد که ۲۰۰ نفر در بیرجند و ۸۰ نفر نیز در 

هر یک از شهرستان ها این سرود را اجرا می کنند.
حجت ااســام ارزانی افزود: تاکنون ۲۲ هزار و 
6۱۱ کانون در ســطح کشور ثبت شده که تا پایان 
امســال این تعداد به ۲۵ هزار نفر افزایش می یابد  و 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در ســامانه ســجا 
بچه های مسجد ثبت نام کرده اند که تا پایان سال به 

دو میلیون نفر می رسد.

پیکرشــهیدعلیرضافریضهخلیلآبادی
جانبازقطعنخاع70درصدیدیروزدرمشهد

تشییعوبهخاکسپردهشد.
مراســم تشییع شــهید فریضه با حضور مردم، 
مســئوان نظامی و مدیران بنیاد شهید از حسینیه 
پیروان دین نبوی شهر مشهد تا حرم مطهر رضوی 
برگزار و پس از طواف پیکر شهید در گلزار شهدای 

بهشت رضا)ع( مشهد به خاک سپرده شد. 
این شــهید گرانقدر سال ۱۳۴7 چشم به جهان 
گشود و ۲۸ دی ۱۳6۴ در منطقه هورالعظیم بر اثر 
اصابت ترکش از ناحیه شــکم، مجاری ادراری و هر 
دو پا دچار مجروحیت و جانباز قطع نخاع شد و پس 
از تحمل ۳۳ سال عوارض جانبازی جمعه گذشته به 

یاران شهیدش پیوست. 
برادر کوچک تر شــهید به نام محمدعلی فریضه 
خلیل آبادی نیز ســال ۱۳6۳ به شهادت رسیده بود 
و سه برادر وی نیز به درجه جانبازی نائل آمده اند. 

رئیسسازمانانرژیاتمیگفت:اقدامات
اولیهبرایطراحیسوختمدرن20درصدبه
منظورافزایشبهــرهوریرآکتورتهرانآغاز

شدهاست.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در 
گفت وگویــی با بیان اینکه دانش هســته ای را مهار 
کرده ایم، گفت: در دانش و صنعت هســته ای آنقدر 
پیشــرفت کرده ایم که به جای مهندسی معکوس و 
استفاده از طراحی دیگران، خودمان می توانیم سوخت 
جدید طراحی کنیم که این دستاوردی بزرگ برای 

کشور است.
وی اضافه کرد: رآکتور هســته ای تهران تاکنون 
با سوخت قدیم کار می کرد، اما سوخت مدرن، بهره 

وری رآکتور را افزایش می دهد.
صالحی که با خبرگزاری صدا و ســیما گفت وگو 
می کــرد، عنوان کرد: اقدامــات اولیه برای طراحی 
سوخت مدرن ۲۰ درصد آغاز شده است و در آستانه 
آن قرار داریم؛ محصولی که با ســوخت ۲۰ درصد 
قبلی متفاوت اســت و هر رآکتــوری مانند رآکتور 
تهران ساخته شود، می توانیم سوختش را تأمین کنیم.
وی تامین ســوخت و ســاخت اتاق کنترل را از 
گلوگاه های اصلی رآکتور برشــمرد و افزود: اکنون 
طراحی رآکتور برای متخصصان کشــورمان،کاری 

بسیار ممکن شده است.
صالحــی گفــت: از دیگر دســتاوردهای بزرگ 
هســته ای ما این اســت که عاوه بر تجهیزاتی که 
می ســازیم، دانش صنعت هسته ای را مهار کردیم و 
توانستیم مستندسازی کنیم به نحوی که فرمول های 
علمی را به صــورت نرم افزاری درآورده ایم و پس از 
راستی آزمایی؛ از آن برای طراحی استفاده می کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از توانمندی 
دانشمندان هسته ای کشورمان در تولید ماده اولیه 
FDG یعنی داروی مورد استفاده در تجهیزات پت 
خبر داد و افزود: ماده اولیه FDG، اکسیژن ۱۸ است 
که توانســته ایم این اکسیژن را با خلوص ۹۵ درصد 

در اراک تولید کنیم.
وی گفت: اگر مرحله هیدرولیز به پایان برســد 
می توانیم بگوییم در این زمینه خودکفا شــده ایم و 
دیگر نیازی به واردات اکســیژن ۱۸ به نرخ هر کیلو 
۲۵ تا ۳۰ هزار دار نیســت. تــوان تولید ما در این 
زمینه آنقدر افزایش یافته است که می توانیم بخشی 
از تولیداتمان را صادر کنیم که ارزآوری نسبتاً خوبی 

برای کشور دارد.

همزمانباوادتحضرتزینب)س(،کیک
70متریکهبههمتتعدادیازقناداناستان
خراسانرضویتهیهشدهبود،میان20هزار

نفراززوارحرماینبانویبزرگوارتوزیعشد.
به گزارش فارس، ظهر شــنبه مراسم رونمایی و 
برش کیک ۲۰ هزار نفری به طول 7۰ متر به مناسبت 

میاد حضرت زینب )س( در حرم مطهر آن حضرت با 
حضور آیت اه طباطبایی نماینده مقام معظم رهبری 

در سوریه و هزاران نفر از زائران برگزار شد.
این کیــک به همت تعدادی از قنادان اســتان 
خراســان رضوی و مشــارکت دفتر نمایندگی مقام 

معظم رهبری در سوریه تهیه شده بود.

والمسلمین معارفهحجتااســام آیین
مرکز رئیسجدید نوریزاده ناصرالدین سید
رسیدگیبهامورمساجداستانتهرانباحضور
حجتااساموالمسلمینمحمدیگلپایگانی
رئیسدفترمقاممعظمرهبریوحجتااسام
والمسلمینحاجعلیاکبریامامجمعهموقت
تهرانورئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعه

کشوردرمجتمعمحرابتهرانبرگزارشد.
محمدی  محمد  والمســلمین  حجت ااســام 
گلپایگانی طی سخنانی در این مراسم، ضمن اباغ 
سام مقام معظم رهبری به ائمه جماعات افزود: در 
شرایط فعلی مسجد نقش بی نظیری در هدایت و امید 

دادن به مردم دارد.
رئیس دفتــر مقــام معظم رهبری بــا تبریک به 
حجت ااســام و المســلمین حاج علــی اکبری به 
دلیل تصــدی امامت جمعــه موقت تهــران، بیان 
داشــت: امیدوارم ایشان در مســئولیت هایش موفق 
باشد. جوان گرایی سیاستی است که رهبری مدت ها 
اســت دنبال می کنند. به گزارش فارس، وی درباره 
رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد ابراز داشت: 
آقای نوری زاده هم انسانی دلسوز و جدی در کار است 
که البته برای موفقیت به همکاری شما هم نیاز دارد.

گلپایگانی  حجت ااسام والمســلمین محمدی 
خاطرنشــان کرد: رهبری چقدر باید درباره موضوع 
پرهیز روحانیت و مسئوان از تجمات تذکر دهند. 
ایشان می گویند من اگر مجبور نبودم با یک پیکان 

این طرف و آن طرف می رفتم.
آبادیجامعهازآبادیمسجداست

در ایــن مراســم، همچنین حجت ااســام و 
المســلمین حــاج علی اکبری بــه تجربه مدیریت 

مومنانه اشاره کرد و گفت: این مدیریت باید عالمانه، 
مجاهدانه و متضرعانه باشد. باید تاش بر این باشد 
که کاری که برای مســجد انجام می شــود، بهترین 
باشــد. از این رو از روز اول با نقشه و برنامه حرکت 
کردیم و در این راستا تجربه های گذشته را هم برای 

موفقیت به کار گرفتیم.
وی ابراز داشــت: ما با مرکــزی روبرو بودیم که 
با همت رهبری راه اندازی و توســط حضرات آیات 
مهدوی کنی و انواری راه و مسیر خوبی را طی کرده 
بود. مرکز تاسیس شده بود، سازماندهی ها آغاز و کار 
به خوبی جلو رفته بود. من در مراسم معارفه هم گفتم 
امیدوارم بتوانم این توفیقات را حفظ کنم. امام جمعه 
موقت تهران از تحکیم نگاه برنامه ای خبر داد و گفت: 
امروز این نگاه برنامه ای به مســاجد رسیده و امسال 

تابســتان ائمه جماعات در اردویی کار برنامه ریزی 
مسجد را تمرین کردند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور 
خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که ما نقش 
و اهمیت مسجد را باور کنیم و بدانیم آبادی جامعه 
از آبادی مسجد اســت. حجت ااسام و المسلمین 
حاج علی اکبری از مستندسازی تجربیات خبر داد 
و گفت: برنامه ریزی ما به گونه ای بود که هم تجربه 
کســب کنیم و هم تجربیات گذشته را ثبت کنیم 
و ثمره آن شد »ســند مسجد« که این مجموعه با 
فعاان مساجد کل کشور هم به اشتراک گذاشته شد. 
وی با اشاره به خطوط اصلی مسیر طی شده توسط 
مرکز رســیدگی به امور مساجد، گفت: برنامه اصلی 
ما توانمند سازی ائمه جماعات و کارگزاران مسجد 

مثل خادمان و امنای مســجد بود که هم اکنون هم 
در حال برگزاری است.

ناصرالدین  ســید  والمسلمین  حجت ااســام 
نوری زاده، رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد 
اســتان تهران نیز در این مراســم با تبریک میاد 
حضرت زینب)س( ابراز داشت: حضرت زینب)س( 
همه قطرات خون امام حسین)ع( را تبدیل به فرهنگ 
عاشــورا کرد و این پیامی است برای ما که از خون 
شــهدا غافل نشویم و از این سرمایه عظیم استفاده 
کنیم. وی با اشاره به شرایط حساس کنونی، گفت: ما 
باید دید و بینش مردم را نسبت به ارزش ها افزایش 
دهیم. امروز فرصت تبلیغ و اســتفاده از مسجد در 

اختیار ما است و نباید از آن غفلت کنیم.
رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان 
تهران بیان داشت: امروز اگر می خواهیم آسیب های 
اجتماعی را کم کنیم، باید قدر مسجد را بدانیم که 
مهم ترین ابزار برای رسیدن به این اهداف است. در 
صدر اســام مســجد هم پایگاه دینی و هم کانون 
فعالیت سیاسی، اجتماعی و مقر حاکمیت پیامبر)ص( 
و تجمع مردم بــود. اما بعد از پیامبر)ص( این همه 
کارکرد مســجد از بین رفت و هنوز به کارکرد صدر 

اسام نرسیدیم.
حجت ااســام و المســلمین نوری زاده درباره 
دیگر کارکردهای مســجد، خاطرنشان کرد: مسجد 
در صدر اســام چنان کارکردی داشــت که نشانه 
قلمرو مســلمانان و نشــان عظمت آنها بوده است. 
مسجد مرکز آموزش، وحدت، اقامت مسافر، تریبون 
حاکمیت و... بوده و تا حدی هست و امیدوارم بتوانیم 
این مرکز را مثل گذشته مرکز تجمع جوانان و رشد 

و بالندگی سازیم.

درآیینمعارفهرئیسجدیدمرکزرسیدگیبهامورمساجداستانتهرانمطرحشد

افزایش بینش مردم مهم ترین وظیفه ائمه جماعات

واحــدبخارنیــروگاهســیکلترکیبی
اول معاون باحضور )یکشنبه( کاشاندیروز

رئیسجمهوریبهبهرهبرداریرسید.
به گزارش ایرنا، اســحاق جهانگیری با حضور در 
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان ضمن بهره برداری از 
واحد بخار این نیروگاه از قسمت های مختلف این پروژه 
بازدید کرد و با توضیح مهندسان و مسئوان پروژه در 
جریان روند احداث و ویژگی های این پروژه قرار گرفت.

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان از سال 
۹۴ آغاز شده و با اعتباری بالغ بر ۱6۵۰ میلیارد تومان 

سرمایه گذاری تکمیل و افتتاح شده است.
نیروگاه ســیکل ترکیبی کاشان شامل دو واحد 
گازی بــا ظرفیت ۳۲۴ مــگاوات بود که با راه اندازی 
بخش بخار این نیروگاه ظرفیت آن به ۴۸۴ مگاوات 
خواهد رسید. بهره برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل 
ترکیبی کاشان عاوه  بر افزایش توان اسمی تولید برق 
باعث تقویت شــبکه برق در منطقه و افزایش تولید 

انرژی برق شبکه نیز خواهد بود.
همچنین ورود بخش بخار به شــبکه تولید برق 
از طریق کاهش آاینده ها به حفظ محیط زیســت 
کمک کرده و ســبب افزایش راندمــان و بهره وری 

نیروگاه خواهد بود.
مدولدومتصفیهخانهفاضابکاشان

افتتاحشد
همچنین مدول دوم تصفیه خانه فاضاب کاشان 

و بخشــی از شبکه جمع آوری فاضاب این شهر با 
حضور معــاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری 

رسید. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب کاشان، گفت: 
بــرای اجرای این طرح افــزون بر یک هزار و ۳۳۰ 
میلیارد ریال از محل بانک توســعه اسامی هزینه 

شده است. 
محمدرضــا اســدی افزایش ظرفیــت تصفیه 
فاضاب به میزان ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز، 

افزایش جمعیت زیر پوشش به تعداد ۱۰۰ هزار نفر 
و توسعه شبکه فاضاب به میزان ۱77 کیلومتر را از 
جمله مزیت های بهره برداری از این طرح بیان کرد. 
وی با  اشــاره به اینکه طرح فاضاب کاشــان 
جمعیتــی افزون بــر ۴۰۰ هزار نفر را پوشــش 
خواهد داد، افزود: این طرح که از ســال ۸۲ آغاز 
شده شامل ساخت چهار مدول تصفیه خانه،6۵۰ 
کیلومتر شــبکه جمــع آوری و ۱۲ کیلومتر خط 

انتقال فاضاب است. 

مرحله نخســت اجرای مدول یک تصفیه خانه 
طرح ملی فاضاب کاشان سال ۹۰ به بهره برداری 

رسیده بود. 
راهاندازینخستینخطتولیدپایههای

چدننشکن
معاون اول رئیس جمهور در ســفر به کاشــان 
نخســتین خط تولید پایه های چدن نشکن توزیع 
برق و روشنایی را در کارخانه  هامون نایزه کاشان به 

بهره برداری رساند.
جهانگیری دیروز همچنین در بازدید از بخش های 
گوناگون این واحد صنعتی در جریان روند تولیدات 

آن قرار گرفت. 
مدیر واحد نوآوری و توسعه شرکت  هامون نایزه 
با  اشاره به هزینه ۵۰۰ میلیارد ریالی راه اندازی این 
خط تولید گفت: واحد ریخته گری جدید نسبت به 
روش های پیشــین با قیمت کمتر و دقت مناسب تر 
تولید می کند و مشکات روش های معمول کاهش 

می یابد.
مجید صفری افزود: ایــن کارخانه که در تولید 
قطعات چدنی نشــکن فعال است، با تولید ۵۳هزار 
اصله پایه چدن نشکن توزیع برق در سال گام مهمی 
در راستای بهبود کیفیت، کارکرد و مقاوم سازی شبکه 

توزیع برق کشور برداشته است. 
خط تولید پایه های چدنی توزیع برق برای۵۰۰ 

نفر به طور مستقیم  اشتغال ایجاد می کند.

باحضورمعاوناولرئیسجمهوری

واحدبخارنیروگاهسیکلترکیبیکاشانبهبهرهبرداریرسید

توزیعکیک70متریدرحرمحضرتزینب)س(

جانشــینوزیردفاع،آخرینوضعیت
تانککراروموشککروزسومارراتشریح

کرد.
ســردار قاسم تقی زاده جانشــین وزیر دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح در گفت وگو با 
خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین 
وضعیت تانک کرار، گفت: تاکنون قراردادهایی 
برای تحویل تانک کرار با ارتش و ســپاه منعقد 

شده است.
وی افزود: البته در مرحله اول، برنامه ما این 
است که تانک های T-7۲S را بهینه سازی کرده 
و به استاندارد تانک کرار ارتقا دهیم و در مرحله 
بعد، تولید خود تانک کرار را هم با برنامه ریزی 

ادامه می دهیم.
سردار تقی زاده همچنین درخصوص تحویل 
موشــک کروز سومار به نیروهای مسلح تصریح 
کرد: در این حوزه، بحث تحویل موشــک کروز 
ســومار به  ارتش و ســپاه مطرح بود که عمدتا 
بحث تحویل موشک سومار به سپاه مطرح است.

گفتنی اســت موشــک کــروز زمینی برد 
بلند سومار برای نخســتین بار در سال ۱۳۹۳ 

رونمایی شد. این موشک از فناوری های نوین در 
حوزه های ناوبری، پیش رانش و سازه برخوردار 
است و دقت باایی در اصابت به اهداف دارد. از 
میزان برد دقیق این موشک تا کنون به صورت 

رسمی اطاعاتی منتشر نشده است.
تانک کرار نیز در ۲۲ اسفند ۹۵، رونمایی و 
به طور همزمان خط تولید آن در صنایع زرهی 

بنی هاشم دورود افتتاح شد.
تجهیز به سامانه فاصله یاب لیزری، تجهیز به 
رایانه بالستیک، قابلیت شلیک به اهداف ثابت و 
متحرک در شب و روز، قابلیت شلیک موشک و 
هدایت لیزری بسیار دقیق، امکان شلیک توسط 
توپچی و فرمانده از دو سایت موازی، دارا بودن 
ســامانه اتوماسیون تیربار برای شلیک از داخل 
دهلیز جنگی در شرایط مختلف، توانمندی عبور 
از مناطق ذوعارضه، گودال، رودخانه و حرکت زیر 
آب، تجهیز به سامانه ناوبری و نمایش آن برای 
راننده تانک، حفاظت زرهی مقاوم در برابر انواع 
ساح های ضد زره و مخابرات و مدیریت صحنه 
نبرد دیجیتال و توانمندی در مقابله با جنگ های 

الکترونیکی از ویژگی های تانک کرار است.

جانشینوزیردفاع:

موشک سومار تحویل سپاه می شود

سرود ملی ۴۰ هزار نفری 
در ۱۲ بهمن امسال اجرا می شود

پیکر جانباز شهید 
در مشهد تشییع شد

صالحیاعامکرد
آغاز طراحی 

سوخت مدرن ۲۰ درصد 
برای رآکتور تهران



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
دو شنبه           ۲4 دی ۱۳۹۷

۷ جمادی ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۱۰۰

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/858/500سکه تمام طرح جدید
3/740/000سکه تمام طرح قدیم

1/990/000نیم سکه
1/220/000ربع سکه

664/000گرمی
353/920هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
11/450دار
13/100یورو
14/717پوند

2/099لیر ترکیه
3/117درهم امارات

از  مجلس  تلفیق  نایب رئیس کمیســیون 
تصویب کلیات بودجه 98 در جلسه روز گذشته 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی خبر 

داد. 
علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه 98 در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با  اشاره 
به جلسه روز گذشته این کمیسیون اظهار داشت: در 
این جلســه پس از استماع نظر مخالفان و موافقان 
کلیات ایحه بودجه 98 در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامــه داد: در ایــن جلســه از مجموع 40 
نماینده 22 نفر موافق، 16 نفر مخالف و 4 نفر رای 
ممتنع دادند و در مجموع کلیات ایحه بودجه 98 

در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
در همیــن زمینــه، محمد مفتح ســخنگوی 
کمیســیون تلفیق ایحه بودجه ســال 98 اظهار 
داشــت: هزینه های جاری رقمی معادل 320 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شــده که نسبت به سال 
قبل 9 درصد افزایش یافته اســت و تنها رقمی که 

نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس:
کلیات بودجه 98 درکمیسیون تلفیق تصویب شد

در این بخش رشد کرده حقوق و دستمزد بوده که 
20 درصد رشد داشته است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: 
در بخش عمرانی 62 هزار میلیاردتومان پیش بینی 

شــده که معادل رقم سال 97 است. همچنین 95 
هزار میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد پیش بینی 

شده است. 
ایــن نماینده مجلس ادامــه داد: صادرات نفت 

میانگین 1/5میلیون بشــکه در روز پیش بینی شده 
اســت و قیمت هر بشکه هم 54 دار در نظر گرفته 
شــده است که با توجه به تســعیر قیمت ارز برای 
کاا های اساســی 4200 تومان و برای بقیه کاا ها 
هشــت هزارتومان پیش بینی شده که متوسط آن 

5500 تومان در نظر گرفته شده است.
به گفته مفتح، از درآمد های ارزی براساس قوانین 
باادستی و قانون برنامه ششم توسعه باید مقداری 
به صندوق توسعه واریز شود که برای سال 98، 20 
درصد برای صندوق توسعه ملی، 14/5 درصد برای 
شــرکت نفت و مابقی برای کل بودجه پیش بینی 

شده است. 
وی اضافه کرد: براین اساس 6/6 میلیارد دار به 
صندوق توسعه ملی، 4/8 میلیارد دار برای شرکت 
نفت و گاز و سهم دولت رقمی حدود 21/7 میلیارد 
دار خواهد بود که در مجموع سعی شده ایحه دولت 
به نحوی واقع بینانه پیش بینی شود تا در سال آینده 

تصمیمات درستی گرفته شود.

سرویس اقتصادی- 
پس از آن که قیمت ارز طی یک ماه اخیر در رقم 10 هزار و 200 
تومان به ثبات رســید، مجددا دچار نوسان شد و از 11 هزار و 500 

تومان هم فراتر رفت. 
قیمت ارز با شروع هفته جاری رو به افزایش گذاشت و در شرایطی که 
در روزهای پایانی هفته قبل تا 10 هزار و 780 تومان رسیده بود، روز شنبه 
از 11 هــزار تومان عبور کــرد و دیروز هم رقمی در حدود 11 هزار و 600 
تومان را ثبت نمود؛ بر همین اســاس، صرافی های بانکی نیز قیمت خرید 
و فــروش ارز را همزمان با افزایش قیمت ها در بازار آزاد تا 11 هزار و 800 

تومان افزایش دادند. 
این در حالی است که از نیمه های آذر به این طرف، نرخ ارز رو به کاهش 
گذاشت و در روزهای پایانی آذر ماه حتی به رقم 10 هزار و 20 تومان رسید؛ 
ضمن اینکه قیمت آن در نیمه نخست دی ماه تقریبا 10 هزار و 200 تومان 
بود. بر همین اساس، با توجه به ثبات نرخ ارز در هفته های اخیر، پیش بینی 
می شــد بانک مرکزی توانســته نرخ ارز را در همین محدوده کنترل کند و 
تــا حدودی ثبات را به بازار برگرداند، اما ظاهرا این ثبات چندان هم پایدار 
نبوده است.با تمام این اوصاف، آنچه از ابتدای هفته جاری رخ داده حاکی از 
آغاز مجدد روند نرخ ارز می باشد؛ موضوعی که گفته می شود دایلی مانند 
کمبود ذخایر ارزی داشــته است. بانک مرکزی هم نسبت به این اتفاقات و 
تحلیل ها بی تفاوت نبود و در اطاعیه ای درخصوص نوسانات جدید نرخ ارز 
نوشــت: در ماه های اخیر به رغم تاش آمریکا در اعمال فشــار اقتصادی و 
روانی، بانک مرکزی توانســته است ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کرده و 
ثبات بازار پول را تداوم بخشــد. در این اطاعیه آمده: بدیهی است که این 
اقدامات، آنهایی را که به اخال بازار و آشفتگی اقتصاد دل بسته بودند، به 
ســمت انتشار شــایعات متعدد خصوصاً در مورد بانک ها برای ایجاد تزلزل 
در بین مردم واداشــته است. بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران از مردم 
عزیز می خواهد به شایعات در مورد بانک ها توجه نداشته باشند و مطمئن 
باشــند بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و متولی بازار پول از حقوق مردم 
عزیز صیانت کرده و اجازه هیچ گونه آسیب به دارایی های آنها را نخواهد داد.

در همین زمینه خبرگزاری مهر نیز اعام کرد بانک مرکزی از یکشنبه به 
صورت روزانه و در سه ساعت مختلف، نرخ دار در صرافی های مجاز را اعام 
می کند. بر این اســاس نرخ دیروز ارز )یکشنبه( 23 دیماه ساعت ده صبح، 
11 هزار و 600 تومان بوده اســت.گفتنی است، افزایش نرخ ارز به گران تر 
شدن قیمت سکه نیز منجر شد و قیمت هر سکه بهار آزادی از سه میلیون 
و 410 هزار تومان در 25 آذر ماه، به سه میلیون و 830 هزار تومان در روز 
گذشــته افزایش یافت. به عبارت دیگر با افزایش حدود 900 تومان در نرخ 

ارز، قیمت سکه نیز حدود 400 هزار تومان افزایش یافت. 
بر همین اســاس، با توجه به وعده بانک مرکزی در زمینه »حفاظت از 
حقوق مردم« و »جلوگیری از آســیب به دارایی هایشان« امیدواریم روند 

افزایشی مذکور که دایل منطقی ندارد متوقف شود.

بازار ارز پس از ثبات یک ماهه 
مجددا دچار نوسان شد

کارشناس دیپلماســی انرژی گفت: تا زمانی که سازمان 
بورس و شــرکت ملی نفت به بخش خصوصی این پیغام را 
مخابره نکنند که عرضه نفت در بورس یک روال عادی شده 
است، بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این 

زمینه نخواهد داشت.
محمدصــادق کریمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از 
تعلــل وزارت نفت برای عرضه ســوم نفت در بورس عنوان کرد: این 
وقفه به اعتماد بازار آسیب می زند. این در شرایطی است که تا زمانی 
که ســازمان بورس و شرکت ملی نفت به بخش خصوصی این پیغام 
را مخابره نکنند که عرضه نفت در بورس یک روال عادی شــده و یا 
خواهد شد، بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این زمینه 
ندارد زیرا ورود به این حوزه نیازمند بازاریابی، ایجاد شــبکه بانکی و 
یافتن شریک است که این اقدامات هم صرف وقت و هزینه می طلبد.
وی گفت: در مطالبه جدید هم این  اشــکال وجود دارد که پس 
از عرضه حجم محدود 3 میلیون بشکه ای و انجام چند عرضه دیگر، 
ادامه کار به کســب مجوز نیاز دارد و این پیام، پیامی نیســت که به 
بازار انگیزه بدهد. در حال حاضر بازار به یک مصوبه و تصمیم باثبات 
احتیاج دارد که درازمدت و دارای ابعاد مشخصی باشد. از جمله اینکه 
شرکت ملی این اجازه را دریافت کند که تا پنج سال آینده، مثا 10 

درصد نفت خام و میعانات گازی را در بورس عرضه کند.
این کارشــناس دیپلماســی انــرژی دربــاره راهکارهای جلب 
سرمایه گذارهای خارجی برای ورود به بورس انرژی عنوان کرد: یکی 
از مهم ترین ارکان جلب سرمایه  گذاری شرکت های خارجی در بورس، 
فعالیت شــرکت ملی نفت و بورس انرژی در فضای بین  المللی است. 
یعنی باید این اقدام ایران را در بعد جهانی اطاع رســانی کرد. بدین 

منظور چند اقدام باید صورت گیرد.
کریمی افزود: اولین اقدام این است که برخاف سری قبل، اطاعیه 
عرضه جدید باید عاوه  بر فارســی، به زبان انگلیســی هم به صورت 
شفاف و دقیق در سایت شرکت ملی نفت و بورس انرژی قرار بگیرد 
تا امکان مراجعه خریدار خارجی فراهم شود. دومین اقدام ارجاع افراد 
و شرکت های متقاضی نفت به صورت spot )تک محموله ای( از سوی 
شرکت ملی نفت به بورس انرژی است. در این راستا بورس و اطاعیه 

عرضه هم می تواند کمک کننده باشد.
وی در ادامــه تاکید کرد: اقدام ســوم هم برگــزاری یک رویداد 
بین المللی مانند رونمایی از قراردادهای نفتی از ســوی شرکت ملی 
با همکاری بورس انرژی و دولت است تا با بین المللی شدن این کار، 

خبرگزاری ها، ذی نفعان و شرکت ها با روند کار آشنا شوند.
ایــن کارشــناس دیپلماســی انرژی ادامــه داد: بــه طور قطع 
ســفارت خانه های ایران در سایر کشورها، محل مراجعه شرکت های 
خارجی خواهند بود. در صورتی که ما در داخل شرایط را مهیا کرده 
باشــیم و زیرساخت ها فراهم باشد، نمایندگی های خارجی ایران هم 
می توانند نقش کمک کننده را بازی کنند و نقش وزارت امور خارجه 
برای جذب سرمایه گذاران خارجی در بورس انرژی جدی است و باید 

اقدامات اساسی انجام شود.
وی در مورد اقداماتی که از طریق آنها خریداران داخلی با حداکثر 
ظرفیت در بورس وارد شوند بیان کرد: به نظر من هر سازوکاری که 
بتوان بر اســاس آن خریدار داخلی را به ورود به بورس ترغیب کرد، 

در اطاعیه عرضه گنجانده شود.

کارشناس دیپلماسی انرژی:
تعلل دولت در عرضه نفت به بورس 

سبب بی اعتمادی بازار می شود

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا با اشاره 
به بدهی دولت و شــهرداری تهران به قرارگاه 
بابت اجــرای پروژه ها، گفت: با این حال قرارگاه 
خاتم  تاش می کنــد، چراغ کارگاه های عمرانی 

روشن بماند. 
ســعید محمد  در گفت وگو بــا خبرگزاری فارس،  
با اشــاره به رقــم باای طلــب قرارگاه ســازندگی 
خاتم اانبیاء)ص( از دولت، به شیوه پرداخت مطالبات 
اشاره کرد و افزود:  در حال حاضر دستگاه های اجرایی 
بدهی های زیادی به قرارگاه خاتم دارند، اما قرارگاه خاتم  
با توجه به فشار اقتصادی استکبار علیه کشور، تاش 
می کنــد روحیه امید در دل مــردم ایجاد کند، تاش 
می کنیم چراغ کارگاه ها روشــن باشــد، زیرا تعطیلی 
کارگاه و تعطیلی نیروی انســانی در این شرایط برای 

مردم ســخت است که باید سعی کنیم آستانه تحمل 
مردم را هم باا ببریم.

وی ادامه داد: از ســوی دیگــر با وجود رقم باای 
مطالبات از دستگاه های اجرایی، سعی کرده ایم آستانه 
تحمــل خود را بــاا ببریم، حجم زیــادی از مردم و 
پیمانکاران به بدنه قرارگاه وصل هستند، بنابراین وقتی 
منابع به ما نرســد، به آن بخش هم منابع نمی رسد و 

گرفتار مشکاتی می  شوند.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم اأنبیا با اشاره به 
اینکه  ما تجربه تحریم های گذشته را داریم، اضافه کرد: 
با رویکرد جهادی می توان بر مشکات فائق آمد، باید 
از مدل های متداول خارج شویم و منتظر ردیف بودجه 

و تخصیص برای کار نباشیم.
محمد افزود: در حال حاضر امکان تهاتر بدهی های 

بانکی و مالیاتی پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت با 
همکاری قانون گذار و دولت فراهم شده است؛ با واگذاری 
دارایی ها و سهام ها به جای پول نقد هم می توان در این 

حوزه فعالیت کرد.
وی بیان کرد: ما در مقطعی طلب باایی از دولت 
داشــتیم دولت بابت رد دیون یک نیروگاه به ما واگذار 
کرد که هم بدهی دولت تسویه شد، هم ما سرمایه گذاری 
جدیدی در آن نیروگاه انجام دادیم، آن را سیکل ترکیبی 
کردیم و این ارزش افزوده و درآمد برای ما دارد و ما از 
محل درآمد  می توانیم پروژه های خود را فعال نگه داریم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا اظهار داشت:  
قرارگاه خاتم از شهرداری تهران 1800 میلیارد تومان 
طلب دارد، در مقطعی آقای افشــانی شــهردار سابق 
تهران بــه ما اعام کرد بابت طلب قرارگاه، ِملک به ما 

می دهد، از قرارگاه هم قول گرفتند یک سری پروژه های 
شهری تهران را فعال کند، ما هم پروژه ها را فعال کردیم 
و دو پروژه هم افتتاح شد اما اراضی و ِملک به ما داده 
نشد و ما با منابع خود پروژه ها را اجرا کردیم.محمد با 
تأکید بر اینکه تاش می کنیم با شهردار جدید تهران 
همکاری و به وی کمک کنیم، افزود:  تکمیل پروژه های 
عمرانی شــهری مــورد توجه قرارگاه خاتم اســت، تا 
یک ســری گرفتاری ها مردم رفع شود، البته متأسفانه 
روند پروژه های شهری تهران کنده شده  است .وی ادامه 
داد: اگر اماکی بابت تهاتر بدهی دریافت کنیم، آن را 
بابت تأمین مالی می فروشیم، یکی از روش های کار ما در 
تأمین مالی همین است، مراکز دولتی که امکان فروش 
اماک ندارند، ما بابت طلب، ملک را از آنها می گیریم 

و می فروشیم و منابع آن را به پروژه تزریق می کنیم.

فرمانده قرارگاه  خاتم اانبیا)ص(: 

نمی گذاریم چراغ کارگاه ها خاموش شود
 

علیرغم مجوز اخیر دولت به خودروسازان 
برای افزایش قیمت ها تا 90 درصد، رئیس سازمان 
حمایت از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
گفت: 15 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه 

در گردش به دو خودروساز پرداخت می شود.
خودروسازان پس از نوسانات ارزی مدعی شدند 
به خاطر مشکل واردات قطعه باید قیمت محصوات 
خــود را درب کارخانه افزایــش دهند. پس از ماه ها 
پیگیری، بااخره دولت هم با خواسته آنها همراه شد 
و ســرانجام مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد و 
پس از ایران خودرو، دو روز قبل هم ســایپا و پارس 
خودرو هم لیســت جدید قیمت محصوات خود را 
اعام کردند که در میــان آنها افزایش 86 درصدی 

برخی خودروها نیز به چشم می خورد.
اما روز شنبه رئیس ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولید کننــدگان از امتیاز جدید 
به خودروســازان رونمایی کرد و از پرداخت 15 هزار 
میلیارد تومانی به دو خودروســاز بزرگ کشــور به 
عنوان ســرمایه در گردش و به بهانه بهبود وضعیت 

تولید خبر داد. 
به گــزارش از خبرگزاری صدا و ســیما، عباس 
تابش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برای بهبود 
وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور 15 هزار 
میلیارد تومان به عنوان ســرمایه در گردش به آنان 

پرداخت خواهد شد.

وی مدعــی شــد: افزایــش قیمت خــودرو در 
شــرکت های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در 
جهــت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، 
کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت 

خودروسازی در نظر گرفته شده است.
گفتنی است این افزایش قیمت ها به بهانه نوسانات 
ارزی و افزایــش هزینــه واردات قطعات و همچنین 
مشکات تحریمی صورت گرفته است به طوری که 
پیش از این خودروسازان اعام می کردند قادر به تأمین 
قطعات و انجام تعهدات خود به خریداران نیســتند، 
امــا ظاهرا بعد از چراغ ســبز دولت و تصویب گرانی 
خودرو این مشکات ناگهان رفع شده است و اکنون 
هم قطعه دارند و هم مشکل تحریم ها مطرح نیست 

و خودروسازان می توانند به تعهداتشان عمل کنند!
ماجــرای کمک اخیر 15 هــزار میلیارد تومانی 
دولت هم یادآور طرح وام 25 میلیونی خودرو به بهانه 
تحریک تقاضا و خروج تولید از رکود است که سه سال 
قبل یعنی در سال 94 اجرایی شد. با گسترده شدن 
موج اجتماعی علیه خودروســازان در تابستان همان 
سال و راه افتادن پویش اجتماعی نخریدن خودروی 
داخلی، دولت به کمک خودروســازان آمد و دو هزار 
و 500 میلیارد تومان وام به خودروســازان داد تا در 
قالب وام 25 میلیونی، خودروهای چندماه انبار شده 
خود را به مردم بفروشند، اما آنچه نصیب مصرف کننده 

شد خودروهای بی کیفیت بود.

آن زمان گزارش هایی منتشر شد که نشان می داد 
شرکت های خودروسازی در قالب طرح جدید دولت 
بــرای خروج از رکود و ایجاد رونق در بازار خودرو از 
18 آبان ماه با اعطای وام 25 میلیون تومانی با سود 
18درصدی ظــرف یک هفته توانســتند 125هزار 
دستگاه خودرو خود را که در انبارها بلوکه شده بود، 

به فروش برسانند.
با این وجود همه این کمک ها، خودروســازان نه 
تنها انتظارات را برآورده نکرده اند که در تحویل همین 
خودروهای موجود هم بسیار بدعهد بوده اند به طوری 
که برخی مشتریان علیرغم تسویه کامل مبلغ خودرو، 

ماه ها منتظر تحویل خودرویشان می مانند.
حیاط خلوت سیاسیون

موضوع دیگر درباره فراهم آمدن زمینه فســاد و 
رکود در صنعت خودروســازی، نفوذ برخی مدیران 
دولتی در هیئت مدیره برخی از شــرکت های تابعه 
خودروســازان است. لیســت اعضای هئیت مدیره 
شرکت های تابعه خودروســازان به خوبی موید این 
گزاره اســت که شرکت های خودروســازی در نبود 
نظارت به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شده است.

پایگاه خبری »پدال نیوز« با اشاره به این موضوع 
می نویسد: متاسفانه هرچه بیشتر این حیاط خلوت 
مورد بررســی قــرار می گیرد، چهره های سیاســی 
شاخصی به چشم می خورند که جای بسی تأمل دارد. 
یکی از این چهره ها الف. ف. مدیرکل  دفتر ریاســت 

جمهوری اســت. وی که از دیرباز با یکی از نزدیکان 
رئیس جمهور حشر و نشر داشته، بعد از انتصابش در 
ریاســت جمهوری با عنایت مدیرعامل شرکت ایران 
خودرو، در هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو)ایکیدو( منصوب 

شده است.
طبق اسناد روزنامه رسمی، این فرد از دی ماه سال 
1393 تاکنون به نمایندگی از شرکت ایران خودرو، در 
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو)ایکیدو( 
عضــو هیئت مدیره بوده اســت. حدود 60 درصد از 
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو)ایکیدو(، 

متعلق به ایران خودرو است.
انتصاب افراد سیاسی در شرکت های خودروسازی 
عــاوه بر حاکمیت مدیریت سیاســی بر بنگاه های 
اقتصادی کشور، جامعه را متحمل هزینه می کند که 
مردم بایستی هزینه آن را بپردازند. خودروسازان طی 
ماه های گذشــته مدام از پایین بودن قیمت صحبت 
می کنند این در حالی اســت که متاسفانه بخشی از 
درآمــد حاصل از فروش خودرو صرف حق جلســه، 
حقــوق، پاداش ســالیانه و ... همین افراد سیاســی 
می کند که در شرکت های تابعه خودروسازان منصوب 
شده اند. به نظر می رسد شرکت های خودروسازی به 
جای فشار بر مردم و افزایش قیمت خودرو، بایستی 
دست از انتصابات سیاسی خود بردارند تا هزینه های 

اداره خودروسازی کشور کاهش یابد.

مرکز پژوهش هــای مجلس اعام کرد که 
ایحه بودجه سال 98 با بندهای »الف« و »ب« 
ماده ۷ قانون برنامه ششــم توسعه و بندهای 
1۷، 18 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

مغایرت دارد.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی با 
انتشار گزارشی با عنوان »بررسی ایحه بودجه سال 
1398 کل کشــور 32. بایدهــا و نبایدهای بودجه 
سال 1398 براســاس قانون برنامه ششم توسعه و 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی«، به پنج مغایرت 

این ایحه با این اسناد باادستی اشاره کرد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، در گزارش این 
مرکز پژوهشی، منابع واگذاری دارایی های سرمایه ای 
و واگــذاری دارایی های مالی و زیر بخش های آن در 
ایحه بودجه سال 1398 با جدول شماره )4( قانون 
برنامه ششم توسعه مقایسه شده اند که نشان می دهد 
در هیچ کدام از این بخش ها، ســقف تعیین شده در 

قانون برنامه رعایت نشده است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره 
ســایر مغایرت های ایحه بودجه 98 با قانون برنامه 
ششم توسعه آمده است: »همچنین به موجب جزء 

1 بند »ب« ماده 7  قانون برنامه ششم توسعه، سهم 
صندوق در ســال 1398 که سال سوم اجرای قانون 
برنامه ششم توســعه خواهد بود، معادل 34 درصد 
می باشــد. این در حالی اســت که این سهم در بند 
»الف« تبصره 1 ایحه بودجه ســال 1398 معادل 

20 درصد درنظر گرفته شده است.«
بخش بعدی گزارش بازوی کارشناسی مجلس، 
به بررسی مغایرت های ایحه بودجه 98 با بندهای 
17، 18 و 22 سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
اختصاص دارد. این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه 
بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر »اصاح 
نظام درآمــدی دولت با افزایش ســهم درآمدهای 
مالیاتی« تاکید دارد، اعام کرده اســت: »در شرایط 
فعلی و با توجه به چشــم انداز نامناســب نسبت به 
تحقق درآمدهای نفتی، این بند از سیاست های کلی 
باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اما بررسی 
تبصره های ایحه بودجه نشان می دهد که تحولی در 

بحث مالیات ستانی مشاهده نمی شود.« 
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره 
به اینکه بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر 
»افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع 

حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه 
به نفت« تاکید دارد. 

بازوی کارشناسی مجلس با اشــاره به اینکه در 
بند 22 سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی بحث 
از مدیریت مخاطرات اقتصادی به میان آمده، اعام 
کرده است: »یکی از مهم ترین مخاطرات اقتصادی، 
شکنندگی یا آسیب پذیری مالیه عمومی دولت است. 
»نسبت کسری بودجه بدون نفت به مصارف عمومی« 
و »نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید 
ناخالص داخلی« مهم ترین پارامترهای تعیین کننده 

سطح آسیب پذیری مالیه عمومی دولت هستند. 
در این زمینه، کسری بودجه بدون نفت بر اساس 
ارقام ایحه بودجه بالغ بر 1937 هزار میلیارد ریال 
اســت که یک زنگ خطر جدی برای پایداری مالی 
دولت اســت و به این معناست که هزینه های جاری 
و عمرانی کشور بسیار فراتر از توان اقتصادی پایدار 
کشور )منابع حاصل از مالیات و سایر درآمدها( است. 
همچنین در بحث نســبت بدهی دولت و شرکتهای 
دولتی به تولید ناخالص داخلی، تخمین ها حاکی از 
این است که در پایان سال 1396، این نسبت حدود 
38 درصد اســت؛ این نسبت نزدیک به مرز تعیین 

شده در قانون برنامه ششم توسعه )40 درصد( است. 
مرکز پژوهش های مجلس همچنین با انتشــار 
گزارشــی با عنوان »بررســی ایحه بودجه ســال 
1398 کل کشور 3.منابع بودجه )ویرایش اول(«، با 
پیش بینی اینکه مجموع صادرات نفت خام و میعانات 
گازی ایران در سال 98، حدود 925 هزار بشکه در روز 
خواهد بود؛ میزان منابع نفتی در سال آینده را حدود 
76 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

گفتنی است، براساس ایحه بودجه سال 1398 
میــزان درآمدهای نفتی 142 هــزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده که اگر براساس تخمین مرکز 
پژوهش هــای مجلس 76 هزار میلیارد تومان درامد 
نفتی داشــته باشــیم، 66 هزار میلیــارد تومان از 

درآمدهای مدنظر دولتمردان تحقق نمی یابد. 
مرکز پژوهش های مجلس معتقد اســت حدود 
100 هــزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در 
سال آینده محقق نخواهد شد که حدود هفت هزار 
میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای مالیاتی 
و حــدود 66 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل 
درآمدهای نفتی )منابع حاصل از نفت و فرآورده های 

نفتی( است.

مرکز پژوهش های مجلس خبر داد

۵ مغایرت بودجه 98 با برنامه ششم 
و سیاست های اقتصاد مقاومتی

علی رغم وعده دولت برای پرداخت سبد حمایتی 
به کارگران هنوز این وعده عملیاتی نشده و هیچ یک 

از کارگران سبد حمایتی را دریافت نکرده اند. 
اواسط مهر ماه بود که مجلسی ها از اجرای طرحی به 
عنوان بسته های حمایتی دولت به اقشار کم برخوردار خبر 
دادند که بعد از طی کردن چندین مرحله جلســه هیئت 
دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشــخص شد 
که این بســته ها به افرادی که کمتر از سه میلیون تومان 
حقوق می گیرند و همچنین به افراد تحت پوشش بهزیستی 
و کمیته امداد تعلق خواهد گرفت.  بر همین اساس، اولین 

اقدام برای تخصیص این بسته ها انجام شد و به کارمندانی 
که کمتر از ســه میلیون تومان حقوق می گرفتند، 200 
هزار تومان اختصاص پیدا کرد. همچنین دو هفته پیش، 
در روز نهم دی ماه، محمد حســن زدا، سرپرست سازمان 
تامین اجتماعی گفته بود: »از امروز )دوشنبه( طی دو تا سه 
ساعت تمامی بازنشستگان مشمول دریافت سبد حمایتی 
مبلــغ 200 هزار تومان دریافــت خواهند کرد.«  در حال 
حاضر کارمندان دولت منتظر بسته دوم حمایتی هستند 
اما 14میلیون کارگر که مشکات معیشتی بدتری نسبت 
به کارمندان دولت دارند، هنوز این بسته را دریافت نکردند 

و در این شــرایط باید پرسید، تامین بودجه سبد حمایتی 
کارگران معطل آقای نوبخت در ســازمان برنامه و بودجه 

است یا شریعتمداری وزیر کار تعلل می کند؟
ایــن در حالی اســت که چنــد روز پیــش محمد 
شــریعتمداری، وزیر کار درباره بســته حمایتی کارگران 
گفته بود: توزیع سبد کاا میان بازنشستگان سازمان تأمین 
اجتماعی به پایان رسیده و مرحله بعد شامل بیمه شدگان 
شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی است که کمتر از 
سه میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. به تمامی این 
افراد سبد کاا تعلق می گیرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 

وی گفته بود: لیست کامل بیمه شدگانی که زیر سه میلیون 
حقوق دریافت می کنند از سوی تامین اجتماعی تهیه شده و 
برای توزیع سبد کاا منتظر تخصیص بودجه هستیم. لیست 
حقوق این افراد از سوی تامین اجتماعی ارسال شده و به 
محض دریافت اعتبار خزانه توزیع سبد کاا آغاز می شود.

