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زمستان ائتالف
عبور اصالح طلبان از روحانی جدی شد

ویترین

پول برای تبلت و خودرو  شخصی هست برای آلودگی هوا نه!  گزارشی از برنامه موفق »مخاطب خاص« جلسه راهبردی یوزپلنگ با حضور تاجر قمارخانه ساز برگزار شد!

کمیسیونر اتحادیه اروپا اذعان کرد

ج تراشی هایوزپلنگ  در » قمارخانه« ریه تهرانی ها قربانی خر

ایران همچنان منتظر رفع موانع بانکی
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عربستان سعودي، امارات متحده عربي و 
بحرين كه در ظاهر صدر ائتالف عليه كشور 
يمن يعني اولين مهد اسالم بعد از كعبه 
هستند را نمي توان تنها دشمنان براي نابودي و تيشه به دست براي 
ريشه اسالم دانست، بلكه پيشكسوتان گروهي متحد هستند كه 
عنوان دوستان دزد و رفقاي قافله را يدك مي كشند. اين ها تنها بيش 
از يك هزار و چهارصد سال است فعاليت مجدانه دارند و امروز عالوه 
بر خود، غرب و گوشه اي از شرق را نيز به ياري گرفته اند، گروهي 
قصد و نيتشان تغيير در ماهيت هاي اسالم است بنابراين زير چتر آن 
اُتراق كرده و سينه مي زنند اما فرقه وهابيت را بنيان مي نهند تا با همه 
عقايد و ايدئولوژي هاي آن مخالفت ورزند و تعدادي ديگر دشمني 
ديرينه با اساس اين دين و آئين الهي دارند. يمن بهانه اي بيش نيست 
كه آن ها از قبل به جنگ با فلسطين رفتند و قنيطره را در مرزهاي 
ارتجاع با خاك يكسان نمودند، بلندي هاي جوالن را تصاحب و قبله 
مسلمين جهان را دونيم كردند تا در بين آن صهيونيست جا داد و 
را ژاندارم منطقه نمايند. تاريخ گواه اين اتحاد شيطاني است كه در 
انگليس و ســال ۱۹۱۷ ميالدي بنيان نهاده و سي وپنج سال بعد 
كلنگ آن در سرزمين فلسطين به زمين غصبي زده شد. اما نيم قرن 
اخير به اين سوداگران و دوستان دزد يا ران قافله ندا دادند تا اتاق هاي 
فكر خود را تجهيز و تالش هاي مخرب را مضاعف نمايند زيرا با ظهور 
تحوالت ۱۳۴۲ و درنهايت انقالب اسالمي ايران در سال ۱۳۵۷ همه 
پازل ها درهم ريخته شده و ناچار دوباره بايد چيده شود. اين بار نيز 
صهيونيست بيكار ننشسته و دست گدايي به سوي ياران ديرين خود 
يعني امريكا و انگليس دراز مي كند تا با كمك ها، نقشه اي شوم براي 
گوشه و كنار جهان طراحي و اجرا شود و اينك چهلمين سال اجراي 
اين سناريوي تازه روي پرده عريض جهاني ابراز وجود و هرلحظه 
گسترده تر مي شود تا شايد بتوانند از طريق مسلمان نماها در سراسر 
دنيا اين آيين الهي را مضمحل كنند. ائتالف عليه يمن به كشورهاي 
منطقه ازجمله عربستان سعودي، امارات و بحرين ختم نمي شود 
بلكه  يك كنسرسيوم بين المللي اســت كه اين چند ورشكسته 
گردانندگان برون پرده آن هستند درحالي كه سركردگان همچنان 
در پشت پرده عروسك گرداني مي كنند. يمن نه تنها نقاط مختلف 
عربستان را كه النه وهابيت است موشك باران مي كند بلكه بايد 
عالوه بر اعضاء ائتالف بيرون از پرده، موشك هاي دوربرد خود را كه 
گامي باالتر از برهان هستند به سوي تل آويو و لندن هم روانه سازد تا 
مسلمانان جهان و بخصوص كساني كه در مسير بازگشت از چهلمين 
روز شهادت امام حسين »ع« و شهداي كربال هستند بهتر بدانند دين 
و آئينشان در چه نقطه از مخاطرات جهاني واقع شده است. افشاگري 
رسالت رسانه است تا جامعه آگاه شوند همانگونه كه عراق و سوريه 
توانستند به كمك ديگر مسلمانان هم آيين خود تروريست ها را از 
سرزمينشان بيرون برانند، مردم يمن نيز قادرند از خود دفاع كرده و 
لبنان نيز با عدم ورود به اين اتحاد عليه ديگر برادران خود نه بگويد. 
ســرزمين ما كه امروز نقطه اتكا و دورنماي اميد همه محرومان و 
بخصوص مسلمانان است بايد از شفافيت خاصي برخوردار باشد 
تا بشود به آن استناد نمود بنابراين مي طلبد تا رسانه هاي آن نيز از 
اين خصلت برخوردار بوده تا بين حكام اسرائيل، عربستان سعودي، 
امارات و بحرين فرقي قائل نشده و همه اين ها را كه در سياست هاي 

خود از امريكا و انگليس تبعيت مي كنند به يك تيغ برانند.  
*روزنامه نگار پيشكسوت 

رفيق قافله!
سرمقاله

روزنامه صبح ایران

پایتخت

اقتصادی
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رئیس جمهور  پیشین افغانستان:

آمریکا نگذاشت روی پای خود بایستیم

بین الملل15

اجتماعی

بازار داغ جادوگران در فوتبال

رمالی و ساحری؛ از شایعه تا واقعیت!
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رئیس جمهور: 

بانک مرکزی برای حل مشکل مالباختگان موسسات مالی »محذورات«  دارد

برگ برنده تلویزیون در اربعین 

محذوریم رئيس رســانه ملی از همه مستندسازان 
خواســت تا برای ثبت حماسه هايی كه 
در راه پيمايی بزرگ اربعين اتفاق می افتد 

دست به كار شوند. 

احمد نقيب زاده، فعال سياسی اصالح طلب روز گذشته در سرمقاله روزنامه 
آرمان پيشنهاد مذاكره موشكی را مطرح كرد.

وی در بخشی از اين يادداشت نوشت: مواضع اروپايی ها تا حدی خردمندانه 
به نظر می رسد. هم می خواهند كه هياهوی آمريكايی ها را ساكت كنند و هم 
نمی خواهند موضوع موشكی ايران به يك بحران غيرقابل بازگشت تبديل شود. 
البته  ايران هم در موقعيت خوبی قرار دارد و به اهداف خودش رسيده و قادر است 
كه اين برنامه ها را در همين نقطه كنونی متوقف كند. برد بيش از دوهزار كيلومتر 

در برنامه های ايران نيست.

وی در سرمقاله روزنامه آرمان تاكيد كرد: بهتر است كه ما هم با آغاز مذاكره خطر 
جنگ و تحريم را از سر بگذرانيم. اگر مذاكره نكنيم ممكن است كه اروپايی ها 
مواضع تند و تيز آمريكايی ها را در اين مورد همراهی كنند. عربستان نيز يكی 
از كشورهايی است كه به طور مستقيم می تواند از سامانه های موشكی ايران 

آسيب و لطمه جدی ببيند.
اين درحالی است كه  مقام معظم رهبری به صراحت اعالم كردند كه قدرت 

دفاعی كشور قابل مذاكره و چانه زنی نيست. 
صفحه 16 را  بخوانيد

صدای دولت
علیه ملت

#دفن_موشک ها_ممنوع

علی مطهری: نمایندگان امضاهای سؤال از روحانی درباره 
ج شویم! مؤسسات مالی را پس بگیرند تا از بحران خار

بازتاب مجازی اظهارات یک اصالح طلب

سرليست موســم به »صدای ملت« که در ســال 90 نمایندگان مخالف ســؤال از رئيس جمهور وقت را به 
»وکيل الدولگی« متهم و آنان را نصيحت می کرد که نماینده مردم باشند، امروز با چه معياری صدای اعتراض »ملت« 
مال باخته را نشنيده می گيرد و »به وکالت از دولت« برای انصراف نمایندگان از سوال از رئيس جمهور تالش می کند؟

حسن روانشید*



سیا سی2

پیاده روی با شکوه و میلیونی اربعین 
امسال هم با حضور زائران مختلف از 
کشورهای مختلف برگزار شد و باعث 
حیرت همه مردمی شد که این حادثه عظیم را از نزدیک دیده 
و یا حتی تصاویر آن را از رسانه ها دیدند. درحالی که مسئوالن 
از جناح های مختلف سیاسی حضور داشــتند اما عده ای از 
اصالح طلبان با بهانه جویی های مختلف خواستند این حادثه 
را زیر سوال ببرند.   شــهیندخت موالوردی از اصالح طلبانی 
که سابقه حضور در جبهه منحله مشــارکت را دارد. معاون 
حاشیه ساز زنان کابینه یازدهم که در کابینه دوازدهم جایگاه 
خود را از دست داد و به دستیاری حقوقی رئیس جمهور تنزل 
یافت، در پست اینستاگرامی خود با انتشار تصاویری از زباله های 
مردم در این مسیر، تلویحا مردم شرکت کننده را کسانی دانست 

که رفتارشان شباهتی با رفتار امامان معصوم ندارد. 
این اقدام وی با واکنش های مختلفی روبرو شد. وحید یامین پور 
مجری برنامه جهان آرا در این باره نوشت: گناه امثال موالوردی 
این نیست که آشغال های مسیر کربال را دیده، بلکه ایراد او این 
است که »فقط« آشغال ها را دیده و این همه زیبایی و شکوه را 
به حاشیه برده است. اقدامات امثال او، نویزهایی برای پریشان 
کردن اذهان هســتند. طبعا آنها از روش هــا و ادبیات دینی 
برای انصراف اذهان استفاده می کنند و نه حمله مستقیم به 
پیاده روی میلیونی اربعین. یامین پور معتقد است: اگر اقدامات 
امثال موالوردی در نسبت با جایگاهش سنجیده شود، اهمیت 

و خطر آن روشنتر خواهد شد.
آذر منصوری از اصالح طلبان عضو حزب اتحاد ملت است که 
خط هجوم به اربعین را ادامه می دهد. او در کانال شخصی خود 
نوشت: »پاکبانان ایرانی تحت عنوان خادم الحسین به کمک 
شهرداری کربال آمدند چه خوب بود هر زائری پاکبان خود و 
اطرافیانش بود.« بهترین جواب به این خط رســانه ای را یک 
پاکبان عاشق اهل بیت)ع( مطرح کرد. او با حال خوش معنوی 
گفت: ما برای خدمت و نوکری امام حسین آمده ایم و به پاکبان 
بودن و جمع کردن زاله های مردم در این عرصه افتخار می کنیم. 
عده ای از کاربران فضای مجازی هم در واکنش به این اظهارات 
گفتند اگر دولت تدابیری می اندیشید که سطل های زباله را در 

مسیر پیاده روی قرار می داد آیا این اتفاق رخ می داد؟
صادق زیباکالم با انتشار پست اینستاگرامی به گونه ای دیگر 
سعی در شــبهه آفرینی در این حرکت باشکوه جهانی کرد، 
او نوشت: »چه شد بعد از 1400 ســال ما ایرانی ها سه چهار 
ساله دفعتا  به فکر پیاده روی اربعین افتاده ایم آن هم با حمایت 

کامل نظام؟«
عده ای از مردم و حتی برخی  از اصالح طلبان با انتشار تصاویری 
از پیاده روی اربعین در سال های قبل از انقالب به این سخنان 
زیباکالم جواب مستند و مستدل دادند. به حاشیه بردن مسائل 
اصلی و منحرف کردن اذهان عمومی، تخصصی اســت که 
اصالح طلبان بسیار در آن خبره هستند اما زیر سوال بردن این 

حرکت برای عده ای از اصالح طلبان داخلی چه فایده ای دارد؟
برپایی نظام اربعینی در مدیریت جهان و متحد شدن مردم 
جهان با هر دین و آیینی تحت لوای پرچم اباعبداهلل الحسین)ع( 
بزرگترین خطر برای نظام سکوالر جهانی است و شاید به خاطر 
این مساله است که این عده که همیشه پیاده نظام ارزش های 

غربی در کشور بوده اند به شبهه افکنی در اربعین روی آورده اند.

عضو شورای مرکزی موتلفه اسالمی با بیان اینکه بی ادبی به 
زائران امام حسین قابل بخشش نیست، خاطرنشان کرد: بدون 

شک اینگونه عناصر بی ادب باید از دانشگاه ها تسویه شوند.
حمیدرضا ترقی با اشاره به اظهارات دو استاد دانشگاه درباره 
پیاده روی اربعین و زائران امام حسین، این سخنان را بی ادبانه 
خوانــد و اظهارداشــت: دیدگاه های این نوع روشــنفکران 
بی بضاعت از نظر مفاهیم دینی و معنوی، نشان دهنده این است 
که تالش آنها برای ســکوالریزه کردن جامعه با رخدادهایی 
مانند اربعین به هم ریخته شــده است. عضو شورای مرکزی 
موتلفه با بیان اینکه این موضع گیری ها منفعالنه است، ادامه 
داد: این جریان و عوامل آنها در دوران اصالحات، هزاران شبهه 
را در مفاهیم دینی و کتب اعتقادی ایجــاد و تالش کرده اند 
همه مفاهیم معنوی در جامعه را زیرسوال ببرند تا فکر نسل 
جوان لیبرالی شده و برای ســکوالریزه شدن آماده شوند، اما 
ملت ایران پاســخ این جماعت را داده و اثبات کرده است که 
گوششــان بدهکار این گونه تحلیل های سخیف، نابخردانه 
و بی ادبانه نیست. ترقی  با ابراز تأســف از اظهارات زیباکالم و 
جالیی پور  به عنوان دو استاد دانشــگاه مطرح کشور گفت: 
این جای تأســف دارد که تربیت نســل آینده کشور که باید 
 تراز انقالب اسالمی باشند را به دست چنین عناصری واگذار 

کرده ایم.

اصالح طلبانی که
از اربعین می ترسند!

بی ادبی به زائران اربعین 
بخشیدنی نیست

حمید رضا ترقی:

   شماره  2077   
  یکشنبه

   21   آبان   1396
   سال ششم

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از توافق روحانی و الریجانی برای ایجاد تغییرات 
اساســی در ســاختار دولت خبر داد و گفت: وزارت نفت به وزارت انرژی تبدیل و سازمان 

محیط زیست، منابع طبیعی و بخش آب وزارتخانه دیگری را تشکیل می دهند

برپایی نظام 

اربعینی در 

مدیریت جهان 

و متحد شدن 

مردم جهان با 

هر دین و آیینی 

تحت لوای 

پرچم اباعبدهللا 

الحسین)ع( 

بزرگترین خطر 

برای نظام 

سکوالر جهانی 

است

دیدگاه  این 

روشنفکران، 

نشان دهنده 

این است که 

تالش آنها برای 

سکوالریزه 

کردن جامعه 

به خاطر اربعین 

به هم ریخته 

است

جدی تر شــدن ماجــرای عبور 
از روحانی از آنجا آغاز شــد، که 
»بهزاد نبوی« از تئوریسین های 
اصالح طلب و از چهره های ســتادی این جریان خاص 
سیاسی در هفته های اخیر، طی 2 مصاحبه و سخنرانی از 
این گفت که اصالح طلبان هیچ ائتالفی با رئیس جمهور 
روحانی ندارند. نبوی در مصاحبه با شرق می گوید: شما 
بر اساس فرضیاتی صحبت می کنید که وجود ندارد. او در 
ادامه تأکید کرد که مگر در انتخابات ٩2، ٩4 و ٩٦ جنبش 
اصالحی که در رأس آن شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان اســت، با روحانی وارد ائتالف شــده؟ یا 
خاتمی با روحانی در ازای حمایت در انتخابات، شــرط 

بیع گذاشته است؟ 
در هیچ کدام از این انتخابات، اصالحات شرایط بیع برای 
حمایت نداشت بلکه اصالح طلبان به تشخیص خودشان 
عمل کردند. نه اینکــه با توافقی بــا روحانی وارد عمل 
شده باشــند و حاال بگویند از آن توافق تخلفی صورت 

گرفته است. 
در مجموع باید بگویم ما ائتالفی نداشــتیم که روحانی 
بخواهد خــالف وعــده )منظــور دادن وزارتخانه ها به 
اصالح طلبان است( عمل کند و علت رای اصالح طلبان 
به آقای روحانــی، صرفا به دلیل مصالح کشــور و نظام 

بوده است.«
اگرچه قبل از نبوی هم اصالح طلبان ساز عبور از روحانی 
را کوک کــرده بودند و با ارائه مواضعــی مثل »روحانی 
تغییر کرده«، »روحانــی نمی تواند به وعده هایش عمل 
کند« و »مسئولیت عملکرد دولت روحانی با ما نیست« 
به آتش عبــور از روحانی دمیــده بودند امــا پر واضح 
اســت که می توان به اظهارات نبوی به چشم یک زلزله 
 پنهان سیاســی و یک نقطه عطف در ایــن زمینه نگاه

 کرد.
البته صحبت های نبوی از ســوی برخی اصالح طلباِن 
شــاید نه چندان آشــنا به راهبرد تــازه جریان خاص! 
مورد خدشــه واقع شــد و مثال حمیدرضا جالیی پور از 

این گفت که ما با روحانی ائتالف داشــته ایم اما نانوشته 
بوده و »ســعید شــریعتی« دیگر فعال چپ هم در یک 
مصاحبه به ایــن مفهوم اشــاره کرد که همبســتگی 
 اصالح طلبــان بــا روحانی یک »فــرا ائتــالف« بوده 

است.
به تازگی اما اپیــزود جدیدی هم به ایــن کالف در هم 
پیچیده اضافه شــده اســت و آن صحبت هــای »ناصر 

قوامــی«، از نماینــدگان مســتعفی 
مجلس ششم و از رؤســای استانی ستاد 
انتخاباتــی روحانــی بود. قوامــی اخیراً 
درباره ائتالف اصالح طلبان با روحانی به 
روزنامــه آرمان امروز گفته اســت: »اول 
باید بگویم کــه از این ائتالف چیزی عاید 
اصالح طلبان نشــد و حدقــل چیزی که 
می خواســتیم تحت عنوان فراکســیون 
اصالح طلبان نیز محقق نشــد. دوم، این 
 ائتالف چه نتیجــه ای برای اصالح طلبان 