گفتنی است، در واکنش به عدم دریافت سبد حمایتی از 
سوی کارگران، سازمان برنامه و بودجه اعام کرد با مشخص 
شــدن آمار نهایی بیمه پردازان کارگری تامین اجتماعی 
طی 72 ســاعت آینده کمک معیشت مصوب به حساب 

بیمه پردازان تامین اجتماعی واریز خواهد شد. 

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: بر اساس قانون باید حق 
انتخاب به شهروندان در دسترسی به راه ها داده شود و اخذ عوارض 

از تونل ها و بزرگراه ها نقض حقوق شهروندی است.
محمدسعید ایزدی در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره مطرح شدن 
ایحــه اخذ عوارض از بزرگراه ها و تونل های درون شــهری گفت: حوزه 
اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری دستیابی به نظامی در زمینه 
توسعه حوزه های مختلف شهری و ایجاد هماهنگی میان آنهاست. به عنوان 
مثال نظام حمل ونقل در شهرها با نظام کاربری زمین درهم تنیدگی داشته 
و هر گونه خلل در این نظامات باعث ایجاد ناکارآمدی در شهرها می شود.
وی ادامه داد: ایجاد محدودیت یا طبقه بندی خاص در شهرها نیازمند 
طی کردن مراحل قانونی خود اســت و شورای عالی شهرسازی و شورای 
عالی ترابری دو نهادی هستند که این گونه موضوعات را بررسی می کنند.

معاون معماری و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی افزود: یک بار 
بحثی شده بود مبنی بر اینکه از جاده های برون شهری عوارض دریافت 
شود و گیت عوارضی برای آنها نصب کنیم اما در بررسی قوانین دریافتیم 
)و مشــخصا در قانون آمده اســت( که تعیین دروازه و گیت عوارضی بر 
روی راه ها در صورتی امکان پذیر اســت که راه جایگزین برای آنها داشته 
باشیم و حق انتخاب به شهروندان داده شود، چرا که امکان مجبور کردن 
شــهروندان وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد: این موضوع قابل تسری به 
داخل شهرها هم هست و اگر مسیر جایگزین نداشته باشیم، اخذ عوارض 
می تواند ناقض حقوق شــهروندی باشد. در طبقه بندی جدید در شهرها 
نباید کاری کنیم که سایر نظامات دچار خلل شود و ضایع شدن حقوق 

شهروندان را به دنبال داشته باشد.
گفتنی است، معاونت حمل ونقل و ترافیک هفته گذشته ایحه ای را 
به معاونت برنامه ریزی، توســعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران 
ارائه کرده که بر اساس آن پنج تونل تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت 
عوارض عبور و مرور می شود. پیش نویس این ایحه در اداره تدوین قوانین 
و مقررات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و این ایحه از لحاظ 
کارشناسی و حقوقی بررسی شده که در نهایت ایحه به تأیید رسیده و 

به زودی به شورای شهر ارسال می شود.
بر اساس این ایحه، تونل های نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و 
امیرکبیر و بزرگراه صدر مشمول دریافت عوارض شده و خودروهای عبوری 
برای هر بار عبور باید رقمی را به عنوان عوارض پرداخت کنند که گفته 
می شود حداقل عوارض پیش بینی شده حدود سه هزار تومان خواهد بود.
باید منتظر ماند و سرانجام این طرح و واکنش شهروندان به کاسبی 
جدید شهرداری تهران را نظاره کرد. به نظر می رسد مردم تهران بیش از 
اینها باید منتظر پرداخت هزینه های گزاف به ســبب یک »تکرار« بدون 

پشتوانه باشند.

رئیس  مرکز مکانیزاسیون                                                                                                                                                                                                                       کشاورزی کشور گفت: علیرغم 
تحریم ها امسال 1۴ هزار دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل 
د ا ده شد که نشانگر آن است اتفاقا د ر شرایط تحریم تاش و 

پشتکار د ر کشور افزایش می یابد.
کامبیز عباسی د ر حاشیه سومین نما یشگا ه کشاورزی، ماشین آات، 
نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری که د ر نما یشگا ه بین المللی تهران 
برگزار شد در گفت وگویی افزود: کشور د ر حال حاضر 90 تا 95 درصد 

د ر حوزه تأمین ادوات و تجهیزات کشاورزی خودکفا است.
و ی                                                                                             افزود                                                        : ماشین آات کشــاورزی که د ر کشور تولید می شوند 
کیفیت بسیار مطلوبی دارند و د ر مقایسه 40 تا 60 درصد هم نسبت 

به برندهای خارجی قیمت های پایین تری دارند.
رئیس  مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان این که ساانه 
3 الی 4 هزار دستگاه تراکتور صا در می کنیم، گفت: مقاصد صادراتی 
ما به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، همسایگان شمالی، آفریقا 

و آمریکای جنوبی است.
عباســی گفت: نیاز وارداتی ما حدود 5 تا 10 درصد است که د ر 
حوزه زراعت برنج، باغبانی، شیردوشی، شیات، تولید خوراک دام و 

آبزی پروری است.
به گفته عباسی، مشکاتی که تولیدکنندگان د ر یک سال گذشته 
به د لیل افزایش قیمت ها مواجه شده اند با تسهیاتی که د ر اختیار آنها 

گذاشته می شو د تا حدود زیادی برطرف شده است.
به گفته رئیس  مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور، خط اعتباری 
6500 میلیارد تومان بر ا ی سرمایه گذاری د ر این حوزه از ابتدای دولت 

یازدهم ایجاد شده است                                        .
و ی همچنین گفت: تفاهم نامه ای هم وزارت جهاد، بانک کشاورزی 
و صنعــت دارند که هیچ بانکی نمی تواند بر ا ی کشــاورزان د ر قبال 

تسهیات مکانیزاسیون نه بگوید.                                                                      
عباسی اظهار داشــت: به رغم تحریم ها امسال 14 هزار دستگاه 
تراکتور به کشاورزان تحویل د ا ده شد و مفهوم آن این است که تحریم 
هیچ تأثیری د ر کار ما نمی تواند داشته با شد. همچنین 500 دستگاه 

کمباین هم وارد مزارع غات کشور شده است.
به گفته رئیس  مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور نرخ تسهیاتی 
که به کشاورزان د ا ده می شو د 15 درصد است و بسته  اشتغال هم د ر 
کنار خط اعتباری وجود د ارد که تســهیات                                         4 تا 6 درصد پرداخت 

می کند                                                                                                                                            .
بــه گفته عباســی ســاانه 1000 تــا 1200 میلیــارد تومان 
سرمایه گذاری و پرداخت تسهیات در بخش ماشین آات کشاورزی 

انجام می شو د.
رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور د ر پا سخ به سؤ ا ل فارس 
کــه ا گر 90 تا 95 درصد د ر ایــن بخش خوداتکایی داریم، چر ا طی 
چند ما ه گذشته قیمت ماشین آات کشاورزی 45درصد افزایش یافته 
است، گفت: بیشترین د لیل این افزایش، باا رفتن قیمت مواد اولیه 
د ر داخل کشور بوده است. کارخانه ها مواد اولیه ر ا به قیمت بیشتری 

تحویل تولیدکنندگان می دهند.
و ی د ر پا سخ به سؤ ا ل دیگر که معموا کشاورزان ما خرده پا هستند 
و توان خرید تراکتورهای گرانقیمت ر ا ندارند، چه تسیهاتی د ر این 
زمینه دارید، گفت: ســاانه 18 هزار تراکتور د ر کشور به کشاورزان 
فروخته می شو د که این نشان می دهد آنها توانایی بر ا ی خرید دارند، 
ضمن این که قرار نیست همه کشاورزان تراکتور خریداری کنند و هر 

تراکتور می تواند به 10 کشاورز خدمات بدهد.
عباسی ادامه داد: ا گر ساانه 20 هزار دستگاه تراکتور و دنباله بند 
به کشــاورزان تحویل دهیم و اســب بخار ر ا ساانه 12 هزار درصد 
افزایش دهیم تمام نیازهای مکانیزاسیون کشور برطرف خواهد شد.

به گفته و ی، اغلب کشاورزان 80 درصد پول تجهیزات کشاورزی 
را از طریق تسهیات می دهند و تنها 20 درصد آورده خود آنها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
اخذ عوارض از تونل ها و بزرگراه های شهری 

نقض حقوق مردم است

با وجود مجوز افزایش قیمت صورت گرفت

۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر به ایران خودرو و سایپا پرداخت می شود!

با وجود تاکید وزیر صنعت

بسته حمایتی دولت هنوز به کارگران اختصاص نیافته است

رئیس  مرکز مکانیزاسیون کشاورزی:
کشوردر تامین9۵ درصد تجهیزات کشاورزی 

خودکفا است

تسلیت
همکار محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا حقیقت

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و 
از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واســعه 
الهی و برای شــما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر 

مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان



فرود در تاریکی!
 برای فرار از پرتاب 30 میلیون کفش

گزارش روز
صفحه ۵

 د وشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ 
۷ جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۱۰۰

افقی:
1- یکی از روش های نوین برای درمان بیماران مبتا به 
سرطان خون 2- ورزشگاه معروف باشگاه آرسنال- یکی 
از بحرهای نوزده گانه شعر فارسی- اولین ماه سال قمری 
3- پیامبری که آهن برایش نرم شد- قصیده سرای بزرگ 
قرن پنجم و ســراینده کتاب حماســی گرشاسب نامه 
4- سنگ ریزه- پســتی در بازی فوتبال- یک شانزدهم 
روپیه- اندک و ناچیز 5- ضمیر اشاره به نزدیک- سازمان 
جاسوســی آمریکا- از نام های انســان در قرآن- ضمیر 
مفعولی 6- شهر زیر آب ایتالیا- کلمه نهیب زدن- تاابی 
در جوار شهر بندری آستارا 7- از اماکن قدیمی و دیدنی 
کشورمان که ریشه در تمدن و فرهنگ بومی ایران دارد- 
عامت ماضی استمراری 8- سمت چپ- مهم ترین آوردگاه 
رسیدن به دانشگاه- از باشگا ه های فوتبال در کشور ایتالیا 
9- در لغت این واژه به معنی دکان آمده است- از هنرهای 
دستی مردم خونگرم استان هرمزگان 10- دانه خوراکی 
مانند لوبیا و عدس و غیره - جد و پدربزرگ- جنگی که 
ناکثین بر علیه امیرمومنان به راه  انداختند 11- بزرگ ترین 
تااب اســتان مازندران- شهری در فرانسه- شهر خون و 
قیام 12- از آب  هــای پاک کننده- از مهم ترین نیازهای 
روحی مردم این عصر پرهیاهو- زمینی که در آن کشت 
نشده باشــد 13- درجه ای برای فرماندهان ارشد نیروی 
دریایی در گذشــته- ســوره ای در قرآن کریم- اثری از 
داستایوفسکی نویسنده بزرگ روسی 14- پسوند اتصاف 
و دارندگــی- اثــری عرفانی از خواجه  عبــداه انصاری 
15- آهن  ربای خارجی- عزیز پدربزرگ ها و مادربزرگ ها- 

نمایشنامه ای از ویلیام شکسپیر.

عمودی:
1- یکی از دو کس که ســعدی علیه الرحمه آنها 
را دشــمن ملک و دین برشمرده اند- جزم اندیش 
و متعصب 2- رکنی در کعبه - از ادات تشــبیه- 
صادق و بی ریا 3- یک حرف و ســه حرف- یکی 
از مشاغل بسیار قدیمی و مولد 4- محافظی برای 

شماره 11317 جدو    ل

راه پله و پشــت بام- جنگی کــه مارقین بر علیه 
علی  علیه الســام به راه انداختند- عنوانی برای 
پیــروان یک پیامبر 5- مادر لــر- گهواره تمدن 
در زمین- از  شــهرهای بزرگ استان مازندران 
6- همان ماورالطبیعه اســت- ویژگی یک مدیر 
خوب برای پیشــرفت در امور محوله 7- کشور 
بلقیس- از کشورهای فقیر قاره سیاه- از محصوات 
اســتراتژیک 8- نام دیگر هویــج- عبادتگاهی 
برای یهودیان- نوعــی تلفن 9- درس نخوانده و 
ارمنستان- ضربه ای  پایتخت کشــور  بی سواد- 
محکم در فوتبال 10-صاحــب قرآن آن در ایران 
معروف است- شهری در شــمال عراق- خوی و 
طبیعت 11 -نام کوچک ونگوگ نابغه نقاشی جهان 
و کشــور هلند- مجله معروف آمریکایی- تکرار 
یک حرف 12- از نقش آفرینان مجموعه پر مخاطب 
پایتخت در سال های اخیر- انبار بزرگ غات- نفس 
مامت کننده انســان 13- کام غیبی- مشــت 
توخالی- تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر- از 
درختان جنگل های شمال 14- پسوند گرفتار- شبه  
جزیره مورد اختاف دو کشور اوکراین و روسیه- 
کتابی با مضمون محتوای وقایع عاشورا 15- صنعتی 
که قدمت پنج  هزار ســاله در ایران دارد- ساح 
خاموش نویسندگان- تجلی خاقیت انسان است.

* عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: این را تاریخ به ما می گوید هر کشور قدرتمندی 
که ورود و تجاوز کند به کشور دیگر، قطعا به گل خواهد نشست بنابراین شکست آمریکا در 

افغانستان، عراق و ویتنام را دیدیم و امروز هم در سوریه می بینیم که نتوانستند اهداف خود را دنبال 
کنند و باید مفتضحانه از این کشورها خارج شوند.

با چراغ  آمریکا  رئیس جمهور  قلدرترین  وقتی 
خاموش در منطقه شرق آسیا که 7 تریلیون دار برای 
آن هزینه کرده حرکت می کند و مخفیانه و از ترس 
جانش حضور خود در عراق را از پیش اعام نمی کند 
یعنی استراتژی واشنگتن نشینان در برابر خاور میانه 

مانند هواپیمای ترامپ به تاریکی نشسته است!
دونالد ترامپ 26 دســامبر به بهانــه میاد حضرت 
مســیح)ع( و تبریک آن به نظامیان آمریکایی، مخفیانه 
وارد پایگاه هوایی عین اأســد در غرب عراق شد، بعد از 
رسانه ای شدن این خبر، طیف های سیاسی و مردم عراق 
دست به اعتراض و برگزاری تظاهرات زدند و این موضوع 

بازتاب های مختلف بسیاری در دنیا داشت.
در همیــن رابطه ترامپ در صفحه شــخصی توئیتر 
خود نوشت »من تنها کسی در آمریکا هستم که می تواند 
بگوید که من نظامیان فوق العاده مان را با پیروزی به خانه 

باز می گردانم.«
آغاز فرود در تاریکی !

عراقی ها ســفر مخفیانه رئیس جمهــوری آمریکا را 
نقض حاکمیت ملی کشورشــان خواندند، همچنین این 
نقض آشــکار حق حاکمیت عراق توسط ترامپ انتقادات 
بسیاری از مسئوان و افکارعمومی این کشور را به دنبال 

داشت.
 افکارعمومی نیز در شــبکه های اجتماعی به ترامپ 
هشدار دادند که »دوران  اشغال این کشور گذشته است« 
و آمریکایی ها باید به خیلی از مسائل عراق احترام بگذارند.
پس از این سفر ترامپ در پاسخ به یک خبرنگار که از 
او پرسید آیا پیش از اینکه به اتفاق همسرش مانیا ترامپ 
بخواهد به عراق سفر کند، ترس و نگرانی هم داشته است 
یا خیر، جواب داد:« قطعا همین طور اســت. من نه تنها 
برای خودم بلکه برای )همسرم مانیا( نیز نگرانی داشتم. 
من درخصوص ریاست جمهوری آمریکا نیز نگران بودم.«

ترامپ افزود: »کاش می دیدید که ما برای این سفر چه 
شــرایط و محدودیت هایی باید تحمل می کردیم. هواپیما 
در تاریکی عمیق فرو رفته و همه پنجره ها بســته شــده 
بود به طوری که کمترین نوری به چشم نمی خورد. همه 
جا تاریکی مطلق بود. می پرســید من در این سفر نگرانی 

نداشتم؟ باید بگویم که چرا نگران بودم.«
 در همین رابطه حسن هانی زاده کارشناس سیاست 
خارجی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید:»شرایطی 
که در آمریکا حاکم اســت یک شرایط فروپاشی است به 
ایــن مفهوم کــه دولت ترامپ اکنون اختــاف بزرگی با 
کنگره بر ســر هزینه دیوارکشــی در مرز مکزیک دارد و 
اختافات مهمی نیز بین پنتاگــون و وزارت خارجه این 
کشور بر ســر حضور نیروهای آمریکایی در سوریه وجود 
دارد همچنین مسئله استعفای وزیر جنگ آمریکا جیمز 
متیس و شکست های آمریکا در سوریه، عراق و یمن نشان 
می دهد سیاســت های این کشور سیاست های منطقی ای 

نبوده است.«
وی ادامــه می دهد:»حتی شکســت هایی که رژیم 
صهیونیســتی در غزه خورده نیز برآیند همین تفکر غلط 
و اســتکباری اســت و اکنون آمریکا به خاطر هزینه های 
سنگینی که برای تقویت اسرائیل و عربستان پرداخت کرده 

درمیان افکار عمومی به شدت در انزوا است.
هانی زاده تاکید می کند: »اکنون مرحله فروپاشــی 
تدریجی ایاات متحده کاما مشــاهده می شــود و حتی 
به نظر می رســد ترامپ در آینده به عنوان رئیس  جمهور 

انتخاب نشود.«
این کارشناس سیاست خارجی با  اشاره به اینکه نگاهی 
به اهداف آمریکایی از ورود نظامی به خاک ســوریه نشان 

فرار شیطان بزرگ از سوریه 
و شکست سیاست های ترامپ در شرق آسیا 

هدیه آقاپور بخش نخست

می دهد که خروج ایاات متحده از این کشور چه شکست 
فاحشی بوده است. اظهار می دارد: »دولت باراک اوباما سعی 
داشت با استفاده از تروریست ها حکومت بشار اسد را ساقط 
کند، حتی در بحبوحه حضور داعش در سوریه آمریکا قصد 
حمله نظامی مستقیم به این کشور را در سر پروراند اما با 
مقاومت نیروهای مردمی آمریکا در این امر توفیقی نیافت.«
وی خاطرنشــان می کند: »اکنون آمریکایی ها نظریه 
خروج نیروهای نظامی خود را از سوریه مطرح می کنند که 
با اهداف دولت اوباما در این کشور زمین تا آسمان تفاوت 
دارد. حضور سرزده و لرزان ترامپ در عراق اوج استیصال 

آمریکا را در خاورمیانه نشان داد.«
جا خالی دادن ترامپ

 به پرتاب 30 میلیون کفش!
حضور کاما امنیتی و مخفیانه ترامپ درعراق را از هر 
زاویه که بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم می بینیم نشان از 

استیصال کامل این در منطقه غرب آسیا دارد.
 ترامپ در کشور خود نیز چندان محبوبیتی ندارد و 

با مخالفان زیادی روبه روســت مشخص است که با توجه 
به تجربه تلخ تاریخی که عراقی ها و مردم مسلمان منطقه 
غرب آســیا از آمریکا دارند چه برخوردی با رئیس جمهور 

این کشور می کنند.
جالب اســت اگر  اشاره ای داشــته باشیم به ماجرای 
چکمه ای که به ســمت بوش پرتاب شد، منتظر الزیدی 
خبرنگار معروف عراقی در ســفِر جورج بوش به عراق، در 
کنفرانس مطبوعاتی کفش خود را به صورت جورج بوش 
پرتاب کرد و به نماد مخالفان  اشــغال عراق توسط آمریکا 
تبدیل شــد و به نظر می رسد که ترامپ از همین تجربه 

برای عدم مواجهه با مردم عراق بهره برده است.
منتظر الزیــدی که حاا نماینده فعلی پارلمان عراق 
شده است در این باره می گوید »اگر مردم عراق می دانستند 
ترامپ می آید 30 میلیون کفش برایش آماده می کردند«. 
بنابراین اینکه فردی مانند الزیدی آن قدر پیشــرفت 
کرده که اکنون نماینده مجلس شده نشان از عمق تفکر 

آمریکا ستیزی مردم عراق دارد.

وحید هادی معاونت بین الملل جمعیت حامیان صلح 
پایدار و کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید:»تاریخچه حضور نظامی آمریکا در منطقه 
خلیج فارس با تسخیر انه جاسوسی آغاز و با جنگ تحمیلی 
تقویت شد، شاید سردمداران آمریکا هم تصور نمی کردند 
کــه جهت حضور در این منطقه بــا میزبانانی تا این حد 
ســخاوتمند روبه رو شوند که در هر کشور چندین پایگاه 

نظامی به هزینه میزبان احداث و اداره شود.«
وی ادامــه می دهد: »این رویه و درکنار آن فروش 
روزافزون نجومی تسلیحات به این کشورها و همچنین 
حضور در این منطقه فوق العاده اســتراتژیک به جهت 
عبــور حدود چهل درصد انــرژی جهان از تنگه هرمز 
به مذاق آمریکا بسیار خوش آمد و هر روز دنبال بهانه 
جدید جهت تداوم حضور بودندکه بهترین بهانه مبارزه 
با تروریســم بعد از اجرای سناریوی یازده سپتامبر بود 
و به دنبال آن لشگر کشی  به کشور افغانستان و متحد 

قدیمی یعنی عراق.«

این کارشناس مســائل بین الملل می افزاید: »بعد از 
سقوط صدام وحزب بعث در عراق آمریکا با انتصاب حاکمان 
نظامــی در صدد ایجاد نظم و امنیت در عراق برآمد که با 
وجود هزینه زیاد نه تنها به نتیجه نرسید بلکه به خاطر عدم 
وجود دولت مرکزی قدرتمند گروه های تندرو و رادیکال 
امثال القاعده رشد و نفوذ چشم گیری پیدا کردند که همین 
امر پیش زمینه ظهور تاریخ ســیاه داعش در این کشور و 

کل منطقه شرق آسیا شد.« 
هادی تصریح می کنــد: »کلیت ماجرای پیش آمده 
مطلوب آمریکا و شــرکای غربی بود تا اینکه نهضت های 
آزادی بخش که عمده آنها شیعیان عراق بودند تاب نیاورده 
و مبارزه مســلحانه خود با  اشغالگران را شروع کردند وبا 
بمب های کنار جاده ای و عملیات چریکی تلفات جدی به 

ارتش آمریکا وارد کردند.«
وی یاد آور می شود: »سرانجام آمریکا جهت حفظ جان 
سربازان و رهایی از فشار افکار عمومی در سال 2010 بخش 

عمده ای از نیروهای خود را از عراق خارج کرد.«
این کارشناس مسائل بین الملل با  اشاره به اینکه 
بعد از ظهور پدیده بیداری اسامی در کشور های عربی 
دوباره دخالت های آشــکار غرب به سردمداری آمریکا 
شــروع شــد و فاجعه لیبی را رقم زد و بعد از آن به 
سراغ سوریه و داعش رفتند و همزمان جبهه دیگری 
را در یمن باز کردند در عین حالی که در افغانســتان 
هم بار دیگر طالبان قدرت گرفته و ازطرفی داعش هم 
فعالیت خــود را در آنجا آغاز کرده ولی این بار اوضاع 
در سوریه متفاوت بود و با حضور ایران و کشیده شدن 

پای روســیه به معرکه توسط ایران، آمریکا خود را در 
مقابل محور مقاومت و روسیه می دید و همین امر باعث 
شــد که آنها بیشتر در شرق فرات و همراهی با کردها 

به مبارزه ظاهری خود ادامه بدهد.«
هادی می افزاید:»این اقدام منجر به عصبانیت و موضع 
گیری صریح ترکیه شد در همین زمان شاهد جابه جایی 
قدرت در آمریکا و ریاست جمهوری شخصی به ظاهر دیوانه 
ولی کاما حسابگر و کاسب بودیم و این شخص به وضوح 
داعش را ســاخته دســت آمریکا می دانست و معتقد بود 
برای هفت هزار میلیارد داری که آمریکا طی این دو دهه 
در این منطقه هزینه کرده هیچگونه حاصلی جز جنگ و 
بدبختی برای منطقه و تحمیل هزینه برای مالیات دهندگان 
آمریکایی نداشــته و خواســتار خروج تدریجی نیروها از 
خاور میانه و بخصوص ســوریه شد تصمیمی که شرکای 
استراتژیک مانند اسرائیل را در شوک فرو برد تا جایی که 
این تصمیم را هدیه کریسمس ترامپ به ایران تلقی کردند.«
وی اضافه می کند:»ســؤال اینجا است که چه چیزی 

باعث این تصمیم ترامپ شده است،عمل به وعده انتخاباتی 
یا خروج آبرومندانه از ســوریه و جلوگیری از تکرار فجایع 
و تلفــات حضور در عراق یا تضعیف جایگاه این کشــور 
در خاور میانه، علت هرچه باشــد به فرموده رهبر معظم 
انقاب آمریکای ها همواره دچار خطا و اشتباه محاسباتی 
بودند ولی شــاید اینبار عاقلی به ظاهر دیوانه آمریکا را از 

این منجاب نجات دهد.«
افتضاحی که سه بار تکرار شد!

خروج نیروهای نظامی آمریکا  در شــرایط کنونی از 
سوریه، بی شباهت با خروج خفت بار آنها از عراق در سال 
2011 نیســت، اتفاقی که آمریکایی ها تاش زیادی را به 
کار بردند تا تاثیرات منفی آن را در سیاست خارجی خود 

کاهش دهند.
 از ســوی دیگر برخــی تحلیلگران محــور مقاومت 
معتقدنــد که خروج آمریکا از ســوریه پیــروزی دیگری 
نظیر اخراج نظامیان رژیم  اشغالگر قدس از جنوب لبنان 

را برای کشورهای مقاومت منطقه محقق خواهد کرد.
 با گذشــت 2 ســال از اذعان رسمی ترامپ مبنی بر 
مسئولیت باراک اوباما رئیس  جمهور سابق آمریکا و هیاری 
کلینتون رقیب انتخاباتی ترامپ، آمریکا نتوانســت نقش 
اساسی در ریشه کن کردن داعش داشته باشد. این موضوع 
یکی دیگر از ابعاد شکست سیاست های آمریکا در سوریه 
اســت که با خروج نیروهای آمریکایی نمود بیشتری پیدا 

می کند.
ماه های آینده عاوه  بر اینکه می تواند نشــان دهنده 
میزان جدیت آمریکا در اجرای راهبرد جدید فرار ترامپ 

باشد، می تواند ابعاد تازه ای از شکست های راهبردی آمریکا 
و مزدوران منطقه ای کاخ سفید را نشان دهد.

ولــی اه نانواکنــاری نماینده مردم بابلســر و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای 
اســامی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید:»این را 
تاریخ به ما می گوید هر کشور قدرتمندی که ورود و تجاوز 

کند به کشور دیگر، قطعا به گل خواهد نشست .«
وی ادامه می دهد:»ما شکست آمریکا در افغانستان، 
عراق و ویتنام را دیدیم و امروز هم در سوریه می بینیم که 
نتوانستند اهداف خود را دنبال کنند و باید مفتضحانه از 

این کشورها خارج شوند.«
نانواکناری تاکید می کند:» تاش های بسیاری شد تا 
ترامپ را قانع کنند که حضور مستمر بر خاورمیانه داشته 

باشند اما نتوانستند.«
عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس خاطرنشــان می کنــد: »آمریکایی ها پیش از این 
تغییرات تاکتیکی و راهبردی متعددی را با هدف براندازی 

دولت سوریه به کار گرفتند، اما در نهایت مجبور به رسمیت 
شناختن دولت بشار اسد شدند به نظر می رسد آمریکا با 
تمامی اهرم های منطقه ای خود از جمله رژیم صهیونیستی 
و حمایت بی دریغ مالی و تبلیغاتی عربســتان ســعودی 
نمی تواند اهداف خود در منطقه خاورمیانه عملیاتی کنند.«

خروج واقعی یا ظاهری؟
در مسئله سوریه پس از چهارسال هزینه، آمریکایی ها 
با دست خالی و سرافکندگی از این کشور خارج می شوند 
و این در حالی است که آنها اعام کرده بودند برای تامین 
امنیت اسرائیل به سوریه آمده اند و امروز خبر از ترک آن 
کشــور می دهند بنابراین پشتوانه خارجی اسرائیلی ها به 
شــدت متزلزل شده و پیش از این هم اروپایی ها عمًا از 
معادله خارج شــده بودند و پس از این رژیم صهیونیستی 
تنها باید روی قدرت محدود داخلی خودش حساب باز کند.
در همیــن رابطــه نتانیاهو با بیــان ادعاهای واهی 
همیشــگی خود اعام کرد : تصمیــم آمریکا برای خروج 
2000 نظامی این کشور از سوریه تأثیری بر سیاست های 
اســرائیل نخواهد داشــت و تل آویو تاش های خود برای 
جلوگیــری از تثبیت نظامــی ایران در ســوریه را ادامه 

خواهد داد
نخســت وزیر رژیم کودک کش صهیونیستی گفت: 
»تصمیم برای خارج کردن 2000 نظامی از سوریه سیاست 
دائمی ما را تغییر نخواهد داد ما به اقدام علیه تاش های 
ایــران برای تثبیت حضور در ســوریه ادامه خواهیم داد 
و در صورت لزوم، حتی اقداماتمان را در آنجا گســترش 

خواهیم داد.
البته قابل تامل است که رسانه های رژیم صهیونیستی 
نیز در گزارش های مختلف به تصمیم ترامپ برای خروج 
نیروهای این کشور از سوریه اشاره کرده و از آن به فرار از 
سوریه یاد کردند و نوشتند: فرار آمریکا از سوریه به معنای 

پیروزی محور حزب اه و ایران و سوریه است.
سخنان دونالد ترامپ درباره خروج نظامیان از سوریه، 
اقدامی غیرقابل اجتناب بعد از ادعای نابودی کامل داعش 
اســت. برای اینکه اکنون این سؤال منطقی پیش می آمد 
که اگر دشــمن نابود شده، پس نظامیان آمریکایی با چه 
کسی در ســوریه در حال جنگ هستند؟ در این صورت 
می باســت اعتراف می شد که آنها در حال مبارزه با دولت 
قانونی سوریه هستند، هدفی که از ابتدا هم دنبال می شد.
امــا با همه ایــن تحلیل ها و مواردی که گفته شــد 
تردیدهایی نسبت به این خروج وجود دارد که آیا آمریکا 
بر این تصمیم خود جدی است و یا اینکه این خروج صرفا 
جنبه ظاهری دارد که در همین رابطه »واســیلی نبنزیا« 
نماینده دائم روســیه در ســازمان ملل نسبت به خروج 
نظامیان آمریکایی از ســوریه ابراز تردید کرد و در پاسخ 
خبرنــگاران در این باره گفت: اجــازه بدهید، اول ببینیم 
این مســئله به کجا ختم خواهد شــد، ما قبا نیز چنین 
وعده هایی را شنیده بودیم و می دانیم که برغم این اعام، 
آنها تنها حضور نظامی خود را تقویت کردند ولی اگر آمریکا 
واقعا نظامیانش را از سوریه خارج کند، بدون تردید اقدام 

درستی انجام داده است. 
به طور کلی اعام این موضوع واکنش های متفاوتی 
را نســبت به جدیت و صداقت آمریکا در خروج واقعی 
نیروهای این کشــور از سوریه مطرح کرده است، برخی 
اعتقاد دارند که اقدام کاخ سفید تنها یک اقدام تبلیغاتی 
برای تحقق برخی اهداف تاکتیکی آمریکا است و جنبه 
عملیاتی ندارد. اما برخی دیگر با استفاده از شاخص های 
منطقه ای معتقدند کــه اعام این بار ترامپ متفاوت از 
دفعات پیشین بوده و وی عزم جدی برای خروج نظامیان 

آمریکایی از سوریه دارد.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

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

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

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1395/9/22 
هواپیمایی  سازمان  مجوز  و 
 55036 شماره  به  کشوری 
مــورخ 95/11/3 و مجــوز 
ســازمان حج و زیــارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حســین 
خالقــی محمدی با کد ملی 
0049488244 به نمایندگی 
خانه سازی  جهاد  شرکت  از 
ملی  با شناســه  رزمندگان 
به سمت   10101394058
رئیس هیئت مدیره و آقای 
حســن آشــتیانی عراقی با 
کد ملی 0519477758 به 
نمایندگی از موسســه بنیاد 
تعاون ســپاه با شناسه ملی 
به سمت   14003691943
مدیرعامــل و عضــو هیئت 
مدیره و آقای رضا روستایی 
با کد ملی 6219839870 به 
نمایندگی از موسسه صندوق 
پس انــداز و قرض الحســنه 
انصارالمجاهدین با شناســه 
ملــی 10100308357 به 
عنوان عضــو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از جمله 
چک، سفته، برات و هرگونه 
اســنادی که برای موسسه 
ایجاد تعهــد نماید با امضاء 
ثابت مدیرعامل و متغیر یکی 
از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر موسسه معتبر است.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوایی و زیارتی 
ثامن اائمه

 به شماره ثبت 
 ۱6۵6۹

و شناسه ملی 
۱۰۲6۰۱۳۵۷۲۵

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

آگهی مناقصه عمومی 
۹۷/۳۵

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سام ا...علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
نوبت اولسازمان بهشت زهرا)س(

سازمان بهشت زهرا)سام ا... علیها( در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

موضوع مناقصهردیف
مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه به ریال
مدت 
محل اجراقرارداد

1
مطالعات و اجرای عملیات 
استحکام بخشی و مرمت 
کاشی های سردر باب الزهرا

4 ماه 215.000.000
شمسی

سازمان 
بهشت زهرا)س(

الف( شــرایط متقاضی: 1- دارای رتبه 5 مرمت آثار باســتانی از سازمان برنامه و بودجه 
2- دارای گواهی نامه صاحیت ایمنــی پیمانکاری از اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی یا فرم 

تاییدیه ثبت نام
ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید 
اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 1001 
نزد بانک شــهر شعبه بهشت زهرا)ســام ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری 

شماره یک سازمان- اداره قراردادها مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه 
ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شــهر شــعبه بهشت زهرا)س( به 
نام سازمان بهشــت زهرا)س( به همراه اســناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار 

ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و 
تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکات پایان وقت اداری می باشد.(

بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد 
مناقصه و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمنا مشروح شــرایط مناقصه در اسناد و نمونه قرارداد درج می باشد که شرکت کنندگان باید 
مدارک را پس از اخذ امضاء نموده و در پاکت های اک و مهر شــده »الف« و »ب« تحویل 

نمایند. امضاء اسناد مناقصه و نمونه قرارداد به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.

مناقصه گزار: صنایع شهید تهرانی مقدم )میاد(
صنایع شــهید تهرانی مقدم در نظر دارد خدمات ســرویس ایاب و ذهاب 
کارکنان خــود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شــرایط 
ارجاع سفارش نماید. متقاضیان می توانند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار 
آگهی )از ســاعت 8 الی 12 و 14 الی 16( به منظور دریافت برگ شرایط 

و اسناد مناقصه به نشانی زیر مراجعه نمایند.
هزینه خرید اســناد مناقصه: 500.000 ریال واریز به حســاب 
جاری شــماره IR75 0151 0000 1629 0000 09 نزد بانک 

سپه شعبه ماهدشت کد )1629( به نام مجتمع صنعتی میاد
)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل 

می گردد(
تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5٪ قیمت پیشنهادی به صورت 
ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شــده بانکی و یا واریز نقدی به حساب 
جاری شماره 93482 نزد بانک ســپه شعبه ماهدشت کد )1629( به نام 

مجتمع صنعتی میاد
محل تحویل گیری اسناد: جاده شهریار- صفادشت- چهارراه بی بی 

سکینه- امیرآباد- صنایع شهید تهرانی مقدم )میاد(- معاونت بازرگانی
محل  ارائه پیشنهادات مناقصه: جاده شهریار- صفادشت- چهارراه 
بی بی ســکینه- امیرآباد- صنایع شــهید تهرانی مقدم )میاد(- مدیریت 

بازرسی
مهلت تحویل اسناد: طی 7 روز از زمان چاپ آ گهی

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادات: 97/10/30 بازگشایی پاکات: 
97/11/2

هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
داشــتن گواهینامه ســمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ اباغ 

برنده شدن در مناقصه الزامی است.
مناقصه گزار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن 65741112 تماس حاصل فرمایید.

م/الف: 3786

 ۱۴-۹۷- آگهی مناقصه شماره ۰6

شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد تدارک 11200 عدد 
کابل بین ســله و 22400 عدد پیچ M10*22 مورد نیاز خود را با شرایط 
ذیــل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شــرکت های واجد شــرایط 
خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و 

تحویل پاکات مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.
1- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: معادل پنج درصد مبلغ 

پیشنهادی به صورت یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی
2- شرایط الزامی متقاضیان: ارائه سابقه فعالیت، اساسنامه، روزنامه 

رسمی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره
3- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهی

 4-آخرین مهلت ارســال پیشنهادات: ســاعت 15 روز سی ام از 
انتشار آگهی

 5- بهای اوراق مناقصه: مبلغ 200/000 ریال واریز به حساب جاری 

1177800626802 بانک سپه شعبه شهید چمران کد 1177، بنام شرکت 
توسعه منابع انرژی توان

 6- محل تهیه اســناد و تحویل پیشــنهادات: خیابان پاسداران- 
نرســیده به میدان نوبنیاد- ابتدای بزرگراه شهید بابایی شرکت توسعه منابع 

انرژی توان- معاونت بازرگانی- مدیریت بازرگانی خارجی
 شماره تماس: 22586221، 22540523، 22566242

 به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده، امضاء، مشروط، مخدوش و دارای سپرده 
کمتر از میزان مقرر، چک شــخصی و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت 

تعیین شده در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
شــرکت توسعه منابع انرژی توان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار 

است. 
 ســایر اطاعات و جزئیات مربوط به این مناقصه، در اسناد مناقصه مندرج 

می باشد.

شرکت توسعه منایع انرژی

شرکت توسعه منابع انرژی توان

م/الف:3780

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره ۹۷۰۳8



پاورقی
Research@kayhan.ir

 این بار بازاریان شــجاع قم که اسباب 
انتشار  با  بودند؛  برترگشته  اراده  اجرای 
اعتراض  در  کردنــد  اعام  اطاعیه ای 
بــه چاپ مقالــه موهن، فــردا بازار و 
مغازه ها را تعطیل و برای عرض تسلیت 
در بیــت مراجــع تجمــع می نمایند.

 ناگهان صدای عجیبی در فضا پیچید و پس 
از صدای عجیب و فرو ریختن شیشه بانک 
مجاورکانتری، غّرش تفنگ و صفیرگلوله 
فضای  اســرائیلی  یوزی  مسلســل های 
مقّدس و حریم حرم حضرت معصومه)س( 
و مرکــز فقاهــت تشــّیع را پرکــرد.

  صبح روز 18دی، نگارنده به اتفاق چند تن از دوستان، در 
معّیت آقای سید یحیی صفوی که پس از اخذ لیسانس و فراغت 
از دوره نظام وظیفه در تیپ 55 هوا برد، برای فراگرفتن مبانی 
اسام به قم آمده بود، عازم پل آهنچی شدیم. در لحظات اّولیه 
دوســتان زیادی دیده می شدند، اّما به سرعت، امواج خروشان 
جمعّیتی که از هرطرف به راهپیمایان می پیوستند، هویت فردی 
افراد را محو کرد و هویّت واحدی را پدید آورد. حرکت جمعیت 
انبوه از محورهای مختلف شهر، مأموران و عوامل رژیم را تجزیه 
نموده، ارتباط آنها را درچند نقطه قطع و توانائی برای برخورد 
با اقیانوس جمعّیت را از آنان ســلب کرده بود. دژخیمان که 
پیش بینی می کردند چنانچه این جمعیت متاشی و پراکنده 
نشود، سرانجام خطرناکی را برای آنان رقم خواهد زد، در صدد 
ایجاد شکاف و تجزیه مردم برآمدند. هنگام توّقف جمعیت در 

اظهارات  مستندســازي  د( 
مراجعیــن به دفتر با انگیزه هاي 

نامعلوم
لیت هــاي  فعا جملــه  ز  ا
مســئله انگیز دفتــر پیگیــري 
زندانیان، مستندســازي  امــور 
اظهــارات و ادعاهاي غیرواقعي 
مراجعه کنندگان به دفتر پیگیري 
مي باشــد، متهم در این ارتباط 

عنوان نموده:
»... خانم وســمقي هفته اي 
دوبار به دفتر سرکشي مي کردند 
و هــر بار نیم ســاعت بیشــتر 
نمي ماندند، البتــه این اواخر با 
توجه به دستور آقاي الویري قرار 
بود کار مستندسازي از آزادشده ها 
و خانواده زندانیان را انجام دهند 
که براساس اطاع خانم منصوري، 
با یکــي از زندانیان آزادشــده 
البته  بودند.  مصاحبه اي کــرده 
خبرنگار هــم معرفي کردند...«. 

)جلسه دوازدهم(
متهــم در بخشــي دیگر از 
اظهارات خود در این رابطه بیان 

داشته:
»... درخصــوص مصاحبه با 
خانم خاکزاد بنا به درخواســت 
آقاي محمودیان از ایشان اجازه 
گرفتیــم به منزل شــان رفتیم. 
مصاحبه توسط آقاي محمودیان 
بــدون اینکه ضبط شــود انجام 
شد ولي ایشــان در تماسي که 
داشــتند از چاپ مصاحبه خود 
گفتند که خودداري شــود که 
این اقدام هم انجام شــد یعني 
به آقاي محمودیان درخواســت 
ایشان را منتقل کردم...«. )جلسه 

دوازدهم(
یکي  منصوري  طاهره  خانم 
از مطلعیــن مي باشــد کــه در 
مدت فعالیت هاي دفتر پیگیري 
به عنوان منشــي دفتــر فعالیت 
مي نموده اســت. وي در رابطه با 
مستندســازي ادعاها و اظهارات 
مراجعه کنندگان به دفتر چنین 

اظهار داشته است:
»... هم آقاي مقیســه و هم 

آقاي میردامادي و طایي و خانم 
شریف رازي کارهاي تایپي زیادي 
انجام مي دادنــد و کارهایي مثل 
تکثیر سي دي هم انجام مي دادند. 
هم آقاي مقیســه و هــم خانم 
شــریف رازي از این ســي دي ها 
اطــاع دارند... خانم وســمقي و 
شــوهرش آخر وقت که مي شد 
یك ضبــط کوچك بــود که از 
آقاي رضایي گزارش گرفتند و از 
کسان دیگري هم احتمااً بود و با 
خودشان نوار کاست را مي بردند. 
آقاي مقیســه، آقاي میردامادي، 
آقاي حسیني،  آقاي محمودیان، 
خانم امام و دختر آقاي امام را هم 
چند بار با خودشان مي بردند و در 
بهشت زهرا و پیش خانواده هایي که 
کشته داده بودند و مجروح شده ها 
و بازداشتي هایي که آزاد مي شدند 
هم یك نشســتي داشتند و هم 
گزارش بــا دوربین مي گرفتند و 
پیش آقاي کروبي و آقاي بهشتي 
مي رفتند و یکسري از خانواده ها 
را هــم به آقاي کروبــي معرفي 
مي کردند... آقایان نیما شــعباني 
و احمدي کیــوي خیلي گزارش 
مي آوردند و با خود آقاي مقیسه 
و خانــم شــریف رازي در تماس 
بودند و حتي یك CD دست آقاي 

شــعباني بود که به خانم شریف 
رازي نشان مي داد و احتمااً از آن 
تکثیر مي کرد.... آقاي سعید موحد 
که یکي از بازداشتي هایي بود که 
آزاد شــده بود بعــد از آزادي به 
دفتر آمد و با آقاي مقیسه و خانم 
شــریف رازي صحبت کرد و قرار 
شد که این هم احتمااً خبرنگار 

بوده و دوربین هم داشــت که از 
خانواده هایي که کشته داده بودند 
و مجروح بودند خواست گزارش 
بگیــرد و آن روز با برادر کیانوش 
آسا صحبت کرد و آدرس گرفت 

که برود و گزارش تهیه کند...«.
ر  خبــا ا ر  نتشــا ا  ) هـــ
غیرواقعي تجاوز و آزار جنســي 
قتل  موضوع  و  بازداشت شدگان 

سعیده پورآقایي
علي رغم ادعاي متهم مبني 
بر عدم ورود دفتر پیگیري امور 
زندانیان به موضوع تجاوز و آزار 
جنســي بازداشت شدگان، خانم 
طاهره منصوري )منشــي دفتر 
پیگیري امور زندانیان انتخابات( 
در رابطه با طرح مسئله تجاوز و 
آزار جنسي بازداشت شدگان در 

دفتر پیگیري اظهار داشته:
»... مدعي تجاوز هم بیشتر 
آقاي نیما شعباني و آقاي احمدي 
کیوي بودند که از بیرون گزارش 
جمع مي کردند و وقتي مي آمدند 
دفتــر، با آقاي مقیســه و خانم 
شــریف رازي صحبت مي کردند 
و حتي آن کســاني که بازداشت 
بودند و آزاد مي شدند، مي آوردند 
و بــا آقــاي مقیســه و خانــم 
شریف رازي صحبت مي کردند و 

اینها فرم پر نمي کردند... آن روز 
که آقاي کاتوزیان آمده بود، نیما 
شعباني یك سي دي داشت که 
داخل لپ تاپ خانم شریف رازي 
گذاشت )البته داخل اتاق( و یك 
روز هم مردي حدوداً 35 ســاله 
که قد کوتاهي داشــت و تقریباً 
چاق بود و سرش هم کم مو بود 

آمد و با آقاي مقیســه صحبت 
کرد و بعد آقاي مقیســه وي را 
معرفي کرد به خانم شریف رازي 
کــه در همین خصوص صحبت 
مي کرد و خانم شــریف رازي به 
آقاي مقیسه مي گفت این دیوانه 
است... آقایان شعباني و احمدي 
 کیــوي که مدعــي بودند آقاي 
ع- ب هم اتاقــي آنهــا بــوده و 
مي گفتنــد به او تجاوز شــده و 
گفتند که تا یــك مدت ناپدید 
شــده بود و بعد از مدتي گفتند 
که در بند ســپاه اســت... آقاي 
طایي و خانم شریف رازي بیشتر 
از طریق ســایت و ایمیل اطاع 

مي گرفتند...«.
سعیده پورآقایي نیز دختر 17 
ساله اي است که براساس اخبار 
منتشر شده توسط متهم و برخي 
از عناصر فعال در دفتر پیگیري 
)مهدي محمودیــان( به جهت 
گفتن اه اکبر، توســط مأمورین 
لباس شخصي در منزل دستگیر 
و پس از تجاوز قســمت انتهایي 
بدن وي را با اســید سوزانده و 
سپس جسد وي به آتش کشیده 
مي شــود، در آخر ادعا گردیده 
جسد این دختر به صورت مخفیانه 
در قطعه 302 بهشت زهرا دفن 

گردیده است.
انتشار این خبر در سایت ها 
و شــبکه هاي ماهواره اي بیگانه 
و ضــد انقــاب جــّو رواني و 
تبلیغاتي سنگیني بر علیه نظام 

و دستگاه هاي امنیتي در داخل 
و خارج از کشــور به وجود آورد. 
به نحوي که برخي از نمایندگان 
مجلس نیز با ورود به این عرصه 
قصد ماقات با خانواده ســعیده 
پورآقایــي را داشــته و دو تن از 
ایشان به همین منظور به درب 

منزل وي مراجعه مي نمایند.