داشت؟ 
در این دوره ما در انتخابات شــورای شهر 
قزوین هیچ  ائتالفی نکردیم و از 375 نفر 

عبور اصالح طلبان از روحانی جدی شد

زمستان ائتالف

کاندیدا شــش نفر اصالح طلب واقعی شناســنامه دار را 
به شورا فرستادیم و اکثریت شــورا را از آن خود کردیم. 
بنابراین اصالح طلبان اگر مستقل و با پرچم اصالح طلبی 
به میدان بیایند، مردم بیشــتر اعتماد می کنند تا اینکه 
بخواهیم با احزابی مثل اعتدال و توســعه ائتالف کنیم 
و در پایان هم چیزی عایدمان نشــود. عــدم ائتالف با 
ســایر جریانات قطعا به نفع اصالح طلبان است و ائتالف 
با گروه هایی که امروز در مجلس عملکرد دیگری داشته 
و حتی حاضر نیســتند به یک وزیر اصالح طلب واقعی 
 مثل آقای بیطرف رأی بدهند، ثمری برای اصالح طلبان

 ندارد.«
اظهارات قوامی به وضوح نشــان می دهــد که چپ ها 
خودشان بهتر از هرکســی می دانند که با رئیس جمهور 
روحانی ائتالف داشته اند و حاال هم باید پای این ائتالف 
بایســتند و درباره کارنامه بد یا خــوب دولت به مردم 
پاسخگو باشــند. از طرفی حمایت سیاســی و مؤتلف 
شدن با یک رئیس جمهور هم بازی کودکانه نیست که 
عده ای بگویند برای ما عایدی نداشــته! مردم فراموش 
نمی کنند که این اصالح طلبان بودند کــه با راه اندازی 
دوگانه جنگ-صلح و ســیاه نمایی از اوضاع کشور، فضا 
را به نفع روحانی و حتی بــرای برجام های بعدی او که 
وعده اش را داده بود و با بدعهدی ترامپ ابتر ماند، فراهم 
کردند. این فقط یکی از خروارها اظهارنظر سیاه نمایانه 
از اوضاع کشــور اســت که از زبــان محمدرضا خاتمی 
بیان شــده: »مردم صبح که از خواب بیدار می شــوند 
یکباره می بینند اجناس گران تر شــده، امیدی به آینده 
بچه هایشان ندارند، ســیل مهاجرت را ببینید، این  همه 
متخصص و تحصیل کرده بیکار داریم، ســرمایه گذاری 
می کنند، کار می کنند، یک شبه همه چیز به هم می ریزد. 
متأسفانه این افق برای مردم ما امروز روشن نیست مردم 
 ثبات را حس نمی کنند چه برســد به بیشرفت و بهبود

 اوضاع«
به سخن دیگر اینکه در موقعیت کنونی باید به جای این 
حرف ها؛ توضیحات اقناعی و درستی به مردم داد و گفت 
که چرا از روحانی حمایت کرده ایم؛ چرا در ایام انتخابات 
گفتیم »ما تضمین روحانی هستیم« و چرا در ایام دولت 

یازدهم اینطور گفتیم که »ما فدائیان دولت هستیم«!
فی الواقع بــرای مردم چه اهمیتــی دارد که حامیان دو 
آتشــه رئیس جمهور به پســت های وزارتی نرسیده اند 
و یا چــرا در مجلــس در اکثریــت قرار 
ندارند! فرض ماجرا این اســت که مردم 
به اعتبار اصالح طلبان بــه آقای روحانی 
و برجام او رأی داده انــد و اکنون هم این 
اصالح طلبان هســتند که حتی بیش از 
 دولت باید پاســخگوی عملکــرد دولت 

باشند.
 زیرا آنهــا بیشــتر از روحانی بــه مردم 
وعده دادنــد و یا مثــاًل آنهــا بودند که 
بــرای حبــس منتقــدان رئیس جمهور 
اقــدام بــه تصویــب قانــون حبــس و 
 زنــدان بــرای منتقدیــن در مجلــس 

کردند.

واکنش فتاح به شایعه 

کاندیداتوری در 1400

»مهر و موم« تأسیسات 

هسته ای موقت است

عربستان مهد افراط و 

مظهر تروریسم است

۶ آذر تعطیل رسمی 

است

رئیس کمیتــه امداد 
در واکنش به شــایعه 
فعــال شــدنش برای 
انتخابــات 1400، گفت: آقــای روحانی تازه 
انتخاب شده و اخیرا دو وزیرش از مجلس رای 
اعتماد گرفته  اند، االن صالح نیست که کسی به 
این مباحث دامن بزند و باید کمک کنیم دولت 
در وظایفش موفق شود و اقتصاد و اشتغال رونق 
گیرد و مردم به رفاه برسد و بهترین هدف این 
اســت. چه لزومی دارد که به فعالیت ها شائبه 

سیاسی بدهیم؟ 

ســخنگوی ســازمان 
انرژی اتمی، ُمهر و موم 
بخش هایی از تأسیسات 
هسته ای کشورمان را موقت و برای حسابداری 
مواد هسته ای دانســت. بهروز کمالوندی اظهار 
داشت: بخشــی از آماری که ارائه شد برای این 
است که طرف مقابل را متقاعد کند فعالیت های 
کشورمان تحت نظارت و شــفاف است. قبل از 
برجام نیز این عکسبرداری ها انجام می شد و نه 
در تأسیسات ما بلکه در تأسیسات همه دنیا وجود 

دارد و چیز خاصی نیست.

سخنگوی وزارت خارجه 
در واکنش به اظهارات 
الجبیر گفت: عربستان 
مهد افراطی گــری و مظهر عینی تروریســم و 
دخالت آشکار در کشور های منطقه است. قاسمی 
گفت: سعودی ها فرافکنی را به باالترین حد خود 
رسانده اند و درحالی که مظهر عینی دخالت آشکار 
در کشور های منطقه هستند و این بار پس از خلیج 
فارس و یمن، میل به ایجاد ناآرامی در لبنان دارد، 
دیگران را با دروغ به حمایت از تروریســم متهم 

می کنند.

هیئــت  ســخنگوی 
رئیسه مجلس شورای 
اسالمی گفت که طبق 
مصوبه مجلس، ششم آذرماه مصادف با هشتم 
ربیع االول تعطیل رسمی است. بهروز نعمتی 
اظهار داشت: مصوبه مجلس در 27 بهمن ٩5 
به تایید شورای نگهبان رسیده و 20 فروردین 
٩٦ در روزنامه رسمی منتشــر شده است.به 
گفته وی احتماال به دلیل انتشــار این مصوبه 
قانونی در اوایل ســال جاری، این تعطیلی در 

تقویم ٩٦ ثبت نشده است.

دبیر ستاد راهبری نقشه 
جامــع علمی کشــور 
می گوید که بر اســاس 
گزارش های غیر رســمی در برخی از بخش ها، 
سند آموزش 2030 هنوز به طور کامل متوقف 

نشده است.
منصور کبگانیان درباره اظهاراتی مبنی بر اجرای 
نامحسوس 1٦ بند از ســند 2030 در برخی از 
بخش ها اظهار داشت: از مجاری رسمی چنین 
گزارشی دریافت نکردیم، اما براساس گزارش های 
غیررســمی در برخی از بخش ها سند آموزش 

2030 هنوز به طور کامل متوقف نشده است.
وی درگفتگو با تسنیم افزود: ما در ستاد به یکی از 
معاونت ها ماموریت دادیم که صحت این گزارش ها 
را بررســی کنند. اگر این موضوع صحت داشته 
باشد مطمئنیم با تذکراتی که داده می شود طبق 
مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی و دستور 
رهبری درباره توقف این سند عمل خواهد شد. به 
گزارش افکار، سند موسوم به 2030 یونسکو پس 

از انتقادهای فراوان متوقف شده بود.

یک کارشناس مسائل 
منطقه اقدام اخیر رژیم 
ســعودی را مصــداق 
گروگانگیــری و آدم ربایی بین المللی دانســت 
و گفــت: از مقدمات کار برمی آید که ســعودی 
آماده حمله گسترده به لبنان با ایجاد تزلزل در 
ساختار دفاعی و امنیتی این کشور است. حسین 
کنعانی مقدم در گفت وگو با فارس  با اشــاره به 
تحمیل استعفا به سعد حریری نخست وزیر قانونی 
لبنان از سوی رژیم سعودی، اقدام اخیر این رژیم 
را مصداق گروگان گیری و آدم ربایی بین المللی 
عنوان کرد و اظهار داشت: باگذشت چند روز از 
استعفای اجباری سعد حریری ابعاد جدیدی از این 
مسئله به دست آمده که نشان می دهد او با نقشه از 
پیش تهیه شده به ریاض احضار و مجبور به استعفا 
شده است. سعودی ها بر اساس تفکر قبیله ای و 
توحش در سیاست منطقه ای و بین المللی رفتار 
می کنند. رژیم عربســتان محکوم به آدم ربایی 
است و هیچ شکی در این وجود ندارد که به دنبال 

ماجراجویی جدید در منطقه هستند

روحانی با تاکید بر اینکه وظیفه 
داریم مشکالت مردم را برطرف 
کنیم گفت: بانک مرکزی هم 
محذوراتی دارد و نمی توان گفت که از پول بانک مرکزی 

برای حل این مشکالت استفاده کند.
رئیس جمهور در پایان نشست سران قوا اظهارداشت: 
بعضی از تصمیماتی که در سایر جلسات از جمله جلسه 
شورای عالی فضای مجازی نیز اتخاذ می شوند، نیاز است 
که در جلسات سران قوا در خصوص عملیاتی و اجرایی 
شدن آن تصمیم گیری شود که جزء مباحث امروز نیز بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در جلسه سران قوا امیدواری 
مردم کشورمان نسبت به آینده کشور، شرایط اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت، گفت: همه 
رسانه ها از جمله رسانه ملی، گردانندگان فضای مجازی و 
تریبون های مختلف، باید متوجه این نکته مهم باشند که 

در زمین دشمن بازی نکرده و در این دام نیافتند.
روحانی بررسی موضوع مالباختگان موسسات اعتباری را 
یکی دیگر از جلسات سران سه قوه برشمرد و گفت: در این 
خصوص اوالً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را 
دستگاه های مختلف می دادند، لذا اگر از این به بعد، این 

مؤسســات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاماًل 
مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکالت حل و 
فصل خواهد شد. در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار 
مشکالتی شده و مردم گرفتار شدند، از این رو تصمیم 
بر این شد که نمایندگان روســای سه قوه این مسأله را 

پیگیری کنند.
رئیس جمهور گفت: اگر مؤسسات دچار مشکالتی شدند، 
ضمن اینکه وظیفه داریم مشکالت مردم را برطرف کنیم؛ 
 از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی توان 
گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشــکالت 

استفاده کند.

اجرای »سند 2030« 

متوقف نشده است

 عربستان در تدارک حمله 

به لبنان است

 واکنش روحانی به اعتراض مال باختگان موسسات مالی: 

بانک مرکزی برای حل مشکل »محذورات« دارد

اظهارات قوامی 

به وضوح 

نشان می دهد 

که چپ ها 

خودشان بهتر 

از هرکسی 

می دانند که با 

رئیس جمهور 

روحانی ائتالف 

داشته اند و 

حاال هم باید 

پای این ائتالف 

بایستند

رسانه ها پیش از این از »تصاعد دود از آتشفشان طالق اصالح طلبان از روحانی« خبر داده بودند.اما هرچه 
می گذرد گویا به لحظات آتشفشانی این رخداد نزدیک تر می شویم.

مجلسسیاست خارجیدولتانتخابات

سیاست خارجیدولتدانشگاه

گزارش

برای مردم چه اهمیتی 

دارد که حامیان دو 

آتشه رئیس جمهور 

به پست های وزارتی 

نرسیده اند و یا چرا در 

مجلس در اکثریت قرار 

ندارند

گزارش



3 سیا سی
ســعد حریری نخســت وزیر 
لبنــان، در خاک عربســتان 
اســتعفا میدهد و با خواندن از 
روی بیانیه ای علت این کار را 
شــباهت فضای کنونی لبنان 
به زمان قبل از ترور پــدرش »رفیق حریری« و بیم ترور 

شدن اعالم میکند!
رفیق حریری، سرمایه دار سنی مذهب لبنانی، مخالف 
حضور ســوریه در لبنان، که تالش میکرد خود را معمار 
نوسازی اقتصادی لبنان ترسیم کند، در اکتبر 2004 از 
نخست وزیری استعفا داد، چند ماه بعد ترور شد، ترور او 
به گردن نیروهای سوری انداخته شد )آنها از زمان اشغال 
لبنان توسط اسرائیل، برای کمک به لبنان آمده بودند( و 
دو ماه بعد از آن با لشکرکشی خیابانی هوادارانش، با فشار 
شورای امنیت نیروهای سوری از لبنان خارج شدند. چند 
ماه بعد هم اسرائیل به لبنان حمله کرد تا حزب اهلل را هم 
خلع سالح کند. اما مقاومت حزب اهلل، 33 روز طول کشید 

و برعکس، حزب اهلل قوی تر شد.
بیایید به سال 2017؛ داعش در سوریه و عراق در حال 
مرگ اســت و جنگ رو به پایان! صدهــا میلیارد دالر 
هزینه برای گروهکهای تروریستی به شکست انجامیده، 
عربســتان پس از 3 جنــگ فرسایشــی در یمن، هنوز 
نتوانسته یمن را شکســت دهد، حتی قطر راه خود را از 
عربســتان جدا میکند و به زنجیره شکســتهای متوالی 
عربستان اضافه میشود. فورا توطئه پفکی کردستان عراق 
علم و در اندک زمانی خنثی میشود.  و حاال 1سال پس 
از تشکیل دولت ائتالفی و ثبات نسبی، سعد حریری در 
عربستان همچون یک گروگان، به شکل تحقیرآمیزی در 
قامت یک فراری ترسیده از ترور! استعفای خود را با لحنی 
ترسان و پراسترس میخواند. تحلیلگران علت این رفتار 
حریری را »معامله او با عربســتان« بر سر بدهی هایش 

می خوانند.
اما اهداف عربســتان و اســرائیل از ایــن تنش آفرینی 
چیســت؟ اول اینکه، حزب اهلل در کســوت یک ارتش 
همیشه پیروز و فاتح و مقتدر، باید ضعیف شود. درست 
به شیوه دوقطبی سازی پس از ترور رفیق حریری. هدف 
دوم، ناامن سازی محیط سیاســی لبنان، بحران دوباره 
یافتن نخست وزیر ســنی و ممانعت از حضور حزب اهلل 
در دولت بعدی اســت. ســوم اینکه فرو بردن حزب اهلل 
در بحران سیاسی داخلی، اسرائیل را امن تر نگه خواهد 
داشت. چهارم مشروعیت بخشیدن به تحریم های جدید 
آمریکا علیه حزب اهلل و در نهایت خلق بحرانی جدید برای 

منطقه و حوزه های نفوذ ایران در عصر پساداعش
تضعیف سیاســی حزب اهلل گام اول این توطئه اســت 
که همزمان با تضعیف اقتصادی توســط آمریکا صورت 
میگیرد. احتمال جنگ نظامی علیــه لبنان یا حزب اهلل 
حداقل در مقطــع فعلی بعید اســت. آنها بــرای فتنه 
داخلی مستعدترند. آیا اســرائیل به لبنان حمله خواهد 
کرد؟ در مقطع کنونی ابدا. اســرائیل از اینکه یک آژیر 
خطر در شــهرکی در شــمال به صدا درآید، وحشــت 
دارد. اســرائیل صحنه گردان و تماشاگر ماجراست. آنها 
فقط میخواهند منطقه غرب آســیا با هم بجنگند ولی 
اسرائیلی ها خود در سواحل، دوش آفتاب بگیرند. لبنان 
میتواند بسرعت یک نخســت وزیر میانه رو سنی مذهب 
 را جایگزین حریری کند و از بی ثباتی مجدد جلوگیری

 کند.
راستی؛ رفیق حریری، دست راســت و مشاور سیاسی 
»بندر بن سلطان« بود. شاهزاده و ســفیر عربستان در 
آمریکا. که او هم این روزها توســط بن سلمان دستگیر 

شده است!

نماینده مالیر در مجلس با اشاره به تالش برخی نمایندگان 
جهت رفع حصر سران فتنه گفت: برخی نمایندگان هنوز 
متوجه مشکالت اقتصادی مردم نشــده اند و خود را وکیل 

افرادی معدود و معلوم الحال می دانند
حجت االسالم احد آزادی خواه گفت: آنچه که امروز از لسان 
برخی همکاران نماینده درباره رفع تدریجی حصر سران فتنه 
می شنویم جای بسی تعجب و افسوس دارد. اینکه حصر رفع 
می شود یا نه، منوط به حفظ امنیت ملی کشور و حفظ آرامش 
مردم شریف است و در کنار امنیت این مرز و بوم، حصر عده ای 
که علیه حاکمیت خروج کرده اند محلی از اِعراب نداشته و 
تصمیم گیری در این باره با مسئوالن امنیتی و کارشناسان 

این امر است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه کراراً از سوی حقیر به همکاران عزیز 
گوشزد شده اولویت ها و مطالباتی است که بدنه اجتماعی به 
جد، پیگیر آن بوده و گاه و بی گاه با تجمع در مقابل مجلس 
و سایر سازمان ها سعی در یادآوری این مطالبات به وکالی 

خود دارند.
نماینده مردم مالیر گفت: شــعارهای مردم به دلیل اهمال 
مســئوالن امر، از مشــکالت صنفی به ســمت شعارهای 
ساختارشکنانه در حال تغییر است و باید کسی کر باشد تا 
فریاد تظلم مالباختگان مؤسسات مالی را نشنود و کور باشد تا 

وضعیت نامناسب معیشت و اشتغال مردم را نبیند.

بازی دو سر باخت!

 برخی نمایندگان »وکیل 
سران فتنه« هستند

زادیخواه: حجتاالسالمآ

   شماره  2077   
  یکشنبه

   21   آبان   1396
   سال ششم

 ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکا به دنبال وارد 

کردن عربســتان به یک جنگ ناخواســته اســت، گفت: آن ها می دانند که ایران 

می تواند هر نوع تهدیدی را پیش از آن که به مرزهای ایران برسد، در نطفه خفه کند.