پیگیــري  دفتــر  مســئله انگیز  فعالیت هــاي  جملــه  از 
ادعاهــاي  و  اظهــارات  مستندســازي  زندانیــان،  امــور 
غیرواقعــي مراجعه کننــدگان بــه دفتــر پیگیري مي باشــد.

آقایان نیما شعباني و احمدي کیوي خیلي 
آقاي مقیسه  با خود  و  گزارش مي آوردند 
و خانم شــریف رازي در تمــاس بودند.

دست خدا حماسه ۱۹ دی را بر صفحه تاریخ حک کرد
   مروری کوتاه بر زمینه های شکل گیری حماسه۱۹ دی۱۳۵۶ - بخش پایانی

مستند سازی ادعاهای بی اساس
میرزا هاشم آملی، عّامه طباطبائی، مکارم، وحیدخراسانی 
تجمع کرده به سخنرانی آیات گوش فرا دادند. تجمع بیت 
آیــت اه نوری بی نظیر بود. از ســاعت 3 بعد از ظهراتاق ها 
و حیاط گنجایش نداشــت. در سراســر خیابان بیگدلی با 
بلندگوهائی که در معرض دید نبود سیستم صوتی مناسبی 
برقرار شده، تا خیابان صفائیه طول جمعیت امتداد یافته بود. 

۱۳   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت
دیگری به حرکت درآمد و پدیده های شگفت سرنوشت ساز را 
رقم زد. در شــرایطی که بــه تصّور هیچ یك از طرفین ماجرا 
خطور نیافته بود، دست نامرئی » ِمن َحیُث ایَحَتِسب« به کلّی 
اوضاع را دگرگون ساخت و این بار بازاریان شجاع قم که اسباب 
اجرای اراده برترگشته بودند؛ با انتشار اطاعیه ای اعام کردند 
در اعتراض به چاپ مقاله موهن، فردا بازار و مغازه ها را تعطیل 
و برای عرض تسلیت در بیت مراجع تجمع می نمایند. چنانچه 
این امر رخ نداده بود، وقایع، روند دیگری داشت و به قول آن 
طلبه ساده لوح همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شد و خونی 
بر زمین جاری نمی گشــت. حادثه 19دی و اربعین شهدای 
قم در29 بهمن تبریز و شــهادت ها و اربعین های بعدی که به 
پیروزی انقاب اسامی منتهی شد چه روندی داشت و وضع 

کنونی ما چگونه بود؟ فاعتبروا یا اولی اابصار!

روز 19 دی شریعتمداری از ساعت 8 صبح، درس خود 
را در شبســتان سمت آرامگاه آیت اه بروجردی در مسجد 
اعظم شروع کرده بود. صدها نفر از طّاب با ورود به شبستان 
شروع به فرستادن صلوات کردند. شریعتمداری با گفتن اینکه 
ما نمی دانستیم امروز هم برنامه است درس را تعطیل کرد. 
سیل جمعیت از مسجد اعظم، مسجد امام حسن ، مدرسه 
خان، مدرسه حّقانی و از سمت نیروگاه وکوچه های منتهی به 
پل آهنچی به سوی بیت مراجع به حرکت درآمد و لحظات 
مهّم چرخش تاریخ ایران آغازیدن گرفت. مردم در بیوت آیات 

بیت آیت اه گلپایگانی، دژخیمــان نیروهای پراکنده خود را 
بازیافته، با ســازماندهی مجّدد در چند نقطه مناسب مستقر 
شــدند و هنگام حرکت به ســمت منزل شــریعتمداری، با 
ترفندهای مختلفی شرایطی را ایجادکردندکه در خیابان اصلی 
بین دسته های جمعیت فاصله زیادی به وجود آید. بدین منظور 
رئیس  ساواک و شهربانی با معاونان شان، مزدوران را به هجوم 
به دسته های پراکنده و وادارکردن آنان به فرار و پخش کردن 
جمعیت در مســیرهای جداگانه تشویق می کردند. در خیابان 
چهار مردان، مزدوری با گریدر به ســمت جمعیت حمله کرد 
وگروهی از مأموران نیز از سمت دیگری به مردم هجوم آوردند. 
اّما پس از مّدتــی به هر صورتی بود، جمعیت از راه ها وکوچه 
پس کوچه ها خود را به منزل شریعتمداری رسانده بودند. وی 
به گفته افراد بیتش درخانه نبوده است. خدا می داند که آیا او 
طبق نقشه ساواک برای متفّرق شدن جمعیت، از پیوستن به 
جمع خودداری ورزیده بود یا دلیل دیگری داشت؟ نگارنده در 
بیت وی حضور نداشتم. بنا بر نقل دوستانم؛ مردم تأکید کرده 
بودنــد تا زمانی که آقا را ماقات نکنیم بیت را ترک نخواهیم 
کرد. بااخره شریعتمداری با بیش از یك ساعت تأخیر در میان 
جمع حضور یافته بود. تأخیر او باعث شــده بود جدا شدگان و 
جامانــدگان، به جمعیت حاضر در منزل وی بپیوندند و دوباره 
جمعیت متراکم به ســمت حسینّیه آیت اه نجفی مرعشی به 
حرکت در آید. پس از نماز مغرب و عشــا همچون شــب قبل 
تظاهرات با شعارهای خمینی خمینی خدا نگهدار تو  برگزار شد.
شهر قیام لحظات سرنوشت ساز شگفتی را سپری می کرد. 
از یك ســو به زعم مدّرسین عالی رتبه و فضاءِ محترم حوزه، 
طبق توافق جلسه شب گذشته آنان، در روز 19دی، باید اوضاع 
به حالت عادی بازگشــته، شور و هیجان تدریس و تحصیل و 
مباحثه، حوزه را فرا می گرفت و از سوی دیگر نسل برکشیده 
ازگهواره های 15 خرداد، از بازگشــت اوضاع به حالت عادی و 
پایان یافتن فضای اعتراض ناخشــنود و با اضطراب در صدد 
یافتن راهی برای تداوم راهپیمائی بودند. مزدوران ساواک نیز، 
پس از یك شــبانه روز آکنده از وحشت و هراس و خستگی، 
دلخوش بودند که در غروب 18 دی، ماجرا پایان خواهد یافت 
و به استراحت خواهند پرداخت. اّما ناگهان دست خدا درآستین 

تصویری از قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم

دژخیمان که روز دوم با جمعیتی بسیار افزون تر از روز قبل 
مواجه شدند، کم کم به عمق حرکت و تأثیر امواج خروشان 
پیش بینی نشده آن پی برده، اطمینان یافتند چنانچه این 
ابتکار سیاسی در قم با عظمت تداوم یابد، عاوه  بر کشیدن 
خط بطان بر اّدعای در اقلّیت بودن پیروان خمینی، وحدت 
و هماهنگی ایجاد شده بین مراجع و مردم با آیت اه خمینی، 
موجب تســّری این ابتکار به ســایر شهرها و تهران خواهد 
شــد و در محّرم و صفر، تمامــی نقاطی را که درآن پرچم 
سّیدالشــهدا)ع( به اهتزاز در آمده، فراخواهدگرفت. شاه در 
ســفر به آمریکا در جواب کارترکه گفته بود آیا نمی توان با 
اســتفاده از روش های دوستانه و ارتباط نزدیك تر، به جای 
روش های خشونت آمیز پلیسی، از شّدت تشّنجات کاست؟ 
پاســخ داده بود : ما ناچاریم برای مبارزه با نفوذکمونیزم در 
ایران سخت گیر باشیم... اینان در واقع اقلّیت بسیار اندکی 
را تشکیل می دهند و از پشتیبانی اکثریت گسترده و توده 

مردم ایران برخوردار نیستند.

محسن حسینی نهوجی

 در صورت استمرار راهپیمائی و بازتاب گسترده خبر این 
حمایت فراگیر از امام خمینی، آیا شاه می توانست بازهم اّدعای 
جلوگیری از نفوذ کمونیزم را برای توجیه سرکوب مطرح نماید؟

آیا شاه می توانست به بهانه مبارزه با کمونیزم برای مراجع 
ایجاد محدودیت کند؟ 

بدیهی بود که حیثّیت و حاکمّیت شــاه به پایان یافتن 
این حرکت بســتگی دارد. دژخیمان موّظف گشته بودند به 
هر ترتیبی با یافتن بهانه ای به این بحران غافلگیر کننده پایان 
دهند. مقابله با آن جمعیت عظیم به سادگی امکان پذیر نبود. 
دژخیمان ناچار بودند حرکت راهپیمایان را در موضع دفاعی 
مناسبی مسدود نموده، با استقرار نیروهای مهاجم در مواضع 
تهاجمی و اجرای تاکتیك فریب ، امواج خروشان جمعیت را 
تحت فشــار، به ســتونی باریك و آسیب پذیر در یك سمت 

خیابان تبدیل و با رســیدن جمعیت به نقطه ای که از همه 
طرف بر آن مشرف هستند، با سهولت راهپیمائی را سرکوب 
نمایند. چهار راه فاطمیه به عنوان مناســب ترین نقطه برای 
اجــرای این تاکتیك انتخاب شــده بــود. از چهار طرف آن 
نیروهــا با  اشــراف و دید تیر عالی قادر بــه هدف قرار دادن 
جمعیت بودند. مأموران سدکننده نیز با استقرار در چهارراه 
در لبه جلوئی صفوف جمعیت، با هدف قرار دادن بانك و به 
آشوب کشیدن حرکت مسالمت آمیز، راهپیمایان را به حمله 
به بانك و کانتری مّتهم نموده، با اّدعای پیشگیری از آشوب 
و اخالگری، با کشــتار و ســرکوب خونین و ایجاد جو رعب 
و وحشــت، به زعم خود همچــون 15 خرداد به غائله پایان 
خواهند داد. در امتداد دیوارهای بلند مدرسه حّجتیه و دیوار 
مقابل، مردم هیچ جان پناهی نمی یافتند و جمعیت در حال 
فرار در خیابان حّجتیه و حاشیه رودخانه و جاده اصفهان در 
تیررس قرار داشتند و نقطه مناسبی برای ایجاد حّمام خون 

و جلو گیری از به هم پیوستن دوباره جمعّیت بود.
پس از خروج جمعیت از بیت آیت اه نوری، سیل خروشان 
و عظیم 19دی با سکوت مطلق به سمت بیت آیت اه مشکینی 
در حرکت بود که با رسیدن اولین نفرات به چهار راه فاطمّیه، 
مزدوری با بلندگوی دستی خطاب به جمعیت اظهار داشت: سد 
معبر حرام است . از پیاده رو سمت چپ خیابان حرکت کرده، 
متفّرق شوید. درحین تکرار این دستور ناگهان صدای عجیبی 
در فضا پیچید و پس از صدای عجیب و فرو ریختن شیشه بانك 
مجاورکانتری، غّرش تفنگ و صفیرگلوله مسلسل های یوزی 
اسرائیلی فضای مقّدس و حریم حرم حضرت معصومه)س( و 
مرکز فقاهت تشّیع را پرکرد و خون صالحان و بندگان مؤمن 
خدا، مظلومانه بر آســفالت خیابان جاری و حماســه شگفت 
19دی 56 قم، با هدایت یك اراده غیبی، این چنین بر چکاد 

بلند تاریخ حك شد.
 چنانکه حضرت امام خمینی فرمودند:

 »این رفراندوم سرتا سری در حقیقت خلع شاه از سلطنت 
غاصبانه جائرانه است. کارتر و دیگر غارتگران مخازن ملّت های 
مظلوم، باید بدانند محمدرضا خائن ویاغی و ناچار از سلطنت 

مخلوع است.« و سر انجام چنین شد. 

صفحه 6
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

۷ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۰۰

آگهی موضوع ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی برابر رای 2771-1397 مورخ 96/8/28 تصرفات خانم/آقای مسلم سلیمانی جم شماره 
شناســنامه 1743521960 صادره از اهواز فرزند جلیل دارای کد ملی شــماره 1743521960 
نســبت به یکباب ساختمان به مساحت 181/60 مترمربع در قسمتی از شش دانگ پاک ثبتی 
2695/18 واقع در بخش 2 اهواز اخبار خروجی محســن طالبــی منجر به صدور رای گردیده 
برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصل ســنقرزاده پانزده روز جهت اطاع عموم 
آگهی می گردد تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و 
اماک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره 
ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت 

برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8                        تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/10/24

نصرت اله 
5/2443م/الف کفیل اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه دو اهواز

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 1061 مورخ 1397/9/13 پرونده کاسه 10ســال 96 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی اســماعیلی فرزند براخاص بشماره شناسنامه 828 صادره از کوهدشت 
در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب انبار به مساحت 2681/28 مترمربع پاک 79 فرعی از 33 فرعی از 6 
اصلی واقع در قریه امیران معموان حوزه ثبتی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رســمی علی اکبر 
تیره محرز گردیده اســت. 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24
جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و اماک پلدختر

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 

برابــر رأی شــماره 1062 مورخ 1397/9/13 هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی خانم فریده پوربیرانوند فرزند عیسی به شماره شناسنامه 658 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مســکونی به مساحت 160 متر مربع پاک 1 فرعی از 116 اصلی وقع در کاوه کالی 
پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای شاه احمد حاجی پور محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24
جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و اماک پلدختر

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی ازم ااجرا

بدین وسیله به خانم فاطمه قطارآغاجی فرزند مرتضی به شماره ملی 0534498191 
به آدرس اراک- خیابان آل احمد- پاک 41- کد پســتی 3813736468 اباغ 
می شــود که: بانک سامان شعبه اراک به استناد ســند رهنی 94/10/6-24820 
دفتــر 17 اراک در قبال مبلــغ 514/777/327 ریال موضوع ازم ااجراء تا تاریخ 
96/7/18 به انضمام روزانه مبلغ 248516 ریال خســارت تاخیر تا یوم الوصول و 
نیم عشر اجرایی متعلقه علیه شما مبادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی 
به کاسه 9700332 در این اداره تشکیل و در جریان اقدام است. چون شما طبق 
گزارش مامور اباغ در آدرس تعیین شده در اجراییه شناسایی نشده اید و بستانکار 
نمی تواند شــما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست؛  لذا باستناد ماده 
18 آئین نامه اجراء و بنا به تقاضای بستانکار وارده به شماره 7930-97/10/5 مفاد 
اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار کیهان آگهی می شود، چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب 
می شــود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه 
شــما تعقیب و حداکثر ظرف 2 ماه پس از قطعیت ارزیابی؛ مورد وثیقه به مزایده 
گذارده خواهد شــد و بــه جز آگهی مزایده- مورد وثیقه- آگهی دیگری منتشــر 

نخواهد شد. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
م الف۵42 منصوری

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای امیرحسین جروند با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
72 همدان مدعی اســت که سند مالکیت سه دانگ  خانه پاک 18/1415 واقع در 
حومه دو همدان ذیل ثبت 44230 صفحه 115 دفتر 147 ســابقه ثبت دارد و نزد 
کســی در بیع شرط هست به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا به استناد تبصره 
الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدینوســیله آگهی می شــود تا هر کسی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
طی مدت 10 روز به اداره ثبت اســناد و اماک مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء  مدت 
واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت 

ارائه نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
توضیح: پاک مورد ثبت )مذکور( برابر ســند رهنی شــماره 184007 تنظیمی 

دفترخانه 5 همدان در رهن بانک ملی می باشد.
موسی حنیفه- رئیس ثبت اسناد و اماک 
شهرستان همدان- ناحیه دو م الف3849

75/6/29

مزایده
به موجب پرونده کاســه 960166 اجرایی شعبه اول حقوقی کنگان آقای اکبر صفایی فرزند جعفر 
محکوم اســت به پرداخت 70 ســکه بهار آزادی و مبلغ 120/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
حق خانم نادیه کنگانی فرزند رستم و مبلغ 35/000/000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق 
دولت و با توجه به اینکه نامبرده از پرداخت محکوم به امتناع نموده و از طرفی پاک ثبتی به شماره 
پاک 3/19613 به آدرس بلوار امام، خ اختر، فرعی 11، زمین ســوم ســمت راست، به شماره ثبت 
57046 به صورت یک واحد از آپارتمان دو طبقه ســازه بتنی، ســال ساخت 91 با امتیاز آب و برق، 
ســقف تیرچه بلوک، نمای سنگ به مســاحت 148/31 مترمربع از قرار هر مترمربع 18/000/000 
ریال که جمعا 2/669/580/000 ریال برآورد گردیده اســت، که به مبلغهای 400/000/000 ریال 
و 287/000/000 ریال در رهن بانک مســکن می باشــد. این دادگاه قصد دارد از طریق مزایده و از 
محل فروش ملک فوق الذکر محکوم بــه را پرداخت نماید. مزایده در مرحله دوم بوده و با بااترین 
قیمت پیشــنهادی موافقت می گردد. تاریخ انجام مزایده روز سه شــنبه 97/11/15 ساعت 10 صبح 
در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگســتری کنگان می باشد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از انجام 
مزایده در این دادگاه حاضر و با هماهنگی نســبت به بازدید از ملک مورد نظر اقدام نمایند. پرداخت 

قیمت ملک و انتقال آن به خریدار وفق مقررات خواهد بود. 
دادرس اجرای احکام مدنی
م الف543 دادگستری کنگان

)اباغ دادنامه تعزیرات حکومتی(
براســاس دادنامه شــماره 139700233001000138 مورخه 
97/9/6 شــعبه چهارم تجدیدنظر ویژه رســیدگی به تخلفات 
قاچــاق کاا و ارز ســازمان تعزیرات حکومتــی آقای دیاکو 
اســام پناه فرزند محمــد محکوم به پرداخت مبلغ دویســت 
میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ضبط اقام مکشوفه 
و خودروی حمــل کاای قاچاق گردیده اند کــه مفاد دادنامه 

قطعی طی این آگهی به محکوم علیه اباغ می گردد.
)شعبه چهارم ویژه قاچاق کاا و ارز 
تعزیرات حکومتی همدان - محمدی(

سیدروح ا... موسوی - روابط عمومی 
تعزیرات حکومتی استان همدان

آگهی حصر وراثت
بانو نگار شــهرت هادی نیا نام پــدر عباس بشناســنامه 1940477786 صادره از 
ماهشــهر درخواستی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که فرزند مرحومه بهاره شــهرت کرم نیاء  بشناســنامه 19 صادره ماهشهر در تاریخ 
97/10/6 در ماهشــهر اقامتــگاه فوت ورثــه اش عبارتنــد از: 1- متقاضی نیلوفر 
 هادی نیــا فرزند عباس به ش ش 1940640164 صادره از ماهشــهر دختر متوفی 
2- نگار هادی نیا فرزند عباس به ش ش 1940477786 صادره از ماهشــهر دختر 
متوفــی 3- امیرعلی هادی نیــا فرزند عباس بــه ش ش 7060145729 صادره از 
ماهشــهر پسر متوفی 4- حسین علی کرم نیا فرزند عباس به ش ش 4صادره از بدره 

پدر متوفی و اغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف 
یــک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختاف بندر امام خمینی 
وحید خندانی

1057/97ح ش

به موجب پرونده اجرائی کاســه 9400062 مورد وثیقه اول: ششــدانگ یك قطعه 
زمین بمســاحت 30000 متر مربع پاک 130 فرعی از 133 اصلی مفروز و مجزا شده از 
62 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 همدان با حدود و مشخصات شرقاً بطول 200 
متر درب و دیواریســت به راه اختصاصی. جنوباً بطول 150 متر دیوار به باقیمانده پاک 
133/62. غرباً بطول 200 متر دیوار به باقیمانده پاک مرقوم. شمااً بطول 150 متر دیوار 
به زمین بایر باقیمانده پاک 133/62 که ذیل ثبت 6937 با شماره سند مالکیت 11591 
بنام شرکت ره گستر قهاوند ثبت و سند مالکیت صادر شده است و برابر گزارش کارشناس 
رســمی دادگستری به مبلغ 13/200/000/000 ریال ارزیابی شده است ملك فوق شامل 
ششدانگ یك واحد تولید آسفالت با مساحت عرصه 30000 متر مربع می باشد. مساحت 
تقریبی اعیانی های احداثی در ملك شامل ساختمان اداری در دو طبقه به مساحت 430 
متر مربع، اپراتور سنگ شکن در 4 طبقه به مساحت 175 متر مربع، ساختمان آزمایشگاه 
و کنترل کیفیت در یك طبقه به مســاحت 225 متر مربع، دفتر باسکول به مساحت 65 
متر مربع، اتاق های پست برق و گاز و ژنراتور به مساحت 160 متر مربع، حدود 500 متر 
دیوارکشی در سه طرف ملك و محوطه سازی بصورت شوسه، حوضچه بتنی ته نشینی گل 
و ای به مســاحت 560 متر مربع و به عمق 0 تا 3 متر، اســتخر ذخیره قیر و حوضچه 
تخلیه و ذوب اولیه قیر با حجم تقریبی 2800 متر مکعب، منبع زیرزمینی 20000 لیتری 
آب، منبع گازوئیل 12000 لیتری، فنداســیون اصلی کارخانه آسفالت و فنداسیون اصلی 
ســنگ شــکن با دیوار حائل به ارتفاع تقریبی 8 متر، حفاری چاه آب می باشد. به نشانی: 
قهاوند جاده یکله به جیحون آباد. مورد وثیقه دوم: ششدانگ یك قطعه زمین پاک شماره 
یکصد و چهل و ســه فرعی از یکصد و سیزده اصلی واقع در ناحیه حومه بخش دو همدان 

به مساحت )200( دویست متر مربع.
با حدود و مشخصات: شمااً: پی به پی بطول )20( بیست متر به شماره شصت و پنج 
فرعی، شرقاً: پی است بطول )10( ده متر به کوچه به عرض هشت متر، جنوباً: پی به پی 
بطول )20( بیست متر به شــماره شصت وهفت فرعی، غرباً: پی است بطول )10( ده متر 

به خیابان به عرض دوازده متر

مشخصات منضمات ملك:
مشــخصات مالکیت: مالکیت محمدعلی فعله گری فرزند فضلعلی شماره شناسنامه 4 
تاریخ تولد 1335 صادره از کبودرآهنگ دارای شــماره ملی 4032141886 با جزء سهم 
6 از کل ســهم 6 بعنوان مالك ششــدانگ عرصه و اعیان، متن سهم: ششدانگ عرصه و 
اعیان، با شماره مســتند مالکیت 181058 تاریخ 1374/11/10 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 5 شــهر همدان، موضوع سند مالکیت المثنی به شماره چاپی 739561 سری ب 
سال 91 که در صفحه 364 دفتر اماک جلد 90 ذیل شماره 37389 ثبت گردیده است. 
ملك مزبور بصورت یکبابخانه مســکونی دارای عرصه 200 متر مربع و اعیانی در 3 طبقه 

بمســاحت 360 متر مربع با اسکلت فلزی و ســقف طاق ضربی با قدمت 21 سال دارای 
امتیازات شــهری است به نشــانی همدان بلوار شاهد، خ حکما، 12 متری دانش، که برابر 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب به مبلغ 3/900/000/000 ریال ارزیابی شده 
است. ملك مزبور تا مورخ 1402/10/30 دارای بیمه آتش سوزی می باشد مورد وثیقه سوم 
ششدانگ یك قطعه خانه نوع ملك طلق به پاک ثبتی 6201 فرعی از 1 اصلی، مفروز و 
مجزا شده از 33 فرعی از اصلی مذکور، واقع در حومه بخش سه حوزه ثبت ملك همدان 
ناحیه یك به مساحت 180 متر مربع متن ملك شماره شش هزار و دویست و یك فرعی 
از یك اصلی مفروز و مجزی شــده از شــماره سی و سه فرعی واقع در ناحیه حومه بخش 
سه بخش ســه حوزه ثبتی همدان استان همدان به مساحت )180( یکصد و هشتاد متر 
مربــع، توضیحات ملك به حدود: شــمااً: درب و دیوار بطول )10/00( ده متر به معبری 
است به عرض ده متر شرقاً: دیوار بدیوار بطول )18/00( هجده متر به شماره شش هزار و 
دویســت فرعی جنوباً: دیوار بدیوار بطول )10/00( ده متر به شماره شش هزار و دویست 
و چهار فرعی غرباً: دیوار بدیوار بطول )18/00( هجده متر به شماره شش هزار و دویست 
و دو فرعی مشــخصات مالکیت: احمد/ محمدی فرزند رضا شماره شناسنامه 457 تاریخ 
تولد 1333 صادره از همدان دارای شــماره ملی 3873232901 با جزء ســهم 6 از کل 
ســهم 6 بعنوان مالك شــش دانگ عرصه و اعیان متن سهم: ششــدانگ عرصه و اعیان، 
موضوع ســند مالکیت المثنی بشماره چاپی 743797 ســری ب سال 91 که در صفحه 
125 دفتر اماک جلد 64 ذیل شــماره 16532 ثبت گردیده که برابر گزارش کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 9/000/000/000 ریال ارزیابی شده است ملك مزبور تا مورخ 
1402/10/30 دارای بیمه آتش سوزی می باشد. به نشانی همدان خ هنرستان؛ ک توحید، 
ک شهید راهدار، پ 54. ملك مزبور شامل یکباب ساختمان 1/5 طبقه مسکونی با قدمت 
حدوداً 35 سال با نمای سنگ، طبقه همکف دو خوابه حدوداً 120 متر مربع و طبقه اول 
2 خوابه با مســاحت تراس حدوداً 130 متر مربع می باشــد دارای امتیازات شهری است. 
کل اعیانی با احتساب خرپشته 265 متر مربع می باشد. مورد وثیقه چهارم: ششدانگ یك 
قطعه زمین پاک ثبتی 12570 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزا شــده از 422 فرعی از 
اصلی مزبور واقع در حومه بخش یك ناحیه 99 همدان بمســاحت 285/05 متر مربع با 
حدود و مشــخصات شمااً پی بدیوار بطول 9/95 متر به شماره 9797 فرعی: شرقاً پی به 
پی بطول 29/50 متر به شــماره 12569 فرعی جنوباً پی اســت بطول 10 متر به خیابان 
به عرض 18 متر غرباً: در دو قســمت، اول پی به پی بطول 27/30 متر به شماره 12571 
فرعی دوم پی به پی بطول 1/10 متر به شماره 9794 فرعی که ذیل ثبت 29582 صفحه 
130 دفتر 139 بنام آقای رضا محبیان ثبت و ســند مالکیت صادر شــده است به نشانی: 
همدان، شهرک امیرکبیر، 18 متری معراج، جنب مجتمع مسکونی آرمان که برابر گزارش 
کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ 8/126/250/000 ریال ارزیابی شده و شامل یك 
ساختمان مسکونی با عرصه 285/05 متر مربع و 320 متر مربع اعیانی در 2 طبقه و 40 

متر مربع انباری در زیر زمین می باشد.
و با موقعیت شــمالی دارای امتیازات شــهری اســت. مورد وثیقه پنجــم: »ارزیابی 
ماشین آات و تاسیســات کارخانه آسفالت ره گستر همدان« به آدرس قهاوند، جاده یکله 

به جیحون آباد
1- تاسیســات مربوط به تولید شن و ماســه: به ظرفیت 300 تن در ساعت و ساخت 
شرکت صنعتی همدان ماشین در زمان بازدید چند قلم اصلی در محل نبود و با عنایت به 

عدم سرویس و تعمیر، امکان بهره برداری وجود نداشت.
- سیلوی فلزی به ظرفیت 45 تن

- سنگ شــکن فکی)در حال حاضر در محل موجود نیســت و فقط الکتروموتور 110 
کیلووات در محل می باشد.(

- سنگ شــکن کوبیت 3 دســتگاه)در حال حاضــر در محل موجود نیســت و فقط 
الکتروموتورهای 55 کیلووات در محل می باشد.(

- فیدر لرزاننده
- نوار نقاله با عرض 80 سانتی متری زیر فك

- نوار نقاله با عرض 80 سانتی متری انتقال دهنده زیر فك به سرند
- سرند یك طبقه

- نوار نقاله حمل خاک با عرض 80 سانتی متر
- نوار نقاله حمل مصالح از زیر سرند یك طبقه با عرض 80 سانتی متر

- نوار نقاله 80 سانتی متر در زیر کوبیت ها
- نوار نقاله 80 سانتی متر انتقالی به سرند سه طبقه

- سرند سه طبقه)2 دستگاه(
- نوار نقاله انتقال محصوات)4 عدد(

- ماسه ساز ماشین رول
- نوار نقاله ماسه ساز با عرض 60 سانتی متر

- نوار نقاله با عرض 60 سانتی متر و طول 18 متر)بدون برخی از قطعات(
- سرند 3 طبقه بدون توری

- تاسیسات و تابلوهای برق و مدار فرمان و کابلهای ارتباطی دستگاه ها
- شاسی فلزی تجهیزات سنگ شکن

جمعا به مقدار 1/900/000/000 ریال
2- ماشین آات مربوط به تولید آسفالت:

به ظرفیت 160 تن شامل:
- چهار مخزن 15 تنی و دریچه های تخلیه پنوماتیکی با نقاله
- نوار نقاله زیر مخازن با طول 12 متر و عرض 60 سانتی متر

- نوار نقاله تغذیه مصالح با طول 11 متر و عرض 60 سانتی متر

- خشك کن از لوله فوادی به طول 8 متر با کلیه متعلقات
- مشعل خشك کن

- باابر قاشقی فیلد گرم به ارتفاع 15 متر
- باابر قاشقی مصالح به ارتفاع 15 متر

- سرند لرزاننده سه طبقه مصالح
- دو دستگاه هلیس انتقال فیلر

- سیلوی مصالح گرم با ظرفیت 10 مترمکعب، چهار دستگاه
- سیلوی ذخیره فیلر به ظرفیت 3 مترمکعب

- سیستم غبارگیر
- میکسر با متعلقات

- دستگاه توزین دیجیتالی مصالح گرم و توزین دیجیتالی فیلر
- دستگاه توزیع و تزریق قیر با ظرفیت 250 لیتر

- برج کارخانه متشکل از پله ها و پلت  فرم ها
- سیلوی ذخیره آسفالت 20 تنی

- فیلتر آبی
- فاسك ذخیره قیر با ظرفیت 5000 متر

- کوره روغن داغ با ظرفیت 300000 کیلوکالری.
- کمپرسور هوا با ظرفیت 2500 لیتر

- تابلوهای برق و مدار فرمان و کابل های مربوطه
جمعا به ارزش 6/290/000/000 ریال 

3- تجهیزات و تأسیســات و لوله کشــی ها شــامل: مخزن تخلیه قیر، لوله دوجداره، 
تجهیــزات قبــل از مخــزن زیرزمینی و لوله هــای انتقال دهنــده قیر جمعــا به ارزش 

210.000.000 ریال
4- تأسیسات آب شامل: چاه، پمپ، مخزن آب، لوله کشی های محوطه داخلی کارخانه 

جمعا به ارزش 110.000.000 ریال
5- تجهیزات و تأسیســات برق فشــار متوسط شامل: یك دســتگاه ترانسفورماتور با 
ظرفیت 1250 کیلووات آمپر، دو دستگاه کلید قدرت، یك دستگاه سکسیونر، سلول لوازم 

اندازه گیری و کابلها و متعلقات مربوطه جمعا به ارزش 1.530.000.000 ریال
6- تجهیزات و تأسیسات برق فشار ضعیف شامل تابلو برق توزیع به همراه خروجی ها 
و همچنین تابلو بانك خازنی و کابل های مربوطه و نیز ســه دســتگاه پایه روشنایی معابر 
)هر پایه با 8 عدد پروژکتور( و سیستم دوربین مداربسته با 4 عدد دوربین دید در شب و 

متعلقات جمعا به ارزش 935.000.000 ریال
7- دو دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 440 کیلوولت آمپر به انضمام تابلو کنترل جمعا 

به ارزش 2.120.000.000 ریال

8- تأسیســات لوله کشی گاز شــهری داخل  محوطه کارخانه به انضمام رگاتورها و 
شیرآات مربوطه جمعا به ارزش 330.000.000 ریال

9- مخازن ذخیره سوخت گازوئیل و لوله کشی مربوطه جمعا به ارزش 40.000.000 
ریال

10- باســکول با ظرفیت 60 تن به صورت تمام اتوماتیك دیجیتالی با کف بتنی 16 
متری به ارزش 300.000.000 ریال

11- یــك دســتگاه لودر F90L ســالم و مدل ســاخت 2008 میــادی به ارزش 
3.130.000.000 ریال

12- تجهیزات و لوازم آزمایشــگاه شــامل: انواع جك، آون، پرس، بن ماری، دســتگاه 
تســت قطعات، دســتگاه آزمایش قیر، ترازوها، میــز کار، کامپیوتــر و... جمعا به ارزش 

160.000.000 ریال
13- حق اامتیاز انشعاب برق با قدرت 900 کیلووات جمعا به ارزش 1.350.000.000 

ریال
14- حق اامتیاز انشعاب گاز شهری با ظرفیت 2500 مترمکعب در ساعت فشار اولیه 

250 و ثانویه 60 پوند به ارزش 1.000.000.000 ریال
نتیجه:  با عنایت به مبالغ ذکر شــده جمع کل ارزش تأسیسات و تجهیزات موجود در 
کارخانــه مذکور 19.405.000.000 ریال )نوزده میلیارد و چهارصد و پنج میلیون ریال( 

تمام تعیین و برآورد می گردد.
طبق سند رهنی شماره 8932- 1389/2/9 دفترخانه 30 همدان در رهن بانك ملت 
همدان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبالغ فوق الذکر ارزیابی شده که برابر 
گزارش کارشناسان منتخب در تصرف راهنین می باشند، پاک های فوق از ساعت 9 الی 
12 روز سه شنبه مورخ 97/11/16 در اداره اجرای اسناد رسمی واقع در بلوار سعیدیه باا، 
نبش بلوار غنی زادیان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبالغ فوق الذکر شروع 
و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیــز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد.                                                   تاریخ انتشار: 97/10/24

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مورد رهن کاسه ۹۴۰۰۰6۲

جال حدادی
م  الف ۳8۵2 رئیس اداره ثبت اسناد رسمی همدان

رئیس شعبه دو شورای حل اختاف کنگان 544م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد بیهوش دارای شناســنامه شــماره 279 به شــرح دادخواست به کاسه 
97/549 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زینب نوروزی به شناسنامه 25 در تاریخ 96/9/12 اقامتگاه  دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آقای حســین بیهوش به شــماره 
ملی 3560084598، 2-آقای عبداله بیهوش به شماره ملی 3569496864،  3- آقای 
محمد بیهوش به شماره ملی 3569942864 پسران متوفی 4- خانم مریم بیهوش به 
 شــماره ملی 3560128498، 5- خانم فاطمه بیهوش به شماره ملی 3569726665، 

6- خانم ســلیمه بیهوش به شــماره ملی 3560000513، 7- خانم زهرا بیهوش به 
شماره ملی 3569413421، دختران متوفی.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در سه نوبت پی درپی و ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف ســه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر 

خواهد شد.

بانو نگار شــهرت هادی نیا نام پدر عباس به شناسنامه 1940477786 صادره 
از ماهشــهر درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که فرزند مرحوم عباس شــهرت هادی نیا به شناسنامه 368 صادره بدره 
در تاریــخ 97/10/6 در اقامتگاه فوت ورثــه اش عبارتند از 1- متقاضی نیلوفر 
 هادی نیا فرزند عباس به ش.ش 1940640164 صادره از ماهشهر دختر متوفی 
2- نــگار هادی نیا فرزند عباس به ش.ش 1940477786 صادره از ماهشــهر 
دختــر متوفی 3- امیرعلی هادی نیا فرزند عبــاس به ش.ش 7060145729 
صــادره از ماهشــهر پســر متوفــی 4- علی عبــاس هادی نیــا بــه ش.ملی 
5349891596 بــه تاریخ تولد 1318/2/6 صادره از بدره پدر متوفی وا غیر. 
اینك با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد ازتاریخ نشر آگهی 
ظــرف یك 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.

1056/97 ح شآگهی حصر وراثت

قاضی شعبه شورای حل اختاف 
بندر امام خمینی)ره(



مدیرعامل واگن پارس اراک گفت: شرکت 
واگن پارس اراک با انعقاد تفاهم نامه با یک 
شرکت چینی؛ تامین 376 دستگاه متروی 

تهران را بر عهده گرفت. 
محمدرضا مختاری افزود: بر اساس مذاکرات 
فشرده در چند ماه اخیر بین واگن پارس و طرف 
چینی، توافقی در قالب کنسرسیوم مشترک جهت 
تامین و ساخت 376 دستگاه واگن مترو به همراه 

انتقال تکنولوژی مورد تاکید قرار گرفت.
وی اضافــه کرد: پیشــنهاد تولید واگن ها به 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران 

ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.
وی ادامــه داد: بر اســاس تفاهم نامه اصلی 
بین کنسرسیوم مشــترک واگن پارس اراک، 
طرف چینی و راه آهن شــهری تهران و حومه 

به امضا رسید.
مدیرعامل واگن پارس افزود: مطابق قرارداد؛ 
انتقال فناوری، برای نخســتین بار در ایران و در 
کارخانه واگن پارس و نیز عاوه بر ساخت و بدنه 
کامل و مونتاژ نهایــی واگن مترو، فریم بوژی با 
تکنولوژی روز دنیا به طور کامل ساخته می شود.

مختــاری تصریح کــرد: بهــای واگن های 
پیشنهادی با مشــخصات فنی مورد تایید مترو 
تهران و با بهره گیری از برخی سازندگان اروپایی 
نســبت به قیمت واگن هــای قراردادهای قبلی، 

کاهش قابل ماحظه ای دارد.
به گفته مدیرعامل واگن پارس، نخستین قطار، 
15 ماه بعد از اجرایی شدن قرارداد، تحویل و پس 
از آن ماهیانه دو یا ســه قطار به ناوگان تحویلی 

افزوده می شود.

صفحه 7
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کوتاهازشهرستانها

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشــگری خوزستان نسبت به خطر 
رانــش در دیواره غربی ســازه های آبی 

شوشتر هشدار داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری این استان گفت: احتمال رانش 
دیواره غربی  سازه های آبی تاریخی شوشتر باید از 
سوی دستگاه های مرتبط مورد توجه قرار بگیرد.

سید حکمت اه موســوی گفت: سازه های 
آبی تاریخی شوشتر در معرض خطر قرار دارد.

دبیر شورای گردشگری اســتان افزود: در 
صورتی که دیواره غربی سازه های آبی شوشتر 
ریزش کند آثار و تبعات این حادثه قطعا موقعیت 
تاریخی و تمدنی ایران اســامی را خدشه دار 
می کند و این خطر بالقوه در حال حاضر متوجه 

صنعت گردشگری است.
موســوی شوشــتر را یکی از مقاصد مهم 
گردشگران خارجی به خصوص اروپایی ها دانست 
و تاکید کرد: نگرانی ها در این حوزه جدی بوده 
و باید قبل از اینکه این گنجینه آســیب جدی 

ببیند فکری به حال آن شود.
مدیر پایگاه تاریخی شوشتر و معاون اداره کل 
میراث فرهنگی خوزستان نیز در این خصوص 

یادآور شــد: دیواره غربی محوطه آسیاب های 
شوشتر در شاخه گرگر از رودخانه کارون قرار 
دارد و این مجموعه به همراه بخشی از نهر گرگر 
که از جمله آثار سیزده گانه نظام آبی تاریخی 
شوشتر هستند به ثبت میراث جهانی رسیده اند 
ولی با این وجود چند سالی است که زنگ خطر 

در این مجموعه به صدا درآمده است.
محمدحســین ارســطو زاده تصریح کرد: 
آنچه کنوانســیون های بین المللی بر روی آن 
تاکید دارند امنیت و ســامت جانی انسان ها 
و گردشگران در هنگام بازدید از مجموعه های 
تاریخی است و از آنجایی که هر لحظه ممکن 
است این ریزش اتفاق بیفتد نیاز است تا اقدامات 

و تعهداتی که ایجاد شده اجرایی شوند.
وی افــزود: دیــواره غربــی در حال حاضر 
1/5سانتیمتر به حرکت درآمده و جابه جا شده 
اســت و روی این دیوار بناهای مسکونی وجود 
دارد کــه اغلب آنها از خطری که آنها را تهدید 

می کند مطلع هستند. 
وی افزود: در صــورت ریزش این دیوار بی 
شک  بخش عمده آسیاب ها نابود می شوند و به 
این دلیل بخــش عمده ای از مجموعه تخریب 

می شود.

جشن آزادی 18 نفر از محکومان مالی از 
زندان های استان اردبیل برگزار شد.

معاون رئیس کل دادگستری و نایب رئیس  هیئت 
امنای ستاد دیه استان اردبیل گفت: محکومیت مالی 

این افراد 50 میلیارد ریال بود.
یوسف خدادادی افزود: امسال در مجموع 205 
محکوم مالی با مبلغ محکومیت 650 میلیارد ریال 
از زندان های اســتان آزاد شــده اند که از این مبلغ 
حدود 250 میلیارد ریال با گذشت شاکیان فراهم 
شده و مابقی با کمک های ستاد دیه استان، مرکز و 

نیز کمک خیرین فراهم شده است.
او همچنین از آزادی 44 نفر از محکومان مالی 
بــا کمک یکی از خیرین که حدود 3 میلیارد ریال 

به ستاد دیه استان کمک کرد، خبر داد.
وی اظهار داشــت: تعدادی از شــهروندانی که 
عزیــزان خود را از دســت می دهند به جای صرف 
هزینه زاید و اضافی در مراسم، این هزینه ها را برای 
کمک به زندانیان به ستاد دیه استان اهدا می کنند 

که این فرهنگ ارزشمندی است.
حدود 700 نفر محکوم مالی در زندان های استان 
وجود دارند، گفت: این افراد مجرم نبوده بلکه بر اثر 
اتفاق و بد حادثه در زندان گرفتار شده و چشم انتظار 

کمک و مساعدت شهروندان و خیرین می باشند.

پارس آباد مغان- خبرنگارکیهان:
فرمانده مرزبانی جمهوری اسامی ایران گفت: 
در زمان حاضر هیچ گونه مشکلی در طول مرزهای 
دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان وجود ندارد 

و امنیت پایدار در این مرزها حاکم است. 
 سرتیپ ‘قاسم رضایی’ در جریان سفر به پارس آباد 
مغان به خبرنگاران افزود: 756 کیلومتر مرز مشترک 
آبی و خاکی بین ایران و آذربایجان وجود دارد که این 
مرزها به لحاظ همکاری ها و روابط خوب از امن ترین 

مرزهای کشور است.
وی با اشاره به روابط خوب مرزبانان دو کشور اظهار 
داشــت: در سایه این روابط و همکاری های مطلوب ، 
مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان به مرزهای دوستی 

تبدیل شده است.
او بــا تاکید بر حفظ امنیت و ارتقای آن در طول 
نوار مرزی مشــترک ، ادامه داد: ایــران و جمهوری 
آذربایجان دارای عایق و اشــتراکات فراوانی هستند 
و ایــن در ایجاد و حفظ امنیت مرزها و تحکیم روابط 

مرزی تاثیر زیادی دارد.
رضایی از برگزاری اجــاس فرماندهان مرزبانی 
دوکشــور دیروز در بیله سوار خبر داد و گفت: در این 
نشســت همه فرماندهان مرزبانی میدانی دو کشــور 

حضورداشتند.
وی اضافه کرد: بر اساس پروتکل و توافق فرماندهان 
مرزبانی دو کشور، برای اولین بار آیین لحظه تحویل 
ســال نو با حضور مرزبانان دو کشور در یکی از نقاط 
صفر مرزی ایران و آذربایجان برگزار می شود که چنین 
مراسمی می تواند در تعمیق روابط دو کشور و ارتقای 

امنیت مرزها تاثیرگذار باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل 
در بار ه برخی اخبار منتشــره در فضای مجازی 
گفت: امامزاده ای به نام پدر یکی از نمایندگان 
مجلس نداریم و این بنا صرفا یک آرامگاه است. 
حجت ااسام اکبر قیامی افزود: مرحوم میرعزیز 
میرزاده، سید صاحب کرامت و مورد احترامی بوده که 
در ســال 1375 دارفانی را وداع گفته اســت و بعد از 
فوتش مطابق وصیت آرامگاهی برای وی توسط خود 

مردم احداث شده بود.
وی اظهار کرد: ساخت ضریح و استراحتگاه مجاور 
ایــن آرامگاه نیز به همت خود مردم با هدف عمل به 
وصیت وی انجام شــده و اداره اوقاف در ســاخت آن 

هیچ نقشی ندارد.
قیامی افزود: ســاخت آرامگاه مطابق وصیت این 
سید انجام شــده و در ســردر آن نوشته شده است 
»مقبره سید جلیل القدر مرحوم میرعزیز« که بیانگر 
این موضوع اســت که این بنا به هیچ عنوان امامزاده 
نیست و در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه نیز 

به عنوان آرامگاه ثبت شده است.
وی تصریــح کرد: با توجه به اینکه نظر مراجع در 
سیادت فرد،  اشتهار است و کافی است مومنان نسبت 
به سید بودن فرد نظر مثبت داشته باشند؛ نذورات مردم 
به آرامگاه این سید نیز به پاس احترام به سید بزرگوار 

بوده و هیچ عایداتی متوجه اداره کل اوقاف نیست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اظهار کرد: 
تمامی بقاع متبرکه در سامانه جامع ثبت شده است و 
به این معنی نظارت جامع بر موقوفات و بقاع متبرکه 
است و اداره کل اوقاف با هرگونه مصادیق امامزاده سازی 

برخورد می کند.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اردبیل از اختصــاص 100 میلیارد ریال برای 
احداث شــهرک گلخانه ای در شمال استان 

خبر داد.
خلیل نیکشاد در مراسم تجلیل ازتولیدکنندگان 
برتر کشاورزی استان اردبیل افزود: با حمایت های 
استاندار و با اعتبار اختصاص یافته از محل اعتبارات 
استانی شــهرک گلخانه ای در زمینی به مساحت 

200 هکتار احداث می شود.
وی گفت: با بهره برداری از این شهرک گلخانه ای 
200 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی 
شده و بیش از 280 هزار تن به تولیدات کشاورزی 

استان اضافه خواهد شد.

وی گفــت: ســاانه 5/4 میلیون تــن انواع 
محصوات کشــاورزی در سطح استان تولید و به 

بازار عرضه می شود.
در این جلسه استاندار اردبیل نیز در سخنانی 
با اشــاره به لزوم توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی 
در استان گفت: توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی 
در اســتان در گرو همکاری تمــام حوزه ها اعم از 

دستگاه های اجرایی و بانک ها است.
اکبر بهنامجو افزود: بخش کشاورزی مهم ترین 
بخشــی اســت که در دوره تحریم ها می تواند در 
کاهش وابســتگی غذایی کشور نقش اساسی ایفا 

نماید.
در این مراســم از 22 نفر از تولیدکنندگان و 
بهره برداران برتر بخش کشاورزی استان تجلیل شد.

واحدهای فناور قائن 
توسعه می یابد

قائن- خبرنگار کیهان:
با اختصاص اعتبار ریالی تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 

54 واحد و هسته فناور قائن توسعه می یابد.
رئیس مرکز رشد فناور قائن در حاشیه بازدید سورنا ستاری معاون 
رئیس جمهوری از 54 هسته و واحد فناور قائن گفت:  واحدهای فناور 
قائن در حوزه های آی تی، معدن، کشاورزی و مکانیک فعالیت دارند.
ســهیل وثوقی، در گزارشــی به ســتاری کمبود فضا، امکانات 
آزمایشــگاهی و کارگاهی و تسهیات فناوران را از جمله مهم ترین 
مشکات مرکز رشد قائن برشمرد و افزود: شهرستان قائنات با 54 واحد 
فناور رتبه ای بااتر از برخی استان ها در زمینه فراوانی شرکت ها دارد.
اســماعیل قادری فر رئیس مرکز توســعه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز در جریان بازدید از 
مرکز رشد قائن، شهرستان قائنات را قطب بین المللی تولید زرشک 
و زعفران دانست و گفت: با توافق استاندار خراسان جنوبی تجهیز و 
نوسازی فضای یک هزار مترمربعی به مرکز رشد واحدهای فناور قائن 
افزوده می شــود که برای این منظور اعتباری بالغ بر 800 میلیون تا 
یک میلیارد تومان اختصاص داده شــده است و عملیات اجرایی آن 

به زودی آغاز می شود.
ســتاری در ادامه بازدیــد از واحدهای فنــاور قائن خط تولید 
اکسترکت زعفران شرکت تروند زعفران قائن را افتتاح و جلوگیری از 
خام فروشی زعفران را از اولویت های این معاونت برشمرد و افزود: در 
حالی که ترنول صادرات زعفران در جهان 9 میلیارد دار است سهم 

ایران به سختی به 500 میلیون دار می رسد.

انتقاد استاندار آذربایجان شرقی
 از روند مهاجرت ها در این استان 

تبریز- خبرنگار کیهان:
استاندار آذربایجان شرقی از روند مهاجرت استانی انتقاد کرد 

و نسبت به پیری جمعیت بومی، هشدار داد.
محمدرضا پورمحمدی گفت: پیری در آذربایجان شــرقی با سرعت 
بیشتری اتفاق می افتد و این استان مهاجرفرست ترین استان کشور است.

استاندار در شورای ثبت وقایع آذربایجان شرقی افزود: مهاجرت نیروی 
کار آذربایجان شرقی به دیگر استانها، بسیار نگران کننده است. 

وی با هشــدار به این که احتمال بروز مشکات جدی در طول چند 
ســال آینده با توجه به روندهای کنونی وجود دارد، نرخ رشد جمعیتی 
در آذربایجان شــرقی را به طور جدی نگران کننده توصیف و تاکید کرد: 
سیاست های جمعیتی و نیز تنظیم خانواده، مشکل دارد و در یک شرایط 

عدم برنامه ریزی، جوان بودن جمعیت نیز، بحران محسوب می شود.
پورمحمــدی با تاکید بر وجود نگاه علمی به موضوعات و چالش ها و 
لــزوم رفع معضات با توجه به واقعیت وجودی آنها و شــرایط حاکم بر 
جامعه خواستار توجه جدی مسئولین به مباحث ازدواج سفید و خانه های 
مجردی شد و افزود: باید داده های موجود در این حوزه ها را در تحوات 

اجتماعی و برنامه ریزی ها به خوبی مورد توجه قرار داد.

 مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان 
گفت: این استان رتبه نخست پایین ترین سن 
ازدواج در کشور را به خود اختصاص داده به 
طوری که میانگین سن ازدواج در میان مردان 

آن 26 سال و زنان 21 سال است.
رضا راحــت دهمرده اظهار داشــت: میانگین 
کشــوری سن ازدواج در میان مردان 28 سال و در 

میان زنان 23/4 سال است.
وی بــا بیان اینکه کمترین نرخ ثبت طاق نیز 
به این اســتان اختصاص دارد، افزود: در حالی که 
میانگین نرخ ثبت طاق در کشور 2/3 در هزار است، 
سیستان و بلوچستان با 0/7 در هزار دارای کمترین 

نرخ ثبت طاق در کشور است.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: 
این اســتان از نظر جوان بودن نیز در کشور سرآمد 
اســت به طوری که 67 درصد جمعیت آن را افراد 

زیر 30 سال تشکیل می دهند.
دهمرده گفت: جمعیت سیستان و بلوچستان بر 
اساس آخرین آمارها 2 میلیون و 919 هزار و 802 
نفر است که بیشترین این جمعیت با 51/5 درصد 

در روستاها ساکن هستند.
وی با اشــاره به درصد جمعیت گروه های سنی 
نســبت به کل جمعیت گفت: کودکان و نوجوانان 
صفرتا 14 سال 38/3 درصد، جوانان 15 تا 29 سال 
28/4 درصد، میانساان 30 تا 64 سال 30/1 درصد 
و سالمندان 65 سال به باا 3/2 درصد جمعیت این 

استان را شامل می شوند.
سیســتان و بلوچستان از 2 حوزه سیستان در 
شمال استان شامل شهرستان های زابل، هیرمند، 
زهک، هامون و نیمروز و بلوچســتان در جنوب با 
شهرستان های خاش، ایرانشــهر، سراوان، سیب و 
سوران، مهرستان، دلگان، فنوج، قصرقند، نیکشهر، 

سرباز، چابهار و کنارک تشکیل شده است.

 ترمینال فرودگاه ایرانشهر به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اظهار داشت: پروژه 
ترمینال فرودگاه ایرانشهر شامل 2 هزار و 500 متر مربع ترمینال و 275 

متر مربع تاسیسات آن است.
رحمت اه مهابادی افزود: همچنین در این ترمینال 12 هزار متر مربع 

محوطه سازی انجام شده است.
وی ادامه داد: عملیات ساخت ترمینال ایرانشهر از شهریور سال 95 با 

اعتبار 490 میلیارد ریال آغاز شده بود.
مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: همچنین با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری ســاختمان پلیس فرودگاه ایرانشهر نیز 

کلنگ زنی می شود. 
مهابادی افزود: هم اینک هفته ای سه پرواز از تهران و جیرفت به فرودگاه 

ایرانشهر برقرار است.

برگزاری مسابقات قرآن کریم 
خانواده سپاه پاسداران در مشهد

 هشــتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خانواده 
سپاه پاسداران انقاب اسامی چهارشنبه شب در حرم مطهر 

حضرت امام رضا)ع( برگزار شد.
معاون تربیت و آموزش سازمان فرهنگی خانواده سپاه و مسئول 
ســتاد برگزاری این مسابقات گفت: 800 نفر از همسران و فرزندان 
پاســداران انقاب اسامی در هفت رشته تا روز جمعه با هم رقابت 

کردند.
محمدرضا رستمی رشته های این مسابقات را حفظ 10، 20 و 30 
جزء قرآن کریم، قرائت، ترتیل و مفاهیم سطح یک و دو ذکر کرد و 
افزود: نفرات برگزیده به مسابقات همسران نیروهای مسلح که سال 

آینده برگزار می شود راه پیدا می کنند. 
وی اظهار داشــت: در دوره مقدماتی این مسابقات 38 هزار نفر 

شرکت کردند که نسبت به دوره هفتم 23 درصد افزایش داشت.
جانشین مسئول سازمان فرهنگی خانواده سپاه پاسداران انقاب 
اسامی نیز در این مراسم گفت: 250 هزار نفر از اعضای خانواده های 
سپاه پاســداران انقاب اسامی در فعالیت های قرآنی شرکت دارند 
و با برنامه ریزی های انجام شــده سال آینده سالی رو به جلو در امور 

قرآنی این نهاد خواهد بود.
سردار ناصر دهقان افزود: به دنبال افزایش کمی و کیفی فعالیت 

های قرآنی در سپاه پاسداران انقاب اسامی هستیم.

راه اندازی موزه اسناد تاریخی
اردبیل- خبرنگارکیهان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اردبیل از راه اندازی موزه اسناد تاریخی در مدرسه 

جعفر اسامی خبر داد.
نادر فاحی گفت: با راه اندازی این موزه فرصت مناسب برای نمایش 

اسناد تاریخی استان فراهم می شود.
وی لزوم معرفی ویژگی های گردشگری استان را یادآور شد و افزود: 
جشنواره »زمستان بیدار« فرصتی برای جذب گردشگران خارجی است و 
مسئوان دستگاه های مرتبط می توانند با انعکاس رویدادها و توانمندی ها 

در افزایش سفر گردشگران خارجی نقش ایفا کنند.
بهره برداری از اتوماسیون بار

اصفهان - خبرنگارکیهان:  مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اتوماسیون بار در شهر اصفهان بعد 
از 20 سال بهره برداری شده است، اظهار کرد: این طرح با هزینه بیش از 

پنج میلیارد ریال اجرایی و توسعه آن نیز عملیاتی شده است.
عباس محبوبی ادامه داد: جلوگیری از قاچاق کاا و موادمخدر، نظارت 
بر حمل بار و ممانعت از بارگیری پرخطر و بیمه نامه و افزایش اطمینان 
خاطر شــهروندان از جمله مزایای بهره برداری  از اتوماسیون بار در شهر 

اصفهان است.
وی افــزود: برای تامین برق اضطراری پایانه کاوه نیز 6 میلیارد ریال 

هزینه شده و ژنراتور برق کاوه به بهره برداری رسیده است.
محبوبی از رتبه نخست سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 

در 6 ماه نخست سال جاری در کشور نیز خبر داد.
بسته حمایتی برای تاکسیرانان

* شــهردار اصفهان گفت: 7 هزار تاکســیران که در سال های اخیر 
تاکسیمتر خریداری کرده بودند، اعام کردند که با خرید تاکسیمترها به 

آنها اجحاف شده است.
قدرت اه نوروزی اعام کرد از این رو تصمیم گرفتیم در مرحله اول 
بسته حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود و در این راستا 14 هزار حلقه 
استیک، روغن موتور و فیلتر هوا به صورت رایگان با هزینه سه میلیارد 
و 400 میلیون تومان از ســوی شهرداری برای هفت هزار راننده تاکسی 

خریداری شده و در اختیار آنان قرار می گیرد.
کمبود معلم استثنایی

ساری- خبرنگارکیهان: رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
مازندران با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان مازندران به ویژه در 
شهرستان های ساری، چالوس، آمل و قائم شهر افزود: در هر کدام از این 
شهرستان ها حداقل به احداث  یک مدرسه با ظرفیت 60 تا یکصد نفر که 

دارای 10 کاس درس مختص دانش آموزان استثنایی باشد، نیاز است.
سیدحسین قاسمی گفت: معلمان و کادر توانبخش یکی از پیرترین 
قسمت های آموزش و پرورش است و با بازنشستگی 130 معلم در سال 
گذشته این نهاد را با کمبود 2 هزار و 700 ساعت نیروی انسانی مواجه 

کرده است.
وی افــزود: در حــال حاضر با جذب 2 ســاله نیروهای طرح دانش 
آموختگان رشته کار درمانی، گفتار درمانی و فیزیوتراپی مشکل در حوزه 

توانبخشی رفع شده است.
فعالیت آموزشگاه های جدید

تایباد- خبرنــگار کیهان: مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای 
خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال 52 آموزشگاه جدید فعالیت خود 

را در استان آغاز و برای 167 نفر شغل ایجاد شده است.
افشین رحیمی از مهارت آموزی  در 12 زندان استان خبر داد و گفت: 
از ابتدای امسال حدود 500 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی را فراگرفته اند 
که زندانیان در زمان حبس در کارگاه های فنی و حرفه ای زندان ورود آنان 

به بازار کار پس از ترخیص  باعث شده که آنان دیگر سراغ جرم نروند.
راه اندازی نیروگاه گازی

تبریز- خبرنگار کیهان: نیروگاه کوچک گازسوز 2 مگاواتی شهرک 
صنعتی مایان تبریز افتتاح شد. نیروگاه مزبور در 150 مترمربع مساحت 
و 700 هزار یورو ســرمایه گذاری ارزی و 15 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
ریالی ســاخته شــده و دارای پروانه ساخت 5 مگاواتی است. مرحله اول 
نیروگاه گازی مایان با 2 مگاوات به شبکه توزیع برق تبریز وصل شده است.

رونمایی از کتاب صوتی
همدان- خبرنگار کیهان: مراسم رونمایی از کتاب صوتی »پیغام 
ماهی ها« با حضورسردار گلعلی بابایی نویسنده متعهد انقابی در همدان 

برگزار شد.
نویسنده کتاب مذکور بیان کرد: این کتاب نقش سردار همدانی را به 
صورت برجسته در سوریه نشان داده است البته 90 درصد کتاب مربوط 

به خاطرات دفاع مقدس است و دو فصل آن از وقایع سوریه است.
سرتیپ گل علی بابایی گفت: کتاب به زبان عربی و انگلیسی ترجمه 

شده که عربی آن چاپ شده و انگلیسی آن در حال چاپ است.
وی همچنین از استقبال بی نظیر مردم بیروت از کتاب شهید همدانی 
خبر داد و تبیین کرد: عکس شــهید همدانی در منزل شهدای حزب اه 

دیده می شود که این موضوع تاثیر نهضت ترجمه را نشان می دهد.
احداث ساختمان های ظریفان

زنجان- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت  شهرک های صنعتی 
اســتان زنجان گفت: پیمانکار احداث ســاختمان های ناحیه کارگاهی 
ظریفان مشــخص گردیده و در ایام دهه فجر احداث این ســاختمان ها 

آغاز خواهد شد.
ایرج احمدی به بهره برداری از تصفیه خانه شهرک صنعتی شریف ابهر 
اشــاره کرد و افزود: این تصفیه خانه با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال 

احداث شده و با حضور مسئوان افتتاح می شود.
وی بهره برداری از شهرک صنعتی سلطانیه را از دیگر برنامه های این 
شرکت برشــمرد و تصریح کرد: آماده سازی این شهرک با اعتباری بالغ 
بر 80 میلیارد ریال به اتمام رســیده و در ایام دهه مبارک فجر واگذاری 

زمین به متقاضیان آغاز خواهد شد.
احمدی خاطرنشان ساخت: بهره برداری از ساختمان های آتش نشانی 
شهرک صنعتی افق ابهر و شهرک صنعتی انگوران، شبکه گاز توزیع شهرک 
انگوران، فیبر نوری شهرک صنعتی افق ابهر، فیبر نوری و مخابرات شهرک 
خدابنده، فیبر نوری و مخابرات شهرک صنعتی برق، الکترونیک و آی تی 
و ســاختمان  کسب و کار افق ابهر از دیگر برنامه های این شرکت در ایام 

دهه فجر امسال است.
افتتاح تاار مرکزی

رشت- خبرنگار کیهان: اســتاندار گیان از افتتاح  تاار مرکزی 
رشت تا پایان سال جاری خبر داد. 

مصطفی سااری اظهار داشت: برخی از پروژه های فرهنگی استان روند 
اجرایی آن طوانی شــده که تاار مرکزی رشت نمونه ای از این پروژه  ها 
است از این رو در تاشــیم با همه افزایی همه جانبه مدیران استان، این 
تاار که از مطالبات به حق مردم و جامعه هنری گیان اســت، تا پایان 

سال جاری به بهر ه برداری برسد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
 امام جمعه تبریز گفت: هر گونه افراط و 
تفریط در گزینش افراد برای اســتخدام در 

ادارات و سازمان ها مذموم است.
 حجت ااسام والمسلمین محمدعلی آل هاشم 
در جمع کارکنان هســته های گزینش آذربایجان 
شرقی، افزود: اینکه پرسش های بی ربط و حاشیه ای 
از افراد برای ورود به ادارات انجام شود به هیچ عنوان 
به صاح کشــور نیست و باید از هرگونه رفتارهای 
افراطی و البته تفریط در این خصوص به شــدت 

اجتناب کرد.
وی اظهار داشت: در اوایل انقاب در این زمینه 
دچــار افراط بودیم و در حال حاضر نیز در پاره ای 

 ســاخت و اجرای نیروگاه بادی 50 مگاواتی منطقه میل نادر 
سیستان در آیینی با حضور معاون وزیر نیرو، آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سه منطقه 
یا زون انرژی های نو و تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در گراغه، میل نادر 

و رامشار این استان مشخص شده است. 
تمام نواحی سیستان و بلوچستان برای استفاده از انرژی خورشیدی و 
منطقه فات سیستان برای استفاده از انرژی بادی از ظرفیت و توانمندی 

قابل توجهی در کشور برخوردار است. 
سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه فات سیستان بااترین ظرفیت 
اســتفاده از انرژی باد را داراســت، با توجه به نیاز هزاران مگاواتی انرژی 
الکتریکی 2 کشــور افغانستان و پاکستان، استان سیستان و بلوچستان 
می تواند با داشــتن ظرفیت های فراوان در انرژی نــو به ویژه انرژی باد 

تامین کننده نیاز این 2 کشور به انرژی باشد. 
بادهای مداوم و پرقدرت، ثابت بودن جهت وزش باد، نزدیکی به شبکه 
سراســری انتقال برق کشور، وجود جاده دسترسی به منطقه، زمین های 
بدون معارض و قابل واگذاری، زمین های صاف با زبری زیر ســه درصد، 
همجواری با کشورهای متقاضی برق، زمین های وسیع با قابلیت احداث 
بیش از 10 هزار  مگاوات نیروگاه و وزش تقریبا پیوســته باد در نیمی از 
فصل بهار و کل فصل تابســتان یعنی فصول پرمصرف برق از مهمترین 

ویژگی های مهم منطقه میل نادر سیستان است. 
 سیســتان بادخیزترین نقطه ایران اســت و ظرفیت تولید یک سوم 

نیاز برق کشور را دارد.
باد مشهورترین ویژگی اقلیمی منطقه سیستان در شمال سیستان 
و بلوچستان است. بادهای 120 روزه سیستان معروف ترین بادهای 
محلی ایران است. براساس تعریف این پژوهش این بادها از اواسط ماه 
می )اوایل خرداد ماه( تا اواسط ماه سپتامبر )اواخر شهریور( در منطقه 
وســیعی می وزند. وجود بادهای محلی در زابل امکان نصب نیروگاه 
بادی با توان تولید 20 هزار مگاوات برق یعنی معادل یک ســوم نیاز 

برق کشور را دارد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان 
گفت که اعتبارات سفر قبلی رئیس جمهور به این 
استان بیش از سقف مصوب و در حد 120 درصد 

اختصاص یافته است.
محمــد ولی روزبهان افزود: در ســفر ســال 93 
رئیس جمهور به اســتان گلستان بیش از 120 پروژه 
با اعتبــاری بالغ بر 630 میلیارد تومان مورد تصویب 

هیئت دولت قرار گرفت.
وی ابراز داشت: اعتباری بالغ بر 750 میلیارد تومان 
برای پروژه های مذکور تحقق پیدا کرد که نشــان از 

تحقق 120 درصدی بودجه آن دارد. 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی گلســتان 
اضافه کــرد: از جمله پروژه های مذکــور می توان به 
مرکــز پیگیری و درمان ســرطان گــوارش گرگان، 
بیمارستان های مینودشت، آزادشهر، بندرگز، تاسیسات 
فاضاب شهر ترکمن، دادسرای گرگان، تصفیه خانه 
فاضاب شــهرک صنعتی گرگان، دانشکده علوم پایه 
و دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان و پروژه 22 
هزار هکتاری زهکشی زمین های شور آق قا  اشاره کرد. 
روزبهان با بیان اینکه بقیه پروژه ها دارای پیشرفت 
فیزیکی تا 95 درصد است، اضافه کرد: با توجه به برنامه 
زمانبندی امید می رود تا پایان سال 97 تعدادی دیگر از 
پروژه های سفر قبلی رئیس جمهوری در استان گلستان 

به بهره برداری برسد.

 تازه ترین آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مازندران از پیشی گرفتن حدود چهار برابری آمار 
پسران مجرد باای 45 سال استان از دختران 

همسن و سالشان حکایت دارد.
 در حالی که هم آکنون بیش از چهار هزار و 700 
مرد باای 45 سال مازندرانی در تجرد زندگی می کنند، 
آمار دخترانی که با این ســن و ســال تــن به ازدواج 

نداد ه اند، حدود یکهزار و 200 نفر است.
آمار این مرجع همچنین نشان می دهد در مازندران 
پســرها بیشــتر از دختران زندگی مجردی را ترجیح 
می دهند به گونه ای که اکنون از حدود ســه میلیون 
و 300 هزار نفر جمعیت اســتان حدود 365 هزار نفر 
با وجود داشتن سن باای 20 سال مجرد هستند که 

سهم پسران 230 هزار نفر است.
بر اســاس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مازنــدران، در حال حاضر 55 هزار نفر مرد و 57 هزار 
زن در استان که دهه سوم سنشان را پشت سر گذاشته 

اند، مجرد هستند.
نتایج سرشــماری نفوس و مســکن مازندران که 
آخرین بار در ســال 95 انجام شــد، جمعیت استان 
شــامل یک میلیون و 653 هزار مرد و یک میلیون و 

629 زن می شود. 
همچنیــن حدود 55 درصد جمعیت مازندران در 

مناطق شهری و بقیه در روستاها زندگی می کنند.

آغاز ساخت نیروگاه بادی 
در سیستان

امام جمعه تبریز:

 افراط و تفریط در گزینش ادارات مذموم است

از موارد شاهد تفریط هستیم که هر دو مورد برای 
ســامت اداری و سالم ســازی محیط های اداری 

ضرر دارد.

آل هاشــم، احراز صاحیت افــراد را مهم ترین 
ویژگی و کارکرد هســته های گزینش دانســت و 
ادامــه داد: البته این به معنی عدم صاحیت افراد 
نیست و هسته های گزینش باید به وظایف خود به 

خوبی عمل کنند.
وی بر پرهیز از ســخت گیری های بی جهت و 
رهاسازی بی حد و حصر برای استخدام نیروی انسانی 
در ادارات تاکید و اضافه کرد: اگر موازین و معیارهای 
قانونی در این رابطه حاکم شود کسی جرات تخلف 
در دســتگاه های دولتی را نخواهد داشت و جلوی 

ورود افراد نفوذی نیز به سیستم گرفته می شود.
آل هاشــم گفت: باید توجه داشت کسانی که 
هــدف خدمت به مردم را دارنــد وارد بدنه دولت 

شوند و چنین نباشد که افراد به دنبال مسئولیت ها 
باشند که اگر چنین شود چنین پست هایی به درد 

نخواهد خورد.
وی اضافه کرد: مسئولیت ها در دولت و نهادهای 
مختلف باید به اهلش سپرده شود و این مسئولیت ها 
به هر فردی که اعام داوطلبی می کند نباید سپرده 
شود چون خدمت به مردم کاری سخت و دشواردر 

عین حال لذت بخش است.
امام جمعه تبریز، داشــتن روحیه تاش برای 
رفع مشــکات مردم، پرهیز از تبلیغ مدیریت های 
به سبک غربی، صداقت در وعده های خود به مردم 
و مقابله با هرگونه فساد را از معیارهای اصلی ورود 

افراد به بدنه دولت برشمرد.

اراک 376 واگن متروی تهران را می سازد

احداث شهرک گلخانه ای
 در استان اردبیل

خطر رانش
 دیواره غربی سازه های آبی شوشتر را تهدید می کند

18 زندانی مالی
 از زندان های اردبیل 

آزاد شدند

120درصد اعتبارات
 سفر رئیس جمهور به گلستان 

اختصاص یافته است

سیستان و بلوچستان 
پایین ترین سن ازدواج را 

دارد

اوقاف  استان اردبیل
 وجود »امامزاده ای

 به نام پدر نماینده مجلس« 
را تکذیب کرد

امنیت پایدار در
 مزرهای ایران

 و جمهوری آذربایجان 
حاکم است

شمار پسران مجرد مازندرانی 
چهار برابر دختران است

ترمینال فرودگاه ایرانشهر به بهره برداری رسید
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ســریال »بانوی عمارت« به کارگردانی عزیزاه حمیدنژاد، تهیه کنندگی مجید موایی و نویســندگی احسان 
جوانمرد، سریال پاییزی شبکه سه سیما بود؛ یک ملودرام عاشقانه در فضایی تاریخی که در این اوضاع نابسامان 
سریال های تلویزیونی توانست تماشاگران زیادی را جذب کند. سریالی که گفته می شود فصل دوم آن نیز ساخته 

خواهد شد.
»بانوی عمارت« مقطعی از تاریخ قاجار )از مرگ ناصرالدین شاه و اوائل سلطنت مظفرالدین شاه( را روایت می کند 
و در ایه های زیرین به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان می پردازد. شخصیت های اصلی داستان، همگی خیالی 
و ساخته و پرداخته ذهن نویسنده هستند که در بستر تاریخ واقعی زندگی می کنند. از این حیث این اثر به سریال 
»شهرزاد« بسیار شباهت دارد، مثلث عشقی ابتدای داستان و جدال رشید و شازده ارسان بر سر وصال فخرالزمان 
و استفاده از برخی بازیگران سریال شهرزاد و حتی صدای خواننده تیتراژ سریال نیز مخاطب را به یاد آن سریال 

می اندازد. گرچه باید گفت »بانوی عمارت« قصه ساده تر، شخصیت پردازی های ضعیف تر و تعلیق کمتری دارد.
سریالی زنانه

 بانوی عمارت یک ســریال کامًا زنانه اســت؛ فخرالزمان، افسرالملوک، آهو، جواهر، بهجت و حتی طا زنانی 
هستند که زندگی شخصیت اصلی داستان یعنی شازده ارسان میرزا را تحت تأثیر قرار می دهند. این سریال تصور 
مخاطب از زنان قاجاری را تغییر می دهد،ما نوعی صابت، تاش  و جســارت را در شــخصیت های زن این سریال 
می بینیم که در دوره قاجار زنان کمتر از این ویژگی ها برخوردار بودند و بیشتر تحت تأثیر جامعه مردساار زندگی 
می کردند. زنان در این ســریال به هیچ عنوان بدبخت و تحت ظلم و فشــار مردان خود نیستند و حتی زنی چون 

بهجت با وجود سابقه بیماری و رفتارهای ناپسند نزد شازده ارسان اعتبار و احترام خاصی دارد. 
در این سریال، زنان چه از طبقه مرفه باشند و چه از طبقه رعیت و ضعیف جامعه، تسلیم قضا و قدر نمی شوند 
و سعی در تغییر اوضاع دارند؛ از فخرالزمان گرفته که ناجی همسر خود و سرنوشت ساز است تا آهو که با جدیت 
به دنبال کسب سواد و دستیاری پزشک می رود و حتی جواهر که سودای قدرت دارد. در واقع در این سریال ما با 

زنان استثنایی در دوران قاجار مواجهیم که به لحاظ تیپ و شخصیت بیشتر به زنان امروزی شبیه اند.
 تصویری متفاوت از شاهزادگان قاجاری

تاریخ مملو از ظلم و تعدی بی حد و حساب و حماقت های حاکمان و شاهزادگان قاجار است اما شازده ارسان 
به عنوان یک شاهزاده قاجاری شخصیتی محبوب و دوست داشتنی برای مخاطب است؛ مردی که توجه و اعتماد 
خاصی به نوکران عمارت خود دارد، به دور از هرگونه نشانه های مردساارانه با خواهر و همسر خود رفتار می کند؛ 
گاه از خواهر بزرگتر خود حساب می برد و برای رسیدن به عشقش پنهانی  اشک می ریزد، فیلمساز نه تنها شازده 
ارسان را در زندگی خصوصی متفاوت با دیگر شاهزادگان قاجاری نشان می دهد بلکه در زندگی سیاسی و اجتماعی 
هم او با هم قطاران خود متفاوت است، در واقع ارسان میرزا فردی است که با وجود میل به قدرت طلبی همرنگ 
جماعت نشــده و حاضر نیســت اخاق و انسانیت را زیر پا بگذارد، از همین رو سالهاست مورد بی توجهی و غضب 
دســتگاه حکومت قرار گرفته اســت. چنین تصویری از یک شاهزاده قاجاری در نوع خود جالب توجه است و تنها 

توجیه آن تأکید فیلمساز بر جنبه تخیلی بودن شخصیت هاست.
تصویری مخدوش از فراماسونرها

نکته تأمل برانگیز بانوی عمارت نمایش قدرت فراماسونری در ایران است. فیلمساز با نمایش تعلیق گونه نقش 
حضرت واا در زندگی ارســان میرزا و جلب حس کنجکاوی مخاطب برای یافتن هویت او، به ســراغ نمایش این 
سازمان مرموز رفته است. همانطور که در فیلم به نمایش درآمده فراماسونرها با عنوان انجمن فراموشخانه، بنیادی 
مخفیانه بودند که با حمایت قدرت های جهان تأثیر و نفوذی بیشتر از شاه ایران در مناسبات سیاسی داشتند. آنها 
با داشــتن افرادی چون ســیمون خون مردم را در شیشه می کردند و با اعمال تهدید و فشار دستگاه قضایی را نیز 
در کنترل داشتند. البته فراماسونرها مأموریت های مهمی در دستگاه سیاسی ایران در زمان قاجار و پهلوی داشتند 
اما حضرت واای داســتان از تمام قدرت و ثروت خود برای یک انتقام گیری شــخصی استفاده می کند و فیلمساز 

مأموریت ها و نقش مهم این سازمان را در تاریخ به یک انتقام گیری کورکورانه تنزل داده است.
»بانوی عمارت« در یک نگاه

بانوی عمارت گرچه توانسته مخاطب تلویزیون را در این وضع آشفته تولیدات سیما و هجوم سریال های ترکی 
و کره ای به پای تلویزیون بنشاند اما نقاط ضعفی نیز دارد؛ هجمه به یکی از ارکان طب سنتی اسامی ایرانی یعنی 
هجامــت و معرفــی آن به عنوان عامل انتقال جذام و بدبختی به مردم، تصویر خیالی و گاه غیرقابل باور از زمانه و 
شــاهزادگان قاجاری، بد اقبالی های مکرر قهرمان داســتان به سبک فیلم های ایرانی، نمایش طوانی و با جزئیات 
صحنه های خشن شکنجه، نمایش تصویر نه چندان موجه و مطلوب از میرزا رضای کرمانی به عنوان یک قهرمان 
ملی، استفاده از واژگان و زبان امروزی و گریم و طراحی لباس شخصیت ها که تناسبی با دوره تاریخی سریال ندارند.
در پایان باید گفت بانوی عمارت یک اثر صرفاً ســرگرم کننده اســت و آن را نمی توان یک اثر فاخر تاریخی 
دانســت و البته خود فیلمســاز نیز همچین ادعایی ندارد و تمام نقاط ضعف داستان را با تأکید بر جنبه عاشقانه و 

تخیلی بودن داستان نادیده گرفته است.

این روزها شاهد برگزاری جشنواره ای بودیم که 
در نهمین دوره خود به این خودباوری و بالندگی 
رسید که می تواند با روایت معضات و دستاوردهای 
کشــورمان درفیلم های انقابی بــه هدفش که 
همان مطالبه گری انقابی اســت برسد؛ آری در 
جشنواره مردمی فیلم عمار که به دور از تجمات 
و تشــریفات مشابه دیگر جشنواره های سینمایی 
درکشورمان به راه پاکش ادامه می دهد عده ای از 
جوان های انقابی و مسلمان با کمترین امکانات 
و تجهیزات فنی، روایت گر فیلم هایی با موضوعات 
مهم و اساسی جامعه شده اند که کمتر کارگردان 
و تهیه کننده ای جرئت می کند که دست به خلق 
چنین آثار انقابی بزند. آثاری که تهیه کنندگان 
جوان وانقابی فیلم عمار برای تولید و ساخت آن 
دشواری های زیادی را متحمل شدند و در برخی 
از موارد حتی مقاومت هایی هم ازســوی برخی از 
مدیران و مسئوان شــده و کار به دادسرا و قوه 
قضائیه هم رسیده است.حتی این کارگردان های 

جوان تهدید هم شده اند. 
به هرحال به نظر می آید که جشــنواره فیلم 
عمار به رسالتی که به دنبالش بوده تا حد زیادی 
پایبند است که با عبور از مشکات و موانع امروز 
پس از گذشــت 9 دوره راه خود را پیدا کرده و به 
یک جشنواره انقابی تبدیل شده است. جشنواره ای 
که زنگ خطری برای همه مفسدینی است که با 
نفوذ در همه امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، عمرانی، ورزشی، دینی، هنری و... قصد 
انحطــاط جامعه اســامی را داشــته و به خیال 
خودشان می خواهند آن را به یک جامعه رفاه زده و 

خسته نباشید برادران و خواهران! »عمار« های 
ســینمای ایران، در هوای گرگ و میش حاکم بر 
ســینمای ایران، فانوس هایی را روشن کرده اند تا 
در این عرصه، راه از بیراه پیدا شــود. جشنواره ای 
که در محتوا و کیفیت آثار، حاا صاحب هویت و 
شناسنامه شده است، هر چند که در اجرا–به طور 
خاص، بخش اکران های مرکزی که از 9 تا 19 دی 
برگزار شد- این جشنواره هنوز به سبک ویژه خود 
نرسیده و شباهت هایی با دیگر جشنواره ها دارد. 

نهمین دوره جشــنواره مردمــی فیلم عمار 
درحالــی به کار خود پایــان داد که ظرفیت های 

در میان عوامل یا نشــانه های فروپاشــی بنیادهای اخاق در جوامع همچون 
ناعدالتی، ربا، تهمت وانواع مفاســد؛ دروغ از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و در 
مقابل، گرایش به حقیقت و راســتی، کلید ســعادت هر ملتی است. پخش خبر یا 
سخن دروغ، پدیده یا مسئله جدیدی نیست و شاید عمری به اندازه تاریخ بشر داشته 
باشد. بیان سخن کذب درآموزه های اسامی به شدت نهی شده و بنا برگزارش هایی 
که مورخان باســتان از ویژگی های مردم ایران ارائه می دهند ، ایرانیان باستان نیز 

ازدروغ پرهیزکرده و آن را زشت و ناپسند برمی شمردند. 
با گســترش فناوری هــای نوین ارتباطی و در کنار ارائــه انواع خدمات علمی، 
آموزشی و فرهنگی؛ فضای مجازی به اصلی ترین بستر نشر خبرهای جعلی تبدیل 
شــده است. فضای مجازی مجموعه ای متشکل از ده ها هزار رایانه به هم پیوسته، 
سرویس دهنده ها، شبکه های ارتباطی و کابل های فیبر نوری است که نهایتا امکان 
ایجاد ارتباط از طریق یک پیام رســان را برای کاربران در سطح گسترده و چند ده 
میلیونی فراهم می کند. در گذشته های نه چندان دور، خبرها توسط افراد یا موسسات 
حرفه ای تهیه و تنظیم می شد؛ اما امروزه درج خبر، گزارش یا تحلیل پیام، توسط 

همه کاربران فضای مجازی قابل تهیه، همرسانی و بازنشر در سطح وسیع است.
پژوهشــگران فضــای مجازی بر این باورند که مردم عمومــا منبع اخبار را در 
شــبکه های مجازی پی گیری نمی کنند. از دیدگاهRaghunath Durga بســیاری از 
مطالب در فضای مجازی جنبه عاطفی داشته و از آنجا که معموا از طریق دوستان 
یا خویشــاوندان همرسانی می شــوند، تمایل به بررسی صحت آنها به ندرت اتفاق 
می افتد. مطابق نظرات کارشناســان رســانه در موضوع خبرهای جعلی، آنچه این 

مشکل را تقویت می کند آن است که ردیابی منشا این اخبار دشوار است.

در تحقیقی توسط Buzz Feed - با جمعیت آماری سه هزار بزرگسال آمریکایی 
- مشــخص شــد که تیترهای خبری در 75 درصد اوقات، کسانی را که فیسبوک 
منبع خبری اصلی شــان بوده، فریب داده اســت. همچنین بنا به اذعان بسیاری از 
رســانه ها، نشر گســترده دروغ در فضای مجازی، یکی از عوامل پیروزی ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. عدم تشخیص خبرها یا آمارهای جعلی 
،زندگینامه های ساختگی، تحلیل های نادرست و خاف واقع و نشر و همرسانی آنها 
در فضای مجازی؛ در حقیقت کمک بی سابقه و بزرگ به کسانی است که نه از روی 
نا آگاهی ، بلکه به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده به دنبال تحقق اهداف اجتماعی 
یا اقتصادی خود از طریق ایجاد شــایعه و دروغ هســتند... ما در فضای مجازی با 
انبوهی از اطاعات و اخبار مواجهیم که هدف بیشتر آنها افزایش اطاعات و آگاهی 
اســت.اما هدف خبرهای جعلی، ضربه زدن به بزرگترین سرمایه اجتماعی، یعنی 
اعتماد عمومی اســت.فضای مجازی در حقیقت پهنه ای است که در یک سوی آن 
گردش آزاد اطاعات و در سوی دیگر،جعل و تحریف قرار دارد. در یک سو حقیقت 
را می بینیم ودر سوی دیگر، دروغ و یا آمیزه ای هدفمند از دروغ وحقیقت را شاهد 
هستیم. مولی علی)ع( در مورد آمیختگی حق و باطل و نقش آن در گمراه کردن 
مردم می فرمایند: »اگر حق به طور خالص و بی شائبه خودش را نشان دهد، کسی 
دچار  اشتباه نمی شود؛ اگر باطل نیز بدون آمیختگی با حق خودش را نمایان سازد، 

کسی دچار باطل نخواهد شد.«
اهمیت و جایگاه مخرب فیک نیوز )اخبار دروغ( در برهه های حساسی همچون 
جنــگ، تحریم، حوادث طبیعی و انتخابات به اوج خود می رســد.اگر چهار مرحله 
خلق- درج- نشر و همرسانی گسترده پیام در شبکه های مجازی را درنظر بگیریم؛ 

تک تک کاربران با بازنشــر و همرســانی پیامی که به صحت آن اطمینان ندارند، 
ناخواسته به زنجیره انتشار این شایعات پیوسته و این وضعیت را تشدید می کنند.

 امــروزه مفاهیمی چون دروازه بانی خبر و کنترل یا نظارت در فضای مجازی 
تقریبا بی معناســت و با وجود فناوری هایی که روزانه متحول می شوند ، افزایش و 
تقویت سواد رسانه ای - در شناخت ماهیت رسانه - شاید تنها راه حل و یا آخرین و 
مهم ترین خط دفاعی در برابر این دروغ ها باشد.سرعت واکنش و پاسخگویی مسئوان 
اجرایی و خبرگان علمی و فرهنگی به این قبیل دروغ ها و تحریف ها، بسیار مهم و 
حیاتی است چرا که یک خبر یا پیام جعلی، پیش از فاش شدن جعلی بودن آن ، 
آسیب خود را وارد کرده است. در کشور ما کمتر مطالعه دقیق و کاربردی درمورد 
جزئیات پدیده فیک نیوز انجام شده و حتی ترجمه های کافی از منابع خارجی نیز 
به اندازه کافی صورت نمی گیرد. فضای مجازی البته در سایه وجود زیر ساخت های 
ارتباطی در کشور- در کنار مطبوعات و رسانه ملی - توانسته است بستر مناسبی 

برای بیان انتقادها ومطالبه گری های به حق مردم فراهم کند.
اهمیت حضور و کنشگری نخبگان درفضای مجازی تا آنجاست است که رهبر 
معظم انقاب می فرمایند: »اگر امروز رهبر انقاب نبودم حتما رئیس  فضای مجازی 
کشــور می شدم.« )بیانات در 91/7/20( ایشان همچنین فضای مجازی را »مرحله 

تمدنی جدید« توصیف کرده اند.
با این اوصاف، ورود فعاانه سازمان های فرهنگی و نخبگان علمی و دانشگاهی 
در پاسخ به شبهات فضای مجازی و کشیدن خط بطان بر دروغ و تحریف، بسیار 
ضروری اســت. در واقع آن گونه که نجات از تاریکی درگرو بهره گیری از روشنایی 

است؛ باطل السحر دروغ و شایعه نیز، انتشارحقیقت است.

چند وقتی از اعترافات تلخ مدیرکل هنرهای نمایشی مبنی بر عدم توانایی در نظارت بر 1۴0 نمایشی 
که هر شــب در تهران به صحنه می رود نمی گذرد که مجدد خبر اجرای نمایشــی هنجارشکن به گوش 
می رسد؛ نمایشی که این بار و برخاف اغلب توجیهات مدیرکل هنرهای نمایشی اشکال و ایراد اصلی نه 
به پویایی و زنده بودن تئاتر و نه به تخطی گروه ها نمایشی بلکه کامًا ریشه ای و بنیادین است. نمایشی 
که قطعاً از فیلترهای نیم بند اداره کل هنرهای نمایشــی گذر کرده و مجوزهای قانونی آن هم با امضای 
شــهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی صادرشده است و درنهایت آنچه به روی صحنه رفته است جز 
وقاحت در شکستن برخی هنجارها و صدالبته توهین آشکار به ساحت انسانیت نبوده و مایه تأسف است 
که اداره کل هنرهای نمایشــی به جای صیانت از هنر واای تئاتر این چنین هنر شــریف و با اصالت را با 
مدیریت و سیاست های اشتباه و البته عدم نظارت، به هنری دم دستی، سطحی و مبتذل بدل کرده است. 
تا جایی که در یک نمایش شــاهد لگدمال شدن ساحت واای اشرف مخلوقات بوده و بازیگرش به سگ 
بودن و ایفای نقش ســگ ببالد و حتماً نیز در جشــنواره تئاتر فجر انقاب اســامی بابت بازی در نقش 
ســگ آن هم در جشن چهل سالگی انقاب موردتقدیر قرار بگیرد؛ مورد مشابهی که سال گذشته نیز در 
مهم ترین رویداد تئاتری کشور یعنی جشنواره تئاتر فجر رخ داد و آثاری موردتقدیر قرار گرفتند که کامًا 
در تضاد آشکار با اعتقادات و اصول اساسی انقاب اسامی ساخته و درنهایت تأسف در سالن های اصلی 

و کامًا حرفه ای به صحنه رفته بودند.
اما آنچه بعد از اعتراف مدیرکل هنرهای نمایشــی در دو مصاحبه اخیر خود به ناتوانی در نظارت بر 
تمامی نمایش هایی که هر شــب به روی صحنه می روند عدم اصاح و درست کردن این رویه غلط و این 
ناتوانی ست که گویی تنها به اعتراف ساده مدیران بسنده شده درحالی که بسیاری از فعالین رسانه چند 
سالی ست که نسبت به افزایش بی رویه اجراها معترض بوده و نقدهایی را مطرح کردند که اغلب آنها با 
بی توجهی مدیران مربوطه روبه رو شده و نه تنها هیچ اقدام مثبت و مطلوبی برای جلوگیری و اصاح صورت 
نگرفته بلکه تا همین چند وقت پیش نیز مدیران وزارت ارشاد؛ این افزایش بی حدومرز نمایش ها را جزو 
عملکردهای مثبت و موفق خود پنداشته و به نوعی آن را به سرزندگی و پویایی هنر تئاتر مربوط برشمردند.

اتفاقی که نتیجه آن به روی صحنه رفتن آثاری است که متأسفانه نه تنها هیچ رنگ و بویی از اصول 
انسانی و انسانیت نبرده اند بلکه هیچ سنخیتی ولو کوتاه و کوچک با اصول اساسی انقاب اسامی نداشته 
و ندارند و تأســف آورتر آنکه در بســیاری موارد نیز برخاف موازین اخاقی، شرعی و قانونی کشور بوده  
و هیچ نظارتی نیز بر آنان صورت نمی گیرد. تنها شــاهد توجیهاتی ازجمله عدم توانایی و نبود قوانین و 

درنهایت صدور اطاعیه از سوی مدیران و مرکز نشینان بسنده می شود.
در پایان امیدواریم در فرصت اندک باقی مانده برای مدیران فعلی اداره کل هنرهای نمایشی در کنار 
اذعان و اعتراف به کمبودها شــاهد اقدام مطلوب و اصاح رویه مذکور بوده که بی تردید با پایان دوران 

مسئولیتشان زمان پاسخگویی به عملکردها فرا خواهد رسید.