آیا اسرائیل به 

لبنان حمله 

خواهد کرد؟ 

ابدا. آنها فقط 

میخواهند 

منطقه غرب 

آسیا با هم 

بجنگند ولی 

خودشان 

در سواحل 

مدیترانه دوش 

آفتاب بگیرند

باید کسی 

کر باشد تا 

فریاد تظلم 

مالباختگان 

مؤسسات 

مالی را نشنود 

و کور باشد 

تا وضعیت 

نامناسب 

معیشت و 

اشتغال مردم 

را نبیند

دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه 
قضائیه گفت: بــه هیچ وجه 
مصلحت نمی دانیم دفتری از 
اروپا در ایران فعال باشد و دالیل محکمی هم داریم. 
درباره حقوق بشــر به این دفتر مسئولیت هایی داده 
شده که خیلی مســئولیت های رسوایی است. جواد 
الریجانی افزود: گفته شــده این دفتر در تهران باید 
به طور منظم مانیتور کند که نیرو های ســکوالر در 
ایران تحت فشار قرار نگیرند و در ایران میدان فعالیت 
داشته باشند! و یا کسانی که در فتنه ۸۸ تحت فشار 
قرار گرفتند هم از زندان و ممنوعیت ها خارج شوند 
و میدان فعالیت داشته باشــند و وضعیت اقلیت ها، 
همجنس گرا ها و خیلی موضوعــات دیگر را دنبال 
کند. این دفتر با این لیســت مشعشع مسئولیت ها 
 به هیچ وجــه در ایران مورد اســتقبال قرار نخواهد 

گرفت.
وی تصریــح کــرد: راجع بــه بقیه امــور همچون 
کشــور های  حتــی  هــم،  اقتصــادی  امــور 
اروپایــی در تعامــل اقتصــادی بــا ایــران منتظر 
 اتحادیــه نیســتند و همــه با ایــران دارنــد کار 

می کنند.

امیر سرلشکر موســوی در مراسم 
معارفه امیر دادرس به عنوان جانشین 
و امیر دریادار سیاری به عنوان معاون 
هماهنگ کننده ارتش، اظهار داشت: جابجایی افراد الزاما به 
معنی ضعف و  قدرت کسی نیست و  ثانیا چیدن اسم های بزرگ 
کنار هم هنر نیست بلکه باید ترکیبی هماهنگ و کارآمد ایجاد 
کرد. باید هیات رییسه ارتش از حالت تک نیرویی خارج شده و 

در حد امکان ترکیبی می شد.
وی با اشاره به انتصاب امیر پوردستان به ریاست مرکز مطالعات 
راهبردی ارتش، گفت: این مرکز اهمیت بسیار باالیی دارد و باید 
به فردی هم وزن این اهمیت سپرده می شد و امیر پوردستان 
فردی جانباز و مقتدر و آگاه است که تا جانشینی ارتش هم کار 
کردند و ماموریت مهم مطالعات راهبردی توسط آقا به ایشان 

سپرده شد.
موسوی همچنین با اشاره به انتصاب امیر دادرس به جانشینی 
ارتش گفت: من از دوره ســتوانی با امیر دادرس هم خدمت 
هستم و زیر و بم های هم را می شناسیم و اعتماد کامل داریم و 

با امیر سیاری )معاون هماهنگ کننده آجا( هم 20 سال است 
که دوست و همراه هستیم. ما سه نفر نیازی به صحبت نداریم 
و کامال از نیات هم آگاه هستیم. نیروی دریایی هم  باید به فرد 

جوانتری سپرده می شد تا با انرژی جدید راه را ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان ما از ارتش و سپاه زخم های عمیق 
برداشتند و در جهت ایجاد تفرقه تالش های زیادی کرده اند و 
در فضای مجازی دروغ های زیادی می گویند و نقل قول های 
دروغی از قول افراد مطرح می کنند. بنده موضع رسمی ارتش 
را با صدای بلند در محضر رهبری اعالم کردم و معتقدم هرکسی 
در ارتش چیزی بگوید یا بنویسد که درجهت تضعیف اتحاد 
ارتش و  سپاه باشد آن صدا و قلم ضدانقالب است و  مورد تایید ما 
نیست. در ادامه، امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش گفت: 
تهدیدات موجود در منطقه دائم درحال رصد شدن هستند و 
حرکت ما با نگاه عمیق به تهدیدات درحال پیگیری هستیم. 
این که چه تغییراتی باید در نظام دفاعی صورت گیرد متناسب 
با تهدیدات خواهد بود و آنچه به عنوان یک تهدید جدید برای 
کشور ظاهر می شود، هر اقدامی که برای رفع این تهدید باشد 

را در دستور کار داریم. امیر پوردستان رئیس مرکز مطالعات 
راهبردی ارتش نیز گفت: مرکز مطالعات راهبردی ارتش محل 
تردد نخبگان است و امیدواریم بتوانیم در این مسئولیت به 
خوبی انجام وظیفه کنیم. اکنون این فرصت را به هیچ عنوان از 
دست نمی دهم و همواره خدمت خواهم کرد، چه در ارتش و 
چه بیرون از ارتش. حتی اگر به یکی از پایگاه های بسیج بروم و  

به چند جوان آموزش بدهم.
در پایان این مراسم امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده 
ارتش نیز با اشاره به اینکه اهمیت دریا بر هیچ کس پوشیده 
نیســت و همه کارشناســان نظامی قرن آینده را قرن دریا 
نامیده اند، گفت: نیرویــی که روزی تنهــا در خلیج فارس 
فعالیت می کرد امروز قادر اســت ۵ ماه دریانوردی را تجربه 
کند و دیگر به مدار 10 درجه هم رضایت نمی دهد و معتقدیم 
هدف ما باید دریانوردی در آب هــای آزاد میان اروپا و آمریکا 
 باشــد که این هدف در آینده نزدیک بــه زودی تحقق پیدا

 خواهد کرد.

تاسیس دفتر اتحادیه اروپا 
به مصلحت نیست

 طــرح ســوال از رئیس جمهور 
دربــاره بحران موسســات مالی 
به 200 امضا رســیده است. یک 
نصاب بی سابقه در تاریخ سیاســی پس از انقالب. این 
نصاب آنجایی قابل توجه تر می شــود کــه به این نکته 
توجه کنیم که تنها 4 ماه از تشکیل دولت دوم روحانی 
گذشــته و این حجم نارضایتی ، آن هم در مجلسی که 
نسبت به دوره قبل همســوتر با دولت به نظر می رسد، 

بی سابقه است. 
با این حال و علی رغم خواست جدی مجلس برای سوال 
از رئیس جمهور، طرح مذکور هنوز از سوی هیئت رئیسه 
اعالم وصول نشده است. اعتراض مال باختگان موسسات 
اعتباری به خیابان ها کشیده شده و هر روز ابعاد جدی تر 
و گســترده تری می یابــد و می رود که بــه یک بحران 
امنیتی – اجتماعی دامنه دار بدل شود، اما هیئت رئیسه 
مجلس ترجیح داده بی توجه به این حواشــی همچنان 

آرام و فارغ البال مسئله را در البی های مجلس حل کند 
و کدخدامنشــی و دور همی امضا کنندگان را از طرح 

سوال منصرف کند.  
برخی نمایندگان مجلس می گویند چرایی عدم وصول 
سوال از رئیس جمهور را باید از نایب رئیس دوم مجلس 
سراغ گرفت. محمدحسین فرهنگی با اشاره به اینکه دو 
دیدگاه در هیئت رئیسه مطرح است، به خبرنگار ما گفت: 
یک دیدگاه که پیش تر آقای مطهری آن را مطرح می کند 
این است که باید موضوع این سؤال با رایزنی و جلسات 
میان نمایندگان و دولتی ها حل و فصل شود تا امضاها را 

پس بگیرند و از فضای بحرانی خارج شویم! 
نماینده مــردم تبریز افزود: مطهری معتقد اســت این 
موضوع ممکن اســت تبدیل به یک فضــای نامطلوب 

سیاسی بشود و باید مانع از این اتفاق شد. 
فرهنگی خاطرنشان کرد: دیدگاه مقابل اما این است که 
نباید مسئله را حیثیتی کرد. چه اشکالی دارد نمایندگان 

در صحن مجلس حرف هایشــان را بزننــد و و رئیس 
جمهور هم به عنوان مسئول سیاست های پولی و مالی 
و کسی که رئیس بانک مرکزی را منصوب می کند بیاید 

و توضیح دهد.  
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: 
این رویکرد نهایتاً رسید به اینجا که در 
جلسه اخیر هیئت رئیسه تصمیم گرفته 
شد، آقای مطهری این نمایندگان امضا 
کننده سؤال را دعوت و با آن ها مذاکره 
کند تا ببینیم چقدر در خواســته خود 
محکم هستند!این جلســه برگزار شد 
و 20 نفــر از نماینــدگان در آن حضور 
داشتند و از طیف های مختلف سیاسی 
هم بودند و همه آن ها بــه اتفاق تأکید 
کردند بر ســؤال خود از رئیس جمهور 
مصرند. امــا از نگاه هیئت رئیســه این 
جلسه به حد نصاب نرسید چون طبق 
آیین نامه باید 73 نماینده طرح سؤال از 

رئیس جمهور را امضا کنند. 
ایــن رویکــرد مطهــری درحالــی 

اگر به تصریح 

مطهری مقصر 

اصلی دولت 

است، حال 

که معضل 

موسسات مالی 

تبدیل به یک 

بحران ملی شده 

چرا رئیس دولت 

نباید پاسخ گوی 

اوضاع 

پیش آمده 

باشد؟ 

»صفر تا صد« امنیت 

اربعین با عراق بود

سقوط  جنگنده سپاه 

هنگام تمرین

الیحه »مدیریت بحران« 

به صحن علنی می رود

ربودن »سعد حریری« 

تحقیر ملت لبنان است  

دبیر سیاســی اتحادیه 
دفتر تحکیــم وحدت 
گفت: اینکه رژیم سعودی 
مانند دزدان و راهزنان نخست وزیر قانونی لبنان 
را برباید و مجبور به استعفا کند، نه تنها تحقیر 
مسئول یک کشور مســتقل به حساب می آید 
بلکه رژیم آل سعود رسماً ملت لبنان را هم تحقیر 
کرده است. بختیاری افزود: یک هفته هم از این 
آدم ربایی سیاسی می گذرد با این حال می بینیم 
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در سکوت 

محض فرو رفته اند.

یک عضو کمیســیون 
شوراها گفت که بررسی 
الیحه مدیریت بحران در 
کمیسیون شوراها به اتمام رسیده و به زودی در 
دستور کار صحن علنی قرار می گیرد. علیرضا 
بیگی ادامه داد: در این الیحه آمده است رئیس 
این سازمان به پیشنهاد وزیر کشور با تصمیم 
هیئت وزیران انتخاب شود که به نظر بنده کافی 
نیست، بلکه باید مرتبه رئیس سازمان در حد 
معاون رئیس جمهور باشــد و با رئیس جمهور 

ارتباطی بالفاصله برقرار کند.

جانشــین قرارگاه ثاراهلل 
سپاه گفت: به هیچ عنوان 
نیرویی از ایران برای تامین 
امنیت عراق در ایام اربعین حضور نداشت و خود 
نیرو های عراقی از صفر تا صد امور را انجام دادند. 
سردار کوثری افزود: در 10روز منتهی به اربعین 
در عراق که زوار کشــور های مختلف جهان در 
شــهر های مختلف عراق حضور داشتند، شاهد 
امنیتی مثال زدنی در سرتاسر این کشور بودیم 
و حتی در پرازدحام ترین روز ها هم کوچکترین 

ناامنی گزارش نشد.

روابط عمومــی نیروی 
هوافضــای ســپاه در 
اطالعیه ای از ســقوط 
یک فروند جنگنده سوخو 22 در استان فارس 
خبر داد. در اطالعیه نیروی هوافضای ســپاه 
آمده است: مقارن با ساعت ۸ صبح 20آبان یک 
فروند هواپیمای جنگنده سوخو 22 متعلق به 
این نیرو  که در حال انجام تمرینات رزمی بود، 
در استان فارس دچار سانحه شد و سقوط کرد. 
این اطالعیه افزوده است: در این حادثه خلبان 

جنگنده به شهادت رسید.

دفاعی  امنیتی مجلسدانشگاه

چه کسی مانع اعالم وصول طرح سوال از روحانی است؟  

»صدای ملت« به نمایندگی از دولت!

اســت کــه وی در مصاحبــه ای صراحتــا دولــت 
 را عامــل اوضاع نابســامان و بحرانی موسســات مالی 

می داند.
 وی با انتقاد از اظهارات اخیر معاون رئیس قوه  قضائیه 
درباره سپرده گذاران موسسات مالی غیرمجاز یادآور شد 
که بانک مرکزی از سال ۸۶ به وظایف خود عمل نکرده 
و فقط تماشاچی بوده اســت تا این بحران به وجود اید . 
لذا مقصر اصلی در بحران کنونی این موسســات بانک 
مرکزی اســت نه مردم که به نظام مالی کشور اعتماد 
کرده اند. سوال اساسی این جاست؛ اگر به تصریح مطهری 
مقصر اصلی دولت است، حال که معضل موسسات مالی 
تبدیل به یک بحران ملی شده چرا رئیس دولت به عنوان 
مقام مسئول نباید پاسخ گوی اوضاع پیش آمده باشد؟ 
آیا جلوگیری از طرح سوال به بهانه هایی مثل »فضای 
سیاسی کشور به هم می ریزد« و »صالح نیست« و... در 
 شــرایط کنونی را می توان از سر خیرخواهی و صادقانه 

دانست؟  
پاسخ این سوال را می توان در نحوه برخورد علی مطهری 
با طرح سوال از احمدی نژاد جستجو کرد. علی مطهری 
۶ماه مانده به پایان دولت احمدی نــژاد درمقابل همه 
مخالفت هــا و »نصیحت «هــا حتی از ســوی مقامات 
ارشد نظام سفت و محکم ایستاد و هرطور بود ۸0 امضا 
جمع آوری کرد تا سوال از احمدی نژاد درباره خودداری 
دولت از اجرای مصوبه مجلس در مورد اعطای تسهیالت 
به متروی تهران! بــه حدنصاب برســد و اعالم وصول 
شود. در آن روز پاســخ مطهری به انتقادات یک جمله 
بود؛ سوال کردن از رئیس جمهور بازی برد-برد است و 
هیچ تبعات منفی ندارد و صرفا اقتدار مجلس را نشــان 
می دهد. ما نباید به بهانه حفظ نظام، تخلفات را توجیه 

کنیم )انتخاب(
نایب رئیس فعلــی مجلس اما در شــرایط فعلی ظاهرا 
اعتقادی به این ندارد که ســوال از رئیس جمهور بازی 
برد-برد است و برخالف سال 90 به این نتیجه رسیده 
است که با معطل نگه داشتن امضای 200 نماینده هم 
می شــود برای مجلس کســب »اقتدار« کرد! بگذریم 
از این کــه با چــه معیاری می تــوان یک 
تخلف بودجه ای را به حفظ نظام و تخلف 
بزرگ و ... گــره زد، اما بحــران دامنه دار 
موسســات مالی را کــه می رود تــا برای 
 کل نظام هزینه ســاز شــود، زیر سبیلی 

رد کرد!  
سرلیســت موســم به »صدای ملت« که 
در ســال 90 نمایندگان مخالف سوال از 
رئیس جمهور وقت را به »وکیل الدولگی« 
متهم و آنان را نصیحت می کرد که نماینده 
مردم باشــند، امروز با چه معیاری صدای 
اعتراض »ملــت« مال باخته را نشــنیده 
می گیرد و »بــه وکالت از دولــت« برای 
انصراف نمایندگان از سوال از رئیس جمهور 
تالش می کند؟ آیا ایــن برخورد مصداق 
»استاندارد دوگانه« و اســتفاده ابزاری از 

»مردم« نیست؟

تضعیف اتحاد ارتش و سپاه صدای ضدانقالب است
فرماندهکلارتش:

فرمانده کل ارتش گفت: هر کســی در ارتش چیزی بگوید یا بنویسد که در جهت تضعیف اتحاد 
ارتش و  سپاه باشد آن صدا و قلم ضد انقالب است.

دفاعی

دیپلماسی

 برخی نمایندگان مجلس می گویند چرایی عدم وصول سوال از رئیس جمهور را باید از نایب رئیس دوم 
مجلس سراغ گرفت. مطهری معتقد است این موضوع ممکن است تبدیل به یک فضای نامطلوب سیاسی 

بشود. 

محمد 

عبدالهی

یادداشت

گزارش

سرلیست موسوم به 

»صدای ملت« که در 

سال 90 نمایندگان 

مخالف سوال از 

رئیس جمهور وقت را 

به »وکیل الدولگی« 

متهم می کرد، امروز 

با چه معیاری صدای 

اعتراض »ملت« 

مال باخته را نشنیده 

می گیرد؟ 



اجتماعی 4

شنیده شده چندی پیش رئیس 
سازمان محیط  زیست در جلسه ای 
كــه میزبــان مدیران ســازمان 
تحقیقات و شیالت بوده است، موافقت ضمنی خود را با 

پرورش تیالپیا در كشور اعالم كرده است
هرچند كارشناسان سازمان محیط  زیست با وجود اصرار 
رئیس این سازمان همچنان روی حرف خود باقی مانده اند 
و می گویند پرورش تیالپیا برای سالمت مردم و محیط  
زیست كشور مخاطراتی به همراه دارد، اما رئیس سازمان 
محیط  زیست یك تنه جلوی كارشناسان ایستاده و معاون 
محیط طبیعی این ســازمان را مجبور كرده است مجوز 

پرورش تیالپیا در منطقه بافق را صادر كند. 
حمید عبداهلل پــور دارای دكترای تخصصی شــیالت و 
استادیار گروه شیالت دانشگاه آزاد اسالمی در گفت وگو 
با فارس با اشاره به سود كالن برخی از آقازاده ها از پرورش 
و واردات ماهی تیالپیا به كشــور، گفت: پرورش تیالپیا 
به عنوان یك گونــه مهاجم در هیچ منطقــه ای در ایران 
نمی تواند از مخاطرات آن بكاهد، چراكه این گونه سریع 
التكثیر به راحتی به رودخانه ها و منابع آبی پشت سدها و 

حتی دریای خزر راه پیدا خواهد كرد. 
به گفته این كارشــناس، از آنجایی كه این ماهی امكان 
پرورش در آب فاضالب را هم دارد كه كلیپ مستند آن هم 
موجود هست و به نوعی ماهی كم توقع محسوب می شود 
و شرایط بد شــیمیایی و فیزیكی آب را تحمل می كند، 

مخاطراتی برای سالمت انسان دارد. 
عبداهلل پور فشــارهای اتحادیه های دیگر ماهی ها مثل 
تولیدكنندگان ماهی های ســردابی،  خاویاری و گرمابی 
كه پرورش دهندگانشــان با ورود ماهی تیالپیا در حال 
ورشكستگی بودند را در كنار مخالفت كارشناسان محیط 
زیست دلیل عدم تولید داخل یا  واردات بی رویه تیالپیا 
در كشور عنوان كرد و اظهار داشت: مخالفان نتوانستند از 

واردات این ماهی پرسود به كشور جلوگیری كنند. 
 این كارشناس با اشاره به آمار سازمان شیالت در خصوص 
واردات حدود 14 هزار تن تیالپیا به كشور ابراز داشت: بر 
اساس آمار سازمان جهانی فائو و به گفته مسئوالن چینی 
43 هزار تن ماهی تیالپیا به ایران فروخته شــده اســت. 
البته آمار قاچاق تیالپیا از ایران جدای از واردات رسمی 

این ماهی است. 
  وی واردات قاچاقی این حجم ماهی را از مبادی قانونی 
و از طریق كشتی و كانتینرهای تحت پوشش ماهی شیر 
و سالمون وارد كشور دانست و گفت: هرچند بحث تولید 
داخلی این ماهی كلید خورده اســت، اما تولیدات داخل 
با حجم قاچــاق تیالپیای وارداتی بــرای پرورش دهنده 
داخلی سودی نخواهد داشــت و قیمت تمام شده تولید 
داخل خیلی بیشتر از قیمت تیالپیای فیله شده وارداتی 

خواهد شد.  
 