جشنواره عمار
 و مسیرهای فتح 
سینمای آینده 

آرش فهیم

ویژه ای برای ساخت آینده سینمای ایران به وجود 
آورده اســت. عنوان و پرچم این دوره از جشنواره 
عمار به درستی »ایران آینده« معرفی شده است. 
چون قطعا بخش روشن تر فرهنگ و هنر کشورمان 
در آینده، همین هایی هستند که طی این سال ها 
در عمار، مشق سینما می کنند. بدون تردید بخش 
زیادی از بار مراکــز و ارگان های دولتی، به ویژه 
وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر دوش جشنواره 
عمار اســت. مهم ترین آنهــا، فراهم کردن زمینه 

خودنمایی و رشد هنرمندان جوان و شهرستانی 
اســت. یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات در هر 
دوره از جشنواره عمار، تماشای فیلم های ساخته 
شده توسط جوانانی ساکن در دورافتاده ترین نقاط 
ایران عزیزمان است؛ از کردستان گرفته تا سیستان 
و بلوچستان؛ از سواحل خلیج فارس تا رود ارس. 

ظرفیت دیگر، تنوع و تکثر موضوعی و ژانری 
جشنواره عمار است. فقط کافی است موضوعاتی 
که در این دوره از جشنواره به آنها پرداخته شد را 
مرور کنیم: از فیلم هایی درباره رنج های کارگران 
و مستضعفان گرفته تا پرداختن به شهدای مدافع 
حرم، تــا کژتابی ها و فرصت ها و دســتاوردهای 

اقتصــادی و علمی و صنعتی، تا زندگی قهرمانان 
ملی و ورزشی و تاختن به دل استعمار و استکبار 
و ... که باعث شده جشنواره عمار که روزگاری فقط 
نمایش دهنده آثار سیاسی و ضدفتنه بود، در این 
سال ها به رنگین کمانی از تصاویر بکر و گوناگون 
ایران تبدیل شود. حتی در این دوره، بخش کودک 
و نوجوان نیز برای خود جایگاهی ممتاز پیدا کرد و 
بخش صبحگاهی، پذیرای جوش و خروش بچه ها 

و خانواده ها بود.

همچنین امســال بــرای اولین بــار بخش 
»فراخوان هــای مردمی« راه اندازی شــد. اتفاقی 
که گویای نگاه پویا و مترقی برگزار کنندگان این 
جشنواره اســت. چون از این طریق، عموم مردم 
می توانند در برگزاری این جشــنواره مشــارکت 
کنند و حتی، مطالبات و سوژه های مدنظر خود را 

به سینماگرها ارائه دهند.
ازجمله فیلم های مطرح این دوره از جشنواره 
عمار که فرصت تماشای آنها برای نگارنده فراهم 
شد و قابل تحسین هستند، می توان به سه مستند 
»دریابست« ، »کرار« و »راه طی شده«  اشاره کرد. 
هر چند که تعریف و تحسین های فراوانی درباره 
برخی دیگر از آثار این جشنواره شنیدم اما فرصت 

تماشای آنها را نیافتم.
»دریابست« که کار مستندسازی جوان و اهل 
جنوب به نام محمود شهبازی است، در ساختاری 
حرفه ای به مشکاتی که طی سال های اخیر گریبان 
ماهی گیران بنادر و شهرهای سواحل خلیج فارس 
را گرفته می پردازد. این فیلم، بدون افتادن در ورطه 
سیاه نمایی، با نگاهی دردمندانه و عدالتخواهانه، 
پــای درددل این ماهی گیران نشســته و حضور 
مخرب کشتی های صیاد خارجی در آب های متعلق 

به ایران را هشدار داده است.
مستند »کرار« نیز با لحنی صمیمانه به روایتی 
پرجاذبه و زیبا از زندگی و شهادت مدافع حرم، رضا 
سنجرانی پرداخته است. مستندی که طی ۴5 دقیقه، 
مملو از لحظات طنزآمیز، حماســی و تراژیک است. 
جذابیت این فیلم تا حدی است که حتی آنهایی که 
به دیــدن این گونه فیلم ها عاقه ای ندارند، قطعا از 

تماشای آن غرق در لذت و شگفتی خواهند شد.
»راه طی شــده« نیــز بــه کارگردانی علی 
ماقلی پور، روایتی داستان گونه دارد و تصویری 
متفاوت و کمتر دیده شــده از مهندس بازرگان، 
نخست وزیر دولت موقت در زمان پیروزی انقاب 

اسامی را ارائه می دهد.

اما جشــنواره عمار، برای فتح آینده سینمای 
ایران در زمینه اجرایی نیز باید ارتقا یابد. هر چند 
کــه در همین حد برگزار کردن جشــنواره ای با 
غلط های اندک هم خودش هنر است. اما واقعیت 
این است که با وجود آثار و اتفاقات قابل توجه در 
روزهای برگزاری جشــنواره عمار اما هیجان ازم 
برای اســتفاده از این برنامه ها در ســطح جامعه 
ایجاد نمی شــود. به نظر می رســد که جشنواره 

عمار در برگزاری اکران های مرکزی خود نیز باید 
همچون اکران های مردمــی، رویکردی رادیکال، 
هویتمند و رو به جلو بیابد. به طور مثال، محورهای 
سخنرانی های صورت گرفته در این دوره، جذابیت 
چندانی نداشــتند، برای فیلم هــای مهم و مردم 
پســند جشنواره، پروپاگاند و فضاسازی تبلیغاتی 
ازم صورت نگرفت و نشســت های نقد فیلم ها، 
شــبیه به نشست های سایر جشنواره ها بودند. در 
بخش بزرگداشت ها، تجلیل از شیخ ابراهیم زکزاکی 
رهبر مسلمانان نیجریه و نمایش مستندی درباره 
فعالیت های سینمایی شیعیان در آن کشور، کار 
بزرگی بود. اما بقیه تقدیرها و بزرگداشــت ها، هم 

سطح و محتوای جشنواره عمار نبودند. 

جشــنواره »عمار« امروز فراتر از یک رویداد 
ســینمایی، گفتمانی جدید و پویا در ســینمای 
ایران اســت. گفتمانی کــه خواهان نمایش همه 
فراز و نشــیب ها و ترسیم همه داشته ها و مطالبه 
همه نداشته های این سرزمین است. این نهال رو 
به رشد را باید پاسداشت؛ چرا که آینده روشن و 
درخشان سینمای ایران تا حد زیادی به جشنواره 

عمار بستگی یافته است.

 صدا و تصویر مردم علیه زالو صفت ها

بی تفاوت تبدیل کنند. اما فیلم سازان این جشنواره 
امروز تبدیل به اسطوره های روشنگری انقابی برای 
مردم انقابی مان شده اند؛ افشاگری، روشنگری و 
رسوا ساختن زالو صفتانی که با نفوذ در سرنوشت 
مردم قصد ضربه زدن به انقاب اسامی را دارند، 

دستاورد اصلی جشنواره عمار است.
از جشنواره مردمی عمار، تاش های بی امان 
تعدادی از جوانان فیلم سازی است که می خواهند 
با به تصویر کشــیدن واقعیات جامعه اسامی ما 
زنگ خطر را برای مســئوان و مدیران کشور به 

صــدا درآورند و در واقع افشــاگری می کنند. اما 
متاســفانه به نظر می رسد که بسیاری از مدیران 
تصمیم گیرنده کشــور در خواب هســتند و در 
برابر به خطر افتادن منافع ملی ما بی تفاوتند، به 
طور مثال فیلم »دریا بســت« کار یک کارگردان 
و خبرنــگار جوان بومــی درخصوص صید ماهی 
توسط کشتی های چینی با پرچم چین در آب های 
خلیج فارس است که واقعیات به خطر افتادن منافع 
ملی و میهنی ما را به تصویر می کشــد. خب، این 
مشکات و معضات واقعیاتی است که متاسفانه 

در کشــورمان رخ می دهــد و تنهــا محملی که 
توانســته این نوع خطرها را افشاگری کند همین 
کارگردان های جوان انقابی جشنواره مردمی فیلم 
عمار هستند که با شهامت و البته کارشکنی هایی 
که برایشان درســت کردند، این کار مهم را رقم 
زدند و همچنان به کارخود ادامه داده اند و فیلم های 

تکان دهنده ای ساختند. 
 جشــنواره مردمــی عمار به راســتی امروز 
یــک تکیه گاه و آوردگاه مهــم هنری انقابی در 
اطاع رسانی دقیق و افشاگرانه از معضات ایران 

است که نیروهای فیلم ساز جوان آن در واقع کار 
شجاعانه ای را انجام می دهند و امروز نماد سینمای 

انقابی شده اند. 
جشــنواره عمــار همچنیــن به نمــادی از 
ایثارگری های انســان هایی تبدیل شــده اســت 
کــه برای آرمان های نظام اســامی و ارزش های 
انقاب اســامی در جبهه های نبرد علیه داعش 
بــه نبرد پرداخته اند و به عنوان شــهدای مدافع 
حرم جاوادنه شــده اند. بنابراین بایستی که نگاه 
مهربانانه و صمیمی تر از ســوی مسئوان نظام و 
دولت به این جشنواره شــود. باید که حمایت و 
پشتیانی وسیع و جدی از جشنواره مردمی عمار 
در همه زمینه ها صورت گیرد. چراکه این جشنواره 
ازعمق جان مردم برخاسته و به واقعیات زندگی 
مردم ما نزدیک تراست. جشنواره مردمی عمار در 
موضوعات و برخی سوژه ها حتی بااتر از جشنواره 
فجر است. بنابراین می طلبد که از سوی مسئوان 
طراز اول فرهنگی کشــور مورد توجه قرارگیرد و 

حمایت کامل شود. 
جشــنواره مردمی عمار در واقع یک ویترین 
موفق از نمادهای انقابی و ایثار در کشورمان است 
که باید حفظ و حمایت شود. حمایت از جشنواره 
عمار حمایت از ارزش های انقاب و نظام است و 
امیدواریم که مدیران و مسئوان فرهنگی کشور به 
طور جدی پای کار بیایند و از فیلم سازان انقابی 
این جشــنواره پشــتیبانی کنند و فضا و شرایط 
مناســب و در خوری را که شایسته این جشنواره 

باشد را در طی دوره های آینده فراهم کنند.
رسول شمالی ورزنده

فضای مجازی؛ آوردگاه حقیقت و دروغ  
محمد محمدی 

بانوی عمارت؛ 
شازده بی یال و دم

نفیسه ترابنده

از نمایش های »سگی«
 محمد نوروزی تا جوایز احتماا »سگی«



ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم های ایران و عراق در شرایطی روز چهارشنبه 
حساس ترین بازی مرحله گروهی خود را برابر یکدیگر 
برگزار می کنند که سرمربی عراق تصمیم دارد به برخی 

از بازیکنان اصلی خود در این بازی استراحت دهد!
تیم فوتبال ایران در سومین بازی خود در جام ملت های 
آسیا روز چهارشــنبه 26 دی ماه از ساعت 19:30 به مصاف 
عراق می رود. این دیدار را از حاا می توان جنگ صدرنشــینی 
دو تیم دانســت. با توجه به تفاضل گل بهتر ایران، ملی پوشان 
فوتبال کشورمان با یک تساوی هم صدرنشین می شوند اما در 
صورت برتری حریف، این عراق است که به عنوان تیم اول از 

گروه خود باا می رود.
امتیاز صدرنشینی در گروه این است که ایران در مرحله 
بعدی به مصاف یکی از تیم های ســوم گروه های دیگر می رود 
اما اگر به هر علتی نتوانیم صدرنشــین گروه خود شــویم، به 
احتمال زیاد در مرحله بعدی باید با تیم عربستان بازی کنیم.
بــا این تفاصیل باید گفت بازی بــا عراق مهم ترین بازی 
ایران در مرحله گروهی جام ملت های آسیاســت. با این حال 
دیــروز از اردوی تیم عراق خبر رســید که این تیم احتماا با 
نفرات ذخیــره خود برابر ایران به میــدان می رود. در همین 
خصوص هذا الیوم نوشــت: »تیم   ملی فوتبال عراق در دومین 
دیدار خود در جام ملت های 2019 آســیا توانست با سه گل 
یمن را از پیش رو بردارد تا با 6 امتیاز به همراه ایران صعودش 

را به دور بعد قطعی کند.
همه منتظر دوئل حســاس تیم های ملی فوتبال ایران و 
عراق در هفته پایانی بودند اما ظاهرا ســرمربی عراق تصمیم 
دارد که از بازیکنان نیمکت نشــین خود در دیدار ســوم برابر 

ایران استفاده کند.«
شناسائی نقاط ضعف ایران از سوی عراق

در همین خصوص کاتانیچ ســرمربی اســلوونیایی عراق 
گفت: شاید شما برای اینکه یک تورنمنت را شروع کنید بهتر 
باشد با تیمی بازی داشته باشید که روی کاغذ تیم خوبی باشد 
و به عبارت بهتر 10 بازیکن در محوطه جریمه خودش ندارد. 

بازی با ایران برای ما چنین حالتی خواهد داشت.
کاتانــچ همچنین گفت: همه می دانند بازی با ایران برای 
عراقی ها چه معنایی دارد؛ ما در این مســابقه برای پیروزی به 
میدان می رویم و تمام تاشــمان را می کنیم تا به آن برسیم. 

شخصا برایم تفاوتی ندارد که سرگروه باشیم یا تیم دوم گروه 
صعود کنیم. برای ما بازی کردن مهم اســت ، اما قطعا برای 

پیروزی به میدان می رویم.
وی با  اشاره به خستگی برخی بازیکنان عراق تاکید کرد: 
طبیعی اســت که برخی بازیکنانم خســته باشند و بخواهند 
استراحت کنند. من قصد دارم به برخی بازیکنانم مقابل ایران 
اســتراحت بدهم و بازیکنانی که فرصت کمتری مقابل یمن 
و ویتنام برای حضور در ترکیب داشــتند، به میدان بروند. به 
اندازه کافی هم بازیکن داریم که با این شرایط برای برد بازی 

کنیم.

کاتانــچ در پایان افزود: بازی ایران و یمن را دیدم؛ برخی 
از نقاط ضعف ایران را شناســایی کردم و امیدوارم بتوانیم از 
آنها بهره برداری کنیم و به برد برسیم. البته من حرفی درباره 

ترکیب تیمم نمی زنم اما می توانیم به موفقیت برسیم.
عراق تیم دوم شدن را پذیرفته است؟!

تا حدودی می توان حدس زد که دلیل اســتراتژی اتخاذ 
شده از سوی ســرمربی عراق چیست، آنها دوم شدن خود را 
در گــروه ایران پذیرفته اند و بــه همین دلیل هم می خواهند 
به بازیکنان اصلی خود اســتراحت دهند تا با قدرت کامل در 
نخســتین بازی مرحله حذفی که احتمااً با عربستان است، 

حاضر شوند. 
برخاف عراق، ایران انگیزه فراوانی برای برتری در سومین 
بــازی گروهی خود دارد تا با 9 امتیاز کامل راهی مرحله دوم 
گروهی شود. در همین باره  کی روش سرمربی تیم ملی سایت 
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: در فوتبال، بازی بعدی 
همیشه مهم ترین بازی است و تقابل با عراق برای ما یک بازی 
حیاتی به شــمار می رود. از حاا هر کاری که انجام می دهیم 
برای بــازی عراق خواهد بود؛ دیداری کــه باید با تمرکز باا 
مقابل آنها بازی کنیم. هر دو تیم برای کســب صدر جدول و 
حفظ اعتبار با یکدیگر خواهند جنگید. هر کاری که ازم باشد 

انجام می دهیم تا در بازی بعدی از عراق بهتر باشیم.
وی افــزود: بر این باورم که برای حضور در هر تورنمنتی 
نیاز اســت کل بازیکنان آماده باشــند. می توان بازی هایی را 
بــا ترکیب اصلی با پیروزی به پایان بــرد اما با ترکیب کامل 
می تــوان قهرمان یک تورنمنت شــد. وظیفه مــن به عنوان 
سرمربی این اســت که 23 بازیکن تیمم را مثبت و با نگرش 

سازنده حفظ کنم.

حفظ صدرنشینی برای ایران راحت تر شد

عراقبابازیکنانذخیرهبرابرایرانبهمیدانمیرود
به یاد جانباز نخاعی شهید »عبدالعلی طاهریان«کیروش:بازیبرایماحیاتیاست،بایدپیروزشویم

ارتشی بسیجی و جانباز صبور!
جانباز شــهید »عبدالعلی طاهریان«، فرزند 
»محمد حسن«، هفدهم فروردین ماه سال 1338 
در ســمنان به دنیا آمد. پــدرش کارگر کارخانه 
ریســندگی بود؛ عاوه بر آن در منزل هم خیاطی 
می کرد. دوران ابتدایی را در دبستان عرب گذراند. 
او از کودکی با مسجد و امام جماعت انس داشت. 
از کتابخانه مسجد مهدیه کتاب می گرفت، مطالعه 
می کرد و در اختیار دیگران نیز قرار می داد. دوران 

متوسطه به هنرستان رفت. در خرداد سال 1358 در رشته برق دیپلم گرفت و 
پس از آن، سیم کشی ساختمان و تعمیرات لوازم برقی منزل را به عنوان شغلی 

که ممر درآمدش باشد انجام می داد.
خیلی زود در مســیر فعالیت های انقابی قرار گرفت؛ شرکت در تظاهرات، 
پخــش اعامیه، شعارنویســی روی دیوار و... با فرا رســیدن ماه بهمن و خبر 

بازگشت امام به وطن،  عبدالعلی به تهران رفت و عضو کمیته استقبال شد.
پس از پیروزی انقاب اسامی، سربازی را در ارتش گذراند. او سرباز ارتش 
در لشکر21حمزه، تیپ3 گردان171 بود. در عملیات فتح المبین شرکت کرد؛ 
از ناحیه دو پا مجروح و به بیمارستان انتقال یافت. در عملیات بیت المقدس هـم 
قدر زیاد بود که تا ماه ها  از ناحـیه فـک و صورت ترکش خورد. مجروحیتش آن 
نتوانســت غذا بخورد. پس از بهبودی دوباره عازم جبهه شد. بار سوم، دی ماه 
سال 1361 پس از 17 ماه حضور در جبهه های نبرد، در حالی که پشت خاکریز 
برای نماز به قامت ایستاده بود، ترکش خمپاره دشمن نخاعش را هدف گرفت 
و او را از دو پا فلج کرد. ماه ها در بیمارستان تحت معالجه بود. پس از بهبودی 
نسبی به »آسایشــگاه جانبازان نخاعی امام خمینی« منتقل شد؛ با این وجود 
فعالیت های ورزشی داشت و عضو فدراسیون ورزشی جانبازان استان شد. اوقات 
خودش را با نقاشی و دوخت کوبلن و بافندگی با ماشین پر می کرد. مدتی بعد 
با شــرکت در کنکور سراسری وارد دانشگاه تهران در رشته الکترونیک شد. در 
ســال 1364 با شهادت تنها برادرش »حسینعلی« در عملیات والفجر8، درس 
را رها کرد و به ســمنان رفت. در بنیاد شهید کار های فرهنگی می کرد. پس از 
آن دوبار دیگر در آزمون دانشگاه آزاد سمنان شرکت کرد و هر دو بار در رشته 
الهیات پذیرفته شد. او سرانجام پس از سال ها رنج و صبوری، در هفدهم مهرماه 
ســال 1368، سکته قلبی کرد و چهار روز بعد، این جانباز نخاعی صبور و آرام، 
در بیمارستان امیرالمومنین)ع( ســمنان به آرزوی دیرینه اش رسید و در مزار 
شــهدای امامزاده یحیای سمنان، در کنار برادر شهیدش به خاک سپرده شد. 
او در وصیت نامه اش نوشــته است: خدایا! قلبی داشتم در حجاب، دارای هوی و 
هوسی که بر طاعت وجودم مخالف بود. زبانم آمیخته به گناه بود. پس چه بهتر 

از این حال که روی به درگاه تو آورم و از تو طلب آمرزش کنم!

حدیث دشت عشق

سرمربی سابق تیم ملی بلژیک 
هدایت تراکتورسازی را برعهده گرفت

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال بلژیک به عنوان سرمربی جدید تیم 
فوتبال تراکتورسازی انتخاب شد.

محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشــگاه تراکتورسازی پس از بررسی 
گزینه های مورد نظر در نهایت جرج لیکنز را برای هدایت ســرخ پوشــان 
انتخاب کرد. ســرمربی جدید تراکتورسازان با یک دستیار در تبریز حاضر 
خواهد شد. وی به عنوان معمار نسل طایی فوتبال بلژیک شناخته می شود 
و ســوابق پرباری را در کارنامه فنی خود دارد. پیش از این جان توشاک و 

محمد تقوی هدایت تراکتورسازی را در لیگ هجدهم برعهده داشتند.
پیکان مهاجم پرسپولیس را نمی خواهد

باشــگاه پیکان برنامه ای برای جذب مهاجم پرسپولیس که در لیست 
خروجی این تیم قرار گرفته ندارد. 

در حالی که شنیده می شد احتمال بازگشت گادوین منشا بعد از کنار 
گذاشــته شدن از لیست بازیکنان پرســپولیس به تیم پیکان وجود دارد، 
مشخص شد باشگاه پیکان هیچ برنامه ای برای جذب منشا ندارد. باا رفتن 
قیمــت و افت کیفت و توان گلزنی در این بازیکن باعث شــد تا پیکانی ها 
هیچ عاقه ای برای به خدمت گرفتن دوباره این بازیکن نداشــته باشــند. 
این خبری اســت که محمود شیعی مدیرعامل باشــگاه پیکان آنرا اعام 
کرد. مدیرعامل باشــگاه پیکان در مورد مطرح شدن بحث حضور منشا در 
پرسپولیس تصریح کرد: خیر چنین بحثی نیست. مایل به جذب او نیستیم. 
از لحاظ فنی، اقتصادی و ارزی روی این مسئله مشکل داریم و به آن فکر 
هم نکردیم.همچنین حســین فرکی ســرمربی جدید این تیم اعام کرده 
برای نیم فصل دوم هیچ لیســت خروجی ندارد و از بازیکنان این تیم هم 
خواسته درخواستی مبنی بر جدایی از این باشگاه نداشته باشند. سرمربی 
جدیــد پیکان در صورت نیاز و به منظور تقویت تیمش، ممکن اســت نام 
یکی دو بازیکن را به عنوان بازیکنان مورد نیاز برای نیم فصل دوم به باشگاه 

اعام نماید.
جدایی قطعی ۳ بازیکن از پدیده

یحیی گل محمدی، ســرمربی تیم فوتبال پدیده خراسان برای تقویت 
تیمش درصدد جذب دو بازیکن خارجی است.

 تیــم فوتبال پدیده در حالی تمریناتش را از دیــروز در تهران دنبال 
می کند که فعًا میاد فراهانی تنها خرید این تیم برای نیم فصل دوم لیگ 
برتر محسوب می شود. یحیی گل محمدی این روزها درصدد تقویت تیمش 
برای نیم فصل دوم اســت. ســرمربی پدیده بعد از اینکه در بین بازیکنان 
ایرانی به گزینه ایده آلی دست پیدا نکرد حاا دنبال بازیکنان خارجی است. 
براساس این گزارش، سرمربی تیم فوتبال پدیده درصدد اضافه کردن یک 
 B مهاجم و یک مدافع چپ به تیمش اســت. وی فیلم های زیادی از سری
لیگ برزیل دیده اســت و قصــد دارد دو بازیکن را در نهایت انتخاب کند.

گفتنی اســت که بعد از جدایی محمدرضا خلعتبری از پدیده، سه بازیکن 
دیگر این تیم هم جدا شدند. فریبرز گرامی، امیر منصوریان و محمد قنبری 

بازیکنانی هستند که دیگر برای پدیده بازی نخواهند کرد.

با وجود اباغ قانون منع بکارگیری بازنشسته ها در فدراسیون های ورزشی، در برخی از فدراسیون ها این 
افراد به فعالیت خود ادامه می دهند. 

قانون منع بکارگیری باز نشســته ها در دســتگاه های اجرایی و فدراسیون های ورزشی از 15 آذر اجرایی شد و روسای 
بازنشسته های فدراسیون های ورزشی نیز کنار رفتند.عاوه بر آن طبق قانون، فدراسیون ها موظف بودند اسامی بازنشستگان 

خود را نیز به وزارت ورزش معرفی کنند و فعالیت آنها بعد از تاریخ 15 آذر تخلف محسوب می شد.
با وجود اینکه دستگاه ها و فدراسیون ها موظف به اجرای قانون بودند، اما شاهد هستیم برخی در فدراسیون ها همچنان 

در پست خود فعالیت می کنند که در این خصوص می توان به تیراندازی اشاره کرد.
در همین خصوص خبرگزاری فارس خبر داد که اکبر محمودی 23 خردادماه با حفظ سمت )مشاور و مدیر مالی اداری 
پشتیبانی فدراسیون( از سوی علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی حکم سرپرستی نایب رئیسی را گرفت اما با اباغ قانون 
منع بکارگیری بازنشسته ها، وی نیز شامل این قانون شده و حکم مشاور دارد اما نکته اینجاست که وی همچنان در اتاق 
نایب رئیس حضور دارد و فعالیت های مربوط به این پســت را پیگیری می کند. عاوه بر محمودی افراد دیگری هم هستند 
که با وجود بازنشسته بودن همچنان مشغول به کار هستند چنانچه این اتفاق را در وزارت ورزش نیز شاهد بودیم و فریبا 
محمدیان معاون سابق امور بانوان وزارت ورزش با وجود بازنشسته بودن همچنان در دفتر خود حضور دارد. به دنبال اجرای 
قانون منع بکارگیری بازنشسته ها، روسای فدراسیون های کاراته، والیبال، قایقرانی، جودو، ناشنوایان و سه گانه رفتنی شدند.

بازنشستگان در فدراسیون تیراندازی مشغول کار هستند!

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: دوست ندارم در جایی کار کنم که مرا نمی خواهند.
ایگور کواکوویچ ســرمربی تیم ملی که به تازگی قرارداد خود را با فدراســیون والیبال تمدید کرده ، روز گذشــته در 
نشست خبری خود اظهار داشت: قرارداد من با ضیائی پیوست داشت که طبق آن هنوز قرار دادم به اتمام نرسیده بود  و بر 
همین اساس قرارداد جدیدم توسط داوری تمدید شد. آقای ضیائی اگر راضی نبودند می توانستند قراردادم را فسخ کنند. 
اولین ســوال من هم از داوری این بود که آیا دوست دارند با من ادامه بدهند یا خیر. شخصا دوست ندارم جایی باشم که 

مرا نمی خواهند.
ســرمربی تیم ملی والیبال در ادامه، افزود: در پیوست قرارداد من صحبتی مبنی بر این که مرا نگه دارند وجود ندارد 
و اجباری وجود نداشت. داوری به من گفت. دوست داریم کار را با شما ادامه دهیم. اگر سوالی وجود دارد که ضیائی چرا 
دوســت نداشت با من همکاری داشته باشد، باید از خود او پرسیده شود ولی من فکر نمی کنم این صحبت صحت داشته 

باشد.
او در خصوص برنامه های تیم ملی نیز توضیح داد: سال آینده بسیار سخت خواهد بود و هدف اصلی ما این است که در 
المپیک نتایج خوبی کسب کنیم. تقویم مسابقات بسیار نزدیک است و تیم ملی کارهای بسیار فشرده ای دارد. در بازی های 
مقدماتی المپیک با تیم های روسیه، مکزیک و کوبا بازی داریم. جام جهانی ژاپن و مسابقات قهرمانی آسیا نیز در پیش است.

کواکوویچ: دوست ندارم جایی باشم که مرا نمی خواهند
تاکنون حضور ۶ تیم خارجی در سی و نهمین دوره 
رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی قطعی 

شده است.
حضور تیم های چین، قزاقســتان، کرواســی، صربستان، 
ارمنستان و فلســطین برای حضور در رقابت های بین المللی 
کشتی فرنگی جام تختی قطعی شده و به احتمال فراوان چند 
کشور مطرح کشتی جهان نیز تا روزهای آینده حضور خود را 

برای شرکت در این رقابت ها قطعی خواهند کرد.
همچنین پذیرش کشتی گیران دعوت شده برای حضور در جام تختی نیز از عصر روز سه شنبه 2 بهمن ماه در شهر 
اندیمشک انجام می شود. بر این اساس 60 کشتی گیر بزرگسال به همراه 10 کشتی گیر جوان از کشورمان برای حضور در 

این مسابقات دعوت شده اند که می بایست خود را به کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی معرفی کنند.
سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای 4 و 5 بهمن ماه به میزبانی شهر اندیمشک 

استان خوزستان برگزار می شود.

قطعی شدن حضور ۶ تیم خارجی در رقابت های کشتی جام تختی

با اعام مسئوان برگزارکننده رقابت های بسکتبال جام  باشگاه های جهان، تیم پتروشیمی از این رویداد 
کنار گذاشته شد.

رقابت های بسکتبال جام باشگاه های جهان قرار است برای اولین بار بیست و چهارم تا بیست و ششم بهمن به میزبانی 
ریودوژانیرو برگزار شود که پتروشیمی به عنوان قهرمان آسیا باید در این رویداد شرکت می کرد اما فیبا در پاسخ به نامه 

فدراسیون ایران اعام کرده این تیم را از مسابقات کنار گذاشته است.
فدراسیون بسکتبال به دلیل نزدیکی این مسابقات با پنجره ششم انتخابی جام جهانی، با فیبا آسیا نامه نگاری کرد که 
بتواند زمان مسابقات را تغییر دهد اما مسئوان برگزارکننده این تورنمنت مهم نه تنها با نظر ایران موافقت نکرده اند بلکه 
پتروشــیمی را نیز از این رویداد کنار گذاشــته اند. مسئوان باشگاه پتروشیمی که برای حضور در مسابقات اعام آمادگی 

کرده اند همچنان در حال مذاکره هستند تا بتوانند نظر فیبا را تغییر دهند که هنوز به نتیجه نرسیده اند.
در همین خصوص عماری دبیر فدراسیون بسکتبال گفت: فدراسیون هیچ تقصیری در کنار گذاشتن پتروشیمی از جام 
باشگاه های جهان نداشت و برخی این موضوع را به اشتباه عنوان می کنند. تنها درخواست ما همین تغییر زمان مسابقات 
بود. قبل از اینکه ما متوجه شویم،  فدراسیون جهانی خودش در نامه ای به باشگاه پتروشیمی اعام کرده بود که این تیم 
نمی تواند در جام باشــگاه های جهان شــرکت کند و ما پس از اطاع از این موضوع، بافاصله با فدراسیون جهانی مذاکره 

کردیم که علت چه بوده است.

نماینده بسکتبال ایران از جام باشگاه های جهان کنار گذاشته شد

المعز علی آقای گلی جام را از سردار ربود
ستاره تیم ملی قطر با زدن 4 گل در دیدار با کره شمالی صدر جدول گلزنان 
جام ملت های آسیا 2019 را از مهاجم تیم ملی ایران گرفت.تیم ملی قطر دیروز در 
دیدار دومش در مرحله گروهی جام ملت های آســیا 2019 به مصاف کره شمالی 
رفت. قطر در این دیدار با نتیجه قاطع 6 بر صفر به پیروزی رســید تا صعودش از 
مرحله گروهی را قطعی کند.المعز علی، ستاره بی چون چرای قطری ها در این دیدار 
بود و موفق شد 4 گل از 6 گل تیمش را به ثمر برساند. المعز موفق شد نام خودش 
را در صدر گلزنان این رقابت ها با زدن 5 گل قرار دهد و جایگاه سردار آزمون، ستاره 

تیم ملی کشورمان با 3 گل را گرفت.
قطری  ها رکورد ایران را شکستند!

تیم ملی فوتبال قطر موفق شــد در دومین بازی خود در جام ملت های آسیا 
کره شمالی را با 6 گل شکست بدهد. تیم ملی فوتبال قطر دیروز از ساعت 14/30 
در دومین دیدار خود در جام ملت های آســیا به مصاف کره شــمالی رفت و موفق 
شــد با نتیجه پرگل 6 بر صفر مقابل این حریفش به پیروزی برسد.در این مسابقه 
که از گروه پنجم برگزار شد، المعز علی ستاره میدان بود و توانست یک تنه چهار 
گل برای قطر به ثمر برســاند. )در دقایــق 9، 11، 55 و 60( خوخی بوعام )43( 
و عبدالکریم حســن )68( دیگر گل های قطر را به ثمر رساندند.در دیگر بازی این 
گروه عربســتان شنبه شب موفق شده بود لبنان را با دو گل شکست بدهد.به این 
ترتیب عربستان و قطر از این گروه صعود خود را به دور بعد قطعی کردند. در حال 
حاضر قطر با 6 امتیاز و تفاضل گل بیشتر در صدر است و عربستان در جایگاه دوم 
قرار دارد. تیم صدرنشــین این گروه بعد از بازی حساس قطر با عربستان مشخص 
خواهد شد.قطر با گل هایی که امروز به ثمر رساند، رکورد بیشترین گل زده در یک 
مســابقه این دوره جام ملت ها که متعلق به ایران بود )ایران مقابل یمن 5 گل به 

ثمر رساند( را شکست.
تیم ملی با اسکورت راهی دبی شد

اعضــای تیم ملی فوتبال ایران ســاعت 15 دیروز هتل روتانا را به مقصد دبی 
تــرک کردند. تعدادی از هواداران تیم ملی فوتبــال ایران دیروز با حضور در هتل 
محل اقامت ملی پوشــان آنها را بدرقه کرده و بــرای آنها در دیدار با عراق آرزوی 
موفقیت کردند.همچنین پلیــس ابوظبی اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران را تا هتل 

محل اقامتش در دبی اسکورت کرد.
جریمه مالی سرمربی لبنان به دلیل انتقاد از داوری

کمیته انظباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا، میودراگ رادولوویچ، سرمربی تیم 
ملی فوتبال لبنان را به دلیل انتقاد شدید از داوری بعد از دیدار با قطر، 7500 دار 
جریمه کرد. در این دیدار داور مســابقه گل لبنان را مردود اعام کرد و در صحنه 
گل اول قطر نیز با اعام خطای خود، باعث شــد تا تیم ملی قطر به برتری برسد. 
سرمربی لبنان بعد از این دیدار گفته بود که سخت است تیمش با 11 بازیکن برابر 
تیمی با 12 یا 13 بازیکن قرار گیرد. هر چند این مربی بعد از بازی برابر عربستان 
از گفته خود عذرخواهی کرد، ولی کنفدراســیون فوتبال آســیا ضمن جریمه او، 
اخطــار داد در صورت تکرار جریمه ســنگین تری برای ایــن مربی در نظر گرفته 
خواهد شــد.لبنان در بازی آخر خود باید کره شــمالی ر ا شکست دهد تا شانس 
صعود حداقل به عنوان یکی از بهترین تیم های سوم را به مرحله بعد داشته باشد.

جهانبخش: آماده بازی هستم
علیرضــا جهانبخش هافبک تیم ملی فوتبال ایران دیروز قبل از ترک ابوظبی از 
وضعیت جســمانی خودش به هواداران تیم ملی پاسخ داد. وی در حالی که پیرامون 
وضعیتش با ســواات هواداران رو به رو شــد خطاب به آنها گفت:خدا را شکر خیلی 
وضعیت پایم بهتر اســت، در این مدت هم با تیم تمرین کردم، هیچ مشکل دیگری 
ندارم، از نظر بدنی هم وضعیتم خوب است و امیدوارم بتوانم برای تیم ملی بازی کنم.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

ادامه برنامه بازی های مرحله گروهی
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ 

* امارات .................................... تایلند)ساعت 19:30- ورزشگاه  هزاع بن زاید (
*هند.......................................................بحرین)ساعت 19:30- ورزشگاه  شارجه(

سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ 
* استرالیا....................... سوریه )ساعت 19:30 - ورزشگاه  خلیفه بن زاید (

* فلسطین ................. اردن )ساعت 19:30 -ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(

A نتایج و جدول گروه
روز نخست

*امارات1 .............................................................................................................بحرین1
*تایلند1 ...................................................................................................................هند4

 روز دوم
*بحرین صفر.........................................................................................................تایلند1
*هند صفر.............................................................................................................امارات2

B نتایج و جدول گروه
روز نخست

*استرالیا صفر.........................................................................................................اردن1 
*سوریه صفر............................................................................................. فلسطین صفر

روز دوم
*اردن2 ......................................................................................................... سوریه صفر
*فلسطین صفر................................................................................................ استرالیا 3

C نتایج و جدول گروه
 روز نخست

*چین2 .......................................................................................................قرقیزستان 1
*کره جنوبی1 ............................................................................................فیلیپین صفر

 روز دوم
*فیلیپین صفر...................................................................................................... چین 3
*قرقیزستان صفر ..................................................................................... کره جنوبی 1

D نتایج و جدول گروه
روز نخست

*ایران5  ........................................................................................................... یمن صفر
*عراق3 .............................................................................................................. ویتنام 2

 روز دوم
* ایران 2........................................................................................................ ویتنام صفر
*یمن صفر .............................................................................................................عراق3 

E نتایج و جدول گروه
روز نخست 

*عربستان4 ..........................................................................................کره شمالی صفر
*قطر2...............................................................................................................لبنان صفر

  روز دوم 
*لبنان صفر.....................................................................................................عربستان 2
*کره شمالی صفر ................................................................................................. قطر 6

Aجدولردهبندی-گروه
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازيتیم

121103124.امارات
221014313.هند

23-3210124.تایلند
11-4201112.بحرین

Bجدولردهبندی-گروه
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازيتیم

122003036.اردن
221013123.استرالیا
21-3201102.سوریه

31-4201103.فلسطین

Dجدولردهبندی-گروه
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازیتیم
122007076.ایران
222006246.عراق

30-3200225.ویتنام
80-4200208.یمن

Cجدولردهبندی-گروه
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازیتیم
122005146.چین

222002026.کرهجنوبی
20-3200213.قرقیزستان

40-4200204.فیلیپین

Eجدولردهبندی-گروه
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازیتیم

122008086.قطر
222006066.عربستان

40-3200204.لبنان
100-42002010.کرهشمالی

صفحه 9
دو شنبه ۲۴ دی ۱۳9۷

۷ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۰۰

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن دعوت می شود تا در 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که رأس ساعت 10 صبح دوشنبه 
مورخه 97/11/8 در محل دفتر تعاونی واقع در شــهر جدید هشتگرد 
خیابان آسمان کوچه آسمان سوم پاک 107 تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
توجــه درصورتی که هر یــک از اعضاء نتواننــد در مجمع عمومی 
فوق العاده حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و 
اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام ااختیار واگذار کنند. 
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر ســه رأی و هر شخص غیرعضو 
تنها یک رأی خواهد بود. ازم به ذکر است تأیید نماینده تام ااختیار 
با عضو هیئت مدیــره خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای 
نمایندگــی باید حداکثر ظرف 10 روز از انتشــار این آگهی به همراه 
نماینده خود با در دست داشــتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی و 
کارت ملــی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت 
طرفین عضویت متقاضی و هویت نماینده برگه مربوطه توسط مقام 
مذکور تأیید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

ضمنًا یادآوری می شــود این مجمع با حضور حداقل دوسوم از اعضاء 
رســمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه 

اعضاء اعم از غایب - مخالف - حاضر  نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه 1- طرح و تصویب تمدید مدت فعالیت قانونی و اصاح 

ماده مربوطه در اساسنامه
2- طرح و تصویب تغییر نشانی و اصاح ماده اساسنامه.

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره ۴ ناجا
ابوالفضل اعتصام زاده

شرکت تعاونی 
مسکن شماره ۴ ناجا شماره ثبت ۱۷58۱

تاریخ نشر آگهی ۹۷/۱0/۲۴

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد تامین مواد و مصالح و حمل و نصب یک واحد مخزن 
ذخیره آب سرپوشــیده )GRP( جهت ته نشینی آب دریا با ظرفیت کلی 2352 متر مکعب و 
ظرفیت مفید 2000 متر مکعب به صورت مسقف، با مواد کامپوزیت فیبرهای پلیمری تقویت 
شــده )ورقه های GRP( همراه با اسکلت فلزی گالوانیزه گرم به همراه طراحی و ارائه کلیه 
نقشه های استخر و فونداسیون بتن آرمه مربوطه در جزیره کیش را از طریق مناقصه عمومی 

به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
فیش شرکت در مناقصه:

فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 411075992077713 بانک 
انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 به نام شرکت آب و برق کیش.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: 
شرکت های داوطلب حضور در مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 لغایت ساعت 16 
روز دوشنبه مورخ 1397/11/1 با ارائه اصل کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر و فیش بانکی 

مربوطه به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهادات مناقصه:

پاکت در بسته محتوی پیشنهادات و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی تا 
ساعت 16 روز دوشنبه 1397/11/8 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهادات:
صبح روز پنجشــنبه 1397/11/11 پاکت های پیشــنهادات مناقصه در دفتر مرکزی شرکت 

گشوده خواهد شد.
محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:

1- جزیره کیش - شرکت آب و برق کیش، امور بازرگانی
تلفن: 188-444242186 )076(، فاکس: 44423818 )076(

2- تهران - شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی پاک 17، 
طبقه 3، واحد 6، تلفکس: 021-22076157

آگهی مناقصه 
9۷/۱۰

امور بازرگانی
ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو ســواری پراید جی تی ایکس ای به شــماره پاک
645 ق 28- ایران 24 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1387 و شماره موتور 2419483 

و شماره شاسی S1412287470470 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ســند مالکیت ملک به شماره 255764 به شــماره ثبت 15531 دفتر 122 صفحه 4 
بخش 3 به نام فرید حوبزاوی فرزند ناصر به شــماره شناسنامه 2980 صادره از اهواز 
به آدرس اهواز- شهرک دانشگاه خیابان 9 دانشجو پاک 107 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

به موجب پرونده اجرائی  کاسه فوق  شش دانگ یک قطعه زمین که به صورت 
یک باب خانه می باشد به مساحت 518 مترمربع قطعه 42 تفکیکی پاک 7276 
فرعی مفروز و مجزی شــده از پاک 162 اصلی واقــع در اراضی خالصه جزء 
حــوزه ثبتی کرج ذیل ثبت صفحه 415 دفتر 1085 به نام شــهین خان مصدق 
ثبت و صادر گردید و ســپس ششــدانگ مع الواســطه برابر سند شماره 56671 
مورخ 67/03/02 دفتر 1 کرج به آقای فرشــید ســااری منتقل شده است، که 
ســند مالکیت تک برگی شماره 392079 ذیل ثبت صفحه 358 دفتر 203 ثبت 
گردیده اســت دو سهم مشاع از 6 ســهم پاک مزبور طبق سند رهنی شماره 
47819 - 94/1/8 دفترخانــه 77 کرج در رهن شــهرداری منطقه دو کرج قرار 
گرفته اســت. حدود اربعه: شماا پی است به طول 14 متر به خیابان 12 متری 
سوم. شرقا پی اســت بطول 37 متر به قطعه 43 تفکیکی، جنوبا پی است بطول 
14متر قطعه 50 تفکیکی. غربا بطول 37 متر به قطعه 41 تفکیکی. برابر نظریه 
کارشــناس رسمی دادگســتری در مورخ 97/8/15 ملک به نشانی کرج شهرک 
بنفشه بلوار بنفشه غربی خ چهارم پ 30 می باشد و بصورت مجتمع مسکونی 7 
طبقه شــامل یک طبقه زیرزمین جهت پارکینگ مخازن آب و مشاعات و طبقه 
همکــف به صورت پارکینگ انباری و ابــی ورودی و طبقات اول تا چهارم هر 
یک به صورت دو واحد مسکونی و طبقه 5 نیز بصورت یک واحد مسکونی جمعا 
در 9 واحد مسکونی با متراژ کل بنای احداثی بصورت ناخالص به مساحت حدود 
2400 مترمربع می باشــد. ملک فاقد پروانه ســاختمانی و فاقد پایانکار می باشد. 
هیچگونه عدم خاف یا پایانکاری ارائه نگردید. سازه بصورت اسکلت بتن آرمه 
و با سقف تیرچه و یونولیت و نمای شمالی آن کامپوزیت و سنگ ونمای جنوبی 
آن ســنگ با پنجره های یوپی وی سی و شیشــه دو جداره دارای انشعابات برق 
و گاز و آب مســتقل و سیستم ســرمایش کولرآبی و گرمایش پکیج و شوفاژ و 
دارای آسانســور که طبق اظهارات ســاکنین کلیه واحدهای مجتمع واگذار شده 
و متصرفیــن مانع بازدید از داخل واحدها شــده اند فقــط از واحد طبقه 5 که در 
اختیار فرشــید سااری می باشد. کف واحد سرامیک وسقف آن گچ بری و نقاشی 

شــده و دیوارهای آن ترکیبی از نقاشی و کاغذ دیواری و با سنگ آشپزخانه اپن 
و کابینت روز و ســایر جزئیات اجرایی با قدمت حدود 4سال می باشد. ملک فوق 
که فاقد پروانه ســاختمانی بوده و توسط شخصی به نام  محمدرضا رستمیان به 
مشــارکت گرفته شــده و نامبرده بدون  پروانه شروع به ساخت نموده که نهایتا  
پرونده برای تخلفات انجام شــده به مســاحت ناخالص حدود 2400 مترمربع به 
کمیسیون ماده 100 ارسال می گردد که طی رای تجدیدنظر ماده 100 به شماره 
71850 - 92/10/16 به مبلغ حدود 6/579/060/000 ریال جریمه شــده و به 
خاطر جرائم حادث شــده دو دانگ آن در رهن شهرداری منطقه 2 قرار می گیرد. 
و طبق نظر کارشــناس رسمی دو دانگ  مشاع از ششدانگ پاک فوق به مبلغ 
26/700/000/000 ریال در مورخ 97/8/15 ارزیابی شده، پاک فوق از ساعت 
9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 در اداره اجرای اسناد رسمی کرج واقع 
در میــدان آزادگان ابتدای خیابان مطهری از طریق مزایده به فروش می رســد. 
مزایده از مبلغ 26/700/000/000 ریال در قبال دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
پاک مورد رهن شــروع و به بااترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. 
ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،  برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. ضمنا طبق اعام بســتانکار پاک مزبور فاقد 
بیمه می باشد.                                                تاریخ انتشار: 97/10/24

م الف-30544

معاون واحد اجرای ثبت کرج 
قاسمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کاسه 9۴۰۱۷۱۱

شهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه  مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
پیمانکاران متقاضی می توانند از تاریخ 1397/10/24 به مدت 5 روز کاری تا تاریخ 1397/10/29 اســناد مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

دریافت نمایند.
ضمنا مهلت تحویل اســناد مناقصه از تاریخ 1397/10/30 تا پایان وقت اداری 1397/11/10 می باشــد و تاریخ بازگشــایی پاکات ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 

1397/11/11 می باشد.
نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین در معامات شهرداری ها می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
اعتبار مصوباولیه )ریال(

رشته 
و 

گروه

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه ریال

دستگاه 
نظارت

محل 
اجرا 
پروژه

شماره فراخوان 
در سامانه 
تدارکات 

الکترونیکی دولت

1
روکش آسفالت 
کوچه ها و معابر 

شهر خورموج
راه و منابع داخلی7/333/798/130

367/000/000باند
دفترفنی 
شهرداری 
خورموج

شهر 
200975007900006خورموج

2
زیرسازی و آسفالت 

کوچه ها و معابر 
شهر خورموج

راه و منابع داخلی19/999/598/206
1/000/000/000باند

دفترفنی 
شهرداری 
خورموج

شهر 
200975007900007خورموج

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ درج نوبت اول: 97/10/24

آگهی حصر وراثت
آقای حمزه شهرت خسراجی نام پدر عباس به شناسنامه 3094 صادره از 
اهواز درخواســتی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که شادروان مرحوم عزیزه شهرت خصرج به شناسنامه 155 صادره 
اهــواز در تاریخ 97/2/29 در اهواز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش 

عبارتند از:
1- متقاضی حمزه خسراجی به شماره شناسنامه 3094 صادره اهواز)فرزند 

ذکور متوفیه(
2- زهرا خسراجی به کد ملی 1742794289 صادره اهواز

3- آسیا خسراجی به شناسنامه 1740524497 صادره اهواز
4- هاجر خسراجی به شناسنامه 12156 صادره اهواز
5- صفیه خسراجی به شناسنامه 2356 صادره اهواز

6- آمنه خسراجی به شناسنامه 120 صادره اهواز
7- شهربانو خسراجی به شناسنامه 10 صادره اهواز)فرزندان اناث متوفیه(

8- عباس خســراجی به شناســنامه 186 صادره اهواز )همسر متوفیه( و 
اغیر. بشرح دادخواست تقدیمی 970649/8/97 حقوقی می باشد.

اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبــور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر 
و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است. 
قاضی شورای حل اختاف 
مجتمع شماره ۲ اهواز



احتکار شکر
رشت- خبرنگار کیهان: جانشین فرماندهی انتظامی استان گیان از کشف 
شــکر احتکار شده در شهرســتان فومن خبر داد. سرهنگ علی اصغر امیری ، 
گفت: ماموران انتظامی شهرســتان فومن در راســتای طرح مقابله با احتکار و 
قاچاق کاا با انجام تحقیقات از وجود یک انبار شــکر احتکار شــده در سطح 
شهرســتان مطلع شــدند. وی افزود: در بازرســی از این مکان 72 تن و 500 
کیلوگرم شــکر احتکار شده کشف شد. وی اضافه کرد: کارشناسان ارزش شکر 

کشف شده را دو میلیارد و 900 میلیون ریال اعام کردند. 
قاتل فراری در دام

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: متهمی که پس 
از قتل مردی جوان با شلیک گلوله، دو سال به صورت مخفیانه زندگی می کرد 
دستگیر شد. سرهنگ محمود سعادت افزود: در ادامه پیگیری پرونده مأموران 
پلیس آگاهی ایرانشــهر متوجه شــدند که این فرد پس از دوسال که به مکان 
نامعلومی متواری بوده، به این شهرســتان بازگشته ومدتی به صورت مخفیانه 
در حاشیه شهرستان ایرانشهر زندگی می کند.وی اضافه کرد: کاراگاهان پلیس، 
مخفیگاه این متهم فراری را شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی 
دســتگیر کردند و در بازرســی از مخفیگاه متهم یک قبضه ســاح کاش به 
همراه مهمات مربوطه کشــف شد.وی تصریح کرد: این متهم که در ابتدا منکر 
انجام قتل بــود در تحقیقات تخصصی پلیس و پس از مواجهه با ادله قانونی و 

مستندات، به ارتکاب قتل مرد جوان با استقاده از اسلحه کلت اعتراف کرد.
برداشت غیر مجاز 

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان »خمینی شــهر« 
ازشناســایی و دستگیری فردی که با به دســت آوردن اطاعات کارت بانکی 
شاکی اقدام به برداشت ۱۳ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از طریق اینترنت 
کرده بود خبر داد.  ســرهنگ »علی جعفری نژاد« گفت: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه مبلغ ۱۳ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب 
بانکی وی سرقت شده، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتای این فرماندهی 
قرار گرفت.وی افزود: با بررسی های پلیسی انجام شده مشخص شد متهم با به 
دســت آوردن اطاعات و رمز های عبور، مبلغ ۱۳ میلیون ریال را طی چندین 
مرحله از حساب بانکی وی برداشــت کرده است.سرهنگ جعفری نژاد تصریح 
کرد: با انجام تحقیقات، متهم مذکور شناســائی و حســب دستور مقام قضائی 
دستگیر و در مواجه با مدارک و مستندات پلیس صراحتا به بزه انتسابی اقرار و 

انگیزه خود را سودجویی عنوان کرد.
کشف مشروبات الکلی

بندر عباس- ایســنا: فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید عمرانی میناب از 
کشف انواع مشروبات الکلی دست  ساز در یکی از محات این شهر خبر داد.

سید مجتبی موسوی، گفت: با شناسایی محل اختفا و دپوی مشروبات الکی 
در محله 95 دســتگاه میناب و با هماهنگی انجام  شده با مقام محترم قضایی، 
عوامل اطاعاتی این فرماندهی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه یک فرد 48 
ســاله با هویت »چ.ع« اهل کردستان که در حال تولید و فرآوری مشروبات بود 
را دستگیر کردند.وی با  اشاره به اینکه در بازرسی از محل، عاوه بر کشف بیش 
از ۱500 لیتر انواع مشــروبات الکلی دست ساز، انواع مات و ابزارآات فرآوری 
کشف و ضبط شد، خاطرنشــان کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده 

جهت انجام مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.
سرقت نفت از لوله اصلی

سرویس شهرستانها: سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز از کشف ۳0 هزار 
لیتر سوخت قاچاق و دستگیری دوقاچاقچی در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ »محمدســعید یاری« گفت: ماموران انتظامی پاســگاه حمید 
فرماندهی انتظامی شهرســتان اهواز موفق شــدند دوقاچاقی سوخت را که در 
مســیر خطوط لوله های نفت »اهواز- هویزه« اقدام به حفاری محل عبور نفت 
خام و نصب شــیر بر روی لوله های انتقال کرده بودند شناسایی و با انجام یک 
عملیات ضربتی در محل حفاری دســتگیر کنند.وی با بیان اینکه قاچاقچیان 
بــا رویت مأموران پلیــس قصد امحا ۳0 هزار لیتر ســوخت قاچاق موجود در 
خودروهای حامل سوخت را داشتند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این 
محموله ها را بالغ بر یک میلیارد و ۳00 میلیون ریال برآورد کرده اند.ســرهنگ 
یاری اذعان داشــت: در این رابطه دو تانکر توقیف و یک قبضه اسلحه جنگی از 
قاچاقچیان کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

دستگیری ماساژور
شاهرود- باشگاه خبرنگاران جوان: جانشــین فرمانده انتظامی شاهرود از 
دســتگیری مردی که در فضای مجازی ادعای توانایی ماســاژ بانوان را داشت 
خبر داد. سرهنگ عباس ربیعی، گفت: پلیس فتای شاهرود پس از رصد فضای 
مجازی با این فرد و ادعای وی برخورد و پرونده برای دستگیری او مفتوح و در 
حال رسیدگی به جرایم وی می باشد.وی افزود: این فرد در یکی از خیابان های 
شــاهرود دستگیر و یک تفنگ تقلبی را نیز همراه داشته که به گفته وی برای 

محافظت از خودش آن را تهیه کرده بود.
قاچاق چای

آبادان- مهر: فرمانده مرزبانی خوزســتان از توقیف یک فروند شناورتجاری 
در آبراه اروند و کشف محموله میلیاردی چای خارجی قاچاق خبر داد.سرتیپ 
عبــداه نظرپور اظهار کرد: دریابانان آبادان در راســتای مبارزه با قاچاق کاا و 
کنترل آب های ساحلی خوزستان یک فروند شناور تجاری حامل کاای قاچاق 
را که از کشــورهای حوزه خلیج فارس به مقصد بنادر »آبادان« در حرکت بود، 
شناسایی و متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی دقیق از شناور توقیف شده سه 
هزار و ۶00 کیلوگرم چای خارجی قاچاق کشف شد.فرمانده مرزبانی خوزستان 
با  اشــاره به دستگیری شش متهم در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش 
محموله کشف شده را بیش از دو میلیارد و ۱۶0 میلیون ریال ارزیابی کردند که 

پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع ذیصاح شد.
کشف رب غیر بهداشتی

کرمانشاه- فارس: فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه، از کشف رب گوجه  
غیربهداشــتی در این شهرستان خبر داد. ســرتیپ منوچهر امان اللهی، اظهار 
داشــت: ماموران پلیس همراه با کارشناســان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان 
صنعت و معدن از محل تولید رب گوجه  فرنگی بازرســی کردند.وی افزود: در 
بازرســی  صورت گرفته مقدار ۶5 تن رب گوجه  فرنگی که غیربهداشتی بودن 
آن به تائید کارشناسان رسید، کشف شد.وی یادآور شد: طبق نظر کارشناسان، 
ارزش رب گوجه غیربهداشتی کشف شده به شش میلیارد و 500 میلیون ریال 
می رسد.وی همچنین با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه و معرفی وی 

به دستگاه قضائی، از پلمپ مرکز تهیه رب های غیربهداشتی خبر داد.
برخورد مینی بوس و خاور

رشت- ایسنا: رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی گیان گفت: در اثر 
برخورد خاور و مینی بوس حامل کارگران ۱4تن مصدوم و راهی بیمارســتان 
شــدند. پیمان اسدی ، اظهارکرد: این حادثه که در محور صومعه سرا - سه راه 
اباتر رخ داد منجر به مصدومیت سرنشــینان مینی بوس شد. وی با بیان اینکه 
مصدومین توســط  تکنسین های اورژانس ۱۱5 مورد امدادرسانی قرار گرفتند، 
گفت: پــس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارســتان امــام خمینی)ره( 

صومعه سرا انتقال داده شدند. 
دستگیری سارق

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از دستگیری 
ســارق محتویات خودرو و موتورســیکلت با ۳۳ فقره سرقت خبر داد. سرتیپ 
»علیرضا مظاهری« گفت: بر اســاس اخبار واصله مشــخص شد فردي که از 
ســارقان ســابقه دار بوده و در طی ســه مرحله به اتهام سرقت منزل و داخل 
خودرو دستگیر و به زندان معرفی شده  با هوشیاری ماموران دستگیر شد.وی 
با بیان اینکه ســارق در تحقیقات اولیه در کانتري به ۱۶ فقره ســرقت داخل 
خودرو اعتراف کرد، اظهار داشــت: متهم پس از تشکیل پرونده با قرار بازداشت 

موقت روانه زندان شد.
شکار شکارچی

شــاهرود- خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس  اداره حفاظت محیط زیســت 
شــاهرود، گفت: یک شکارچی غیرمجاز به همراه اشه سه راس میش وحشی 
در منطقه شکارممنوع تپال این شهرستان دستگیر شد.علی اکبر قربانلو افزود: 
این شکارچی متخلف به پرداخت ۳0 میلیون تومان جریمه نقدی )۱0 میلیون 
تومان به ازای هر حیوان( در حق  ســازمان حفاظت محیط زیســت محکوم و 

پرونده وی برای صدور حکم جزای کیفری به مرجع قضایی ارسال شد. 
وی، شــکار حیوانات وحشی در فصل زمستان را که زمان جفت گیری این 
حیوانات است عملی غیرانسانی بیان کرد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف 
شــکار و صید و یا ورود افراد مشکوک به پناهگاه های حیات وحش را به اداره 

حفاظت محیط  زیست شاهرود اطاع دهند.
قاچاق گوشی و البسه

سنندج- تســنیم: فرمانده انتظامی کردستان از کشــف محموله گوشی 
هوشــمند و البسه قاچاق در این استان خبر داد. ســرتیپ علی آزادی، اظهار 
داشــت: با هماهنگی مراجع قضائی یک دستگاه خودرو توقیف و در بازرسی از 
آن ۱50 دستگاه گوشی هوشمند و 2۳ دستگاه تبلت سامسونگ قاچاق که به 
طرز ماهرانه ای جاســاز شده بود، کشف شد.وی تصریح کرد: کارشناسان ارزش 
محموله کشف شده را پنج میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد کردند و در این 

رابطه نیز یک نفر دستگیر شد.

صفحه 10
دو شنبه ۲۴ دی 1۳۹۷

۷ جمادی ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲100
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

نشت بنزین از یک کامیون سانحه دیده 
و واژگون شده در جنوب شرق نیجریه ده ها 

نفر را به کشتن داد.
به گزارش ایســنا، اهالی محل با سطل هایی 
مشــغول بردن بنزین رایگان بودند که کامیون 
منفجر شد.در این حادثه که در منطقه ادوکپانی 

حدود 200 کیلومتری شــرق شهر پورت هارکورت رخ داد، یک کامیون حامل 
بنزین دچار سانحه و سپس واژگون شد و بنزین آن به بیرون نشت کرد. مدت 
کوتاهی بعد از واژگونی کامیون، ساکنان منطقه کوشیدند بنزین خارج شده از 
کامیون را با سطل هایی جمع آوری کرده و با خود ببرند.بنا بر گزارش دویچه وله، 
اندکــی بعد در حالی کــه این عده  در حال جمع آوری بنزیــن بودند، کامیون 
منفجر شد. براساس آخرین گزارش ها به نقل از پلیس نیجریه، در پی این انفجار 
دستکم 20 نفر کشته و بسیاری دیگر مجروح شدند. گفته می شود جراحت های 
مجروحان بسیار شدید اســت.هرچند آمار دقیق قربانیان این حادثه مشخص 
نیست و در مورد تعداد کشته ها اخبار ضدونقیض از رسانه های گوناگون منتشر 
شــده است.ریچارد جانسون، یکی از شاهدان عینی در باره این حادثه می گوید: 
من نمی توانم تصور کنم کســی از این حادثه جان سالم به در برده باشد. گفته 
می شــود ماموران امدادگر که به محل حادثه اعزام شــده بودند تنها موفق به 
انتقال چند جســد از منطقه سانحه شده اند. یکی دیگر از شاهدان عینی گفته 
است که جسد بیش از 20 نفر را دیده است.ریچارد جانسون در باره علت انفجار 
گفته اســت این احتمال وجود دارد که انفجار به خاطر ژنراتوری بوده که یکی 
از اهالــی محل با خود آورده بود تا با اســتفاده از مکنده آن با ســرعت بنزین 
بیشــتری برای خود جمع آوری کند.هنوز مشخص نیست که دلیل سرنگونی 
کامیون حامل بنزین چه بوده است.گرچه نیجریه بزرگ ترین تولیدکننده نفت 
در آفریقاســت، اما بخش بزرگی از مردم این کشــور در فقر زندگی می کنند. 
به همین دلیل بسیارند کســانی که می خواهند از حوادث به وجود آمده برای 
کامیون های حامل بنزین به نفع خود اســتفاده کنند.حدود یک سال پیش نیز 
در نزدیکی همین محل، انفجاری شبیه این حادثه به وقوع پیوست. در آن زمان 
در اثر انفجار یک خودروی حامل بنزین ۳0 نفر از اهالی محل کشــته شــدند. 
آنها می خواســتند بنزین مجانی را از مخزن بنزین کامیون بیرون بکشــند و با 
خود ببرند.اما شــدیدترین حادثه از این نوع در نیجریه در سال ۱998 به وقوع 
پیوست. در آن زمان در پی انفجار یک لوله نفت در شهر جوس بیش از ۱000 

نفر کشته شدند.

انفجار
 تانکر سوخت 

در نیجریه 
کشته داد

برف و سرما در چند روز گذشته زندگی 
در بخش هایی از اروپا و آمریکا را فلج کرده و 

جان شماری از افراد را گرفته است.
به گزارش آسوشــیتدپرس، طوفان زمستانی 
در اروپــا و آمریکا دســتکم ۳0 کشــته برجای 
گذاشت.تلفات ناشی از بارش سنگین برف و بروز 

بهمن در بخش هایی از اروپا، به 2۱ نفر رســید.وزارت خارجه برخی کشور های 
اروپایی مانند انگلیس به گردشگران زمستانی هشدار دادند که از سفر به مناطق 
کوهستانی بپرهیزند.سوئیس، آلبانی، بلغارستان، صربستان، اتریش و آلمان از 
دیگر کشور هایی بودند که از این موج سرما آسیب دیده و شاهد تلفات انسانی 
بودند.خبرگزاری آر.تی نیز از طوفان زمســتانی شــدید در آمریکا خبر داده و 
تلفات دو روز اخیر در برخــی ایالت های آمریکا را 5 نفر اعام کرد.این طوفان 
زمســتانی که از جمعه ایالت های میسوری و کانزاس را تحت تاثیر قرار داد تا 
پایان یکشــنبه ادامه خواهد داشت و در ادامه به ایالت های اوهایو، ایندیانا، آیوا 
و ایلینویز وارد خواهد شد.رســانه های محلی در آمریکا از کشته شدن پنج تن 
در این کشور در پی بارش سنگین برف خبر دادند.مقامات محلی اعام کردند: 
در یکی از این حوادث لغزندگی خودرو در جنوب کانزاس به کشــته شدن یک 
زن و پسرش منجر شد. همچنین در ایالت میزوری لغزیدن یک خودرو موجب 
شد سرنشین آن کشته شود. در کانزاس نیز برخورد کامیون با یک مانع بتونی 
و برخورد دو دســتگاه خودروی دیگر دو کشته بجا گذاشت.در برخی مناطق، 
جاده ها و مســیرهای ارتباطی برای چندین ساعت مسدود شده که همین امر 
به سرگردانی صدها راننده منجر شد. همچنین چندین پرواز لغو و برق هزاران 

مشترک خانگی و تجاری قطع شد.

طوفان زمستانی 
در اروپا 
و آمریکا 

نوجوان ســعودی فراری با چراغ سبز 
نخست وزیر و اســتقبال وزیر امور خارجه 

کانادا وارد این کشور شد.
کنیدین پرس نوشــت که کریســتیا فریلند 
هنگام ورود »رهف محمد القنون« ۱8 ســاله به 
فرودگاه پیرســون تورنتو، به استقبال وی رفت و 

این دختر پناهجو را شجاع و تبعه جدید کانادا خواند.به نوشته این خبرگزاری 
کانادایی، القنون از ســئول کره  جنوبی به تورنتو وارد شد و سویی شرتی بر تن 
داشــت که نام کانادا بر آن چاپ شــده و بر کاهش نیز لوگوی ســازمانی که 
ترتیب جابه جایی او به این کشور آمریکای شمالی را داده است، نقش بسته بود.
شــهرت القنون از زمانی آغاز شــد که وی در جریان سفر خانوادگی به کویت، 
بــه بانکوک تایلند  گریخت. وی خــود را در هتل فرودگاه مقصد زندانی کرد و 
در توییتر مدعی شــد که بستگانش با وی بدرفتاری کرده و قصد دارند وی را 
وادار به ازدواج کنند. پدر القنون این اتهامات را رد کرده است.جاســتین ترودو 
جمعه پیش)2۱ دی( اعام کرد که به درخواست کمیساریای عالی پناهندگان 
ســازمان ملل به القنون اجازه ســکونت در کانادا را می دهد.مقامات مهاجرت 
تایلند پیشــتر سعی در بازگرداندن دختر جنجالی سعودی به کویت، جایی که 
خانواده اش حضور دارند را داشــتند، اما این نوجوان عربستانی از سوار شدن به 
هواپیما و بازگشت امتناع کرده بود.این ماجرا از آن جهت ابعاد گسترده ای یافته 
که عربستان پس از کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی پیشینه 
ناروشنی در برخورد با اتباع خود در خارج از کشور به جای گذاشته است. جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار و تحلیلگر منتقد سعودی مقیم آمریکا دهم مهرگذشته 
برای کارهای اداری وارد ســاختمان کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه 
شد و در آنجا به قتل رسید. عربستان کشته شدن خاشقجی درون کنسولگری 
را پذیرفته اما تاکنون نه کســی را به عنــوان عامل این قتل معرفی کرده و نه 

اطاعاتی در مورد سرنوشت جسد مقتول ارائه داده است.

دختر جنجالی 
عربستان 

به کانادا رفت

معاون بندری و اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: 
۱۲ هزار کانتینر در این بندر متروکه شــده و تعیین 
تکلیف این کانتینرها در حیطه وظایف سازمان اموال 

تملیکی است.
به گزارش ایســنا، ورج امیری در حاشیه بازدید معاون 
فنی گمرک ایران از بندرشــهید رجایی افزود: کانتینر های 

رسوب شده این بندر حدود 50 هزار کانتینر است.
وی اضافه کرد: عملیات ترخیص این کاا ها با همکاری 

کارشناسان گمرک بندر شهید رجایی در دستور کار است.
معــاون فنی گمرک ایران در ایــن بازدید گفت: امکان 
ترخیص کاا هــای وارداتی گروه یکم )کاا های اساســی و 
ضروری( بدون نیاز به تمدید ثبت سفارش فراهم شده است.
مهرداد جمال ارونقی افزود: دســتورالعمل اجرایی این 
تصمیم برای جلوگیری از رســوب کاا به گمرکات سراسر 

کشور اباغ شده است.
معاون فنی گمرک ایران بیان کرد: مصوب شده ۳ هزار 
و 24۳ قلم کاا، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدی بدون 

ثبت سفارش وارد مناطق آزاد و ویژه کشور شود.
جمال ارونقی در دیدار با برخی صاحبان کاا های رسوب 
شده در بندر شهید رجایی بندرعباس بیان کرد: ترخیص این 

کاا ها در اولویت قرار گرفته است.
معاون فنی گمرک ایران خاطرنشــان کرد: با اســتقرار 
مدیران ســتادی گمرک ایران بخشــی از دایل رسوب کاا 
شناسایی شــده و بزودی برای رفع آن بخشنامه های جدید 

صادر می شود.

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: دو متهم 
به اخال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز در شهرستان 

بیرجند دستگیر شدند. 
سرتیپ مجید شــجاع گفت: با دریافت اطاعاتی مبنی 
بر حجم باای خرید و فروش ارز در ســطح استان خراسان 

جنوبی، موضوع به صورت ویژه پیگیری شد.
وی افزود: در تحقیقات ماموران مشخص شد اخالگران 
با جمع آوری ارز از سطح استان خراسان جنوبی، ارز موجود 
را برای کســب منافع اقتصادی به خارج از اســتان منتقل 
می کنند که با هدایت عملیاتی و تشــکیل تیمی از ماموران 
متخصص پلیس، متهمان شناســایی و دستگیری آنان آغاز 

شد.
فرمانده انتظامی اســتان خراســان جنوبــی بیان کرد: 
ماموران با هماهنگی مقام قضایی دو متهم شناســایی شده 
در این پرونده را دستگیر کردند که در بررسی تراکنش های 
مالی این متهمان، تخلفات گسترده مالی و ارزی کشف شد.

وی تصریح کرد: متهمان دســتگیر شده هنگام روبه رو 
شدن با اسناد و مدارک غیر قابل انکار جمع آوری شده توسط 
پلیس، صراحتاً به خرید و فروش حدود 500 هزار دار اقرار 
کردند که با تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به 

مقامات قضایی استان تحویل شدند.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل یک شرکت تعاونی در پارس آباد مغان 
به دلیل عرضه خارج از شــبکه ذرت به جزای نقدی 

محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: به دنبال 
شــکایت اداره کل عشــایر و گزارش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، مدیرعامل یکی از شــرکت های تعاونی شهرستان 
پارس آباد به دلیل عرضه خارج از شبکه ۱40 هزار کیلوگرم 

ذرت به پرداخت 2 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.
علی رحیمی آذر افزود: با تأیید حکم بدوی در شــعبه 

تجدیدنظر، حکم در مرحله اجراء است.
همچنین مدیرعامــل و 2 کارمند ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اردبیل به اتهام فساد مالی دستگیر 
و روانه زندان شــدند.ناصر عتباتی دادســتان استان اردبیل 
به خبرنگاران گفت: عاوه بر افراد دســتگیر شــده، تعدادی 
از پیمانــکاران این ســازمان نیز تحت تعقیــب قضایی قرار 
گرفته اند.وی افزود: اخذ پورسانت از پیمانکاران، فاکتورسازی، 
تبانی، دریافت رشــوه و تضییع حقوق بیت المال از اتهامات 
اصلی کارکنان دستگیر شده سازمان فضای سبز شهرداری 
اردبیل اســت.عتباتی همچنین با اشاره به کشف فساد مالی 
در مرکز وصول درآمدهای مجتمع تفریحی شــورای اردبیل 
گفت: در این پرونده نیز یک نفر بازداشــت شده است.او بر 
نظارت مراجع نظارتی بر مجموعه های مدیریت شهری تاکید 
کرد و گفت: در این پرونده و دیگر موارد کشــف فســاد در 
ادارات دولتی و مجموعه مدیریت شهری، اگر مراجع نظارتی 

کم کاری کرده باشند، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

12 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی 
متروکه شده است

2 اخالگر اقتصادی در بیرجند 
دستگیر شدند

محکومیت و دستگیری 2 مدیرعامل 
در اردبیل کارمند یک شرکت پیمانکاري شهرداري کرمان 

که دو کودک کار را مجبور به خوردن دسته  گل های 
نرگس کرده بود، از محل کار اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمهران عالم زاده، 
شهردار کرمان گفت: درپی انتشار ویدئویی ناراحت کننده 
در فضای مجازی که نشــان می دهد فردی دو کودک کار 
را به خوردن گلهای نرگس وادار می کند، بررسی موضوع 

به سرعت آغاز شد.
وی افزود مشــخص شد فرد خطاکار از کارکنان یکی 
از شرکت پیمانکاری شهرداری منطقه دو کرمان است که 
بافاصله به موضوع رسیدگی و تخلف این فرد محرز و وی 

از محل کار اخراج شد.
شهردار کرمان با ابراز تاسف شدید از برخورد این فرد 
با کودکان کار، از همه مردم ایران و کســانی که مشاهده 

این ویدئو باعث ناراحتی آنها شده است عذرخواهی کرد.
صدور حکم بازداشت

دادســتان عمومی و انقــاب مرکز اســتان کرمان 
درخصوص آخرین جزئیات کلیپ کودک آزاری منتشــر 
شــده در فضای مجازی گفت: به عنوان مدعی العموم به 

موضوع ورود کرده ایم و متهمان تحت تعقیب قضائی قرار 
گرفته اند و متهم اصلی بازداشت شده است. 

دادخدا ســااری افزود: با توجه به مشــاهده و رصد 
فیلمی در فضای مجازی توسط معاونت امور فضای مجازی 
دادســرای عمومی و انقاب مرکز استان با موضوع کودک 

آزاری، بافاصله از سوی معاونت مربوطه اعام جرم شد.
وی تصریح کرد: به رغم طرح نشــدن شکایت از سوی 
افراد، به عنوان مدعی العمــوم و من باب کودک آزاری و 
تخلف از مفاد قانونی و ارتکاب جرم، علیه مســئوان ذی 
ربط اعام جرم و در این رابطه پرونده ای از جنبه عمومی 
اعام جرم و متهم اصلی دستگیر و هم اکنون در بازداشت 
اســت. وی تاکید کرد: تمــام افرادی کــه در این رابطه 
کوتاهی، قصور و جرمی انجام داده اند تحت تعقیب قضائی 

قرار خواهند گرفت.
به دنبال ایــن گزارش محمد جواد فدایی اســتاندار 
کرمان دســتورات ازم برای پیگیــری موضوع را از طرق 
مختلف از جمله شهرداری کرمان و مدیران کل حراست و 
بازرسی استانداری صادر کردند و خواستار برخورد شدید 

با خاطیان شد.

همزمان با اخراج از شهرداری
بازداشت کارمند شهرداری کرمان  به دلیل بدرفتاری با کودکان کار

زنجان – خبرنگار کیهان : 
فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: چهار نفر 
از اعضای اصلی باند جرایم اینترنتی که 700 میلیارد 
ریــال کاهبرداری کرده بودند از ســوی پلیس این 

استان شناسایی و دستگیر شدند. 
ســرهنگ رحیم جهانبخش ، افزود: در این رابطه 2۶8 
حساب بانکی مورد استفاده متهمان دستگیر شده، شناسایی 
و مسدود شــد.وی اظهار داشــت: کارشناسان پلیس فتای 
زنجان، طی رصد و گشت زنی های مستمر در فضای مجازی، 
ایــن باند چهار نفره که دوزن و دو مرد بودند را شناســایی 
کردند.جهانبخــش ادامه داد: اعضای این باند از طریق ایجاد 
درگاه بانکی، ســایت های غیرمجاز و شــرط بندی، مرتکب 
جرایم اینترنتی در ســطح کشور شــده و در زمان کوتاهی، 
مبالغ هنگفتی را به صورت غیرقانونی و مجرمانه به دســت 
آورده بودند.وی تصریح کرد: بر اســاس بررســی های فنی و 
علمی صورت گرفته از ســوی پلیس فتای زنجان، مشخص 
شــد متهمان دســتگیر شــده با شــیوه جدید پولشویی و 
کاهبرداری در قالب سایت های شــرط بندی و قماربازی، 
افــراد را به دام انداخته و به صورت گام به گام، نســبت به 

کاهبرداری و پولشویی مبادرت می کردند. 
جهانبخش با بیان اینکه اعضای این باند جرایم اینترنتی 
افــراد را با مبلغ کم برنده اعام می کردند و زمانی که مبالغ 
دریافتی افزایش می یافت وجوه حاصله را مسترد نمی کردند، 
افزود: از ایــن متهمان بالغ بر 220 قطعه کارت بانکی و 4۶ 
قطعه تجهیزات جانبی کشــف شــد و 2۶8 حساب بانکی 
مربوط به آنان با مبلغ بیــش از 20 میلیارد ریال وجه نقد، 
مسدود شــد.فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: بررسی ها 
نشان داد که این باند مبلغ 700 میلیارد ریال تراکنش مالی 
داشــته و کاهبرداری کرده و مبالغ اخذ شــده را در قالب 
ارزهای دیجیتالی و کاغذی از کشور خارج و سرمایه گذاری 
می کردند.جهانبخش افزود: تعــدادی از اعضای این باند در 
خارج از کشور شناسایی شدند که با همکاری پلیس بین الملل 

و کشورهای دوست در صدد دستگیری آنان هستیم.
وی یادآور شــد: این متهمان دستگیر شده به بهانه های 
مختلف اعم از طافروشــی و میوه فروشــی، نسبت به تهیه 
دســتگاه پایانه فروشگاهی اقدام و از آن در کارهای مجرمانه 

استفاده می کردند. 
جهانبخش افزود: این چهار متهم که با همکاری دستگاه 
قضایی دستگیر شدند پس از تشــکیل و تکمیل پرونده به 

منظور اعمال قانون به دادسرا معرفی شدند.

دستگیری کاهبرداران اینترنتی 
در زنجان

دستگیری  از  خوزستان  استان  انتظامی  فرمانده 
۳۳۱ نفر از عامان تیراندازی های غیرمجاز و دارندگان 
ساح در اجرای طرح مبارزه با تیراندازی ها در سطح 

استان خبر داد. 
به گزارش مهر، ســرتیپ حیدر عبــاس زاده، گفت: در 
راستای ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای دی ماه سال جاری 
تاکنــون دو طرح پنج روزه برخورد بــا عامان تیراندازی و 
دارندگان ساح های غیرمجاز در سطح استان به مرحله اجرا 

درآمد.

وی تصریــح کرد: پلیــس اطاعــات و امنیت عمومی 
با همکاری ســایر یگان های انتظامی با تاش مســتمر در 
سطح استان در دو طرح مقابله ای تعداد ۳۳۱ نفر از عامان 
تیراندازی و دارندگان ساح غیرمجاز  را شناسایی و دستگیر 

کردند.
سردار عباس زاده بیان کرد: در راستای اجرای این طرح 
400 قبضه ســاح شــامل 54 قبضه جنگی و ۳47 قبضه 
شکاری، 9 هزار و 428 فشنگ به همراه 45 خشاب مربوطه 

و هشت نارنجک جنگی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

زن ۲6 ســاله و دختر بچه چهار ساله وی در اثر 
دعوای خانوادگی و به آتش کشــیده شــدن منزل 
که احتمال دارد شــوهر این زن افروخته باشد، جان 

باختند. 
فرماندار شهرستان داراب در این زمینه گفت: این اتفاق 
جمعه 2۱ دی 97 رخ داد و تاکنون شــوهر این زن که ۳0 
سال ســن دارد اعتراف به آتش زدن همســر و فرزند خود 
نکرده اســت. علی مظفری در مصاحبه با ایرنا افزود: دعوای 

خانوادگی بین زن و شوهر رخ داده و این موضوع محرز است 
زیرا شوهر بعد از این ماجرا خود را به نیروی انتظامی معرفی 

و مشاجره را بیان کرده است.
فرماندار داراب ادامه داد: شــوهر اعام کرده که بنزین 
روی همســر و فرزند خود ریخته اما می گوید که برافروختن 

آتش کار وی نبوده است.
فرماندار شهرستان داراب ادامه داد: ابعاد و جزئیات این 

ماجرا را عوامل نیروی انتظامی در دست بررسی دارند.

کشف 54 قبضه ساح جنگی غیرمجاز در خوزستان

آتش دعوای خانگی
 جان زن و کودک دارابی را گرفت

رئیس  پلیس البرز از کشف یک انبار دستگاه های 
رمز دهنده ارز الکترونیکی به ارزش ۲8میلیارد ریال 

توسط ماموران انتظامی این استان خبر داد. 
ســرتیپ عباســعلی محمدیان درگفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: ماموران پلیس آگاهی این اســتان محل انباشت 
دستگاه های استخراج گر رمز»ماینرها« که درحوزه ارزهای 
الکترونیکی کاربرد دارد را کشف کردند.وی اضافه کرد: دراین 
زمینه یک نفر دســتگیر و اذعان داشت که به عنوان رابط و 
فروشــنده دســتگاه ها بوده و مالک اصلی کاای قاچاق فرد 

دیگری است که در این زمینه فعالیت دارد.
محمدیان افــزود: ماموران با انجــام اقدامات اطاعاتی 
گســترده منزل نامبرده را در یکی از مناطق شــمال غربی 

تهران شناسایی و با نیابت قضایی وی را دستگیر کردند.
وی اظهار داشــت: در بازرســی از محل 29۱ دستگاه 
ارز الکترونیکی، 2 دســتگاه پوز و مقادیر زیادی فاکتورهای 
فروش انواع دســتگاه ارز کشــف کردنــد. فرمانده انتظامی 
البرز خاطرنشــان کرد: پرونــده این متهم کــه به فعالیت 
درحوزه بازار تلفن همراه و تجهیزات رایانه ای به صورت غیر 
قانونی درســطح تهران و شهرستان ها فعالیت می کرد برای 
انجام مراحل قانونی و قضایی بــه تعزیرات حکومتی ارجاع 
شد.ازابتدای سال جاری تاکنون بیش از 2هزارو 700 میلیارد 

ریال انواع کاای قاچاق دراستان البرز کشف شده است.

پلیس البرز انبار دستگاه های 
رمز دهنده ارز را کشف کرد

معاون شهردار تهران گفت: آیا عادانه تر نیست 
که هزینه نگهداری تونل ها را فقط کسانی بپردازند که 

از آنها استفاده می کنند؟
به گزارش فارس، محسن پورسید آقایی دیروز با انتشار 
مطلبی نسبت به خبر ایحه تعیین نرخ بهای خدمات معابر 
خاص که در روزهای اخیر منتشر شده است، واکنش نشان 

داد.
پورسیدآقایی در این متن عنوان کرده است: »خبر ایحه 
پیشنهادی شــهرداری برای تعیین نرخ بهای خدمات معابر 
خاص که در دو روز اخیر با عنوان ناصحیح »عوارض تونل ها« 
در فضای رســانه ای منتشر شد، واکنش های مثبت و منفی 

زیادی را به دنبال داشت. 
وی در ادامه، خبر منتشر شده را حاوی حداقل سه دروغ 
دانسته و اشاره کرده اســت: »مهم ترین دروغ، پیشنهاد رقم 
»حداقل سه هزار تومان« است، در حالی که در پیش نویس 
ایحه پیشنهادی، رقم 400 تومان برای تونل رسالت و 800 
تومان برای تونل های نیایش، توحید، شــهدای غزه و طبقه 
دوم بزرگراه صدر پیشنهاد شده است که در صورت نداشتن 
معاینه فنی برتر )و داشــتن معاینه فنــی عادی( به ترتیب 
به 500 و ۱000 تومان افزایــش می یابد. بنابراین »حداقل 
۳000 تومان« دروغ است و واقعیت »حداکثر ۱000 تومان« 
است.«وی در بخش دیگر این متن آورده است: خاف آنچه 
رسانه های سیاسی مخالف شورا و شهرداری القا کرده اند، این 
پیشــنهاد اساســا مربوط به این دوره نیست. عزیزانی که به 
غلط گفته اند این طرح مربوط به این دوره شورا و شهرداری 
بوده، بهتر اســت به برنامه پنج ساله دوم شهرداری )مصوب 
شورای شــهر( مراجعه کنند و ماده ۱58 آن را بخوانند. در 
این ماده، شهرداری تهران موظف شده که ایحه ای را برای 
اخذ هزینه های اســتفاده از زیرساخت های شهری همچون 
پل ها و تونل ها به شورا ارائه کند. این مصوبه شورای اسامی 
شــهر تهران هنوز تغییر نکرده و به جای خود باقی است و 
اگر ایرادی به آن وارد اســت تصویب کنندگان آن باید پاسخ 

بدهند.
وی در ادامــه تاکید کرده اســت: »اصــل ایحه ای که 
در خبر تحریف شــده در یکی از رســانه ها به آن اشاره شده، 
ابتدائا توسط معاونت حمل ونقل تهیه نشده است. این ایحه 
پس از پیگیری های صورت گرفته از ســمت شــورا، در نامه 
شــماره ۳9۶975 مورخ 24 تیر مــاه 97 از معاونت مالی و 
اقتصاد شهری )با امضای جناب آقای حسینی مکارم، معاون 
مالی وقت شــهرداری تهران( برای اینجانب ارسال شد و ما 
اصاحــات ضروری را در آن اعمــال کردیم تا برای معاونت 
برنامه ریزی شهرداری ارسال شــود. مهم ترین اصاحی که 
معاونت حمل ونقل و ترافیک در این ایحه اعمال کرد، تغییر 
ماهوی آن از »عوارض« به منظور کســب درآمد، به »بهای 
خدمات« به منظور تأمین هزینه های نگهداری بود و تاکید بر 
اینکه مبالغ دریافتی صرفا باید برای نگهداری همین تونل ها 

و توسعه حمل ونقل عمومی هزینه شود. مبالغ پیشنهادی نیز 
بر همین مبنا تغییر یافت و برخاف ارقام کذبی که منتشــر 

شده، همه ارقام پیشنهادی کمتر از ۱000 تومان است.«
پورســیدآقایی ادامه داده است: »نه برای تولید، نه برای 
شــماره گذاری و نه برای مصرف خودروها، هیچ مانع موثری 
ایجاد نشده است. اکنون شهری داریم که با پول فروش تراکم، 
در آن انواع سازه های خودرومحور ساخته اند و خیابان های آن 
تا کوچه و پس کوچه ها پر از خودروی شــخصی شده است. 
زمین شهر پر از خودرو و هوای شهر پر از دود. در این شهر، 

جای انسان کجاست تا قدمی بزند و نفسی بکشد؟«
وی ادامه داده اســت: »اینجانب با اتــکا به تجربه های 
وطنــی و جهانی معتقدم که ما باید تا می توانیم عرصه را بر 
خودروهای شخصی، محدود و درمقابل بر حمل ونقل عمومی 
و پاک، باز کنیم. این اصلی ترین راه حل مسائل اساسی تهران 
همچــون آلودگی هوا و ترافیک اســت. مــا در برنامه هایی 
همچــون طرح ترافیک جدید، طرح کاهــش آلودگی هوا و 
کنترل فراگیر معاینه فنی بــه دنبال همین رهیافت بودیم. 
هرچند ممکن اســت ظاهرا برخی سیاست ها با سختگیری 
به بخشــی از جامعه همراه باشــد، اما واقعیت این است که 
برای شهری که پاک، زیست پذیر، انسانی و برای همه باشد، 
چاره ای جز این سختگیری ها ندارد. ضمن اینکه هزینه های 
حل مسائلی همچون ترافیک و آلودگی هوا باید به جای همه 
شهروندان، بیشــتر به عهده خودروسوارانی باشد که چنین 

هزینه هایی را برای عموم شهروندان ایجاد می کنند.«
پورســیدآقایی عنوان کرده اســت: »درباره اخذ بهای 
خدمات نگهداری معابر، برخی گفته اند مگر این تونل ها تازه 
ســاخته شده اند. بنده می پرســم مگر آن زمانی که ساخته 

شــدند، با پول مردم همین شــهر ساخته نشــدند و اکنون 
مگر هزینه نگهداری آنها از جیب مردم همین شــهر تأمین 
نمی شــود؟ در همین ســال 97 بودجه مصوب شورا برای 
نگهداری تونل نیایش و پل طبقاتی صدر بالغ بر ۱40 میلیارد 
ریال بوده اســت. این رقم را چه کسی و از چه منبعی تأمین 
کرده؟ آیا جز این است که این پول از عوارضی که همه  مردم 
شهر می پردازند، پرداخت می شود؟ مردمی که خودرو ندارند 
و خودروسوار نیستند، چرا باید هزینه  خودروسواری دیگران 
را بدهنــد؟ با ایــن توضیح، آیا عادانه تر نیســت که هزینه 
نگهداری تونل ها را فقط کسانی بپردازند که از آنها استفاده 
می کنند؟ســؤال را صریح تر می پرسم؛ مردمی که در جنوب 
شهر زندگی می کنند و به عمرشان پل صدر را ندیده اند و نام 
تونل شــهدای غزه را نشنیده اند، چرا باید هزینه ی نگهداری 
آنهــا را پرداخت کنند؟ اگر پول ســاخت آنها از جیب همه  
مردم اما به کام یک عده ی خاص تأمین شد، آیا حق و عدالت 
حکم نمی کند که ااقل هزینه ی نگهداری آنها به جای همه، 
فقط از ســوی خودروهایی که از آنها عبور می کنند، تأمین 

شود؟ شهرفروشی کدام است؛ آن یا این؟«
اظهارات معاون شــهردار تهران بــا وجود تکذیب اصل 
ماجرا توسط شهردار، در حالی است که گویا با وجود نسبت 
دادن این طرح به شورای قبلی اما ظاهرا پورسیدآقایی از این 
پیشنهاد به شدت استقبال کرده است. البته بیان شعار پولی 
کردن تونل ها به خاطر کمک و حمایت از مردم جنوب شهر 
یا کم درآمد در حالی است که ممکن است با این روند همان 
مردم کم درآمد و جنوب شهری هم از استفاده از این تونل ها 
محروم شوند و راه برای تردد ثروتمندان که این عوارض برای 

آنها مهم نیست خلوت تر شود!

معاون شهردار تهران:

حداکثر عوارض پیشنهادی برای تونل ها ۱۰۰۰ تومان است!

رئیــس پلیس فتا تهران از دســتگیری پســر 
جوانی خبــر داد که با فریب دادن یک دختر نوجوان 
و فیلمبرداری از یک رابطه شــوم اقــدام به اخاذی 

میلیونی کرده بود.
به گزارش فارس، چندی قبل دختر ۱7 ساله ای با حضور 
در اداره پلیس فتا تهران بزرگ از گرفتار شــدن در دام سیاه 
جوان شیطان صفتی خبر داد و بر این اساس تیمی از ماموران 

برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند.
دختــر نوجوان در تحقیقات پلیســی به ماموران گفت: 
چنــدی قبل با پســر جوانی که دانیال نام دارد در شــبکه 
اینترنتی اینســتاگرام آشنا شــدم و هر روز با هم از طریق 
همیــن کانال اجتماعی در ارتبــاط بودیم تا اینکه او پس از 

اعتماد سازی پیشنهاد داد تا همدیگر را ماقات کنیم.
وی افــزود: دانیال ابتدا خواســت تا بــرای دیدنش به 
خانه شــان بروم که نپذیرفتم امــا اصرارها و چرب زبانی های 
پسر جوان باعث شد تا پیشنهادش را بپذیرم و پای در خانه 

دانیال گذاشتم.
ناهید ادامــه داد: پس از اینکه وارد خانه دانیال شــدم 
همه چیز آرام به نظر می رســید اما ناگهان پسر جوان شروع 
به کتک کاری من کرد و با تهدید نقشــه شومش را به اجرا 
گذاشــت. وقتی به خانه بازگشــتم از ترس آبرویم به کسی 
حرفی نزدم تا اینکه پسر جوان یک فیلم از صحنه های شومی 
که با من داشت را برایم ارسال کرد و تهدید کرد اگر برایش 

پول تهیه نکنم اقدام به انتشــار فیلم در شبکه های مجازی 
می کند.

دختر نوجوان گفت: می ترسیدم به پلیس مراجعه کنم 
چــون دانیال مرا تهدید کرده بود اگر شــکایت کنم فیلم را 
پخش می کند به همین خاطر مجبور شدم النگوی طایم را 
به قیمت 7 میلیون تومان بفروشــم و پولش را در اختیارش 

قرار دادم.
وی افزود: چند روزی گذشــت اما پســر جوان دوباره با 
تهدید به انتشار فیلم سیاه از من خواست تا برایش پول تهیه 
کنم و می خواست به این رابطه شیطانی ادامه دهم که دیگر 

راهی جز کمک از پلیس پیش روی خودم ندیدم.
رئیس پلیس فتا تهران با اعام این خبر اظهار داشــت: 
ماموران پلیس فتا تهران با توجه به حساســیت موضوع به 
صورت ویژه عملیات ردیابی پســر جوان را در دســتور کار 
خــود قرار دادند و خیلی زود مخفیگاه این جوان 25 ســاله 

شناسایی شد.
 ســرهنگ تورج کاظمی افزود: مامــوران روز ۱9 دی 
مــاه در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دســتگیری دانیال در 
مخفیگاهش شدند و پســر جوان در اعترافاتش عنوان کرد 
که روز حادثه، گوشی موبایل را برای اخاذی و ادامه رابطه در 
خانه جاسازی کرده بودم و از همه اتفاقات فیلمبرداری کرده 
است. وی خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی در 

اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا تهران خبر داد

دام اینستاگرامی برای دختر ۱۷ ساله

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویر احمد گفت: 
سه سارق و قاتل صاحب طافروشی میدان هفت تیر 
یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد صبح روز یکشنبه 
در یکی از خیابان های این شــهر در ماء عام به دار 

مجازات آویخته شدند. 
حجت ااســام غامرضا مزارعی در گفت و گــو با ایرنا 
افزود: این افراد به نام های ک.ج، ر.ر و ع.ج به جرم ســرقت، 
گروگانگیــری و قتل صاحب طافروشــی میدان هفت تیر 
یاســوج و تایید دیوان عالی کشــور به اعدام محکوم شــده 
بودند.وی اظهار داشــت: ســارقان شــش نفر بودند که به 
صورت زنجیره ای و حرفه ای اقدام به ســرقت و گروگانگیری 
از صاحبان طافروشی ها در استان های کهگیلویه و بویراحمد 
و فارس می کردند.اول بهمن ســال گذشته خبری مبنی بر 
ســرقت از طافروشی و گروگانگیری صاحبان آن در میدان 
هفتم تیر یاســوج در رسانه ها و شــبکه های مجازی منتشر 
کــه یک روز پس از وقوع این حادثه جســد مرد طافروش 
در پارک جنگلی یاســوج و در خودروی شخصی اش کشف 
شد.قاتان صاحب طافروشی میدان هفت تیر یاسوج که در 
این جنایت اقدام به ســرقت، گروگانگیری و قتل طافروش 
کرده بودند، 24 خرداد امســال توسط نیروهای اطاعاتی و 
پلیس دستگیر شدند.این سه قاتل و سارق طافروش میدان 
هفت تیر یاســوج با تاش و رصد اطاعاتی دقیق نیروهای 
پلیس کهگیلویه وبویراحمد و با هماهنگی و همکاری مرجع 

قضایی استان در یاسوج و استان فارس دستگیر شدند.

سه سارق در یاسوج اعدام شدند

عضــو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشــاورزی 
و هیئت مدیره شــرکت فناور نانــو پژوهش مرکزی 
 P50 گفت: محلول ضد شوری اراضی کشاورزی با نام

نخستین بار در کشور در این استان ساخته شد. 
حمیدرضا دری، در گفت و گو با ایرنا افزود: تغییر اقلیم، 
کاهــش منابع آب، افزایش عمق چاه ها و شــوری بیشــتر 
آب های زیرزمینی، مصرف غیر اصولی کود های شــیمیایی، 
کاهش منابع آلی خاک از عوامل توســعه شــوری در اغلب 
خاک های ایران و حتی اســتان های شــمالی است و شوری 
اراضی را به یکی از مهم ترین مشــکات بخش کشــاورزی 
تبدیل کرده است.وی ادامه داد: شرکت دانش بنیان فناور نانو 
پژوهش مرکزی با برند بیوزر برای مقابله با این مشکل پس 
از ســال ها تحقیق در واحد RCD موفق به ساخت محصول 
ضد شــوری به نام P50 شده است.عضو هیئت علمی مرکز 
تحقیقات کشــاورزی اســتان مرکزی خاطر نشان کرد: این 
محصول با کاهش ســریع PH خاک در اطراف ریشــه گیاه 
و تامین ترکیبات فســفات ضمن ایجاد شرایط مناسب برای 
کنترل شوری، موجب توسعه ریشه، افزایش انحال و جذب 
عناصر ماکرو و ریز مغذی می  شــود.دری گفت: مجموع این 
عوامل موجب کنترل شوری و افزایش تولید محصول شده و 

به تدریج حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد.

ساخت محلول ضد شوری 
اراضی کشاورزی در اراک 



اخبار كشور

درمکتب امام

با خون شهدا برای خودتان مقام نسازید
اى رؤسا! شاها در معرض امتحان درآمده ايد، و اعال شا دقيقاً تحت نظر 
خداى تبارك و تعاى است. توجه بكنيد به اين ملتى كه به اين طور همراهى با شا 
مى كند... اى رؤساى هر جا كه هستيد، هر قبيله كه هستيد...! در معرض امتحان 
هســتيد. مبادا با خون اينها براى خودتان بخواهيد مقامى درست كنيد. خدا نكند 
كه شــاها بخواهيد ديگران، خون خودشــان را بدهند و شا مقام تان بااتر برود. 

خدا نكند كه يك همچو حيواى در باطن شا باشد و شا خيال كنيد انسانيد.
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صفحه 11
دو شنبه ۲۴ دی 1۳۹۷

۷ جمادی ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲1۰۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
بعد از برد-برد با آمریکا

باید دنبال برد-برد با اروپا باشیم!
سرویس سياسی-

روزنامه زنجیره ای قانون در مطلبی با عنوان »كافگي ايران از دســت اروپا« نوشــت :»...بعد از ضربه به برجام و شروع 
ناكارآمدي اين قرارداد بین المللي، اروپا كه نابودي اين عهدنامه را به ضرر خود مي ديد و معتقد بود به هر شكل ممكن بايد آن 
را حفظ كند، برقراري يك كانال مالي را براي رهايي ايران از تحريم هاي آمريكا وعده داد، ولي تا كنون به هیچ نتیجه مثبتي 
نرسیده است. بعد از اين همه مدت، مسئوان آلماني گفته اند كه تا هفته هاي آينده  امیدواريم اتفاقي در اين زمینه رخ دهد! 
اين رويه اظهارات بي اساس و همچنین تحريم هاي جديد اروپا علیه وزارت  اطاعات ايران و همايش بین المللي در لهستان 
سبب سردرگمي و كافگي مسئوان ايراني در قبال روابط با اروپا شده و آنها را به موضع گیري هاي تند وادار كرده است.«

اين روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »اينكه اروپا براي همگرايي با ايران مقابل آمريكا بايستد رويايي است كه برخي 
در سر دارند، ولي اين موضوع هیچ گاه به حقیقت نخواهد پیوست. موضوعي كه شايد برخي در افكار عمومي و میان مردم 
آن را القا كردند ولي بي شك در عالم حقیقي وضعیت به گونه اي ديگر پیش خواهد رفت زيرا اروپا نیز به دنبال منافع خود 
مي گردد. اين گفته ها همه برگرفته از آن نیست كه بايد با اروپا گاويز شد.. بايد طوری برخورد كنیم كه آينده به نفع ما 
رقم بخورد و بازي برد- بردي در پیش باشد.« گفتنی است دو طیف سهل انديش و ماموريت دار، زمانی نه چندان دور برای 
رونق بخشیدن به مذاكره و توافق با شیطان بزرگ، خباثت صهیونیست ها را برجسته می كردند و میان آنها با آمريكا فاصله 
می گذاشتند. مدتی هم كوشیدند حساب اروپا را از آمريكا و اسرائیل جدا كنند. اما دست اروپا به ويژه با شرارت های چند ماه 
اخیر )حمايت از گروهك های تروريستی و جوسازی علیه ديپلمات های دولت جمهوری اسامی( رو شده است.اروپايی ها كه 
بايد در مقابل اعام رسمی »بازگشت همه تحريم های معلق شده در برجام«از سوی آمريكا، موضع عملی قاطع می گرفتند، 
به جای صاف كردن بدهی های برجامی معوقه، اتهام افكنی و طلبكاری می كنند. دولت های اروپايی بايد به خاطر بدعهدی، 
عدم انجام تعهدات و نايستادن مقابل آمريكا به ما بدهكار باشند اما از وقتی ديده اند اولويت ظريف و روحانی، سلب بهانه از 
طرف مقابل است، آنها نیز بهانه گیر و طلبكار شده اند! از آنها ناز و از دولت ما نیاز! هرچند كه اروپا محتاج نفت و گاز ما باشد.

صبر استراتژیک یا اجرای برجام به هر قیمت!
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر اصلی شماره ديروز در گزارشی با عنوان »صبر استراتژيك تهران در برجام« نوشت:»نشريه 
آمريكايی »فارن افرز« در تحلیلی به تشريح چرايی باقی ماندن ايران در برجام پرداخت و پیش بینی كرد كه تهران »به احتمال 
زياد« در سال ۲۰۱۹ نیز به توافق هسته ای پايبند خواهد ماند. اين مجله تخصصی حوزه روابط بین الملل، سه دلیل »صبر 
استراتژيك تهران در راستای منافع منطقه ای«، »تقويت روابط ديپلماتیك و افزايش اعتبار بین المللی« و »مسائل اقتصادی 

و فروش نفت« را دايل اصلی مقامات جمهوری اسامی برای ماندن در برجام توصیف كرده است«.
اين روزنامه زنجیره ای، در پوشش بازنشر يك مقاله خارجی، اين طور القاء كرده كه اجرای برجام از سوی ايران، صبر 
استراتژيك است! برخاف اين ادعا، وضعیت فعلی دولت روحانی در موضوع توافق هسته ای، نه صبر استراتژيك بلكه رويكرد 
خسارت بار اجرای برجام به هر قیمت است.در روزهای گذشته، روزنامه زنجیره ای سازندگی در مطلبی نوشته بود:»امروز 
دولت نیازمند آن است كه باور كند برجام به پايان رسیده... اكنون جواب مشخص است. خروج از برجام و بازگذاشتن راه 
مذاكره با كسانی كه قدرت عمل به تعهداتشان را دارند، اين گزينه بهتری از ماندن در توافق يكجانبه، تحريم های سخت تر 
از پیشابرجام، دلخوش كردن به اقدامات نمادين اروپا و مشاهده ركودی است كه اين بار می تواند اقتصاد كشور را از گروه 
كشورهای با درآمد متوسط به فقیر مبدل سازد«.روزنامه زنجیره ای شرق نیز در روزهای گذشته در مطلبی نوشته بود:»جامعه 
اروپايی خاطرجمع شده است چنان كه تعهدات برجامی خود را زير پا بگذارد يا انجام آن را به تعويق بیندازد، واكنش جدی 
ايران ازجمله خروج اين كشور از برجام را برنخواهد انگیخت؛ بنابراين دلیل و توجیهی نمی بیند كه خود را درگیر كاری كند 

كه بااخره با ريسك و مخاطرات خاص خود همراه است.«
زنان در اولویت سیاست حذف و ادغام دولت!

روزنامه زنجیره ای آرمان در گزارشی به وعده های دولت در جهت استفاده از ظرفیت های زنان پرداخته و اين وعده را 
در مقام عمل اجرا نشده خواند.

در بخشی از اين گزارش آمده است:»بی ترديد زنان نقش مهمی در تحوات جامعه دارند و سكوت و عدم فعالیت آنها 
تبعات محرزی برای كشــور دارد. بنابراين اختصاص  ســازوكاری برای اين قشر از جامعه كه در برخی موضوعات از جمله 
توسعه كشور گوی سبقت را از مردان ربوده اند، طبیعی و ازم است؛ اما هیچ گاه آن طور كه انتظار می رفت در سیاست گذاری 
و تصمیمات به زنان اهمیت ويژ ه ای داده نشد هر چند رئیس جمهور سعی كرد اختصاص 3۰درصد پست های مديريتی به 
زنان محقق شود، اما هرگاه سخن از كوچك سازی يا ادغام می شود، ساختار های مربوط به زنان در اولويت قرار می گیرد كه 

همین موضوع سبب انتقاد جامعه زنان شده است«.
گفتنی است روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی سخنان زيادی در حمايت از حقوق زنان و برخی ديگر از اقشار جامعه 
زد و روزنامه های زنجیره ای نیز در جهت كســب رای مردم توســط دولت مطلوب خود به حقوق زنان تاكید كردند بدون 
آنكه بگويند در ايران اسامی و از روزهای نخست پیروزی انقاب اسامی تاكنون همه اقشار جامعه زن و مرد، مسلمان و 
غیرمسلمان، شیعه و سنی به حقوق مصرح خود در قانون رسیده اند و اگر نقصانی نیز ديده می شد نواقص طبیعی و قابل 
حل بوده است ولی زنجیره ای ها با باا بردن توقعات در جهت كسب رای كوشیدند و پس از انتخابات با مطالبات وعده داده 

شده انباشته شده مواجه شدند و امروز در صدد توضیح و توجیه آن هستند.
دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

علیرضا رحیمی، نماينده طیف موسوم به اصاح طلب در مجلس درباره سخنان اخیر رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره 
نسبت اصاح طلبان و دولت به شرق گفته است: »چنانچه گايه هايی هم وجود داشته باشد )كه البته وجودشان طبیعی 

است( رئیس جمهور حتما اين گايه ها را شنیده اند و مسئله مهم اين است كه به اين گايه ها ترتیب اثر بدهند...«
غالب گايه های طیف موسوم به اصاح طلب پیرامون اهداف حزبی و سهم خواهی از انتصاب های درون كابینه و مقامات 
اســتانی و مجموعه های تابعه دولت بوده اســت. كمتر از آنها گايه هايی در رابطه با مســايلی از قبیل معیشت مردم و يا 
ناكارآمدی در وزارتخانه های مختلف بوده است. نمونه روشن و آشكار آن را بايد در روز رای اعتماد به چهار وزير پیشنهادی 

دولت جست وجو كرد؛ اتفاقی كه حتی صدای برخی رسانه های اصاح طلب را نیز درآورد.
پیش از آن قرار بود محمد شريعتمداری كه آن روزها وزير صمت بود استیضاح شود. ناگهان او استعفا داد و سپس به 
عنوان وزير پیشنهادی دولت برای وزارتخانه كار و رفاه اجتماعی معرفی شد. در كمال حیرت صبح همان روزی كه قرار بود 
رای گیری شود فراكسیون امید )اصاح طلبان( به همراه فراكسیون مستقان اعام كردند كه به او رای خواهند داد و تنها 
فراكسیون وايی بود كه عدم حمايتش را از وزير كنونی دولت تدبیر و امید و وزير پیشین دولت اصاحات اعام كرد. اين 
موضوع به خوبی نشــان می دهد كه گايه های طیف اصاحات از چه جنســی است. سپس در گزارش شرق آمده است: او 

]علیرضا رحیمی نماينده فراكسیون امید[ افزود: »نگاه اصاح طلبان به دولت نگاه كسب قدرت نیست...«]![
اين نماينده محترم مجلس دهم بهتر بود پیش از اين ادعا كمی به عقب برمی گشت و سوابق سهم خواهی هم قبیله هايی 

خود را از دولت می ديد. اينجاست كه می گويند: دم خروس را باور كنیم يا قسم حضرت عباس را؟
اشتغالزایی واقعی تنها به تزریق پول نیست

روزنامه اعتماد ديروز گزارشی را با تیتر »داروی بیكاری يا آرزوی خام« منتشر كرد و رو تیتر زد: »نوبخت از ايجاد بیش 
از يك میلیون شغل در سال ۹8 خبر داد«

اين روزنامه در اين زمینه نوشت: »بی توجهی به الزامات توسعه  اشتغال و فرصت های شغلی در كشور ماحصلی دارد كه 
به خوبی در بازار كار ايران قابل مشاهده است. پیش بینی تحقق اين میزان از  اشتغال از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با وجود آگاهی كامل اين مقام مسئول به آمارهای اقتصادی كمی دور از انتظار ]به نظر[ می رسد. اين میزان از ايجاد  اشتغال 
آرمانی است. اين در حالی است كه اين میزان از تولید  اشتغال مسیری بسیار سخت و پیچیده است و در چند سال اخیر، 
حتی بدون تنگناهای حاصل از تحريم اين امر محقق نشده است.«اعتماد همچنین نوشت: »با تزريق پول به بخش های 
مختلف بدون در نظر گرفتن افق زمانی بلندمدت، نمی توان  اشتغال واقعی ايجاد كرد. همچنین برای بهبود شاخص های 
اقتصادی كشور چه از نوع شاخص های كمی باشد و چه كیفی بايد نقشه راه مشخص باشد. تا زمانی كه دولت فقط تسهیات 
ويژه  اشتغالزايی اختصاص دهد و نسبت به بهبود ساير شاخص ها از جمله رشد اقتصادی، بهبود فضای كسب و كار، تسهیل 

قوانین جاری و... بی توجه باشد، روند  اشتغالزايی با مشكات عديده و بعضا شكست مواجه می شود.«
نتیجه اقدامات پوپولیستی طیف های مدعی اعتدال و اصاحات

روزنامه شــرق در سرمقاله شماره ديروز خود به موضوع موسسات مالی پرداخته كه در اين سال ها هزينه بسیاری به 
نظام اقتصادی كشور وارد كردند.

در بخشی از اين سرمقاله آمده است: »حال كه حكم مديرعامل يكی از اين موسسات )ثامن( صادر شده، پیدا كردن 
دانه درشت ها كار ساده ای است.«در اين باره بايد گفت كه همانطور كه يادداشت فوق نیز نوشته؛ پیداكردن دانه درشت ها 
كار ساده ای است اما متاسفانه رئیس جمهور مواضعی در اين خصوص دارد كه بیشتر همین دانه درشت ها را دلگرم می كند. 
روحانی ضمن گفت وگوی تلويزيونی در مهرماه ۱3۹3 گفت: »عده ای از مردمی كه يارانه می گیرند روشــن اســت كه نیاز 
ندارند... راهی بود كه همه را شناسايی كنیم كه من تاكنون من موافقت نكردم و آن سرک كشیدن به حساب های مردم 
است. اين ضررش بیشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد می كند. تمام رونق اقتصادی ما بايد توسط 
مردم ايجاد شود دولت تسهیل كننده است.«دولت و دستگاه قضايی برای شناسايی اين دانه درشت هايی كه با سرمايه خود 
می توانند اقتصاد كشور را دچار تاطم كنند ناچار هستند كه حساب ها را به طور محرمانه رصد و بررسی كنند. كسی كه 
میلیاردها تومان پول در حساب خود دارد اما آن را از راه هنجار، معقول و شرعی كسب كرده است چه نگرانی می تواند داشته 
باشد؟!خب وقتی منش دولت تدبیر و امید رها كردن حساب ها هست چگونه می توان به يافتن آن دانه درشت ها امیدوار بود؟! 
از قضا اگر دولت به مردم بگويد كه در مسیر مبارزه با فساد و مفسدان اين كار را می كند حتما از آن استقبال هم خواهند 
كرد. اين دانه درشــت ها تعداد محدودی هســتند و بقیه مردم حساب هايشان پاک و بی غل و غش است و آن را كه حساب 
پاک اســت از محاســبه چه باک است.اما نكته جالب تر اين است كه چند سال پس از اين اظهارات رئیس جمهور مبنی بر 
سرک نكشیدن، دولت تدبیر و امید لوايح چارقلوی FATF را به مجلس آورد. لوايحی كه به بیگانگان اجازه می دهد به تمام 
حساب ها و تراكنش های مردم ايران دسترسی داشته باشند. اين يادداشت سپس افزوده است: »چرا بايد از جیب فان پیرزن 
روستايی كه كمترين امكانات برخوردار است و با تكیه بر يارانه و دريافتی كمیته امداد امام خمینی)ره( به حیات بی رمق 
خود ادامه دهد تاوان تقصیر بانك مركزی و جرم مديران موسسه و زياده خواهی دانه درشت های سپرده گذار پرداخته شود؟«

سؤال از آقای فاحت پيشه

اجرای دستورات اتاق جنگ آمریکا
كمین دشمن نیست؟!

مفسر قرآن کریم با بيان اینکه ذات اقدس اله حامی خون های شهدا 
است، گفت: اینگونه نيست که اگر مسئولی بی عرضه بود خداوند حقوق 

ملت را رها کند.
آيت اه جوادی آملی در درس تفسیر خود كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، 
با بیان اينكه هر انسان با تقوا كه بخواهد متقرب الی اه شود بايد از راه عبادت اقدام 
كند، گفت: همه عبادت ها معراج مؤمن اســت. اين مرجع تقلید افزود: اگر انسان ها 
مؤمن باشند، معارج را يكی پس از ديگری در دنیا طی می كنند، بعد از دنیا جا برای 
تكامل وجود ندارد بلكه ظهور كماات است؛ در قیامت ظالم چوب آتش می شود و 
دفعتا آتش می گیرد اما اهل بهشت از روح و ريحان بهره مند می شود.به گزارش رسا، 
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اينكه همانگونه كه فرشتگان در 
معارج الهی رشد می كنند، مردان الهی نیز می توانند در درجات ايمانی رشد كنند، 
اظهار داشت: مودت از محبت لطیف تر و دقیق تر است، نه تنها محبت بلكه مودت اهل 
بیت)ع( اجر رسالت پیامبر اسام)ص( قرار داده شده است.وی ادامه داد: اگر كسی 
حب و محبت اهل بیت)ع( را داشت، مقداری كمبود دارد و هنوز اجر رسالت را انجام 
نداده است چرا كه بايد مودت وجود داشته باشد، كسانی كه تمام قلب آنها را محبت 
اهل بیت)ع( پر كرده و به مودت رسیده اند و اجر رسالت را می پردازند.آيت اه جوادی 
آملی با بیان اينكه محبتی كه جوامع بشری نسبت به امیرمؤمنان و امام حسین)ع( 
دارند كافی نیست، ابراز داشت: وقتی مودت اهل بیت)ع( وجود داشته باشد، جايی 
برای غیر باقی نمی ماند.مفسر قرآن كريم با  اشاره به آياتی از قرآن كريم، بیان داشت: 
قرآن كريم بساط آرزو را جمع كرده و بساط امید و رجا را پهن كرده است، آرزو به 
معنای توقع هدف بدون وسیله است اما رجا به توقع هدف با وسیله گفته می شود، 
كشاورزی كه كاری نكرده و منتظر درو كردن است آرزو دارد اما كشاورزی كه همه 
كار را كرده و منتظر دروی محصول است امید و رجا دارد نه آرزو. اين مرجع تقلید 
خاطرنشــان كرد: كار انسان با آرزو پیش نمی رود، انسان بايد با رجا و امید زندگی 
كنــد يعنی بايد مقدمــات را فراهم كرده و در جايی كه توانايی ندارد از ذات اقدس 
اله بخواهد نه اينكه بدون هیچ كار بنشیند و آرزو كند. وی افزود: كسی كه در دنیا 
از دستورهای الهی فاصله گرفت و تنها به جمع مال و جاسازی آن پرداخت مهلت 
پیدا نخواهد كرد، اينگونه نیست كه خون های پاک شهدا هدر رود و خدا نسبت به 
ضعف های مديريتی مسئوان بی اعتنا باشد، اين گونه نیست كه عذاب ها تنها در آخرت 
منحصر باشد بلكه در دنیا هم عذاب الهی وجود خواهد داشت. آيت اه جوادی آملی 
با بیان اينكه ذات اقدس اله حامی خون های شهدا است، گفت: اين گونه نیست كه 

اگر مسئولی بی عرضه بود خداوند متعال حقوق ملت را رها كند.

آیت اه جوادی آملی:
اگر مسئولی بی عرضه باشد 

خداوند متعال استیفای حقوق ملت را رها نمی کند

اخيرا حشمت اه  فاحت پيشه، رئيس 
 کميســيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس در ادعایی عجيب گفته اســت که 
نپيوســتن به FATF کمين دشــمن برای 
کشور اســت، اما مواضع صریح اعضای اتاق 
جنگ اقتصادی آمریکا نشان می دهد اجرای 
دستورات FATF توسط ایران، کمين آمریکا 

است و نه عدم اجرای این دستورات.
حشــمت اه فاحت پیشه، رئیس  كمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس، اخیراً  
ادعاهای عجیبی را درباره FATF مطرح كرد كه 
ايرادهايی به اين مواضع وارد است. در اين گزارش 

به سه ايراد از سخنان وی می پردازيم:
1. پيامد عدم پذیرفتن CFT قفل شدن 

سيستم بانکی کشور است؟!
رئیس  كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در سخنانی عجیب ادعا كرد كه به واسطه 
نپذيرفتن كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروريسم، 
CFT، سیستم بانكی كشور قفل می شود! اين ادعای 

 اشتباه در حالی برای چندمین بار مطرح می شود كه:
اوا: اين كنوانسیون از سال ۱378 تصويب و 
از ســال ۱38۱، يعنی ۱6 سال پیش اثرگذار شده 
اســت و در اين ســال ها كه ايران عضو آن نبوده، 
سیســتم بانكی كشور قفل نبوده است. بنابراين با 
نگاه به تبادات بانكی در اين ۱6 ســال، می توان 
متوجه شد كه پیش بینی قفل شدن سیستم بانكی 
كشــور، به واسطه عدم پذيرش CFT پیش بینی 

صحیحی نیست.
ثانیا: شايد منظور فاحت پیشه از عدم پذيرفتن 
CFT، بازگشــت به حالت اقدام متقابل )لیست 

ســیاه( FATF باشد كه در اين صورت نیز با نگاه 
به سال های ۱388 تا ۱3۹5 به  اشتباه بودن ادعای 
فاحت پیشــه پی می بريم، چرا كه ايران از ســال 
۱388 تا ۱3۹5 در حالت اقدام متقابل )لیست سیاه( 
FATF بوده است و در اين سال ها تعامات بانكی و 

مالی ايران كماكان ادامه داشته است.
ثالثا: حداكثر فشاری كه FATF بر يك كشور 
می تواند وارد كند، حالت اقدام متقابل است. يعنی 
از كشورهای ديگر درخواست می كند كه علیه كشور 
هدف، اقدامات متقابلی را اتخاذ كنند. حال سؤال 
اين اســت كه آيا به واسطه اعمال اقدامات متقابل 
علیه كشــور هدف، سیستم بانكی آن كشور، قفل 
می شود؟ اين اقدامات متقابل در يادداشت تفسیری 
توصیه شماره FATF ۱۹ وجود دارد كه مطابق اين 
يادداشت تفسیری، نهايت فشاری كه »اقدام متقابل« 
می تواند بر كشور هدف وارد كند، افزايش مراقبت 
كشورهای ديگر درباره آن است و نه قطع همكاری. 
به عنــوان نمونه، اين افزايش مراقبت به شــكل 
»رعايت شناخت مشتری به صورت تقويت شده« 
و »جمــع آوری اطاعات تكمیلی از تراكنش های 
موسسات مالی در كشور هدف« انجام می شود اما 
نهايتا اين مراقبت ها به قطع همكاری منجر نمی شود.
رابعا: اثرگذارترين مولفه بر تعامات بانكی ايران، 

تحريم های فراسرزمینی بانكی آمريكا است، چرا كه 
آمريكا به واسطه جرائمی كه از بانك های مختلف 
عمدتا اروپايی به دلیل نقض تحريم ها دريافت كرده 
است، اين بانك ها را به شدت ترسانده و در نتیجه 
شــاهد خودداری آنان از تعامل با ايران هســتیم. 
فاحت پیشه بايد پاســخ دهند كه بر فرض برای 
گسترش تعامات بانكی، CFT را تصويب كرديم، 
از فردای تصويب اين كنوانسیون، بانك های خارجی 
چشم خود را بر تحريم های آمريكا خواهند بست؟ 
كدام يك از بانك هايــی در چند ماه اخیر با ايران 
 FATF قطع رابطه كردند، دلیل اين قطع رابطه را

يا CFT اعام كردند؟
بنابراين ادعای قفل شدن سیستم بانكی كشور 
به واسطه عدم پذيرفتن CFT، با واقعیات همخوانی 
ندارد و بــرای بزرگنمايی در آثــار FATF بیان 
می گردد تا دستورات اين نهاد در كشور اجرايی شود.

2. می توان بر کنوانســيون CFT حق 
شرط گذاشت؟

وی در بخــش ديگری از ســخنان خود ادعا 
می كند كه: »73 كشور دنیا برای اجرای اين طرح 
شــرط گذاشتند و ما نیز در CFT يك بند اضافه 
كرديم كه اگر ماده شش مانع ما بشود ما نپذيريم«.

در حالی فاحت پیشه ادعا می كند كه می توان 
در اين كنوانسیون حق شرط گذاشت كه:

اوا ماده ۱۹ كنوانسیون حقوق معاهدات وين 
۱۹6۹ كه به مادر معاهدات بین المللی شهرت دارد، 
نشان می دهد كه به هیچ عنوان همه حق شرط ها 
در معاهدات بین المللی قابــل قبول نخواهد بود، 
و فقط حق شــرط هايی پذيرفته می شود كه الف: 
 متن كنوانسیون حق شرط را ممنوع نكرده باشد،
ب: كنوانســیون در بندهای مشخصی، حق شرط 
قائل شــده باشد )كه فقط بر همان بندها می توان 
حق شرط قائل شد( ج: حق شرط با هدف و منظور 

كنوانسیون مغايرت نداشته باشد.
بنابراين، برخاف اظهارات فاحت پیشه، حق 
شرط در كنوانســیون ها، شرايط بسیار محدودی 
دارد. متن كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروريسم 
CFT، صرفا در دو نقطه به اعضا اجازه حق شرط 

می دهد، يكی در ماده ۲۴ كه مربوط به شیوه حل 
اختاف اســت و دومی مربوط به عضويت يا عدم 
عضويت در ۹ معاهده پیوســت اســت و در مورد 
تعريف اعمال تروريســتی در ماده 6 كنوانسیون 
CFT كه فاحت پیشه  اشــاره كرده است، هیچ 

حق شــرطی قائل نشده است. بنابراين طبق ماده 
۱۹ كنوانسیون وين فقط در همین دو مورد می توان 

حق شرط اعمال كرد.
ثانیا حق شرط گذاشتن در مورد تروريسم به 
دلیل مغايرت با هدف و منظور كنوانســیون، قابل 
پذيرش نخواهد بود، چرا كه از يك سو تعريف اين 
كنوانســیون از تروريسم بسیار گسترده است و از 
ســوی ديگر مطابق ماده 6 نمی توان با ماحظات 
سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی و مذهبی 
اعمال تروريستی مدنظر كنوانسیون را توجیه كرد. 

بنابراين حق شرط گذاشــتن در حوزه تروريسم، 
خاف هدف و منظور اين كنوانسیون بوده و از نظر 

حقوقی نافذ نخواهد بود. 
ثالثا فاحت پیشه ادعا می كند كه 73 كشور، 
بر اين كنوانســیون حق شــرط قائل شده اند اما 
هیچ  اشــاره ای به اعتراض كشورهای ديگر به حق 

شرط ها نمی كند.
در بســیاری از مواردی كه كشــورها به اين 
كنوانسیون ملحق شده اند، كشورهای ديگر به  حق 
شرط آنان ايراد گرفته و بیان كرده اند كه حق شرط 
را قبول نمی كنند. به  عنوان  مثال هنگامی  كه كشور 
يمن برای پیوستن به اين كنوانسیون، حق تحفظی 
را برای خود درباره ماده ۲ و ماده ۲۴ قائل می شود، 
اســترالیا بیانیه ای صادر كرده و حق شرط ماده ۲ 

يمن را نمی پذيرد.
همچنین پس از پذيرش اين كنوانسیون توسط 
مصر، اين كشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد 
كه مقاومت ملی در تمامی صورت هايش شــامل 
مقاومت مسلحانه در برابر  اشغال و تجاوز خارجی با 
توجه به اصل آزادی و خودياری را به عنوان فعالیت 
تروريســتی تلقی نمی كند، اما در برابر اين اقدام 
مصر، آمريكا اعام كرد اعامیه تفسیری مصر دامنه 
كنوانسیون را محدود می كند، در تناقض با موضوع و 
هدف آن است، ماده 6 كنوانسیون را نقض می كند 
و نقــض ماده ۱۹ كنوانســیون بین المللی حقوق 
معاهدات است. در موارد ديگر، كشورهای آمريكا، 
فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، به شروط 
كشورهای ســوريه، اردن، مصر و يمن اعتراض و 
مخالفت كرده اند )متن نامه ها و مخالفت های مكتوب 

آنها در سايت سازمان ملل درج است(.
نكته مهم ديگری كه بايد به آن توجه داشت، 
اين است كه: اگر شرط مذكور، منطبق بر كنوانسیون 
وين ۱۹6۹ نباشد، و كشورهای ديگر به آن اعتراض 
كنند، در موارد اختافی، متن كنوانسیون مبنای 

عمل خواهد بود و نه شرط گذاشته شده!
3. نپيوستن به FATF کمين دشمن برای 

کشور است؟!
رئیس  كمیسیون امنیت ملی در ادعای عجیب 
ديگری بیان می كند: »ايامی كه دشــمن برای ما 
كمین گذاشــته است ما بايد احتیاط كنیم كه در 
كمین دشــمن نیفتیم و اكنون نیز نپیوســتن به 
FATF كمین دشــمن برای كشور است«. اما آيا 

واقعا عدم پذيرش دستورات FATF، كمین دشمن 
 FATF است و آمريكا مخالف اجرای استانداردهای
توسط ايران است؟ برای يافتن پاسخ اين سؤال بايد 
به سخنان شخصیت های مهم آمريكايی مراجعه 
كنیم، به خصوص افرادی كه در جنگ اقتصادی، 
عضو اتاق جنگ آمريكا )وزارت خزانه داری( هستند.

در ايــن زمینــه می توان به ســخنان خوان 
زاريت، معاون ســابق مديريت مبارزه با تروريسم 
و جرائــم مالی در وزارت خزانه داری  اشــاره كرد. 
وی برای تبیین بهتر جايگاه FATF در فشــار بر 
ايــران، می گويد: »برای قرار دادن ايران در تنگنا و 

سخت تر كردن شرايط برای اين كشور، به حضور 
كامل FATF نیاز اســت. برای اينكه ايران از نظام 
مالی منزوی شــود، ازم است FATF برای تايید 
قضاوت هايی پیرامون نظام مالی ضد پولشــويی و 
مبارزه با تروريسم مداخله كند. دنی گاسر و چیپ 
پونسی، دو ديپلمات برجسته در فضای مالی جهانی 
و متخصص در بحث مبارزه با پولشــويی از سوی 
اياات متحده يك فرايند مطمئن را در درون نظام 
FATF گنجاندند كه رژيم ايران را تحت نظارت های 

دقیق قرار می داد«.
اما عجیب ترين مورد از اظهار نظر آمريكايی ها 
درباره اجرای دســتورات FATF توســط ايران، 
به خانم ســیگال مندلكر مربوط اســت. سیگال 
مندلكر معاون تروريســم و اطاعات مالی وزارت 
خزانه داری آمريــكا كه روز ۱5 خردادماه ســال 
جاری در نشستی به میزبانی ابی ضدايرانی »بنیاد 
دفاع از دموكراسی ها« صحبت می كرد، بخشی از 
سخنرانی اش را به رابطه ايران و FATF اختصاص 
 FATF ،داد و گفــت: »در طول بیش از يك دهه
ريســك تامین مالی تروريســم برآمده از ايران و 
تهديدی كه اين ريسك برای نظام مالی بین المللی 
ايجاد می كند را يادآور شــده است. با اين وجود، 
ايران تعهدات بین المللی اش برای پاكسازی نظام 
مالی خود، برخورد با فعالیت های غیرقانونی و توقف 
كامل تامین مالی تروريسم را اجرا نكرده است. در 
روزهای پس از برجام، ايران فرصت كافی داشــت 
تا اقدامات ازم را برای آنكه به يك كشــور دارای 
ارزش سرمايه گذاری بدل شود، انجام دهد. بار اين 
مسئولیت بر عهده ايران بود تا گام های ازم برای 
مشروعیت بخشی به خود را بردارد. و باز هم ايران اين 
كار را نكرد. در ماه فوريه، FATF به اين جمع بندی 
رســید كه ايران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام 
مقابله با پولشويی و مقابله با تامین مالی تروريسم 
را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در يك 
بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ايران 
منتشر و بر ريسك تامین مالی تروريسم و تهديد 
ناشی از آن برای نظام مالی بین المللی، تاكید كرد«. 
مندلكر پس از آن، ۹ خواسته FATF كه در 
بیانیه اســفند ۹6 آمده بود را تكرار كرد. پنجمین 
مورد از اين ۹ موردی كه مندلكر  اشــاره می كند، 
»تاش برای تصويب و اجرای كنوانســیون تامین 

مالی تروريسم )CFT(« است.
بنابراين برخاف ادعای فاحت پیشه، مواضع 
اعضای اتاق جنگ اقتصادی آمريكا نشان می دهد كه 
اجرای دستورات FATF توسط ايران، كمین آمريكا 
اســت و نه عدم اجرای اين دستورات. آمريكايی ها 
اين اقدامات را تكمیل كننده پازل تحريم های بانكی 
و هوشمندتر شدن تحريم های اين كشور می دانند. 
شاهد اين مدعا، سخنان عجیب مندلكر است كه 
جزئیات درخواست های FATF از ايران را مطرح 
و حتی نسبت به طوانی شدن روند تصويب لوايح 
استعماری در مجلس از جمله كنوانسیون مبارزه با 

تامین مالی تروريسم )CFT( اعتراض كرد.

گزارش خبری تحليلی کيهان
اتهام به ایران و حمایت از تروریست ها

 نتیجه گستاخی اروپا و انفعال وزارت خارجه
بقيه از صفحه 2

سرانجام کاهی چه شد ؟
اين تروريست سرانجام در ساعت 6:۴5 صبح 
روز ۱5 دســامبر ۲۰۱5 )۲۴ آذر ۹۴( زمانی كه 
قصد داشت از خانه خود در شهر آلمیره هلند در 
نزديكی آمستردام خارج و سوار خودرو ون سفید 
رنگ خود شود، توسط دو نفر ضارب راكب خودروی 
بی ام و سرمه ای رنگ، مورد اصابت چند گلوله قرار 
گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت 
جراحت به درک واصل شد و در همان زمان خبر 
مرگش در تمام روزنامه ها  منعكس شد، با اين تفاوت 
كه چند نشريه محلی از جمله روزنامه هت پرول 
)Het Parool( اعام كرد كه علی معتمد 56 ساله 
همان محمدرضا كاهی صمدی است كه در جريان 
انفجار دفتر حزب جمهوری در ايران در 7 تیرماه 
سال 6۰ دستش به خون مسئوان نظام جمهوری 
اسامی ايران از جمله آيت اه شهید دكتر بهشتی 

آلوده بوده است. 
اين روزنامه همچنین در ادامه مصاحبه ای با 
همســر اين تروريست كه تبعه هلند است، انجام 
می دهد كه وی ضمن تايید اين خبر اعام می كند 
در سال ۱۹۹5 با محمدرضا كاهی )علی معتمد( 
ازدواج كرده و چند سال بعد دارای فرزندی شده اند. 
همسر وی با  اشاره به رفتارهای مشكوک او به اين 
روزنامه هلندی گفته بود كه كاهی هويت واقعی 

خود را از او نیز پنهان كرده بوده است.
کاهی

 رسما موردحمایت هلندی ها بوده 
در گزارش اين روزنامه تصريح شده بود صمدی 
كاهی كه فارغ التحصیل رشته برق از دانشگاه علم 
وصنعت بوده، در ابتدای دهه ۹۰ با نام مستعار علی 
معتمد از سازمان مهاجرت هلند موسوم به آی.اِن.

دی )IND( پناهندگی سیاسی دريافت نموده و 
به دلیل رشته تحصیلی اش در بزرگ ترين شركت 
هلند به نام اِنِكــو )ENECO( به عنوان برقكار 
اســتخدام و مشغول به كار می شود. وی از همان 
ابتدا از مسئولین اين شركت تقاضا می كند تا بعد 
از ساعت اداری هیج مسئولیتی به وی داده نشود. 
عاوه بر اين، نامبرده در هیچ مراسمی شامل جشن 
و يا تشییع جنازه شركت نمی كرده و حتی به گفته  
همسرش در مراسم ازدواج برادر او نیز شركت نكرده 
بود، موضوعی كه دلیل آن بعدها با كشف هويت او 

برای همسرش فاش شد.  
به نوشته روزنامه »هت پرول« هويت واقعی 

علی معتمد از همان ابتدا توسط سرويس اطاعات 
هلند و سازمان مهاجرت اين كشور كاما آشكار بوده 
و نام مستعار وی به همراه اشتغال آن در شركت اِنِكو 
به سفارش سازمان اطاعات اين كشور و در جهت 
حمايت از اين تروريست بوده، موضوعی كه سازمان 
اطاعات هلند ای.آی.وی.دی )AIVD( و سازمان 
مهاجرت آی.اِن.دی )IND( اين كشور بايد درباره 
آن پاسخگو باشند. چرا كه براساس قوانین هلند 
در صورت افشای اطاعات غلط ارائه شده توسط 
يك پناهجو، پناهندگی وی ملغی و از كشور اخراج 
می شود. موضوعی كه برغم افشای آن در مطبوعات 
محلی هلند با سكوت معنادار دولت اين كشور تا 

زمان مرگ كاهی تروريست ادامه يافت. 
دستان خالی هلند و تمسک به فرافکنی 
در رابطه با هاكت او در بهمن ۹6 ابتدا سه نفر 
تبعه هلندی به عنوان مظنون از طريق شنود تلفنی 
بازداشت می شوند كه بعد از مدتی يك نفر از آنها 
آزاد شده و دو مظنون ديگر در شهر لی لی اِستاد 
دادگاهی می شوند كه در جلسه دادگاهی اين دو 
مظنون به قتل كاهی، عاوه بر تايید هويت وی به 
عنوان تروريست عمال انفجار دفتر حزب جمهوری 
در ايران، تروريســتی بودن قتــل وی و يا ارتباط 
مظنونان به كشورهای ديگر به كلی رد شد. دومین 
دادگاه مظنونان اين قتل نیز در مردادماه گذشته 
بدون نتیجه مشخص و در برابر رسانه ها و مطبوعات 
هلند برگزار شد و به همین دلیل پلیس اين كشور 
با تعیین جايزه ۱۰ هزار يورويی خواســتار كمك 
شهروندان به تكمیل اطاعات پرونده قتل كاهی 
شد، موضوعی كه تا كنون به نتیجه نرسیده است.
 نكته ديگر اينكه هر دو مظنون دستگیر شده 
از بزهكاران سابقه دار آمستردامی هستند كه پیشتر 
نیز پرونده هايی در رابطه با جرائم مختلف داشته اند 
و بسیاری اين قتل را جنايتی درون گروهی از سوی 

سازمان های جنايتكار هلند می دانند.
چالش جدی دولت هلند 

به خاطر پناه دادن به یک تروریست
از ســوی ديگر پس از آن مشخص می شود 
»علی معتمد« همان »محمدرضا صمدی كاهی« 
عامل انفجار دفتر مركزی حزب جمهوری اسامی 
و شهادت آيت اه بهشــتی و قريب به 8۰ نفر از 
مســئوان نظام جمهوری اســامی در دهه 6۰ 
بوده است و افشــای هويت واقعی اين تروريست 
جانی دولــت هلند را برای اعطای پناهندگی 3۰ 
ســاله به وی با چالشی جدی مواجه می كند و به 

همین دلیل تعدادی از نمايندگان پارلمانی هلند 
طی ســؤال هايی جداگانه خواستار توضیح وزارت 
دادگستری و سازمان اطاعات و امنیت اين كشور 
می شــوند. همچنین احزاب و گروه های سیاسی 
هلند نیز از دولت بابت مخفی نگه داشتن هويت 
اين تروريست همراه با اعطای تابعیت اعتراض كرده 
و خواستار روشن شدن قصور دولت هلند در اين 
زمینه می شوند. فرصتی كه با تعلل و انفعال محض 
دستگاه ديپلماسی از دست رفت و به بهانه ای برای 

حامیان تروريست ها بدل شد. 
 انفعال وزارت خارجه

 و گستاخ شدن هلندی ها 
اما اتفاقی كه روز چهارشــنبه گذشته افتاد، 
بافاصله بعد از خبر بروكسل مبنی بر تاش برای 
تحريم وزارت اطاعات و دو شهروند ايرانی، بافاصله 
استیف باک وزير امورخارجه و كايسا اولونگرن وزير 
كشور هلند طی نامه مشتركی به پارلمان اين كشور 
با اعام تحريم علیه ايران قتل كاهی و احمد موا 
نیســی )ابوناهض( سركرده گروهك تروريستی و 
تجزيه طلب ااحوازيه را رسما به وزارت اطاعات 
ايران منتسب كردند. نكته قابل تامل اينكه در اين 
اطاعیه، قتل اين دو تروريست با عنوان »شهروندان 
هلندی معارض جمهوری اسامی با اصالت ايرانی« 
به عنوان نقض حاكمیــت هلند تلقی و غیرقابل 

پذيرش عنوان شده است!
دو وزيــر مذكور همچنیــن در اين بیانیه به 
صراحــت به اخراج دو ديپلمات ايرانی از هلند در 
خرداد ماه سال جاری اشاره نموده و آن را بی ارتباط 
با قتل ها عنوان كرده و اعام كردند كه قصدشان 
ارســال يك سیگنال و پیام به جمهوری اسامی 

بوده است!
لشکرکشی دون پایه های اروپایی 

و 10 دقيقه توهين به ملت ایران
هلند همچنین در ادامه به همراهی با ســاير 
اعضای اتحاديه اروپا بــرای انجام عملیات روانی 
ضدايرانــی در جهت آنچه مقابلــه با تهديدهای 
ايران عنوان شده دست به كار می شود و متعاقب 
ايــن موضوع هفته گذشــته 6 ديپلمات غربی از 
سفارتخانه های فرانســه، آلمان، انگلیس، بلژيك، 
هلند و دانمارک به صورت اسكورت تمام رسمی 
و پرچم های برافراشــته كشورهای خود بر خاف 
موازين ديپلماتیك به ساختمان شماره يك وزارت 
امور خارجه آمده و پیام شــديد اللحن دولت های 
متبوع خود را با استفاده از ادبیات غیرديپلماتیك 

و بســیار تند و زننده به عراقچی معاون سیاسی 
وزير امــور خارجه منتقل می كنند، موضوعی كه 
وزارت امور خارجه در اخبار غیرمســتقیم خود از 
آن بــا عنوان »۱۰ دقیقــه ماقات ديپلمات های 
اروپايی « به ســركردگی سفیر دانمارک ياد كرد 
و مركز ديپلماسی عمومی و دفتر سخنگويی هیچ 
توضیحی در رابطه با چگونگی و چرايی حضور اين 
افراد در وزارت خارجه و مفاد گستاخانه اظهارات 

آنان به معاون سیاسی وزير خارجه نداد.
متعاقب آن بروكســل وقیحانــه اعام كرد 
ديپلمات های )و نه ســفیر( ما در ايران پیام اين 
اتحاديه درباره آنچه كه تروريســم ايران در اروپا 
خوانده شده را به گوش مسئوان جمهوری اسامی 

ايران رسانده اند!
وادادگی وزارت امورخارجه 

و چند پرسش کليدی 
رفتــار وقیحانه و خارج از عرف ديپلمات های 
دون پايه اروپايــی در وزارت امورخارجه و انفعال 
مســئوان ايــن وزارتخانه و تاش بــرای وارونه 
 جلــوه دادن موضوع، ذكر چنــد نكته را ضروری 

می سازد. 
اوا چــرا با وجود افشــای هويت كاهی به 
عنوان تروريست تحت تعقیب و محكوم به اعدام و 
عامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری كه منجر 
به شــهادات جمعی از مسئوان نظام شد، وزارت 
امورخارجه و يا سفارت ايران در اهه هیچ اقدامی 
در جهت پیگرد دولت هلند به خاطر پناه دادن به 
اين تروريست بعمل نیاوردند ؟ موضوعی كه در ادامه 
و براساس اعام وزيران خارجه و كشور هلند مبنی 
بر عدم دخالت مستقیم يا غیرمستقیم دو ديپلمات 
اخراجی ايرانی در اين ماجرا و صرفا برای ارسال پیام 

به تهران صورت گرفته بود.
نكته ديگر آنكه چگونه است كه دولت هلند 
به خود اجازه داده پــس از اخراج توهین آمیز دو 
ديپلمات ايرانی و بی نتیجه بودن بررسی های قضايی 
دو مظنون قتل كاهی، راسا و بدون رعايت آنچه 
كه آن را تشريفات قانونی می دانند، ايران را رسما 

به مرگ اين تروريست محكوم نمايد؟!
و نكته پايانی اينكه هلندی ها اعام می كنند 
بررسی های اطاعاتی از تحقیقات قضايی جداست، 
چــرا وزارت امورخارجه براســاس همین منطق 
اروپايی ها درماجرای جاسوس های دوتابعیتی رفتار 
نكرده و آنها را درباره پرونده جاسوسان دو تابعیتی 

خود در ايران جری و گستاخ كرده است؟!