محســن نظافتی در گفت وگو با 
عتبات

خبرنگار پویا درباره تعداد زائران 
ثبت نام كننده در ســامانه سماح 
اظهار كرد: امســال از نزدیك به 2 میلیــون و 300 هزار 
روادید كه برای ایام اربعین صادر شد حدود 928 هزار نفر 

در سامانه سماح سازمان حج و زیارت ثبت نام كردند. 
وی ادامه داد: تمامی كســانی كه از طریق سامانه سماح 
سازمان حج و زیارت نام نویسی كرده اند بیمه مصوب ستاد 
مركزی اربعین حسینی را در اختیار داشته اند و سایر افراد 
ثبت نام كننده و اعزام شده نیز بیمه نبوده اند یا از بیمه های 

غیرمصوب ستاد استفاده كرده اند. 
مدیركل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح كرد: امسال 
متأسفانه بیمه های دیگر غیراز بیمه مصوب ستاد اربعین 
حسینی در صحنه حضور داشتند و یكی از مسائل پیش 
آمده نیز عدم حضور نماینده های آنــان در عراق بود كه 
باعث بروز مشكالتی شد در صورتی كه بیمه ایران حدود 
40 نفر نماینده خود را برای حل امور زائران به عراق اعزام 

كرده بود. 
به گفتــه نظافتی، متأســفانه امســال بیــش از نیمی 
از زائــران بیمــه نبوده اند و حــدود دو ســوم از حادثه 
دیدگان نیز تحت پوشــش بیمه  مصوب ســتاد مركزی 
قرار نداشــتند كه هزینه انتقال مصدومــان یا پیكرهای 
 افراد جانباخته نیز از ســوی خانواده های حادثه دیدگان 

تامین شد. 
وی درباره اعزامهای كاروانی كــه در ایام اربعین صورت 
می گرفت نیز اظهار كرد: ســازمان حج و زیارت در ایام 
اربعین حسینی هیچ گونه اعزام كاروانی نداشت و تمامی 
كاروانهایی كه مبادرت به این كار كرده اند ذیل سازمان 
قرار نداشتند و به صورت آزادبر این فعالیت را انجام دادند. 
مدیركل عتبات سازمان حج و زیارت درباره آغاز اعزامهای 
جدید ســازمان حج و زیارت نیز توضیح داد: اعزامهای 
جدید ســازمان حج و زیارت از دوشــنبه 22 آبان ماه از 

سرگرفته می شود. 
گفتنی اســت، امســال برای بیش از 2 میلیون و 300 
هــزار نفر زائــر ایرانی روادیــد اربعین حســینی صادر 
 شــد و تاكنون تعداد قابــل توجهی از زائران به كشــور 

بازگشته اند.  

خبر كنــار رفتن ســایه حمایت  
دفتر برنامه عمــران ملل متحد 
از ســر پروژه بین المللی حفاظت 
از یوزپلنگ آســیایی، چند روزی اســت با واكنش های 
متعددی از ســوی فعاالن محیط زیســت رو به رو شده 
است. برخی، نارضایتی دفتر برنامه عمران ملل متحد از 
عملكرد پروژه و ناامیدی از نجــات یوز را عامل قطع این 
همكاری می دانند و برخی دیگر با اســتناد به گفته های 
محسن ســلیمانی، مدیر برنامه های محیط زیست دفتر 
برنامه عمران ملــل متحــد، معتقدند علــت این قطع 
همكاری، عدم اختصاص اعتبار الزم از ســوی دولت به 
پروژه است. دلیلی كه چندان منطقی به نظر نمی رسد و 
ظاهرا بهانه ای است برای خداحافظی مسالمت آمیز دفتر 
برنامه عمران ملل متحد با پــروژه بین المللی حفاظت از 
یوز آسیایی. پروژه ای كه اكنون دیگر بین المللی نیست. 
تســنیم نوشــت: اما حمید ظهرابی سرپرست معاونت 
محیط  طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیســت درباره 
سرنوشــت پروژه یوز پس از قطع همكاری دفتر برنامه 
عمران ملل می گویــد: در مورد پــروژه حفاظت از یوز، 
برنامه ما این اســت كه اگر دفتر برنامه عمران ســازمان 
ملل متحد نتواند همكاری خود را ادامــه دهد، از منابع 
طرح تنوع زیســتی اســتفاده كنیم و چارچــوب كار و 
زیرســاخت ها باقی بماند. با نگاه بــه تصویری كه پایگاه 
اطالع رسانی ســازمان حفاظت محیط زیست از جلسه 

كمیته راهبردی یوزپلنگ آســیایی منتشر كرده، چهره 
یكی از صدرنشینان جلسه توجه بیننده را جلب می كند. 
چهره ای كه نه از مسئوالن ستادی محیط زیست است و 
نه از مدیران اســتانی. اما ظاهرا در این نشست از جایگاه 
به مراتب مهمتری نســبت به آنها برخوردار است. مراد 
طاهباز، عضو هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث 
پارسیان است. مؤسسه ای خصوصی كه با روی كار آمدن 
معصومه ابتكار، از آبان 1392 به عنوان یكی از شــركای 
پروژه حفاظت از یوز شناخته شد و خزانه دار آن به عنوان 
مدیر جدید این پروژه دولتی منصوب شــد. مؤسسه ای 
كه اكنون خزانه دار آن، مدیر پروژه یوز اســت و عملكرد 
انحصــاری او در حوزه حفاظــت از یوزپلنــگ تاكنون 
انتقادات بسیاری را به همراه داشته و شبهاتی را مبنی بر 
ایجاد رانت به وجود آورده اســت. مؤسسه ای كه همتای 
امریكایی آن با نام مؤسسه حیات وحش پارسیان در سال 

2010 در امریكا تأسیس شد. 
مراد طاهباز، عضو هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث 
پارسیان، یك تاجر بین المللی است كه عالوه بر ساخت وساز 
در كشورهای امریكا و رژیم صهیونیستی، مدیریت و توسعه 
قمارخانه های امریكا را هم در كارنامه فعالیت های خود دارد. 
طاهباز همچنین از عالقه مندان شــكار اســت كه یكی از 
مســتندات آن، ثبت شــكار دو رأس مرال، گوزن زرد، تار 
هیمالیایی و شــاموا به نام وی در وب سایت گزارش شكار 
)Hunting Report( اســت. او همچنین در ســمیناری 

درباره شكار قوچ در ایران كه در هتل-قمارخانه پاریس در 
الس وگاس برگزار شــده بود، تحت عنوان »شهروند سابق 
ایران« در پنلی شركت كرده و به همراه رضا گلسرخی و یك 
شكارفروش بین المللی به نام دیوید لیلین، راه های شكار در 
ایران و  نیز ارسال شاخ و الشه شكار به امریكا را برای حضار 

امریكایی شرح داد. 
اما مراد طاهباز با ســوابقی آشــكار و بدون هیچ پیشینه  
مســتندی از پژوهش یا  حفاظت در حــوزه حیات  وحش 
اكنون صدرنشین جلســه كمیته راهبردی یوز در سازمان 
حفاظت محیط زیست كشور ماست تا به یاد داشته باشیم 
كه اكنون با قطع همكاری دفتر برنامه عمران ملل متحد، 
پروژه حفاظت از یوزپلنگ پس از سازمان حفاظت محیط 
زیست كه سالهاست نقشی كمرنگ در حفاظت از یوز ایفا 
كرده به جز مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان پشتیبان 
دیگری ندارد اكنــون پس از خداحافظی ســازمان ملل با 
یوزپلنگ و در حالی كه مسئوالن ستادی و استانی محیط 
زیســت مدتهاســت از حوزه حفاظت از یوزپلنگ دور نگه 
داشته شده اند اصرار بر ادامه پروژه یوز با مدیریت فعلی آن، 
معنایی جز واگذار كردن امتیاز استفاده از عبارت "حفاظت 
از یوزپلنگ" به یك مؤسسه خصوصی ندارد. مؤسسه ای كه 
سه ماهی است به همراهی یك بازیگر سینما و با هماهنگی 
معاونت محیط زیســت طبیعی ســازمان محیط زیست، 
كمپینی تحت عنوان »یوز تا ابــد« راه اندازی كرده تا برای 
خرید آغل های پارك ملی توران و آزادسازی این زیستگاه 
یوز از حضور دامداران، 800 میلیــون تومان اعانه مردمی 
جمع كند. مبلغی كه بیش از هفتــاد درصد آن تأمین و به 
حساب یك بازیگر سینما واریز شده بی آنكه تاكنون گزارشی 

از عملكرد این كمپین ارائه شده باشد.  

جلسه كمیته راهبردی یوزپلنگ آسیایی با حضور تاجر قمارخانه ساز برگزار شد!

یوزپلنگ  در » قمارخانه«

سودسرشارآقازادهها
ازپرورش»تیالپیا«

مدیركل عتبات سازمان حج و زیارت: 

نیمیاززائراناربعین
بیمهنبودند
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 معصومــه ابتکار، معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده، گفــت: راه اندازی 

كلینیك های سالمت خانواده از جمله اقدامات مثبت وزارت بهداشت است، اما در حال حاضر 

به موانعی برخورد كرده كه باید بررسی شود. 
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عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: براساس عدم 
اجرای صحیح قانون ارتقاء بهره وری، پرستاران در ایران 

هیچ وقت بازنشسته نمی شوند. 
كامران سیفی پور عضو شــورای عالی نظام پرستاری 
در خصوص اجرای قانون ارتقا بهره وری گفت: شیوه 
بازنشستگی تدریجی مربوط به قبل از پایان خدمت 
است، قانون بهره وری و كاهش ساعت كار پرستاران 
شیب نامناسبی دارد. در سیستم بازنشستگی كاركنان، 
یكی ازمهم ترین مسائل شــیوه جدا شدن از دستگاه 
وشــغل اســت كه نحوه این فراغت درادامه زندگی 

شاغلین بسیار موثر است. 
وی با بیان اینكه جامعه پرستاری گروه بزرگی در نظام 
سالمت به شمار می رود و همواره با این چالش بعد از 
بازنشستگی همراه است، افزود: عالرغم تمامی مصوبات 
وقوانین موجود در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان 
آور برای این گروه بزرگ توسط برخی عوامل تحت تأثیر 
قرار می گیرند اما شیوه بازنشستگی مبحث متفاوتی 
است كه به پایان خدمت منجر می گردد وادامه خدمت 
بازنشستگان با میل ورغبت وتوانایی افراد همراه بوده 

واختیاری است. 
 سیفی پور با بیان اینكه روند بازنشستگی سه مرحله 
قبل ازبازنشســتگی، حیــن بازنشســتگی و بعد از 
بازنشســتگی دارد، تصریح كرد: یكی از شــیوه های 
بازنشســتگی در كشــورهای پیشــرفته جهت جدا 
كردن شاغل از دســتگاه، شیوه بازنشستگی تدریجی 
است و این اتفاق در 5 ســال انتهای خدمت و قبل از 
پایان خدمت اتفاق می افتد ومربــوط به مرحله قبل 
از بازنشســتگی است. در این روش ســالهای انتهای 
خدمت با كاهش ساعات كار واستفاده شاغل در مناسب 
مدیریتی وغیر اجرایی مثاًل آموزشی ونظارت توام بوده 
و كارمند به صورت تدریجی با كاهش ساعات موظف 
همراه با تغییر شــغل به ســمت امور سیاستگذاری 
وآموزش همراه می شود وبعد از یك تاریخ كه به عنوان 
پایان خدمت شناخته می شود به انتهای خدمت رسمی 

خود می رسد. 
 وی اضافه كرد: پس از نقطه انتهای خدمات رســمی 
حضور ایشــان داوطالبانه بوده وممكن است تا مدت 
زیادی بعد از خدمت در صورت تمایل ادامه پیدا كند 
در این حالت دستگاه وشاغل هردو سود برده وشاغل 
خود را متعلق به داستگاه دانسته و به راحتی تجارب 
وتوانایی های خود را در اختیار دســتگاه قرار می دهد 
واز طرفی دستگاه ایشــان را از مزایای حقوقی ، اداری 
واجتماعی بهره مند خواهد ساخت وبه تدریج با میل 
ورغبت با جدا شدن طبیعی از دستگاه جدا شده وشرایط 
خود را با مسائل اجتماعی تطبیق می دهد. سود دوسویه 
در این بین در بســیاری از كشورها برده شده وبه بهره 
وری مناسب از ســالمندان منتهی می گردد. كشور 
ایران نیز با توجه به حركت به سوی سالمندی وموج 
سالمندان ســالهای آتی الزم اســت از این شیوه ها 
بهره مند گردد . عضو شورای عالی نظام پرستاری در 
پایان خاطرنشان كرد: در شیوه بازنشستگی تدریجی 
كاركنان احساس تعلق خاطر خود را به دستگاه بیشتر 
ابراز می كنند ودستگاه نیز بهره وری الزم را خواهد برد 
اما شیوه تدریجی بازنشستگی شــیوه ای برای قبل از 
پایان خدمت اســت. در بین پرستاران این جداسازی 
باتوجه به قانون بهره وری كاركنان نظام سالمت دیده 
شده است اما شیب این جداسازی وكاهش ساعت كار 
مناسب نیست واز طرفی عدم اجرای قانون نقطه پایان 
خدمت )مشاغل سخت وزیان آور( برای پرستاران در 
بخش دولتی موجب آسیب های جبران ناپذیر جسمی 
، روحی ، اجتماعی وروانی در ســنین بازنشســتگی 
می شود وبازنشستگان از طرف دولت در سطح جامعه 
رها می شوند والبته مراقبت های بعد از پایان خدمت 
در دوران بازنشســتگی وســالمندی نیاز به مطالعه 

بیشتر دارد.  

ســید پرویز فتاح در گفت وگو با تســنیم با اشاره 
به خدمت رســانی موردی كمیته امداد به در راه 
ماندگان كه در غربت و در شهرهای دیگر مشكالتی 
برایشان به وجود آمده اظهار كرد: در حال حاضر ما 
در اكثر مراكز استان های كشور مراكز شبانه روزی 
خاصی را داریم كه خدمات ویــژه ای به این افراد 
تحت عنوان خدمات »ابن السبیل« ارائه می دهند. 
رئیس كمیته امداد امام خمینی)ره( ادامه داد: این 
خدمات به كسانی ارائه می شود كه در شهر دیگری 
به غیر از شهر محل سكونت و زندگی شان به مشكلی 
برخورده اند به عنوان مثال كسانی كه به هر دلیلی 
به تهران آمده اند و در طول اقامت شان در این شهر 
با مشكالتی از جمله نداشــتن هزینه بازگشت به 
شهر خودشان مواجه هستند می توانند از خدمات 

كمیته امداد استفاده كنند.  

پرستارانهیچوقت
بازنشستهنمیشوند

عضو شورای عالی نظام پرستاری: 

یك راه تكدی گری بسته شد

خدماتكمیتهامدادبه
»درراهماندگان«

پسازخداحافظیسازمانمللباپروژهیوزوباتوجهبهاینكهمسئوالنمحیطزیستمدتهاستازموضوع
یوزدورنگهداشتهشدهانداصراربرادامهپروژهبامدیریتفعلی،معناییبهجزواگذاركردنامتیازاستفاده

ازعبارت"حفاظتازیوزپلنگ"بهیكمؤسسهخصوصیندارد.

مراد طاهباز، 

عضو هیئت 

مدیره 

مؤسسه حیات 

وحش میراث 

پارسیان است. 

مؤسسه ای 
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روی كار آمدن 

معصومه 
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شد

محیط زیست

بیمه ها كار خود را راحت كرده اند و هرگز پاسخگوی 
عملكرد معیوب خود كه باعث رنج بی شــمار بیماران 
می شود، نیســتند و در نهایت این بیمار است كه باید 
روزهای ســختی را پیش روی خود متصور شود زیرا 
مدیران دارویی و بیمه ای صابون پاسخگویی را به تن 

خود نمی مالند. 
1500 روز پیش روزهای تلخ دارویی كشور بود، یا 
دارویی نبود یا  بسیار گران بود، بیماران بسیاری نیز 
از این نامدیریتی ها دچار نقصان شــدند، كما اینكه 
اولین متهم تحریم هــا بودند، ولــی خودتحریمی 
داخل كشــور هــم درد بی درمانی بود كه كســی 

پاسخگوی آن نبود. 
حال در دوره جدید دولت دوازدهم و تغییرات مدیریتی 
گســترده ای كه در حوزه های مختلف رخ داده است، 
شــاهد تغییرات خاموش دارویی در كشــور هستیم 
كه با فریاد و ضجه بیماران تا حــدودی برخی از این 
مشكالت دارویی اطالع رسانی می شــود، كما اینكه 

مدیران حوزه های سالمت و بیمه ها، فعاًل روزه سكوت 
را ترجیح داده اند. 

در ایــن رابطه چنــد هفته ای اســت كــه داروی 
»ســینوپار« )تری پاراتید هورمــون - نام ژنریك 
دارو( كه در شكستگی ها و استئوپروزهای شدید به 
خصوص در ستون فقرات كاربرد دارد، به قیمت بالغ 
بر 600 هزار تومان، افزایش یافته است، درحالیكه 
براســاس گفته دكتــر جمشــیدی - رئیس مركز 
تحقیقات روماتولوژی در بهمن 95 با پوشش بیمه 
این دارو به 60 هزار تومان كاهــش یافته بود، ولی 

هم اكنــون بیماران گزارش دادند كــه بیمه تامین 
اجتماعی چند هفته ای است پوشش خود روی این 
دارو را برداشته و قیمت این دارو بدون سرسوزن به 

600 هزار تومان افزایش یافته است. 
همچنین در این زمینه دكتر محسن سروش از اعضای 
انجمن روماتولوژی نیز با تاییــد این گرانی دارویی به 
تسنیم عنوان می كند: متأســفانه بیمه ها پوشش این 
دارو را قطع كردند و قیمت آزاد ایــن دارو 650 هزار 
تومان شده است، درحالیكه با پوشش بیمه در گذشته 

65 هزار تومان بود. 
وی با تاكیــد بر راه حــل مذاكره بیمه هــا با انجمن 
روماتولوژی عنوان كرد: با بحث علمی و تحلیل شرایط 
موجود می شود به نتیجه رسید، زیرا بیمه توجیهاتی 
دارد كه در جزئیات برای ما معلوم نیست و باید بحث 
كنیم، ولی نكته مهم این است كه بیمه ها با انجمن های 
علمی ارتباط برقرار كنند قبــل از اینكه موردی را به 

تصویب برسانند. 

درپیسكوتسازمانغذاودارووبیتوجیدائمیبیمهها

دارویایرانی۱۰برابرگرانشد

سرانجامباتصویبستادكلنیروهایمسلح

شرطداشتنكارتپایانخدمتبرایاخذگواهینامهمنتفیشد

ســتاد كل نیروهای مسلح در 
خصوص ابالغ اجرای ماده 54 
قانون بیمه شــخص ثالث به 
نیروی انتظامی اطالعیه ای منتشر كرده است؛ متن این 

اطالعیه به شرح ذیل است: 
» سالم  علیكم

با صلوات بر محمد و آل محمد)ص(
با احترام؛ متن اطالعیه ســتاد كل نیروهای مسلح در 
خصوص ابالغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث 
به نیروی انتظامی به شرح ذیل تقدیم می گردد؛ شایسته 
است ترتیبی اتخاذ فرمایید كه به نحو مطلوب منعكس 
شود: بر اساس ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 
مجلس شورای اســالمی پیش بینی گردیده است كه 

گواهینامه رانندگی كه قباًل به اســتناد ماده 10 قانون 
خدمت وظیفه عمومی صرفاً برای دارندگان كارت پایان 
خدمت یا مشمولیان تعیین تكلیف شده قابل صدور بوده، 
بدون نیاز به ارائه كارت پایــان خدمت و معافیت صادر 
گردد. از سوی دیگر بر اساس ماده 58 مكرر قانون خدمت 
وظیفه عمومی مصوب ســال 1390 مجلس شورای 

اسالمی، ناجا موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری 
مشموالن غایب می باشد. از آنجایی كه اجرای مصوبه 
مجلس شورای اسالمی تعارضاتی با مواد 10 و 58 مكرر 
قانون خدمت وظیفه عمومی را به دنبال داشت، بنابراین 
ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات مشترك بین 
مجلس شورای اسالمی و ســتاد كل نیروهای مسلح 
جمع بندی گردید كه ناجا نسبت به اجرای ماده 54 قانون 
بیمه شخص ثالث اقدام نماید كه البته اجرای این ماده 
نافی اجرای ماده 58 مكرر قانون خدمت وظیفه عمومی 
نخواهد بود. فبنابراین به ناجا ابالغ گردید ضمن فراهم 
نمودن مقدمات كار حداكثر از تاریخ 96/09/10 نسبت 
به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس 

شورای اسالمی اقدام نماید«. 

خدمت سربازی

گزارش

موافقت ضمنی كالنتری با پرورش خوك ماهی ها در كشور



رییس کل سازمان خصوصی ســازی گفت: واریز 
ســود ســهام عدالت برای همــه ۴۷میلیون نفر 
مشــمول به صورت یکجا امکان واریز نــدارد، اما 
می توان این قول را به مــردم داد که در چند روز 

آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد. 
میر علی اشرف عبداله پوری حسینی درباره نحوه 
واریز ســود ســهام عدالت که قرار بود تا انتهای 
شهریور واریز شــود، گفت: بعد از یازده سال که از 
آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال 
قرار شد برای نخستین بار ســود سهام عدالت به 

صورت قانونی در اختیار مشموالن قرار بگیرد.
وی افزود: شرکت های ســرمایه پذیر از سال 95 
باید سود تولید شــده خود را از طریق واگذاری به 
سازمان خصوصی سازی در اختیار مشموالن قرار 
دهند. البتــه پایان تیرماه زمان صــدور مصوبات 
شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 
8 ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان 

خصوصی سازی واریز کنند.
پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند 
که ســال های مالی آنها 31 خرداد و 31 شهریور 
است که آنها در ســال 9۷ پایان 8 ماه قانونی شان 

فرا خواهد رسید.

5 اقتصادی

طی سال های تحریم یکی از بازارهای تاریخی سنتی خود 
را به ویژه در زمینه خشکبار به اروپا و اروپای غربی از دست 
داده ایم که امیدواریم با این رفت و آمدها افزایش پیدا کند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما گندم برای صادرات تولید 
نمی کنیم و همان میزان مازاد نیــز در بازار منطقه قابل 
جذب اســت و صادرات گندم به اروپا را در دســتور کار 

نداریم.
محمود حجتی در نشست خبری مشترک با کمیسیونر 
کشاورزی اتحادیه اروپا که در هتل الله تهران برگزار شد، 
در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه 
به تولید بسیار خوب گندم در دو سال اخیر در کشور چه 
برنامه ای برای صادرات گندم به اروپا دارید، گفت: ممکن 
است برخی محصوالت در کشــور به مقدار خوبی تولید 
شود، اما لزوماً برای صادرات نیست و ما به دنبال صادرات 
محصوالتی هســتیم که ترجیحات نسبی برای صادرات 

آن داشته باشیم.
وی در مورد تولید مازاد گندم در کشور نیز گفت: ما گندم 
را برای صادرات تولید نمی کنیم و اگر یک سال خدا لطف 
کرده و گندم به میزان خوبی تولید شــده به مفهوم آن 
نیســت که می خواهیم آن را صادر کنیم که البته میزان 
گندم مازاد در بازار منطقه به شکل آرد قابل جذب است، 
مضاف بر آنکه اروپا خود به عنوان یکی از تولیدکنندگان 
گندم اســت که ما آن را به عنوان بــازار صادراتی گندم 

نمی بینیم و در دستور کار هم نداریم. 
وزیر جهاد کشاورزی  گفت: زمانی تخم چشم زده ماهی 
را برای تولید قزل آالی پرورشــی از فرانسه می آوردیم، 
ولی امروز همین کشــور در ســواحل قشــم یــا مزارع 
پرورشــی ما تخم چشــم زده را تولید می کند، مضاف بر 
آنکه ســرمایه گذاران اروپایی زیادی به کشور آمده اند تا  

سرمایه گذاری کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با اظهار تأسف از پایین بودن حجم 
مبادالت تجاری بین ایران و کل اروپا خاطرنشــان کرد: 
سال گذشته مجموع مبادالت ما 520 میلیون دالر بوده 
که با شرایطی که داشتیم بســیار ناچیز است، چرا که ما 
طی ســال های تحریم یکی از بازارهای تاریخی سنتی 
خود را به ویژه در زمینه خشکبار به اروپا و اروپای غربی از 
دست داده ایم که امیدواریم با این رفت و آمدها افزایش 

پیدا کند.

براساس قرارداد منعقد شده بین ایران و شرکت نروژی 
هلما، گاز شیرین تبدیل به ال ان جی می شود، در حالی 
که قرار بود گازهای فلر برای این پــروژه در نظر گرفته 

شود.
اوایل آبان ماه  نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت 
تولید گاز مایع شده )LNG( صادراتی، بین شرکت ملی 
نفت ایران و شــرکت IFLNG تحت مالکیت شــرکت 

پاالیش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla امضا شد.
براساس این قرارداد شــرکت نروژی با استفاده از شناور 
Carribean FLNG کــه متعلق به شــرکت بلژیکی 
Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختیار شــرکت 
 Exmar به عنوان نماینده انحصاری شــرکت IFLNG
قرار می گیــرد، توانایی تولید 500 هــزار تن LNG در 

سال را دارد.
 IFLNG در این راستا شــرکت ملی نفت ایران و شرکت
طی سه ماه اقدامات الزم جهت نافذ شدن این قرارداد 20 
ســاله فروش گاز طبیعی را انجام داده و با اجرایی شدن 
آن، پیش بینی می شود شناور Caribbean FLNG از 
اواسط سال 139۷ در بندر خدماتی پارس مستقر شده 
و پس از طی مراحل راه انــدازی، آمادگی دریافت روزانه 
حدود 2.3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از پاالیشــگاه 

هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد.
شــناور Caribbean FLNG که مراحل تســت آن در 
کشــور چین پایان یافته است، دومین شــناور ساخته 
شده در جهان با قابلیت تولید گاز مایع شده در دریاست. 
همچنین بر اساس گزارش موسسه های معتبر بین المللی 
پیش بینی می شــود تا سال 2020 ســاخت سه شناور 

FLNG دیگر نیز پایان یابد.
شــرکت پاالیش گاز خارک  هیچ ســابقه فعالیت از این 
شــرکت در حوزه صنعت گاز ثبت نشده اســت و تنها 
مسئوالن شرکت ایکسمار مدعی هســتند این شرکت 
در ســال 201۴ تاسیس شده و عمده ســهامدار آن نیز 
پتروشیمی خارک است و باید این سوال مطرح شود چرا 
شرکتی که ســابقه فعالیت آن مشخص نیست برای این 

پروژه انتخاب شود.

 

فیل هوگان روز شنبه در نشست 
خبری بــا حضــور وزیــر جهاد 
کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه چرا بعد از دو سال از اجرای برجام هنوز مشکالت 
بانکی ایران حل نشده است، در این ارتباط برخی معتقدند 
که آمریکا و اروپا در برجام نقش پلیــس بد و خوب را بازی 
می کنند، آیا خود اتحادیه اروپا به این امر معتقد است، اظهار 
کرد: امروز روز تاریخی میان اتحادیه اروپا و ایران در حوزه 
کشاورزی است زیرا اولین کنسرسیوم کشاورزی این اتحادیه 
به ایران آمده و شرکتهای اروپایی در این زمینه با شرکت های 

ایرانی مذاکره می کنند.
وی افزود:اتحادیه اروپا به اجرای برجام متعهد است و ما این 
امر را در زمانهای مختلف اعالم کرده ایم، زیرا برجام بعد از 12 
سال مذاکره سخت به دست آمد و ما طرفین توافقنامه را به 

ادامه و انجام راه دعوت می کنیم.

 موگرینی به کنگره آمریکا اعالم کرد که نیاز به حفظ 
برجام داریم

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا ادامه داد: در این راستا بود 
که خانم موگرینی اخیرا به کنگره آمریکا سفر کرد و اعالم کرد 
و گفت که ما نیاز داریم برجام باقی بماند و اتحادیه اروپا در این 

زمینه موفق عمل کرده است.
هوگان در پاسخ سوالی در مورد دالیل عدم رفع موانع بانکی 

بعد از گذشت دو سال گفت: ما اطمینان می دهیم که تمام 
تالش خود را انجام دهیم تا موانع بانکی میان ایران و اتحادیه 
اروپا برداشته شود اما باید توجه داشــت که دو سال زمان 

کافی نیست.
وی یادآور شد که حرکتهای خوبی برای همکاریهای بانکی 
میان ایران و کشورهای اروپایی توسط بانک های کوچک 
انجام شده است اما این مشکل در ارتباط با بانک های بزرگ 
وجود دارد و در این ارتباط الزم است بانک های ایران نیز خود 

را با استانداردهای روز جهانی مطابقت دهند.
وی با بیــان اینکه باید مشــکل خطوط اعتبــاری برای 
همکاریهای ایران و اروپا حل شود، اظهار کرد: در این صورت 
بانک ها می توانند دوباره کانالهای ارتباطی خود را حل کنند.

کمیسیونر کشــاورزی اتحادیه اروپا گفت: ایران و اتحادیه 
اروپا می توانند عضو فدراسیون جهانی بانک ها شوند اما باز 
تاکید می کنم که دو سال برای رفع مشکالت بانکی ایران 

و اروپا کافی نیست.
وی افزود: رفع مشــکل بحران بانکی در اروپا ۷ سال طول 

کشید.

 ایجاد ســطح اعتباری بین ایران واروپا در حوزه 
کشاورزی

وی با بیان اینکه در تالش هستیم خطوط اعتباری جدیدی 
برای ارتباط با ایران در نظر بگیریم گفت: براساس مذاکراتی 

که با وزیر جهاد کشاورزی ایران داشتیم راه حل هایی برای 
گره گشایی، و ایجاد خط اعتباری در حوزه غذا و کشاورزی 
ارائه دهیم و ما تمام تالش خود را می کنیم که از شرکتهای 

ایرانی و اروپایی در حوزه غذا حمایت کنیم.

 اولین گام در حوزه کشــاورزی و غذا با امضای دو 
تفاهمنامه برداشته شد

کمیسیونر کشــاورزی اتحادیه اروپا در پاسخ به تسنمی با 
اشاره به اینکه امروز دو تفاهمنامه میان ایران و کشورهای 
اروپایی به امضا رسید گفت: تفاهمنامه برای تولید بذر بین 
شرکتهای ایرانی و فرانسوی منعقد شد و امروز هم تفاهمنامه 
بین اتحادیه اروپا و فدراسیون صنایع غذایی به امضا رسید 
که اولین گامهای عملی در حوزه کشاورزی و غذا به حساب 

می آید.
کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی، اتحادیه اروپا افزود: از 
زمان اجرای برجام روابط اقتصادی خوبی با ایران داشته ایم و 
تجارت در حوزه غذا و کشاورزی 9۴ درصد رشد داشته است.

هوکان در پاسخ به سوالی درباره صادرات زعفران ایرانی با 
برندهای زعفرانهای اسپانیایی گفت: ما رهگیری محصوالت 
عرضه شــده در بازار مصرف را انجام می دهیم و زعفرانی 
که از ایران آمده دقیقا مشخص اســت از کجا آمده است و 
ما می توانیم مطمئن باشیم که از این موضوع سوءاستفاده 

نمی شود.
وی گفت: امکان واردات محصوالتی مانند شترمرغ، پسته و 
زعفران به اتحادیه اروپا دارد که در این زمینه صحبت هایی 
داشتیم اما ما نیز انتظار داریم روغن زیتون، محصوالت لبنی 

و گوشت قرمز اروپایی به ایران صادر شود.

ایران همچنان منتظر رفع موانع بانکی

بازار اروپا را در تحریم
 از دست دادیم

وزیر جهاد کشاورزی:

بر اساس قرارداد منعقده؛

گاز فلر در قرارداد با 
نروژی ها حذف شد

   شماره  2077   
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   سال ششم

 مسعود کرباسیان تاکید کرد: ممکن است فردی کاالیی را مخفی کرده 

یا آن را اشــتباه اظهار کند، که  قاچاق محســوب می شــود، البته با تالش و 

نظارت، ورود قاچاق از مبادی اصلی گمرک، صفر است.
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داشته است

کشاورزی

معاون امور باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به 
برنامه ریزی برای افزایش 
۴8 هزار هکتاری گلخانه ها گفت: این امر می تواند 
یکی از زمینه  های سرمایه گذاری برای اروپایی ها 

در ایران باشد.
محمد علی طهماســبی گفت: در زنجیره قبل از 
تولید ایران نیاز به سرمایه گذاری در زمینه بذر و 
نهال اصالح شــده دارد و در حوزه دام و طیور هم 
الزم اســت همکاری کافی با اتحادیه اروپا صورت 
گیرد. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه تنوع آب و هوایی زمینه ساز بسیاری 
از مزیت ها برای ایران است، افزود: در حوزه تولید 
در بخش کشــاورزی نیاز به سرمایه گذاری وجود 
دارد و باید ماشــین آالت و ابزارهای کشاورزی و 
نهادهای کشاورزی مثل کود، سم و سایر نهادهای 

کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه ایران به دلیل کم آبی قرار اســت 
که ۴8 هزار هکتار را به گلخانه های خود بیافزاید، 
اظهار داشت: بنابراین این موضوع می تواند برای 
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و هلند زمینه 
سرمایه گذاری و همکاری مشترک با ایران را فراهم 
کند.  طهماســبی گفت: می توان مرکز تحقیقات 
خصوصی برای ورود ژرم پالســم گیاهی در ایران 

ایجاد کرد. 

سرگردانی مســافران قطار 
کربــال در جاده های کربال 
به دلیل کــم  کاری راه آهن 
عراق در اختصــاص قطار به مســیر کربال-بصره، 
مســئولیت گریزی متولی قطار قم -کربال و کمبود 
اتوبوس، از مشکالت زوار اربعین در سفر برگشت با 
قطار کربال بود. تعداد زیــادی از زوار قطار قم-کربال 
که در سفر برگشت خود به ایران با مشکالت زیادی 
مواجه شــده اند، طی تماس با خبرگــزاری فارس، 

خواهان اطالع رسانی این مشکالت شدند.
حدود 30 نفر از زائران که مســافر قطار قم-کربال 
بودنــد، در این باره به خبرنگار فــارس گفتند: پس 
از ناهماهنگی هایی که از ســوی متولی قطار قم-

کربال در ایستگاه راه آهن بصره در زمان رفت وجود 
داشت و مســافران ساعت  ها ســرگردان شدند، از 
جمعه شب نیز برای برگشــت با قطار از کربال دچار 
مشــکالت فراوان شــده ایم. یکی ازایــن زائران به 
نمایندگی این 30 نفر  توضیح داد: هنگامی که قطار 
قم-کربال را انتخاب کردیم، برگزار کننده این سفر و 
رئیس کاروان به ما اعالم کردند که ممکن است به 
دلیل وجود ازدحام و شلوغی ســفر در ایام اربعین، 
راه آهن عراق برای اختصاص قطــار با ما همکاری 
 نداشته باشد و از همان اول آب پاکی روی دست ما 

ریختند.