هشدار دبیر شورای عالی حوزه درباره فعالیت مدعیان دروغین در قم
دبير شورای عالی حوزه با تأکيد بر لزوم 
گسترش امامت پژوهی در حوزه گفت: فضای 
خوبی برای آموزش و پژوهش در زمينه امامت 

در حوزه علميه قم به وجود آمده است
نشست ساانه امامت پژوهان مركز تخصصی 
امامت اهــل بیت)ع( با حضور آيت اه حســینی 
بوشــهری و آيت اه میانی مديريــت عالی بنیاد 

فرهنگی امامت برگزار شد.
آيت اه حســینی بوشهری، دبیر شورای عالی 
حوزه های علمیه در اين مراســم با اشاره به اينكه 
فضــای خوبی برای آمــوزش و پژوهش در زمینه 
امامــت در حوزه علمیه قم به وجود آمده اســت، 
اظهار داشت: روحانیت عاوه بر همه مسئولیت هايی 

كه بردوش دارد دو مسئولیت كلیدی و اساسی ديگر 
نیز دارد همان مسئولیتی كه بر دوش رسول خدا بود.

به گزارش رسا، وی افزود: تبیین دين و شريعت 
به عنوان وظايف ذاتی روحانیت محسوب می شود، 
همین طور دفاع از مبانی شريعت همیشه بر دوش 

عالمان دين در لسان اهل بیت)ع( ياد شده است.
عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در ادامه بیان داشــت: جايگاه روحانیت اقتضاء 
می  كند كه شــخصیت پروری كند، زمانی كه امام 
صادق)ع( می  فرمايد: »اگر زراره و مشابه او در بین 
ما نبودند اثــری از احاديث پدرم نبود«، بی تعارف 
بايد بگويیم بحث كام و امامت جايگاه بايسته را در 

حوزه نداشته است.

آيت اه حســینی بوشــهری با اشاره به اينكه 
شرايط جامعه امروزی از جهاتی حساس تر از عصر 
امام صادق)ع( اســت، گفت: امروز موج شــبهات 
علیه امامت ديده می  شود و در همین قم مدعیان 
دروغینی ديده شده كه حتی طلبه های غیرآگاه را 
به جرگه خود كشانده است؛ چنین شرايطی اقتضاء 

می  كند كه استوار تر و پايدار تر ايستادگی كنیم.
وی ابــراز داشــت: امــروز مراكــز تخصصی 
مختلفی در حوزه علمیه قم راه اندازی شــده است 
و شــخصیت هايی مثل آيت اه میانی كريمانه و 
بزرگوارانه در اين عرصه وارد شده اند كه بركات بسیار 
زيادی داشته است.عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم تصريح كرد: در گذشته دايره علوم 

محدود بود و يك بزرگوار جامع المعقول و المنقول 
شــناخته می  شد ولی امروز حتی در فقه برخی از 
بزرگان می  گويند برای هر بابی از ابواب بايد افرادی 
متخصص تربیت شوند، اساسا تجربه ثابت كرده است 
هرچه فكر انسان متمركز تر باشد، در مورد آن نگاه 

و اطاعات و ژرف نگری بیشتری خواهد داشت.
آيت اه حســینی بوشــهری بیان داشــت: 
خوشبختانه از اقدامات تحول گرايانه حوزه راه اندازی 
رشته هايی از جمله رشته امامت بوده كه امیدواريم 
سالیان سال بدرخشــد و منشأ خیرات در سراسر 
كشور باشد، برنامه ريزی های خوبی صورت گرفته و 
گزارش هايی كه از اين مركز نیز به دست ما رسیده 

بسیار امیدوار كننده است.

معاون حقوقی رئيس جمهور از پایان جلسات سه جانبه خود با ظریف و 
کدخدایی خبر داد و گفت:  در نهایت ایحه CFT به مجمع می رود. 

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور از پايان جلســات سه جانبه خود با 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و عباسعلی كدخدايی سخنگوی شورای نگهبان 
خبر داد و گفت: اين جلسات در راستای حفظ منافع ملی و رفع دغدغه های موجود 
در زمینه CFT بود كه به هرحال به پايان رسید.جنیدی افزود: ما در اين جلسات 
سعی كرديم با شورای نگهبان تعاملی برای سؤال های صورت گرفته داشته باشیم 
اما در نهايت آنها دو، ســه مورد را پذيرفتند و بقیه را رد كردند و حاا اگر به روی 
آن اصرار شود اين ايحه به مجمع خواهد رفت.به گزارش تسنیم، معاون حقوقی 
رئیس  جمهور خاطرنشان كرد: فعًا در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
موضوع پالرمو در دســتور كار خواهد بود و فكــر می كنم CFT پس از پالرمو در 

دستور كار مجمع قرار بگیرد.

روابط عمومی دادستانی کل ویژه روحانيت ضمن 
تشریح عناوین اتهامی »حسن آقاميری« اعام کرد 
دادگاه رسيدگی کننده به اتهامات این شخص با ریاست 

یا حضور دادستان کل کشور برگزار نشده است.
به گزارش فارس، در پی انتشار غیرقانونی مفاد دادنامه 
صادر شده از سوی شعبه دوم دادگاه ويژه روحانیت توسط 
شخص محكوم علیه » سید حســن آقامیری« كه طی آن 
نامبرده به دوســال حبس تعلیقی و خلع لباس روحانیت 
محكوم شده و با توجه به بازتاب گسترده آن در فضای مجازی 
برخی از مفاد پرونده وی تشريح شد.براساس اطاعیه روابط 
عمومی دادستانی كل ويژه روحانیت اواً اتهامات منتسب به 
وی كه مستند به دايل و مدارک موجود در پرونده می باشد، 

عبارت است از:
الف- توهین به مقدسات از طريق تمسخر و ايجاد شبهه 
در احكام ضروری اسام از قبیل قصاص و ترديد در اصالت 
قرآن كريم و اعتقاد به تحريف آن و تفاسیر خاف صريح آيات 
شريفه قرآن درباره بهشت و جهنم و نیز نسبت دادن حكايات 

واهی و اهانت آمیز به برخی از ائمه معصومین علیهم السام.
ب- نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومی از طريق نقل 
مطالب موهن و خرافی كه موجب تزلزل در اعتقادات مردم 
و مخصوصا جوانان مخاطب وی نســبت به معارف و اصول 

مسلم اسام می شود.
ج- ارتــكاب اعمال و رفتار خاف شــئون روحانیت و 
در نتیجــه هتك حیثیت روحانیت كه از بیان مصاديق آن 

خودداری می شود.
ثانیاً جلسه دادگاه رسیدگی كننده به رياست يا با حضور 
حجت ااسام و المسلمین جناب آقای منتظری)دادستان 

محترم كل كشور( نبوده و اين مطلب خاف واقع است.
ثالثــاً قطعاً اينگونه رفتار در برابر احكام صادر شــده و 
اقدامات دادگاه پسنديده و منطبق با قانون نبوده و دادسرا 
و دادگاه را از ايفای رســالت و عمل به وظیفه قانونی خود 
باز نخواهد داشــت. بديهی است هر فرد متهم يا محكومی 
می تواند در چارچوب قانون حقوق خود را از مراجع ذی صاح 

پیگیری نمايد.

جشن تولد شهيد »محمد حسين حدادیان« در کنار مزارش واقع در 
امامزاده علی اکبر)ع( چيذر برگزار شد.

در اين مراســم كه پدر، مادر و جمع زيادی از مردم حضور داشــتند، نقاشی 
چهره شهید محمد حســین حداديان همزمان با سالروز تولدش در امامزاده علی 
اكبر)ع( چیذر رونمايی شد. شهید حداديان سال گذشته در ماجرای فتنه دراويش 

۳ عنوان اتهامی »حسن آقامیری« تشریح شددر تهران به شهادت رسید. لعيا جنيدی خبر داد
پایان جلسات ۳جانبه

 ظریف، کدخدایی و معاون روحانی
ایحه CFT برای تعیین تکلیف به مجمع می رود

جشن تولد 
شهید »محمد حسین حدادیان«

وزیر خارجه کشــورمان در بدو ورود به بغداد گفت که به دنبال حل 
مزاحمت هایی است که آمریکا برای همکاری ایران و عراق ایجاد کرده است. 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، عصر يكشنبه در رأس هیئتی سیاسی و 
اقتصادی وارد بغداد شد و مورد استقبال »نزار خیراه« قائم مقام وزير امور خارجه 
عراق قرار گرفت.اين نخستین سفر وزير خارجه ايران پس از آغاز به كار دولت جديد 
عراق است.ظريف در بدو ورود به عراق در جمع خبرنگاران درباره اين سفر گفت: 
ما با عراق هم ســابقه طوانی داريم و هم كشــوری بوديم كه در دوران سختی در 
كنار مردم عراق بوديم.وی با بیان اينكه مردم عراق توانستند يك خطر را كه برای 
كل منطقه خطرناک بود رفع كنند و ما در كنار آنها بوديم، درباره هیئت اقتصادی  
همراهش عنوان كرد: بخش خصوصی ما در سال های گذشته همواره در بازسازی 
عراق نقش فعالی داشته و روابط بسیار قوی تجاری بین ايران و عراق وجود دارد، 
البتــه برخی ها تــاش كردند اين روابط را به هم بزنند، ولی به لطف خدا و درايت 
مسئوان دو كشور توفیقی در اين زمینه نداشتند.وزير امور خارجه گفت: در اين سفر 
عاوه بر بغداد به عتبات مقدسه در نجف و كربا سفر خواهیم داشت كه در كربا 
عاوه بر تشرف به عتبات مقدسه، يك فروم اقتصادی مشترک با عراقی ها خواهیم 
داشت.به اقلیم كردستان نیز خواهیم رفت و در سلیمانیه و اربیل برنامه هايی داريم 
منجمله يك فروم )مجمع( اقتصادی در سلیمانیه.ظريف افزود: مشكاتی در ماه های 
گذشته مخصوصا بعد از حمله داعش به عراق در مسیر فعالیت های بخش خصوصی 
ايران ايجاد شده بود از جمله مشكات در بخش فنی و مهندسی و ساير بخش ها 
و مزاحمت هايی كه آمريكايی ها ايجاد می كنند كه امیدواريم بتوانیم با همفكری دو 

طرف اين مشكات را حل كنیم.
وی خاطرنشــان كرد: ما از مواضع مسئوان عراقی درباره تحريم ها استقبال 
كرديم و ازم اســت با همفكری زمینه های عملیاتی كردن اين مواضع سیاســی 
را پیــدا كنیم.به گزارش فارس، وزير امور خارجه در اولین دور رايزنی ها با مقامات 
عراقی با »محمدعلی الحكیم« همتای عراقی خود ديدار و به گفت وگو پرداخت.قرار 
است ظريف امروز )دوشنبه( در بغداد با »عادل عبدالمهدی« نخست وزير، »محمد 
الحلبوسی« رئیس  پارلمان و »برهم صالح« رئیس جمهور عراق ديدار كند. زيارت 
عتبات عالیات نجف اشرف و كربای معلی از ديگر برنامه های ظريف در سفرش به 
عراق اســت. براساس اعام سفارت ايران در بغداد، وزير خارجه ايران روز سه شنبه 
در اربیل با مقامات مسئول در اقلیم كردستان عراق ديدار و گفت وگو خواهد كرد.

ظریف در بغداد:
به دنبال حل مزاحمت هایی هستیم 

که آمریکایی ها برای همکاری ایران و 
عراق ایجاد می کنند



بزرگترین کابوس آمریکا
از نگاه »نشنال اینترست«

مجله »نشنال اینترســت« در مقاله ای به نقل 
از کارشناســان مرکز »منافع ملی« آمریکا، تقویت 
همکاری های روسیه و چین را »بزرگ ترین کابوس« 

برای آمریکا تعبیر کرده است.
مجله »نشــنال اینترســت « در گزارشــی نوشــته: 
»بزرگ ترین تهدید برای آمریــکا تقویت همکاری ها بین 
روسیه و چین است. چنین اتحادی می  تواند به یک کابوس 

واقعی برای ایاات متحده تبدیل شود. به عقیده کارشناسان 
اگر به همکاری های در حال توسعه مسکو و پکن توجه کامل 

نشود خطرات جدی آمریکا را تهدید خواهد کرد.« 
در ادامــه این گزارش آمــده: »نزدیکی بیش از اندازه 
روسیه و چین، یک کابوس واقعی برای آمریکا است. خطر 
اتحاد این کشورها تنها در ایدئولوژی مشترک نیست، بلکه 
در مواضع یکسان آنها در برخورد با مسائل بین المللی است. 

ترامپ: جو بایدن در سطل آشغال بود
اوباما او را معاون خود کرد

رئیس جمهور ســابق  گفت،  ترامپ«  »دونالد 
آمریکا »جو بایــدن« را از درون زباله دانی بیرون 

کشید و معاون خود کرد!
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتشار خبرهایی 
مبنــی بر احتمال کاندیداتوری جــو بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ او را مشمول اظهارات توهین آمیز 
خود کرد و گفت، بایدن درون تلی از زباله بوده، تا اینکه 

»بــاراک اوبامــا« او را پیدا و معاون خــود کرد! این نوع 
اظهارات عالی تریــن مقام آمریکایی بــه تنهایی بیانگر 
فروپاشــی اخاقی جامعه آمریکا است.به گزارش ایسنا، 
ترامپ مدعی شد که معاون اوباما در صورت نامزد شدن 
در انتخابات، تنها می تواند یک درصد رای بیاورد و او یک 
بازنده خواهد بود.رئیس جمهور آمریکا با این حمله تند به 
بایدن، ترس خود را از کاندیدا شدن وی نیز برما می کند.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

توحش فرانسوی! 
پلیس، جلیقه زردها را به شدت سرکوب کرد

پلیس فرانسه تظاهرات ده ها هزار جلیقه زرد 
در پاریس و سایر شهرهای این کشور که در 
نهمین هفته از این اعتراضات بر گزار شد، را با 

خشونت تمام سرکوب کرد.
همزمان بــا ورود اعتراضات جلیقــه زرد ها به 
نهمین هفته خود، ده ها هزار جلیقه زرد روز شنبه 
در پاریس و ســایر شهرهای فرانســه به خیابان ها 
ریختند و یک بار دیگر علیه نابرابری و علیه حمایت 
دولت از سرمایه داران، شعار دادند. اما پاسخ »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه و نیروهای پلیس مثل 
همیشه، سرکوب وحشیانه مردم بود. 8۰ هزار نیروی 
پلیس در سراســر این کشور با باتوم، گاز اشک آور و 
ماشین های آب پاش به جان مردم افتادند. طبق اعام 
پلیس فرانسه، ۱۵۶ معترض جلیقه زرد در پاریس 
به اتهام حمل  اشــیایی با کاربرد دوگانه که قابلیت 
تبدیل به ساح داشتند، بازداشت شدند و شمار کل 

مجروحان هم به رقم ۲۴۴ تن رســیده و هنوز هم 
۲۰۱ تن از آنان آزاد نشده اند. در جریان اعتراضات روز 
شنبه، غارت یا سوزاندن خودروها، همچون هفته های 

گذشته، مشاهده نشده است.  
براســاس گزارش وزارت کشــور فرانسه، شنبه 
حداکثر حــدود 8۴ هزار معترض در سراســر این 
کشــور به خیابان ها آمدند کــه ۵۰ هزار تن بیش 
از شــمار معترضان هفته گذشته بود، اما به رکورد 
۲8۲ هــزار معترض که اولین روز از آغاز اعتراضات 

بود، نرسیده است. 
به گفته شــاهدان، پلیس ضد شورش فرانسه از 
آب پر فشار و گاز اشک آور علیه معترضانی که اقدام 
به پرتاب ســنگ و ریختن رنگ می کردند، استفاده 
کــرد. گروهی از معترضان هــم در داخل و اطراف 
خیابان »شــانزلیزه« که طی هفته های اخیر شاهد 

اغتشاشاتی بود، تجمع کردند.

ما کاخ ماکرون را ویران می کنیم
بســیاری از معترضان در تظاهرات شنبه علیه 
رئیس جمهور شــعار می دادند و خواستار استعفای 
وی شــدند. روی بنر یکی از معترضان نوشته شده 
بود: »ماکرون، ما کاخ شما را ویران می کنیم« عاوه  
بر این، هــزاران معترض در شــهرهای »بوردو« و 
»تولون« واقع در جنوب ، »استراسبورگ« در شرق 
و »بورژ« در مرکز فرانســه بــه خیابان ها آمدند. به 
گفته مقامات بــورژ،  حدود ۵۰۰۰ جلیقه زرد فقط 
در همان محدوده تعیین  شده تجمع کردند. پلیس 
مرکز این شهر تاریخی را به روی معترضان بست. با 
این حال، حدود ۵۰۰ معترض وارد این منطقه شدند 
و در نهایت، به زد و خورد با پلیس دســت زدند و 
سطل های زباله را سوزاندند. مقامات دولتی تهدید 
کرده بودند با این تظاهرات  و خشونت های ناشی از 

آن، مقابله می کنند.

انگلیس
صد ها نفر از مردم انگلیس نیز در لندن در حالی 
که مثل معترضان فرانسوی جلیقه های زرد پوشیده 
بودنــد، در اعتراض علیــه ضد ریاضت اقتصادی ، به 
خیابان ها آمده و خواســتار برگزاری انتخابات زود 
هنگام شــدند. بر اساس ویدئویی که توسط انجمن 
»مردم علیه ریاضت اقتصادی« منتشر شد، معترضان 
پیش از حرکت به سمت پارلمان، زیر بنری با عنوان» 
بریتانیا شکســته است« تجمع کرده بودند. در این 
تظاهرات اعضای »کمپین آرای مردم انگلیس« نیز 
حضور داشتند که خواستار برگزاری رفراندوم درباره 
توافق پیشــنهادی بریگزیت ترزا می، نخست وزیر 
انگلیس هســتند. قرار است این توافق در چند روز 

آینده در پارلمان به رای گذاشته شود.
معترضان انگلیسی در تظاهرات لندن، خواستار 

کناره گیری »ترزا می« از قدرت شدند.

سرویس خارجی-
برخی کارشناسان و رسانه های بین المللی 
تاش وزیر خارجه آمریکا برای ایجاد جبهه 
جدید ضد ایرانی را »شکست خورده« توصیف 
کرده و همایش ضد ایرانی لهســتان را نیز، 
»دوستان سوریه« محکوم  کنفرانس  همانند 

به شکست دانسته اند.
»مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا در جریان 
سفر دوره ای خود به منطقه در قاهره بار دیگر مواضع 
ضد ایرانی خــود را با ادبیاتی متفاوت تکرار کرد و 
کشورمان را »بزرگترین تهدید منطقه ای« خواند که 
»باید مهار شود«)!( وی حتی از برگزاری همایشی در 
لهستان در بهمن ماه خبر داد که محور اصلی آن ضد 
ایران خواهد بود. تاش های پمپئو برای معرفی ایران 
به عنوان بزرگترین تهدید صلح منطقه ای اما از سوی 

چهره ها و رسانه های مختلف محکوم شده است. 
در این ارتباط »عبدالباری العطوان«، نویسنده 
سرشناس جهان عرب نتیجه سفر وزیر خارجه آمریکا 
به منطقه را »چپاول بیشــتر خزانه شیخ نشین ها« 
دانست و گفت: »گروهی به عظمت دوستان سوریه 
مرکب از ۶۵ کشــور به رهبری آمریکا طی چندین 
سال به هیچ کدام از اهداف خود علیه نظام سوریه 
نرســیدند، کنفرانــس ضد ایرانی لهســتان هم از 
حاا شکســت خورده است.« عطوان در ادامه سفر 

واکنش های گسترده به مواضع ضد ایرانی پمپئو

سرنوشت کنفرانس »دوستان سوریه«  در انتظار کنفرانس »لهستان«

پمپئــو به منطقه را به معنــای »اعام جنگ علیه 
ایران و حفاظت از اسرائیل و تشکیل پیمان ناتوی 
عربی- سنی« دانست که »در زمان حمله احتمالی 
نه فقط علیه ایران بلکه علیه ســوریه و لبنان وارد 
عمل می شود« و در این خصوص به اظهارات وزیر 
خارجه آمریکا طی نطق خود در دانشگاه آمریکایی 
قاهره اشــاره کــرد که گفته بود کشــورش اجازه 
نمی دهد ســوریه به لبنان دیگری تبدیل شود و با 
توانمندی نظامی از اسرائیل محافظت خواهد کرد 
تــا بتواند از خودش در رویارویی با تهدید زرادخانه 

موشــکی حزب اه دفاع کند.»عطوان« در پایان با 
طرح این ســوال که »وقتی گروه دوستان سوریه 
در تغییر نظام سوریه شکست خورد آیا لهستان در 
تغییر نظام ایران موفق خواهد بود؟! و این پاسخ را 
مطرح کرد: »ما بسیار مشکوک هستیم، ما کسانی 
هســتیم که اصا از همان روز اول انتظار موفقیت 

گروه دوستان سوریه را نداشتیم.«
آمریکا منفور و ایران محبوب است

پایگاه اینترنتی »کامن دریمز« هم در این باره 
طی گزارشی نوشــته، در مصر و عراق بیش از 9۰ 

درصد از مردم نگاهی منفی به آمریکا دارند و مشکل 
این است که محبوبیت آمریکا در بیشتر کشور های 
خاورمیانه کمتر از ایران اســت. طبق گزارش این 
پایگاه، پمپئو می خواســت ایران به عنوان چالش 
شــماره یک قلمداد شــود و از سخن گفتن درباره 
اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان خودداری کرد، 
اما در کشــور های منطقه، موضــوع ایران در رتبه 
ســوم قرار دارد. آزادی فلســطینیان از اشغالگری 
اســرائیل، در رتبه اول و حل بحران سوریه در رتبه 
دوم اهمیت قرار دارد.»المانیتور« هم  در گزارشی 
درباره ســخنرانی »مایک پمپئو« وزیر خارجه این 
کشــور علیه ایران در دانشگاه آمریکایی قاهره، بر 
ناکامی او تاکید کرده است. این رسانه آمریکایی با 
»ناکام« خواندن سخنرانی پمپئو در مورد ایران افزود: 
»البته این سخنرانی در ایجاد یک لحن تازه در برابر 

سخنرانی سال ۲۰۰9 اوباما در قاهره ناکام ماند.«
 »بن رودز«، مشاور سابق اوباما هم در این باره 
توئیت کرده که »مایک پامپئو با انجام یک سخنرانی 
که هیچ کس تا هفته بعد هم آن را به خاطر نخواهد 
داشت، به ســخنرانی ۱۰ ســال قبل باراک اوباما 
حمله کرد«. روزنامه رای الیوم نیز  نوشته، تحرکات 
دیپلماتیک آمریکا و رژیم صهیونیســتی در مقطع 
کنونی ناشی از هراس آنها از اتحاد جبهه های ضد 

اسرائیلی به رهبری ایران است.

رئیس اطاعات دولت مستعفی یمن که در حمله پهپادی 
انصاراه به لحج، به همراه شمار دیگری از مقامات بلند پایه 
دولت مستعفی زخمی شده بود، 2 روز پس از این حادثه به 

هاکت رسید.
سرلشگر»محمد صالح طماح« رئیس کمیته اطاعات و تحقیقات 
نظامی یمن وابســته به دولت مستعفی مســتقر در »ریاض«، که 
پنجشنبه گذشته در حمله پهپادی نیروهای یمنی زخمی شده بود، 
به هاکت رسید. شبکه خبری »اسکای نیوز« امارات، با اعام این خبر 
تاکید کرده: »سرلشگر محمد طماح که در حمله پهپادی یمنی ها به 
پایگاهی نظامی در جنوب یمن زخمی شده بود، جان باخته است.«
انصاراه یمن پنجشنبه با حمله پهپادی به نیروهای وابسته به 
»عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور مســتعفی یمن و نیروهای 
وابسته به ائتاف سعودی در پایگاه نظامی »العند« در استان »لحج« 
۶ نظامی را به هاکت رســاند. در بین کشته شدگان چند فرمانده 
وجود داشــت. دقت این حمله تعجب ائتاف سعودی و بسیاری از 

کارشناسان نظامی را برانگیخته است.
از سوی دیگر، مزدوران ائتاف متجاوز سعودی مناطق مختلفی 
را در خیابان »خمســین« و منطقه »هفت ژوئیه« شهر »الحانی« 
استان الحدیده یمن هدف حمات توپخانه ای قرار دادند. عربستان 
بیــش از ۲۰۰۰ بار توافق آتش بــس در الحدیده را تاکنون نقض 
کرده است. روز شنبه نیز دانشگاه الحدیده مورد حمات توپخانه ای 

عربستان قرار گرفت. 

براثر حمله پهپادی 5شنبه انصاراه
خبر مرگ سرلشگر »محمدصالح طماح« 

رئیس سابق ائتاف معارضان خارج نشین سوریه خواستار رئیس  سازمان اطاعات دولت مستعفی یمن تأیید شد
بازگشت به دمشق، با وساطت مقامات عراقی شده است.

شــبکه »المیادین« گزارش داد، »احمد الجربا« به بغداد رفت و 
با تعدادی از مســئوان عراقی دیدار کرد، تا آنها برای بازگشت او به 

دمشق، میانجی گری کنند.
به گزارش خبرگزاری فــارس، المیادین به نقل از منابع آگاه، در 
ارتباط با این رهبر معارضان و رهبر جریان موســوم به »الغد« افزود: 
الجربا آماده اعزام یک هیئت به دمشــق اســت تا با مسئوان سوری 
دیــدار کند و با اســتراتژی عراق برای حل بحران ســوریه نیز کاما 
هماهنگ اســت. منابع آگاه می گویند که الجربا در دیدار با مسئوان 
عراقی، حضور نیروهای عشــایری تحت پرچم سوریه را در مناطقی 
که نیروهای آمریکایی از آن خارج می شــوند، خواستار شد. المیادین 
ادامه داد: رئیس جریان الغد موافق دیدار با مسئوان سوری در بغداد 
یا مکان های دیگر است، و حتی مایل است تجربه »الحشد العشائری« 

عراق را در سوریه پیاده کند.
احمد الجربا که از چهره های نزدیک به عربستان سعودی محسوب 
می شد، نخستین بار ششــم جوای سال ۲۰۱3 )۱۵ تیر ۱39۲( به 
عنوان رئیس ائتاف معارضان سوریه انتخاب شده و در ژوئن سال ۲۰۱۴ 

در این جایگاه ابقا شده بود.
عجز پمپئو در برابر ایران

»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا ، روز شنبه در مصاحبه با پایگاه 
خبری »واشــنگتن  فری بیکن« و پیش از دیدار خصوصی با مقامات 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مدعی شد که برنامه ایران برای 
پرتاب ماهواره به فضا، در واقع پوششــی برای ادامه آزمایش فناوری 

موشکی پیشرفته قادر به حمل کاهک هسته ای است.
وی در ادامــه این مصاحبه کــه در ابوظبی پایتخت امارات انجام 
مــی داد، گفت: طی چند روز آینده ایــران قصد دارد ماهواره ای را به 
فضا پرتاب کند. ادعا این است که آنها می خواهند ماهواره هایی را در 
فضا قرار دهند، )اما( واقعیت آن است که این گام دیگری برای درک 
چگونگی این موضوع است که چگونه می توان یک موشک بالستیک 
بین قاره ای را پرتاب کرد. مقامات کشــورمان بارها ضمن رد مواضع 
آمریکایی ها علیه برنامه موشکی ایران، گفته اند که موشک های بالستیک 
 ایران اهداف دفاعی و بازدارنده دارند و برای حمل کاهک اتمی طراحی

 نشده اند.
 خبرنگار واشنگتن  فری بیکن از پمپئو پرسید، چگونه دولت ترامپ 
می خواهد به تعهد خود برای خارج کردن کامل تمام نیروهای ایرانی از 
سوریه عمل کند حال آنکه نیروهای آمریکایی از سوریه خارج خواهند 
شد؟ وی گفت: خارج کردن همه )نیروهای( ایران، هدفی بلندپروازانه 
بوده، اما این تعهد و ماموریت ما است. ابزارهایی که ما استفاده خواهیم 
کرد گســترده خواهد بود. واقعیت این است که خروج دو هزار نیرو از 

سوریه، یک تغییر تاکتیکی است. 
ایران به درخواســت دولت سوریه در این کشور حضور مستشاری 
دارد و در نبرد دمشق با تروریست ها از دولت قانونی این کشور حمایت 

می کند.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه مصاحبه با واشنگتن فری بیکن گفت: 
آمریکا روز جمعه اعام کرد که ۱۲ فوریه)۱۱بهمن( نشستی در سطح 
وزیران در ورشــوی لهستان برگزار خواهد کرد تا کشورهای جهان را 

برای مقابله با ایران ترغیب کند. 
وی افزود: این ائتاف بزرگ و در حال رشــد بوده و ابزارهایی که 
ما از این ائتاف خواهیم داشت، همگی با یکدیگر کار خواهند کرد تا 

فرصتی به ما بدهند که شانسی برای مردم ایران ایجاد کنیم.
خبر دیگر اینکه، »برایان هوک«، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا 
در امور ایران، ارائه کمک برای بازسازی سوریه را به خروج کامل ایران 
از این کشور مشروط کرد. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که با 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، کاخ سفید از این پس هیچ نقشی 

در سوریه نخواهد داشت.

رهبر معارضان سوریه پشیمان شد؛
»می خواهم به سوریه برگردم«

سفیر آمریکا در آلمان، با ارسال نامه به شرکت های آلمانی، 
به آنها دستور داد با روسیه قرارداد گازی منعقد نکنند، در 
غیر این صورت تحریم می شوند. آلمان قدرتمندترین اقتصاد 

اروپاست!
رابطه ارباب رعیتی آمریکا با متحدان خود، محدود به عربستان 
و بحرین و امارات نیست و کشورهای اروپایی را هم در بر می گیرد. 

با آمدن ترامپ اما، این نوع رابطه علنی تر شده است. 
حاا خبر رسیده سفیر آمریکا در آلمان به شماری از شرکت های 
آلمانی نامه فرســتاده و آنها را برای مشارکت در پروژه ساخت خط 
لوله گاز »نورد استریم« مورد تهدید قرار داده و گفته حق ندارند از 

روسیه گاز بخرند، در غیر این صورت تحریم می شوند. 
در بخشی از نامه »ریچارد گرنل«، سفیر آمریکا که توسط روزنامه 
بیلد منتشر شد، آمده: »آمریکا به شدت مخالف پروژه نورد استریم 
۲ است. خطوط لوله ای که عواقب جدی ژئوپلیتیک را متوجه شرکا 

و متحدان اروپایی ما خواهد کرد. 
بسیاری از دولت  های غرب اتحادیه اروپا و کانادا همگی مخالف 

این پروژه هستند.
 متحدان ما در نگرانی عمیق ما درباره رفتارهای متجاوزکارانه 
و رو به رشد روسیه به ویژه استفاده مسکو از منابع انرژی به عنوان 

اهرم سیاسی و اقتصادی، شریک هستند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، سفیر 
آمریکا ضمن دستور به شرکت های آلمانی برای نخریدن گاز از روسیه 
از آنها خواست تا آنچه »خطرات ناشی از پروژه خط لوله برای امنیت 
انــرژی اروپا و نیز هزینه های اعتباری و خطر تحریم مربوط به این 

پروژه« نامیده را مدنظر قرار دهند. 
به رغم تهدید و هشــدارهای جدی ســفیر آمریــکا در آلمان، 
ســخنگوی ســفیر آمریکا به روزنامه بیلد گفته این نامه ها را نباید 

به عنوان تهدید تلقی کرد بلکه بیان شفاف سیاست آمریکا است!
گفتنی است پروژه »نورد استریم ۲« یک پروژه سرمایه گذاری 
مشترک میان مسکو و ۵ شرکت اروپایی است. هدف این پروژه تحویل 
ساانه ۵۵ میلیارد متر مکعب از گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا 

از طریق دریای بالتیک و آلمان است. 
پروژه خطوط لوله نورد اســتریم ۲ از ســوی برخی کشورهای 
اروپایــی مورد اســتقبال قــرار گرفتــه درحالی که بــا مخالفت 
 برخی کشــورها به دلیل افزایش وابســتگی به گاز روسیه روبه رو

 شده است.

سخنگوی جنبش مقاومت اسامی حماس در واکنش به 
حمله شنبه شب رژیم صهیونیستی به غزه هشدار داد، بهتر 
است صهیونیست ها با دم شیر بازی نکنند چرا که عواقب 

سختی در انتظار آنان است.
»فوزی برهوم«  در واکنش به حمات جنگنده های صهیونیستی 
و یگان توپخانه ای ارتش رژیم اشغالگر در آخرین ساعات شنبه شب 
به چند منطقه از شهر غزه خطاب به متجاوزین گفت: »رژیم اشغالگر 
تبعات تداوم حماقت های خود در حق تظاهرکنندگان مسالمت آمیز 
فلسطینی و کشتن آنها با خونسردی تمام و همچنین بمباران مواضع 

گروه های مقاومت را خواهد چشید.«
وی افــزود: »ادامه این حماقت ها اقدامــی خطرناک و بازی با 
آتش است و این اقدامات برای اشغالگران و شهرک نشینان، امنیت 

به ارمغان نمی آورد.«
به گزارش مرکز اطاع رســانی فلســطین به نقــل از روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، جنگنده های صهیونیستی یکی از پایگاه 
های مقاومت در شرق محله الشجاعیه واقع درشرق شهر غزه را هدف 
حمات موشــکی خود قرار دادنــد. در تجاوزی دیگر، هواپیماهای 
جنگی ارتش رژیم اشــغالگر قدس زمین های خالی منطقه جبل 

الریس واقع در محله التفاح شهر غزه را هدف حمله قرار دادند. 
بــه موازات ایــن حمات جنگنده های صهیونیســتی به طور 
گسترده در آسمان باریکه غزه به پرواز درآمدند. هنوز ازآمار تلفات 
یا مجروحان این تجاوز وحشیانه خبری مخابره نشده است. پس از 
جنگ دو روزه غزه، با وساطت مصر آتش بس بین دو طرف برقرار 

شد اما صهیونیست ها هرگز به تعهدات خود عمل نکرده اند.  

وزیر خارجه و نخست وزیر سابق قطر در مصاحبه ای ضمن 
پرداختن به »مســائل مهم منطقه ای« اعام کرده، علیه نظام 
سوریه نیست و ایران نیز دشمن منطقه به شمار نمی آید بلکه 

یک شریک است.
در حالی که هجمه های ارتجاع عرب به همراه اســرائیل و آمریکا 
علیه ایران شــدت گرفته »حمد بن جاســم آل ثانی«، وزیر خارجه و 
نخست وزیر پیشین قطر نیز مثل بسیاری از کارشناسان منطقه و جهان 
علیه این جو وارد شــده و موضع گیری کرده است. وی در مصاحبه با 
شبکه خبری روسیا الیوم خواستار آغاز گفت وگو با ایران شده و گفته، 

باید ایران را به عنوان یک »شریک« در منطقه دید نه »دشمن«.
ســوریه نیز یکی از محورهای اصلی سخنان این مقام قطری بود. 
به گزارش ایسنا، حمد بن جاسم آل ثانی، تاکید کرد، »باید طرح ها و 
برنامه های ملی با پوشش بین المللی برای حل بحران سوریه و بستن 

کامل پرونده آن تدوین شود. 
انقاب هایی وجود دارند که ۲۰۰ سال طول کشیده اند...گفتن اینکه 
بحران سوریه حل شده، نادرست است زیرا نیمی از مردم سوریه یا بیشتر 
آنها بیرون یا داخل این کشور آواره هستند و حدود یک میلیون نفر نیز 
در طول این بحران کشته شده اند، گروه تروریستی داعش هم به بحران 
این کشــور دامن زده تا جایی که برای رهایی از گروه های تروریستی 
و برهم زدن معادله با هدف ابقای نظام سوریه، مسئله تروریسم جنبه 

بین المللی پیدا کرده است.«
بن جاســم ایــن را هم گفت که، مخالف نظام ســوریه نیســت 
 بلکــه انتقاداتــی بــه عملکــرد آن دارد و آن را هــم »ایــده آل«

 نمی داند. 

نخست وزیر سابق قطر: ایران دشمن نیست
علیه نظام سوریه نیستیم

حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه 
حماس:  بی پاسخ نمی ماند

آمریکا به آلمان دستور داد
از روسیه گاز نخرد!

سناتور »برنی سندرز« در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: در حال حاضر ثروت 
یک دهم درصد از اقشــار باای جامعه در 
آمریکا، بیش از ثروت ۹۰ درصد طبقات پائین 

این کشور است.
شکاف طبقاتی گسترده در آمریکا قابل انکار 
نیســت چندی پیش بازرس ویژه آمریکا در امور 
فقر گفت: علی رغم ثروت کان دولت آمریکا، فقر 
و نابرابری در این کشور بیداد می کند و حدود ۴۱ 
میلیون فقیر در این کشور زندگی می کنند.»فیلیپ 
آلســتون«، بازرس ســازمان ملل در امور حقوق 
بشــر و فقر، با مسئول دانســتن دولت آمریکا و 
رئیس جمهــور آن پیرامون ســختی های اعمال 
شده بر روی شهروندان آســیب پذیر این کشور 
گفت: سیاســت های جدید )دونالد( ترامپ نظیر 
برداشتن بیمه درمانی برای میلیون ها خانواده از 
اقشار ضعیف و همچنین تغییرات اخیر در سیستم 
مالیاتی که تنها به سود قشر ثروتمند جامعه است، 

این اوضاع را وخیم تر کرده  است.
برنی سندرز سناتور ارشد دموکرات نیز در مورد 
شکاف گسترده طبقاتی،  در حساب توئیتری خود 
نوشته است: »امروز یک دهم درصد اقشار باای 
جامعــه آمریکا ثروتی بیش از 9۰ درصد طبقات 
پائین جامعه را به خود اختصاص داده اند. حرص 
و طمع کنترل نشــده نمی توانــد موتور محرک 
اقتصاد ما باشد. وظیفه ما ایجاد مشاغلی با حقوق 
خوب، مراقبت های بهداشتی، آموزش با کیفیت و 
محیط زیست سالم است.« وی چندی پیش نیز 
در حساب کاربری خود نوشته بود: »امیدوارم قبول 
کنید در کشوری که سه ثروتمند ثروتشان بیش 
از نیمی از جامعه باشد، ما بایستی عملکرد بهتری 
داشته باشیم«.  اشاره سندرز به تحقیقی است که 
»مرکز مطالعات سیاســی« چند ماه پیش انجام 
داد و به این نتیجه رسید که مجموع ثروت »بیل 
گیتس«، موسس شــرکت مایکروسافت، »جف 
بیزوس«، موسس شرکت آمازون و »وارن بافت«، 

شکاف طبقاتی هولناک در جامعه آمریکا به روایت سناتور ایالت »ورمونت«

سرمایه گذار آمریکایی از مجموع دارایی هایی ۵۰ 
درصد پایین جامعه آمریکا بیشتر است. ۵۰ درصد 
پاییــن جامعه آمریــکا ۱۶۰ میلیون نفر و یا ۶3 
میلیون خانوار آمریکایی هســتند که مطابق این 
تحقیــق ثروت خالص برخی از آنها صفر یا منفی 
است، در حالی که سه ثروتمند یادشده حدود ۲۶3 

میلیارد دار ثروت در اختیار دارند.
شکست بزرگ 

پایگاه اینترنتی ســی ان ان نیز طی گزارشی 
دربــاره تعطیلی دولت آمریکا نوشــت: تعطیلی 
بی ســابقه دولت آمریکا شکســتی بزرگ برای 
واشــنگتن است. این پایگاه اینترنتی در گزارشی 

به قلم »استیفن کالینسون« نوشت: ترامپ همواره 
ادعا می کند دوره ریاست جمهوری وی بی سابقه 
اســت. اکنون طوانی ترین دوره تعطیلی دولت، 
دســتاورد تاریخــی دیگری برای وی به شــمار 
می رود، بن بســتی که ســوء عملکرد  واشنگتن 
را نشان می دهد. ســی ان ان نوشت: هر درگیری 
قربانیانی دارد، اکنــون 8۰۰ هزار کارمند دولت 
نگران اجاره خانه، هزینه های خودرو و هزینه های 
درمانــی هســتند. در حالی که آنــان نگرانند، 
هیــچ اتفاقی طــی روزهای اخیر در واشــنگتن 
نیفتاده اســت. ترامپ به علــت اولویت دادن به 
 خودخواهی سیاســی خود بر منافع مردم، مقصر

 است. 
به نظر می رســد وی نمی داند در دولتی دچار 
اختاف، رئیس جمهور نمی تواند آنچه را خود تمایل 
دارد درخواســت کند. در حقیقت، دیوار مرزی به 
مرکز احساساتی روابط ترامپ با پایه سیاسی خود و 
نماد مخالفت با ترامپ برای افرادی که مخالف وی 
هستند تبدیل شده است. این موضوع به مسئله ای 
غیر قابل حل تبدیل شده است و کارکنان دولت 

بهای آن را پرداخت می کنند.

سفیر سابق آمریکا در ناتو در مصاحبه ای با سی ان ان تاکید کرده تا 
سال 2۰21 دیگر نظرات آمریکا برای هیچ کشوری با اهمیت نخواهد بود. 
به گفته سفیر سابق آمریکا در ناتو دیگر کشورش مهم ترین بازیگر در عرصه 
مسائل جهانی به شمار نمی رود. »ایو دالدر« سفیر آمریکا در ناتو بین سال های 
۲۰۰9 تا ۲۰۱3 که با سی ان ان گفت و گو می کرد گفته: »در سال ۲۰۱۷ آمریکا 
در ذهن رهبران دنیا حضور بسیار پررنگی داشت. اینکه آمریکا چه فکر می کرد، 

چه کاری انجام می داد یا چه کاری انجام نمی داد، اهمیت داشت.«
این دیپلمات که در حال حاضر ریاســت اندیشــکده »شــورای شیکاگو 
در امــور جهانی« را بر عهــده دارد در ادامه تصریح کرده: »مطمئن نیســتم 
که در ســال ۲۰۲۱، برای رهبران دنیا هنوز هم اهمیتی داشــته باشــد که 

ایــاات متحده می خواهد چه کاری انجام دهــد.« دالدر در کتاب جدیدش با 
 عنوان، »he Empty hrone« )ســلطنت پوچ(، هم نظرات مشابهی را مطرح

 کرده است.
 او در این کتاب به بررســی دیپلماســی آمریکا در عصر »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهــور آمریکا و آثار آن بر نظم جهانی در دوران پســاجنگ پرداخته 
است. به گزارش فارس، او در این کتاب نوشته یکی از نتایج احتمالی سیاست 
خارجی دولت فعلی آمریکا این اســت که »هیچ کس کنترل امور را در دست 
نخواهد داشت و اوضاع دنیا به حالتی برمی گردد که همه دنبال منافع خودشان 
و تعیین قلمرو نفوذ خودشان هستند و می خواهند به روش خودشان در رقابت 

برای قدرت پیروز شوند.«

سفیر سابق آمریکا در ناتو: تا چند سال دیگر
 کشورها برای آمریکا تره هم خرد نمی کنند