پرداخت سود سهام 
عدالت از چند روز آینده

۴۸ هزار هکتار گلخانه  
احداث می شود

مسافران قطار کربال   
سرگردان شدند

بر اثر مسئولیت گریزی برخی متولیان 

رییس سازمان خصوصی سازی خبر داد 

دبیر انجمن لوازم خانگی از صدور مجــوز تولید برای برخی 
واحدهای زیرپله ای لوازم خانگی توسط بعضی اتحادیه ها خبر 
داد و گفت: مجوز تولید همه واحدها باید توسط وزارت صنعت 
صادر شود. حبیب اله انصاری اظهار داشت: برخی اتحادیه ها 
نسبت به صدور مجوز تولید برای بعضی واحدهای زیرپله ای 
لوازم خانگی اقدام می کنند اما این کار درست نیست و مجوز 
تولید باید توسط وزارت صنعت صادر شود. وی ادامه داد: این 
مجوزها توسط بعضی اتحادیه ها مانند اتحادیه فلز یا اتحادیه 
نایلون صادر می شــود که باعث افزایــش تولید محصوالت 

زیرپله ای در صنعت لوازم خانگی شده است.
وی در ادامه در مورد بحث های مطرح شــده مبنی بر اجرای 
دوباره طرح فروش اقساطی لوازم خانگی با کارت اعتباری کاال، 
اظهار داشت: ما اطالعی از این مسئله نداریم ولی اگر قرار است 
دوباره این طرح اجرایی شود، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت 
صنعت، تولیدکنندگان و اتاق اصناف باید با یکدیگر مذاکره 
کنند. انصــاری در مورد حضور ســرمایه گذاران خارجی در 
صنعت لوازم خانگی ایران پس از برجام نیز گفت: تا کنون یک 

شرکت خارجی در صنعت لوازم خانگی ایران مشارکت کرده و 
شرکت های دیگر نیز در حال مذاکره هستند.

وی بابیان اینکه شرایط سرمایه گذاری در کشور باید تسهیل 
شود، گفت: قانون سرمایه گذاری خارجی باید مورد تجدید نظر 
قرار گیرد و سرمایه گذاران از وضعیت بانک ها و ثبات نسبی نرخ 

ارز اطمینان داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در ایران هر سال بیشترین میزان تغییرات 
تعرفه ای نسبت به کشورهای دیگر اتفاق می افتد، گفت: قانون 
بهبود مستمر فضای کسب  و کار که ۴ سال پیش در مجلس به 

تصویب رسید، باید اجرایی شود.
دبیر انجمن لوازم خانگی همچنین با اشاره به اثرگذاری نوسان 
نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولیدات لوازم خانگی، افزود: اقداماتی 
برای مبارزه با کاالهای قاچاق صورت می گیرد اما این سؤال 
همچنان مطرح است که در مورد کاالهای قاچاق بزرگ مانند 
لباسشویی، چه اقدامی صورت می گیرد و آیا این محصوالت 
معدوم می شوند؟ وی در مورد وضعیت واردات قطعات بزرگ 
لوازم خانگی به کشور از گمرکات مختلف و مونتاژ آنها در داخل 

گفت: این مســئله را قبول نداریم، در گمرک کنترل هایی بر 
واردات قطعات لوازم خانگی صــورت می گیرد و در مجموع 
اگر قطعات بزرگ وارد شوند، مشمول پرداخت تعرفه باالیی 

می شوند.
وی در واکنش بــه این موضوع که واردکننــدگان برای فرار 
از پرداخت تعرفه باال، نســبت به واردات قطعات از گمرکات 
مختلف اقدام می کنند، گفت: گمرک باید با نگاه به قانون با 
این موضوع برخورد کند و کنترل های الزم در مورد واردات و 

تعرفه ها اعمال شود.
وی همچنین با اشاره به گردش مالی 8 میلیارد دالری صنعت 
لوازم خانگی در کشور، گفت: ۷5 درصد انواع لوازم خانگی مورد 

نیاز کشور در داخل تولید می شود.
وی در ادامــه از برگزاری هفدهمین نمایشــگاه بین المللی 
لوازم خانگی در تهران از 2 تا 5 آذرماه خبر داد و گفت: در این 
نمایشگاه 29۴ شرکت داخلی و 136 شرکت خارجی حضور 
دارند که تعداد شرکت های داخلی در مقایسه با سال قبل 13 
درصد افزایش و تعداد شرکت های خارجی 6 درصد کاهش 

داشته است.
به گفته دبیر انجمن لوازم خانگی، الزام شرکت های خارجی 
برای مشارکت با تولیدکنندگان داخلی، دلیل کاهش تعداد 

برندهای خارجی حاضر در نمایشگاه  بوده است.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی :

کمیسیونر اتحادیه اروپا اذعان کرد

 ارتباط بانکی ایران و 

کشورهای دنیا برقرار نشده 

 آغاز معاینه فنی 

موتورخانه   ادارات دولتی

تسهیالت ارزی کوتاه مدت 

برای واردات ۳۲۶ قلم کاال

با هماهنگی بین وزارت 
صنعت و بانک مرکزی 
در مــورد  اعطــای 
تســهیالت ارزی کوتاه مــدت 3ماهه جهت 
واردات کاالهای اساســی، وزارت صنعت در 
راســتای انجام دســتورالعملهای مرتبط و با 
هماهنگی انجام شده با حوزه های تخصصی و 
تولیدی فهرست کاالهای مورد نیاز واحدهای 
تولیدی در قالب کاالهای ضروری بررســی و 
جمعا 326 قلم کاال را به سازمان توسعه تجارت 

ایران ابالغ کرد.

فنــی  معاینــه 
ی  نه هــا خا ر تو مو
دســتگاه های دولتــی 
استان تهران برای کاهش آلودگی هوا با بازدید از 
موتورخانه اداره کل اســتاندارد استان تهران آغاز 
شد.  بر اساس مصوبه هیات وزیران انجام معاینه فنی 
موتورخانه های تمام دستگاه های اجرایی در راستای 
اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا الزامی است؛ 
این امر باید توسط شرکت های بازرسی مورد تایید 
سازمان ملی اســتاندارد ایران و مطابق با الزامات 
استاندارد ملی حداکثر در مدت شش ماه انجام شود.

عضــو شــورای پول 
و اعتبــار با اشــاره به 
خــودداری بانک های 
بزرگ از همکاری با ایران گفت: شــرایط کار 
کردن بانک های ایرانی با بانک های بزرگ و تراز 

اول دنیا فراهم نشده است. 
بهمن عبدالهــی درباره روابــط بانکی ایران 
در پســابرجام  گفت: اگر رونــد کارها طبق 
توافق و پیــش بینی های صــورت گرفته در 
 برجام پیش می رفت، شــرایط بهتری حاصل 

می شد.

مجوز برای واحدهای زیرپله ای لوازم خانگی
دبیر انجمن لوازم خانگی خبر داد

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا در واکنش به انتقادها از ادامه مشکالت بانکی بین ایران و اروپا با وجود گذشت 
۲ سال از اجرای برجام گفت: تمام تالش خود را برای رفع موانع بانکی انجام می دهیم اما باید توجه داشت که دو 

سال زمان کافی نیست. 

تاسیسات بانکتجارت

گزارش

کشاورزی

راه آهن
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انتخابات خانه مطبوعات کرمانشاه 
که روز چهارشنبه دهم آبان ماه سال 
جاری به صورت الکترونیکی برگزار 
شد، قبل و بعد از روز انتخابات با حاشیه های عجیب و غریبی 

همراه بوده است.
در حالی که در نشستهایی مانند گرامی داشت روز خبرنگار، 
خانه مطبوعات استان کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، حدود ۴۵۰ مطبوعاتی و اهالی رسانه را دعوت کرده و 
از آنها تجلیل می کند، در انتخابات خانه مطبوعات استان تنها 
۴۵ نفر )حدود ۱۰ درصد خبرنگاران( موفق به ثبت نام شده و 

کمتر از این میزان رای داده اند.
یکی از مدیران مســئول نشریات اســتان کرمانشاه در این 
رابطه گفت: علی رغم تکمیل فرمهای الکترونیکی ثبت نام، 
خبرنگاران ما تایید نشده و نام آنها در لیست اعضای مجمع 

عمومی نیست.
جلیل آهنگر نژاد، مدیر مسئول نشریه صدای آزادی معتقد 

است خبرنگاران او پشت درهای مجازی ثبت نام مانده اند.
چشمه گچی، مدیر مسئول هفته نامه غرب نیز معتقد است 
به دلیل اطالع رسانی ضعیف حتی خود او به عنوان مدیر یک 

رسانه موفق به ثبت نام نشده است!
به گزارش مهر، کمبود کاندیداها در انتخابات هیئت مدیره خانه 
مطبوعات به اندازه ای نگران کننده بود که در حوزه خبرنگاران 
عضو در هیئت مدیره علی رغم وجود ۳ کرســی اصلی و یک 
کرسی علی البدل، تنها ۲ نفر کاندیدا وجود داشته است که 
نفر سوم و نفر علی البدل از نفراتی که در بخش های دیگر رای 

داشته اند به این بخش آورده شده اند.
همچنین به دلیل عدم وجود کاندیدا در بخش خبرگزاری ها، 
یک کاندیدا که در بخش نشریات سراســری ثبت نام کرده 
اســت اکنون نماینده خبرگزاری ها در خانه مطبوعات ۱۰ 

درصدی است!
همچنین پیگیری ها از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نشان 
می دهد، یکی از اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات که به دلیل 
بی تفاوتی ناظرین نسبت به شرایط الزم سابقه تحصیلی و کاری 

کاندیدا شده و رای آورده است نیز سلب عضویت خواهد شد.
بسیاری از اهالی مطبوعات و رسانه های استان کرمانشاه در 
حال حاضر نسبت به برگزاری سست و پر ابهام خانه مطبوعات 
استان معترض هستند و سیاهه ای از امضاها برای انحالل خانه 
مطبوعات و ابطال انتخابات برگزار شده را به وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی ارسال کردند.
چیزی که بر حواشی برگزاری خانه مطبوعات در کرمانشاه 
افزوده است، گاف عجیب یک نشریه در تبریک به لیست پیروز 

این انتخابات است.
در حالی که انتخابات خانه مطبوعات کرمانشاه روز چهارشنبه 
دهم آبان ماه برگزار شده است، یکی از نشریات محلی روز سه 
شنبه نهم آبان ماه یعنی یک روز پیش از برگزاری انتخابات به 
لیست بدون کم و کاست پیروز تبریک گفته و برای آنها آرزوی 
موفقیت کرده است. عدم تغییر چندین ساله اعضای هیات 
مدیره خانه مطبوعات کرمانشاه و مقاومتها در مقابل این تغییر، 
عدم گزارش دهی ملموس و شفاف از عملکردها و هزینه های 
خانه مطبوعات، نارضایتی از عملکرد این مجموعه صنفی در 
میان خبرنگاران و... فضای مخالفت ها با هیئت مدیره خانه 

مطبوعات را تشدید کرده است.

رئیس اداره امــور تربیتی آموزش و 
پرورش اســتان قــم از اجرای طرح 
تبلیغی تربیت محور برای نخستین بار 

در مدارس استان قم با همکاری حوزه علمیه خبر داد.
مهدی خادمی جمکرانی با اشاره به همکاری های حوزه علمیه 
و آموزش و پرورش اســتان قم اظهار داشت: پیرو تفاهم نامه 
منعقدشده میان معاونت محترم فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه و اداره کل آموزش و پرورش استان، طرح 

تبلیغی تربیت محور در ۱۲ مدرسه استان اجرا می شود.
به گفته رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش استان قم، 
براساس این طرح ۱۲ تیم تبلیغی که متشکل از حداقل ۴ طلبه 
آموزش دیده هستند، ضمن حضور در ۱۲ مدرسه پسرانه مقطع 
متوسطه اول، به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی تبلیغی 

تربیتی خواهند پرداخت.
وی با اشاره به برنامه های مختلف فرهنگی و تربیتی با محتوی 
آموزشی ویژه، تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح محتوی 
آموزشی، توسط معاونت تبلیغی حوزه تهیه و سعی شده در 
خارج از ساعات رسمی مدارس به صورت حضوری و چهره به 
چهره بین استاد و شاگرد)به منظور ایجاد روابط صمیمانه و مؤثر( 

به دانش آموزان ارائه شود.
خادمی جمکرانی اجرای این طرح را در بین اقشــار و دانش 
آموزان آسیب پذیر ضروری دانست و گفت: هر کدام از مدارس 
مجری این طرح حداقل ۲۰۰ســاعت برنامه های مختلف و 
متنوعی در غالب جلسات حضوری و اردوها و برنامه پیوند با 
مساجد، سینما و ... خواهند داشت، که در این بین دانش آموز 
تحت تربیت عملی و غیر رسمی قرار گرفته و قطعاً در برقراری 

ارتباط با این شرایط، نتیجه مطلوب تری به دست می آید.   
وی در راستای اجرای این طرح نشست با اولیای دانش آموزان 
را در اولویت کار مدارس دانست و افزود: در واقع والدین با آگاهی 

از اجرای این طرح ما  را در این مسیر همراهی خواهند کرد.

تبریک به لیست پیروز 
قبل از انتخابات

حواشی انتخابات خانه مطبوعات باال گرفت

نخستین اجرای طرح 
تبلیغی تربیت محور

رئیس اداره امور تربیتی آموزش وپرورش خبرداد:

   شماره  2077   
  یکشنبه

   21   آبان   1396
   سال ششم
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معمــوال شــهرها، بــه خصوص 
شهرهای تاریخی، در پی حرکت 
به سوی کالنشــهر و جهان شهر 
شدن بیشــترین آســیب را به 
هســته های مرکــزی و تاریخی 
خــود وارد می آورنــد. محدودیــت و قیمــت باالی 
زمین، ناممکن بودن برش بافت تاریخی و ارزشــمند، 
کوچه ها و معابر تنگ که برای حرکت خودرو ســاخته 
نشــده اند از جمله دالیلی هســتند که هســته های 
 تاریخی شــهر را با معضــالت غالبــا ترافیکی مواجه

 می کنند.
متاسفانه در شهرداری کالنشهر اصفهان، به این مهم 
توجه چندانی نشــده اســت. برای مثال خیابان های 
شــمس آبادی، آمادگاه، باغ گلدسته و چهارباغ عباسی 
را تصور کنید که وجه اشتراکشان چیزی جز ترافیک، 
ازدحام و شــلوغی نیســت! دغدغه ترافیک خارج از 
کنترل هسته مرکزی کالن شــهر اصفهان که ناشی از 
توســعه نامتوازن و بارگذاری بیش از توان بافت است، 
مدیران شهری را بر آن داشــته تا مترو را با وجود همه 
مخالفت ها از آن عبور دهند، چهارباغ عباسی را پیاده 
راه کنند، ادامه خیابان باغ گلدسته را تا کمال اسماعیل 
با هزینه های هنگفت آزادســازی کــرده و با تعجیلی 

سیاســی افتتاح کنند و حتی تالش کننــد پروژه ای 
سنگین با عنوان  شهرک سالمت  برای انتقال پزشکان 

به خارج از این بافت تعریف کنند.

 پروژه ای برای کاهش بار ترافیک
در بهمن ماه ســال ۱۳87، پروژه ای بــا عنوان پروژه 
عظیم باغ گلدســته آغاز شــده بود. حمیدرضا بهروز، 
مدیر وقت این پــروژه در آیین کلنگ زنــی گفته بود: 
خیابان بــاغ گلدســته از میــدان امام حســین )ع( 
)دروازه دولت( تا خیابان آمادگاه و ســپس تا خیابان 
کمال اسماعیل اســت که حدود ۴۰ ســال پیش به 
عنوان رینــگ محور چهارباغ عباســی طراحی شــد 
تا با احداث آن هــم آرزوی دیرینــه ممنوعیت ورود 
خودرو و پیاده رو شــدن این محــور تاریخی محقق 
 شــود و هم بار ترافیکی مرکز اصفهــان قدری تعدیل 

شود.
خیابان باغ گلدســته در ســال ۱۳9۲ در یک تعجیل 
سیاسی و در حاشیه ســفر یکی از مقامات افتتاح شد. 
افتتاحی که در واقع گران ترین خیابان احداث شده تا 

آن تاریخ محسوب می شد. 
در مقابل اما  کارشناســان شهرســازی معتقدند که 
خیابانی که باید بار چهارباغ عباســی را بردوش بکشد 

خود نباید تولید کننده سفر باشد.
منظــور این اســت کــه خیابــان باغ گلدســته اگر 
خــود کاربری های متنــوع تجاری داشــته باشــد 
نه تنهــا تاثیــری در کاهــش ترافیک ایــن منطقه 
نــدارد بلکه خــود با جــذب ســفرهای بیشــتر به 
 مشــکالت ترافیکــی دولت خانــه صفــوی دامــن 

می زند. 
به زبان ســاده خیابــان باغ گلدســته باید عــاری از 
هرگونه کاربری )به خصوص تجاری( باشــد تا بتواند 
 نقــش هدایت کننــده ترافیک اش را بــه خوبی بازی 

کند.
اما متاســفانه به علل گوناگون که برخــی از آن ها بر 
کســی پوشــیده نیســت به آرامی در بخش هایی از 
این خیابــان کاربری های تجاری شــکل گرفتند که 
البته بخشــی از آن ها به خاطر قدرت سیاسی مالکان، 
اجتناب ناپذیر بوده اســت. اما کاربری های تجاری که 
در حاشیه خیابان ها شــکل می گیرند با همه انتقادات 
 جدی که شامل حال شان می شــود قابل چشم پوشی 

هستند.

 خیابان سازی؛ به نام مردم به کام...؟
همه چیز قابل چشم پوشی بود تا جایی که مشخص شد 
اسکلت بتنی شکل گرفته در تقاطع خیابان باغ گلدسته 
و آمادگاه )یعنی درســت در دل گره ترافیکی مذکور( 

قدری بلندتر از انتظار تراکم گرفته است.
 با پرس وجو از اهالی و کســبه متوجه می شــوید گویا 

این پــروژه بــرای کمک بــه ترافیک محــدوده یک 
پارکینــگ طبقاتی اســت و در آینده بــه پارکینگی 
 که در ســمت دیگر خیابان افتتاح شده است خواهد

 پیوست.
تا اینکه در روزهای گذشــته بنرهــای بزرگی بر روی 
این اسکلت بتنی نصب شــد که خبر از اتفاق دیگری 
می داد! پیش فروش واحدهای تجاری، اداره، فودکورت 
و شــهربازی در مجتمع بزرگ باغ گلدســته... به نظر 
می رســد حتی کســبه این خیابان نیــز از دیدن این 
بنر قدری متعجب شــده اند. چیزی که کسبه انتظار 
داشتند پارکینگ طبقاتی بزرگی بود که طبق عادت، 
 تعداد اندکی واحد تجاری در حاشــیه خیابان خواهد

 داشت.
با رجوع بــه تارنمای شــهرداری اصفهان و بررســی 
اطالعات این پروژه متوجه شــدیم پــروژه مذکور با 
عنوان   پروژه خیابان سازی ، پارکینگ و مجتمع اداری 
، خدماتی ، تجاری باغ گلدسته  با هدف  تقویت نقش 
شریانی خیابان باغ گلدسته و تحقق آرزوی دیرینه شهر 
اصفهان برای حذف خودرو از چهارباغ عباسی  توجیه 
شده است! همچنین مشخصات فنی این پروژه نشان 
می دهد این پروژه دارای مجوز برای دو سقف )همکف 
و طبقه اول( اســت. اما چیزی که امروز شکل گرفته 
است چهار سقف است. آیا خود شهرداری هم مرتکب 
تخلف می شود تا با رجوع به ماده صد جریمه ای ناچیز 

به قیمت اجحاف در حق دیگران بپردازد؟

 پروژه گلدسته کارشناسی نشده است
حال سوال اینجا است که آیا بارگذاری پروژه ای با این 
عظمت و گســتردگی، در نقطــه ای تاریخی که طبق 
اطالعات پیشــین در حریم بافت تاریخی قرار دارد، با 
وجود همه این مشــکالت ترافیکی که مدیران شهری 
از آن دم می زنند چه ضرورتی دارد؟ چنین اقدامی در 
زمره کدام عقل ســلیم و منطق کارشناسی گنجیده 
است؟ آیا مرکز تاریخی شهر اصفهان، یعنی دولت خانه 
صفوی، تا امروز از ترافیک غیر قابل تحمل رنج می برده، 
مکان مناسبی برای احداث یک پروژه عظیم جدید با 

فوتکورت و شهربازی است؟
کاربری پروژه مذکور در آخرین طرح جامع اصفهان نه 
مســکونی، نه خدمات و نه حتی تجاری، بلکه  گستره 
طرح های ویژه  عنوان شــده اســت. گویا مشاور طرح 
جامع، جرات تغییر کاربری بــه تجاری را که می تواند 
بعدها بر علیه او به عنوان مصداق تبانی استفاده شود 
نداشته و ترجیح داده است با این عنوان تصمیم را از سر 

خود باز کرده و با شهرداری نیز در نیفتد.
اما مســاله بعدی این اســت که این پــروژه بر طبق 
اطالعات قبلی بــه احتمال زیاد بایــد در حریم محور 
تاریخی قرار داشــته باشــد. اصطالحی قدیمی میان 
شهرســازها می گوید  حریم همیشه پشت زمین های 
کدخــدا اســت . در این طــرح نیز می بینیــم حریم 
محور تاریخی به شکلی مضحک درســت به پشت از 
این پروژه منتقل شــده اســت و به طور کامال آشکار 
مشاور با فشارهای گوناگون ناچار به خارج کردن این 
زمین )و زمین های دگر( از حریم آثار تاریخی شــده 
است تا ساخت و ســاز در آن ممکن شود. شهرسازها 
 می گوینــد:  طرح جامع آب توبه بر ســر شــهرداری

 است.

قم

دستهگلشهرداریدرباغگلدسته
پروژه شهری که مشکالت مردم را بیشتر کرد

بازپرس ویژه فرودگاه مشهد: 

با »مافیای پرواز مشهد« برخورد می کنیم

ابالغ دستورالعمل ته 

لنجی به گمرکات  

فــرودگاه  ویــژه  بازپــرس 
شهید هاشمی نژاد مشهد با تاکید 
براینکه از موج سواری متخلفان 
صنعت هوایی نخواهیم گذشــت، گفت: اخذ خسارت 
۵۰- ۶۰ میلیونی از شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیر در 
تاریخ صنعت هوایی کشور بی سابقه بوده که در فرودگاه 

مشهد انجام شد.
بروز برخی شایعات پیرامون کاهش ارائه خدمات توسط 
برخی ایرالین ها در مشهد و ادعاهایی درباره دالیل این 
موضوع، واکنش محمدحسن اصولی صفار بازپرس ویژه 
جرایم فرودگاه شهید هاشــمی نژاد را در پی داشت که 
گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم داشته است که گزیده 

آن را در ادامه می خوانید.

 شایعاتی مبنی بر ترک فرودگاه مشهد توسط برخی 
ایرالین ها در فضای رسانه ای صحت دارد؟

من این موضــوع را قویــٌا تکذیب می کنــم. فرودگاه 
شهید هاشــمی نژاد با میانگین پرواز ۲۱۰ تا ۲۶۰ پرواز 
در ایام پیــک و مناســبت های مذهبی مقــام دوم پر 
رفت و آمدترین فرودگاه کشور را از لحاظ تعداد مسافر و 
نیز تعداد پرواز بعد از فرودگاه مهرآباد تهران داراست. در 
واقع بعد از تهران هیچ نقطه ای مانند مشهد نیست که 

ایرالین ها بتوانند خدمات ارائه دهند.

 اما برخی ورود دستگاه قضا به بحث فرودگاه را یکی 
از عوامل اصلی این موضوع می دانند؟

باید بگویم از روزی که دســتگاه قضا و مدعی العموم به 
صنعت هوایی به ویژه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد 
ورود کرده پروازها نه تنها کمتر نشده، بلکه به گواه آمارها 
بیشتر نیز شــده که این آمارها نه توسط ما بلکه توسط 
معاونت عملیات و هوانوردی فرودگاه اعالم شده است. 
به صراحت تکرار می کنم این گونه فضاســازی ها بلوفی 

بیشتر نیست تا بتوانند مثل سابق هرکاری می خواهند 
انجام دهند.

چه شد که دستگاه قضا تصمیم گرفت به موضوع  
فرودگاه مشهد ورود کند؟

موضوع از ابتدا نیز توسط دســتگاه قضایی استان رصد 
می شــد اما زمانی که مطمئن شــدیم دســتگاه های 
درون نظارتی مجموعه فرودگاه یا سازمان هواپیمایی به 
وظایف نظارتی خود به خوبی عمل نمی کنند، منویات 
مقام معظم رهبری پیرامون لزوم ورود دستگاه قضا جهت 
پیگیری حقوق عمومی و مردم مستاصل از تاخیرهای 
پروازی و نیز برخوردهای نامناسب ایرالین ها با آن ها و 
کثرت شــکایت های مردمی، مدعی العموم را موظف به 

ورود به موضوع کرد. 
بحث تاخیرها یک بحث مافیایی هست که نیازمند چندین 
جلسه کارشناسی با حضور مسئوالن هواپیمایی، سازمان 

هواپیمایی، چارتر کننده ها وغیره است. اگر فرصتی باشد 
منشــاء تاخیرها را به طور مفصل به اطالع عموم مردم 
خواهیم رساند. آن زمان نظرسنجی انجام شود که حق با 

چه کسی است: ایرالین ها یا مدعی العموم؟

پس شما تمام این شایعات را در جهت قانون گریزی 
شرکت های هواپیمایی می دانید؟

ببینید  هواپیمــای 7۴7 در رده هواپیماهای پهن پیکر 
است و توجیه اقتصادی جهت استفاده در مسیر کوتاه را 
ندارد. حاال چطور همین هواپیمایی ماهان روزانه دو سه 
نوبت پرواز در مشهد رفت و برگشــت دارد؟ این پروازها 
ظرفیت تکمیل هســتند و در ایام شــلوغی بلیط شان 
تا 8۰۰ هــزار تومان  هم می رســد؛ بلیطــی که تعرفه 
مصوب آن ۲۰۰ تا ۲۵۰  اســت، از شــما می پرسم این 
 شرکت ها در کدام فرودگاه می خواهند به این سودآوری 

برسند؟

رئیس سازمان صنعت، 
تجــارت  و  معــدن 
هرمــزگان گفــت: در 
حوزه ملوانی و ته لنجی دستورالعمل به تمامی 
گمرکات استان ابالغ شــد.خلیل قاسمی در 
مورد قانون ته لنجی اظهارداشت: ظرفیتی که 
در حال حاضر برای ملوانان در نظر گرفته شده 
هر ملوان در هر مرحله حســب دستور معاون 
اول رئیس جمهور و مصوبــه هیئت وزیران تا 
 ســقف ۱۰ میلیون تومان می تواند کاال وارد

 کند.

گفت و گو

نخستین دوره مسابقات 

بیلیارد در مشهد

۳۹۶پرونده همسرآزاری 

تشکیل شد 

طالقان اولین شهرستان 

بدون کتابخانه است   

رئیس هیئت بولینگ و 
بیلیارد خراسان رضوی 
گفت: نخستین دوره 
مسابقات بیلیارد ناین بال خراسان رضوی در 
مشهد برگزار شد. علیرضا دوانلو اظهار داشت: 
این مسابقات برای نخستین بار و با حضور ۶۴ 
ورزشکار از 7   تا ۱۰ آبان ماه در مجتمع پروما 
مشهد برگزار شد. وی افزود: برای ساماندهی 
باشگاه های بیلیارد در استان فرم های ویژه ای 
آماده شــده و در اختیار فدراسیون و اداره کل 

ورزش و جوانان گذاشته شده است.

مدیــرکل پزشــکی 
قانونــی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: طی 
شش ماهه نخست سال جاری،۳9۶ پرونده در 
رابطه با همسر آزاری در پزشکی قانونی استان 
تشکیل شــد. کامروز امینی افزود: این تعداد 
پرونده افزایش ۲۶ درصدی نســبت به شش 
ماهه نخست ســال قبل را نشان می دهد. وی 
خاطرنشان کرد: از این تعداد پرونده ۴9 مورد 
همسر آزاری ها در حوزه مردان و مابقی مربوط 

به زنان است.

مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان البرز 
گفت: طی مدت زمان 
فعالیت دولت یازدهــم 9 کتابخانه در مناطق 
کم برخوردار اســتان البرز احداث شده است 
اما باید به این مهم اشاره کرد که طالقان اولین 
شهرستان بدون کتابخانه است. فالح با اعالم 
اینکه رایزنی ها برای احــداث دو کتابخانه در 
شهرســتان طالقان انجام گرفته، خاطرنشان 
کرد: دو کتابخانه سیار برای طالقان و آسارا در 

نظر گرفته شده است.

هرمزگانالبرزکهگیلویه و بویراحمدخراسان رضوی

پروژه خیابان باغ گلدسته در سال 1392 که با یک تعجیل سیاسی و در حاشیه سفر یکی از مقامات افتتاح 
شد و گران ترین خیابان احداث شده تا آن تاریخ به حساب می آمد؛ قرار بود خیابانی باشد که بار چهارباغ 

عباسی را بردوش بکشد نه اینکه خودش چوب الی زخم ترافیک بشود.

براساس این 

طرح 12 تیم 

تبلیغی ضمن 

حضور در 12 

مدرسه پسرانه 

مقطع متوسطه 

اول، به اجرای 

برنامه های 

مختلف 

فرهنگی 

تبلیغی تربیتی 

خواهند 

پرداخت

کرمانشاه

نیما

 آتش

گزارش



مدیرروابــط عمومی و آمــوزش همگانی شــرکت آب 
وفاضالب اســتان اصفهان پیرامون نواختن زنگ آب در 
مدارس ابتدایی اســتان اصفهان گفــت:  دانش آموزان 
به عنوان ســفیران آب در منزل و مدرســه نقش بسزایي 
در مصرف بهینه آب دارند اجــراي برنامه هاي فرهنگي و 
آموزشي در زمینه مفاهیم و روشــهاي استفاده صحیح و 
بهینه از آب یکی از رویکردهای  اساسی پیرامون نهادینه 

سازی  فرهنگ صحیح آب در بین دانش آموزان است.
سید اکبر بنی طبا  افزود: آب مظهر زندگی است پس باید 
در حفظ ونگهداری از منابع آبی از تمام ظرفیت ها استفاده 
نمود و ازآنجاییکه کــودکان ونوجوانان  نقش موثری  می 
توانند در فرهنگ بهینه آب در جامعه داشــته باشند باید 

ترویج فرهنگ بهینه آب را از دانش آموزان شروع کرد.
 وی ادامــه داد: دانش آموزان نخســتین واژه ای را که یاد 

می گیرند واژه آب اســت بنابراین  تالش برای یادگیری 
صرفه جویــی در مصرف آب  در بین آنان ضروری اســت 
تا دانش آمــوزان پس از فراگیری دیگر افــراد جامعه را به 

درست مصرف کردن آب رهنمود کنند.
بنی طبا  رســالت معلمان را در آمــوزش و نهادینه کردن 
فرهنگ صرفه جویــی در مصــرف آب از همان کودکی 
بسیار مهم دانســت و گفت: معلمان می توانند با آموزش 
و هشدارهای الزم در زمینه صرفه جویی در مصرف آب به 
گونه ای عمل کنند که دانش آموزان نقش همیاران آب در 

منازل و جامعه را داشته باشند.
 مدیــر  روابط عمومــی و آموزش همگانی شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهــان  هدف از اجــرای این برنامه 
را مدیریت مصــرف و صرفــه جویی در مصــرف آب از 
کودکی و از سطح مدارس برشــمرد و عنوان کرد: هدف 
از  آموزش فرهنگ صحیح آب در میــان دانش آموزان  و 
نیز اجرای برنامه زنگ آب انتقــال فرهنگ صرفه جویی 
بین دانش آمــوزان و  بدنبال آن دیگر افراد جامعه اســت  
چرا که  صرفــه جویی در آب و درســت مصرف کردن آن 
از اهمیت وضرورت خاصــی برخوردار اســت وباید این 
موضوع حیاتی در طول ســالهای آموزش مورد توجه قرار 
گیرد.  این در حالیســت که تاکنون برنامــه زنگ آب در 
شهر اصفهان وشهرســتانهای تیران ،بهارستان،بادرود 
،برخوار،اردســتان،دولت آباد و چادگان برگزارشده و در 

سایر شهرستانها نیز استمرار دارد.
در مراسم برگزاری زنگ آب در چادگان  که با حضور امام 
جمعه، فرماندار،شــهردار ،رئیس شــورای شهر ورئیس 

آمــوزش و پــرورش برگزارشــد باتوانی مدیــر آبفا این 
شهرســتان گفت:هم اکنون کشور ،استان وشهرستان ما 
از لحاظ در بحران کم آبی بســر می برد پس باید همه ما با 
مصرف درســت قدر این مایه حیاتی را بدانیم تا بتوانیم بر 
مشکالت ناشی از کم آبی غلبه کنیم پس از آموزگاران می 
خواهیم که  هم اکنون که دانش آموزان  در حال فرگیری 
دانش هســتند فرهنگ صحیح آب را نیز بخوبی آموزش 

بینند تا از مصرف بی رویه آب در جامعه جلوگیری شود.
حجت االسالم سیلمانی امام چمعه شهرستان چادگان در  
این مراسم با تاکید  بر ضرورت توجه به استفاده صحیح از 
نعمات الهي گفت: با اشــاره به تاکیدات ائمه اطهار مبني 
بر اســتفاده صحیح از نعمات الهی  ،برگزاری مراسم زنگ 
آب  در راستاي نهادینه سازي فرهنگ استفاده بهینه از آب 
صورت پذیرفته اســت و تاثیر چشمگیري در حفظ منابع 

آبي براي نسل آینده در بر خواهد داشت
  وی افزود:خدای توانا، همه چیز را بوســیله آب زنده نمود 
و آب را سبب تطهیر انسان قرار داد لذا صرفه جویی درآب 
قدردانی از خداوند متعال نیز اســت. چنانچه انســان در 
مصرف نعمت های خداوند راه اســراف را در پیش بگیرد، 

ناسپاسی از خداوند شمرده می شود.
طنین زنگ آب با همکاری و مســاعدت اداره کل آموزش 
و پرورش استان و نواحی شــهر اصفهان و شهرستانها در 
مدارس اســتان از آبانماه آغاز گردیده و اســتمرار دارد تا 
مدیریت مصــرف آب بعنوان یک دغدغه اساســی مورد 
توجه و عنایت تمامی جوامع هــدف بخصوص فضاهای 

آموزشی قرار گیرد.

7 شهرستان
پیام تسلیت شهردار کوت 

عبداهلل در خصوص رجعت 119 
شهید تازه تفحص شده به ایران

   شامره 2077   
   یکشنبه 

   21 آبــان 1396
   سال ششم

خلیل الهایی در پیامی که متن آن به 
شرح ذیل است بازگشت باشکوه 119 
شهید تازه تفحص شــده را تبریک و 

تسلیت گفت :
َِّذیَن ُقِتُلواْ فِي َسِبیِل الّل  َوالَ تَْحَسَبنَّ ال

أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاء ِعنَد َربِّهْم یُْرَزُقوَن
)آل عمران/ 169(

بازگشــت پیکرگلگون و مطهر119  
شــهید  تازه تفحص شــده  که بعد از 

گذشت سالها از زمان شهادت، به آغوش میهن بازگشته اند، 
دل های مــردم مومن و متعهد اســتان  خصوصا پایتخت 

حسینیه ها کوت عبدالل سربلند را کربالیی نمود. 
نعمت عزت و اقتــدار جمهوری اســالمی، مرهون خون 
شهیدان و مجاهدت های مخلصانه آن عزیزان، از روزهای 
آغاز انقالب اسالمی تا کنون است و از راه های شکرگزاری 

این نعمت، بزرگداشت و تعظیم جایگاه شهیدان است
و بر خود واجب می دانم ،خصوصا رجعت پیکر مطهر  شهید 
بزرگوار  قاسم سالمی  و شــهید بزرگوار فریدون بابادی  و 
دیگر شهدای این کاروان نورانی را به خانواده معزز ایشان و 
عموم مردم شهیدپرور استان خوزستان  تبریک و تسلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این شــهدای 

گرانقدر هم نشینی با شهدای کربال را مسئلت نمایم .

 در نشســت بررســی فرصــت هــای تجــاری و
 سرمایه گذاری اصفهان و بلژیک  مطرح شد؛

استان اصفهان   مقصد جدید 
سرمایه گذاری  می شود 

عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اســتان 
اصفهان با ارایه بسته های ســرمایه گذاری در بخش های 
صنعتی،کشاورزی،گردشــگری  و خدماتی مقصد جدید 
سرمایه گذاران خارجی می شود .قاســم علی جباری در 
نشست بررســی فرصت های تجاری و ســرمایه گذاری 
اصفهان و بلژیک در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان 
افزود: استان اصفهان از نظر نیروی متخصص و انرژی دارای 
مزیتی است که می تواند ســرمایه گذاران را به خود جذب 
کند .وی از آمادگی استان اصفهان برای تامین نیاز بلژیک  
به  نیروی انسانی متخصص خبر داد و گفت:استان اصفهان 
مملو از نیروی متخصص و تحصیلکرده است که می توانند 
در زمینــه های مختلف نیــاز تولیدکننــدگان بلژیکی را 
برطرف کند . وی خاطر نشــان کرد:ایــران و بلژیک رابطه 
چندصد ساله اقتصادی دارند و قانون گمرکی ایران توسط 

مسیونوز بلژیکی در دوره قاجاریه تهیه و تنظیم شد.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
اصفهان خواستار دایر شــدن خط پروازی بین اصفهان و 
بروکسل شد و گفت:این خط هوایی می تواند زمینه بازدید 

گردشگران بلژیکی از اصفهان را فراهم سازد . 
قســلیم بریــدل Ghislaim Breydel   مدیر منطقه 
خاورمیانه و شمال افریقا اتاق بازرگانی بلژیک در این  نشست 
گفت:استان اصفهان به عنوان مهم ترین استان ایران همواره 
مورد توجه فعاالن اقتصادی بلژیکی قرار دارد و از این رو  این 
نشست در این اســتان  برگزار شــد.وی افزود: فرصت های 
تجاری و سرمایه گذاری بسیاری بین اصفهان و بلژیک است 
که  با شناســایی آن و تالش بر روی آن می توان سطح روابط 
اقتصادی  دو طرف را عمیق تر ســاخت. خالد امیر یوسفی 
معاون مرکز خدمات ســرمایه گذاری اســتان اصفهان در 
این نشســت به ترویج قانون جذب سرمایه گذاری خارجی 
پرداخت و گفت:سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکت 
با مالکیت  100 درصدی در ایران تاســیس کنند و سرمایه 

گذاری آنان تحت پوشش دولت ایران است .

ســن  اعتیاد در حال کاهش 
است

 واریز 2500 میلیارد ریال معوقات 
معلمان حق التدریس از امروز

مدیرکل دفتر وزارتی آمــوزش و پرورش گفت: 
۲۵00 میلیــارد ریــال اعتبار از طــرف دولت 
روز گذشــته برای پرداخت معوقــات معلمان 
حق التدریــس تخصیص داده شــد و از امروز به 

تدریج به حساب معلمان واریز می شود.
به گزارش خبرنگار افکار، شــاپور محمدزاده 
مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش اظهار 
داشــت: ۲۵00 میلیارد ریــال اعتبار از طرف 
دولت روز گذشــته برای پرداخــت معوقات 
معلمــان حق التدریــس تخصیص داده شــد 
و از امروز بــه تدریج به حســاب معلمان واریز 

می شود.

معاون وزیر و رییس ســازمان بهزیســتی کشور 
گفت: ســامانه الکترونیکی ثبت طــالق تا پایان 
امسال در کل استان های کشــور راه اندازی می 
شود.انوشــیروان محســنی بند پی در نشست با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ایالم بیان کرد: 
این سامانه با هدف کاهش طالق تا پایان آذرماه در 
11 استان کشور و تا پایان امسال در تمامی استان 
های کشور ایجاد می شود.وی همچنین به اعتیاد 
به عنوان آســیب پیچیده،  مهم و مخرب کشــور 
اشــاره کرد و گفت: بر اساس شیوع شناسی انجام 
گرفته سن اعتیاد در کشور اکنون در حال کاهش 

بوده و روند رو به رشدی بین زنان و کودکان دارد.

دیدار رییس ســازمان بهزیستی 
کشــور با کارکنان بهزیستی ایالم

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور در 
ادامه دومین روز ســفر به استان ایالم با کارکنان 

اداره کل بهزیستی ایالم دیدار گفتگو کرد.
معاون وزیر و رییس ســازمان بهزیستی در این 
نشســت گفت: اقدام های ارزشمند انجام گرفته 
در دو سال گذشته در این سازمان بسیار امیدوار 
کننده و بیانگر تسلط کامل مجموعه بهزیستی بر 

نحوه خدمت رسانی است.
دکتر انوشیروان محسنی بند پی با اشاره به اینکه 
تعداد تلفات حوادث جاده ای  ســاالنه 1۵ هزار و 
900 نفر اســت گفت: پنج برابر این تعداد افراد 

معلول می شوند.

مردم شــهرقدس 2 میلیارد ریال 
بــه موکب های اربعین کمک کردند

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان قدس 
گفــت: بیــش از ۲ میلیارد ریــال کمک های 
نقدی و غیرنقدی مردم شهرســتان قدس به 
موکب ها در شــهر کربال و نجف ارســال شده 

است.
به گــزارش خبرنــگار افــکار، محمــد جواد 
جهانگیــری  اظهار داشــت: عشــق و شــور 
وصف ناپذیــر دوســتداران حضــرت اباعبدالل 
حسین)ع( در ســالروز اربعین شــهادت سید و 
ساالر شهیدان، نمایش بی نظیری از اشاعه پیام 
آزادگی و عّزت شــهیدان عاشورا در جهان اسالم 

به شمار می رود.

طنین زنگ آب در مدارس استان 
اصفهان نواخته شد

سید اکبر 
بنی طبا  

افزود: آب 
مظهر زندگی 

است پس 
باید در حفظ 

ونگهداری از 
منابع آبی از 

 تمام 
ظرفیت ها 

استفاده نمود

 عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اســتان اصفهان با ارایه بســته های 

ســرمایه گذاری در بخش های صنعتی،کشاورزی،گردشــگری  و خدماتــی مقصد جدید 
سرمایه گذاران خارجی می شود .

شرح مختصر کار: شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه در نظر دارد انجام تعمیرات اساسی  و تامین قطعات مورد نیاز140 دستگاه 
انواع الكتروموتور با شرایط ذیل واگذار نماید:

الف(ارزیابی کیفی مناقصه  گران:
1-    این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و براساس کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت می پذیرد.

2-   مناقصه گراني که بیش از چهار )4( قرارداد در حال اجرا با شــرکت ملي حفاري ایران داشته باشند مجاز به حضور در این مناقصه نخواهند بود و مستندات کیفي و پاکت 
هاي ارائه شده شرکت هایي که واجد این شرط اساسي و الزم االجرا نباشند، بررسي و مورد ارزیابي قرار نخواهد گرفت و این شرکت ها هیچ گونه حقي براي اعتراض نخواهند 

داشت . ))ضمنا« حضور در مناقصات و خرید اسناد به منزله مطالعه کامل و دقیق اسناد و اطالع از شرایط عمومي و اختصاصي )خاص( مناقصه خواهد بود((
3-  امتیازکیفی: حداقل امتیاز قابل قبول برابر 50 می باشد.

4-  ارائه.جوازتاسیس از وزارت صنعت ،معدن وتجارت وگواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی  همزمان با ارائه کار برگهای ارزیابی کیفیالزامی 
می باشد.

ب(تهیه اسنادمناقصه:
  خرید اسناد: متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست مبلغ 000ر990 ریال به حساب سیبا به شــماره 2174652205004 نزد بانک ملی شعبه اهواز کد 6501 بنام 

شرکت ملی حفاری ایران واریز نمایند.
 دریافت اسناد: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار می توانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم، روز دوشنبه مورخ 96/08/22 لغایت 9روز 
بعد)پایان وقت اداری   روز  چهارشنبه مورخ 96/09/01 (، می بایست ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه-

شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت A  اداره قراردادهانسبت به دریافت کار برگ های استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه اقدام نمایند .
 جلسه توجیهی مناقصه مذکور راس ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1396/09/12در سالن کنفرانس اداره قرارداد ها به نشانی فوق برگزار می گردد.

نكته مهم: فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام می نمایند به عنوان مناقصه-
گر شناخته می شوند.

ج(تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: فرمهای ارزیابی )کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی( باید توسط اشخاص مجاز تكمیل، امضاء و ممهور گردیده و ظرف مدت 14 روز از 
روزشنبه مورخ96/09/04 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 18/ 96/09  نسبت به تحویل کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی به همراه مدارک و مستندات الزم شامل 
)نسخه کامل سوابق کاری مطابق فرمهای ارزیابی به همراه لوح فشرده مربوطه( به آدرس: اهواز – فلكه فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی –طبقه 

اول- پارتB –اتاق 107-دبیرخانه کمیسیون مناقصات اقدام نمایند.
   نوع تضمین: الف- ضمانت نامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از مؤسســات اعتباری غیر بانكی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

هستند. ب-اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
  مدت اعتبارتضمین:این مدت )به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه  گران(، 90 روز می باشد و برای یكبار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود.

WWW.NIDC.IR   : سایت          @nidc_pr    کانال خبری شرکت ملی حفاری ایران

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/22

شماره ثبت در پايگاه ملي مناقصاتشماره مناقصه
ir.mporg.iets//:http

تضمين شرکت در فرآيند برآورد اوليهموضوع مناقصه
ارجاع کار

50731.505.587 -06-33/ب س/96
تعميرات اساسي  و تامين قطعات 

مورد نياز140 دستگاه انواع 
الكتروموتور

000ر000ر350ريال000ر000ر000ر7ريال

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همراه با   ارزیابی کیفی
به صورت  یک  مرحله ای )به روش نیمه فشرده(

شماره مجوز: 3677 .1396

اداره قراردادها شرکت ملي حفاري ایران

 شرکت ملی حفاری ایران
) سهامی خاص(

 شرکت ملی نفت ایران

مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

شماره 
مناقصه

رشته مورد نظرفهرست بهامبلغ برآورد به  )ریال(شرح آگهی
مبلغ شرکت در 
فرایند ارجاع کار

116.057.978آبشبكه توزیع آب سال 2.321.159.5711396عملیات اصالح شبكه وانشعابات آب-نظم آباد اراک

محل تامین اعتبار: عمرانی
نوع برگزاری: یک مرحله ای

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 96/08/22 الی 96/08/24                 
مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 96/08/25 الی 96/09/7 

تاریخ بازگشایی پاکات: 09/08/ 96
محل تحویل اسناد : اداره امور قراردادها - شرکت آب و فاضالب استان مرکزي به نشانی : اراك -کوي رضوي - میدان شهید نجفي )مادر(

تلفن تماس : 32783100-086داخلی 213
   کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اســنادتا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها ازطریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
این مناقصه در سایت های اینترنتی زیر درج شده است :

http://iets.mporg.ir   :پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
   www.abfamarkazi.ir    :پایگاه اطالع رساني شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  

آگهی   مناقصه    96/33

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

 شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

نوبت اول

پیام اربعین حسینی 
شهردار کوت عبداهلل

درســی که اربعین بــه مامیدهــد، زنده نگهداشــتن 
یاِدحقیقــت وخاطــره ی شــهادت درمقابــل طوفان 

تبلیغات دشمن است . . . 
» مقام معظم رهبری «

اربعین  حســینی ، اربعیــن برگزیده تریــن و عزیزترین  
فرزندان زهرای اطهر )س (  کــه در راه امبارزه با انحراف در 
دین و احیای آن هرآنچه در این عالم  برایشــان عزیز و مهم 
بود ابراهیم وار ، برای کسب رضایت رب العالمین در طبق 

اخالص گذاشتند.
 چه بســیار رهروان طریق اعتقادات الهی و پاسخ به هل 
من ناصری که از اعماق تاریک تاریــخ و  برای  همراهی 
و عرض تســلیت  و هم نوایــی با زینب کبــری)س( و 
ابراز خالص تریــن و پاک تریــن محبت هــا ،ارادت و 
والیتمداری به اهل بیت رســول الل)ص( از اقصی نقاط 
این عالم برای پیوســتن به دریای مواجــی که بر فرق 
جهل وهابیت و فرزندان نحســش وهابیت و داعش ،گام 

به طریق الحسین )ع( گذاشته اند... 
و ما جا مانده های این حماسه حضور و شعور تشیع  از خانه 

ها و دیار خود عرض ادب و تسلیت می کنیم ....
اینجانب مفتخرم در شهر حســینیه ها،که  اینروزها مزین 
به مواکب عاشقی به اهل بیت شده اند،اربعین را به اهل عزا 

،تسلیت گفتم.
و به عموم مردم فهیم،نجیب و شریف کوت عبدالل تسلیت 

عرض می نمایم .... و می گویم ماجورین انشالل

 با افزایش حجم پرداخت تسهیالت خرید مســکن به متقاضیان خانه اولی از محل صندوق 
پس انداز مسکن یکم، سهم خانه اولی ها از کل معامالت خرید مسکن در شهر تهران از حدود 
یک درصد در سال 9۵ به حدود 6 درصد در ماه های اخیرافزایش یافت.کارشناسان علت افزایش 
سهم خانه  اولی ها از کل معامالت مسکن را افزایش حجم و سرعت پرداخت تسهیالت خرید 
مسکن از محل صندوق پس  انداز مسکن یکم به زوج ها و سایر افراد خانه  اولی متقاضی دریافت 
تسهیالت اعالم می کنند. این در حالی اســت که روند پرداخت تسهیالت از محل صندوق 
پس  انداز مســکن یکم به متقاضیان خانه  اولی و زوج  های جوان نشان می دهد این سهم طی 

ماه های آینده افزایش خواهد یافت. به این معنا که با افزایش حجم پرداخت تســهیالت 
و فرا رسیدن موعد پرداخت تسهیالت به تعداد بیشتری از سپرده گذاران، خانه  اولی های 

بیشتری با استفاده از تسهیالت بانکی اقدام به خرید مسکن خواهند کرد.
مطابق با آمارهای موجود، هم  اکنون در هر ماه به طور متوســط هزار نفراز سپرده گذاران 
صندوق پس  انداز مسکن یکم در شــهر تهران با فرا رســیدن موعد دریافت تسهیالت، 
از بانک مسکن تسهیالت دریافت کرده و با کمک این تسهیالت اقدام به خرید واحدهای 

مسکونی مورد نظر می کنند.

افزایش سهم خانه  اولی ها از کل معامالت مسكن



آگهی8    شامره 2077   
   یکشنبه 

   21 آبــان 1396
   سال ششم

  من هرگز شکست نخورده ام، بلکه راه هایی را کشف کرده ام که به آن چیزی که 
می خواهم منجر نمی شوند.

 توماس ادیسون

شماره پرونده 139604002143000042/2
شماره بایگانی 9600052 شماره ابالغیه 139605101085000111

بدین وســیله فاطمه شــریفی مقــدم وچنگیز انصــاری خالــدی وعلیرضا انصــاری خالدی به 
نشــانی رودهن خیابان چمران پ 98 ابالغ میشــودکه آقای یاسرســبحانی جهت وصول مبلغ 
700000000 میلیون ریال به استناد چک شــماره 0459/539750 مورخ 95/07/14 
علیه مورث شــما )چاوش انصاری خالدی ( اجرائیه صــادر نموده وپرونده اجرائی به کالســه 
9600052 دراین اداره تشــکیل شــده وطبق گزارش مورخ 96/7/25 ماموراداره پست 
،محل اقامت شــما به شــرح متن ســندوگواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه شــناخته 
نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 18و19 آئین نامه اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود وچنانچه ظرف مــدت ذه روز ازتاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی مورث خوداقــدام ننمایید، 

عملیات اجرایی جریان خواهدیافت .
 مسئول واحداجرائی اسنادرسمی رودهن 
     محمدحسین بیکی

   شماره پرونده 139604002143000042/2
شماره بایگانی 9600052 شماره ابالغیه 139605101085000112

بدین وســیله فاطمه شــریفی مقــدم وچنگیز انصــاری خالــدی وعلیرضا انصــاری خالدی به 
نشــانی رودهن خیابان چمران پ 98 ابالغ میشــودکه آقای یاسرســبحانی جهت وصول مبلغ 
700000000 میلیون ریال به استناد چک شــماره 0459/539750 مورخ 95/07/14 
علیه مورث شــما )چاوش انصاری خالدی ( اجرائیه صــادر نموده وپرونده اجرائی به کالســه 
9600052 دراین اداره تشــکیل شــده وطبق گزارش مورخ 96/7/25 ماموراداره پست 
،محل اقامت شــما به شــرح متن ســندوگواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه شــناخته 
نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 18و19 آئین نامه اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود وچنانچه ظرف مــدت ذه روز ازتاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی مورث خوداقــدام ننمایید، 

عملیات اجرایی جریان خواهدیافت .
                                                            مسئول واحداجرائی اسنادرسمی رودهن -      محمدحسین بیکی

شماره پرونده 139604002143000042/2
139605101085000113 شماره بایگانی 9600052 شماره ابالغیه  

بدین وســیله فاطمه شــریفی مقــدم وچنگیز انصــاری خالــدی وعلیرضا انصــاری خالدی به 
نشــانی رودهن خیابان چمران پ 98 ابالغ میشــودکه آقای یاسرســبحانی جهت وصول مبلغ 
700000000 میلیون ریال به استناد چک شــماره 0459/539750 مورخ 95/07/14 
علیه مورث شــما )چاوش انصاری خالدی ( اجرائیه صــادر نموده وپرونده اجرائی به کالســه 
9600052 دراین اداره تشــکیل شــده وطبق گزارش مورخ 96/7/25 ماموراداره پست 
،محل اقامت شــما به شــرح متن ســندوگواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه شــناخته 
نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 18و19 آئین نامه اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود وچنانچه ظرف مــدت ذه روز ازتاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی مورث خوداقــدام ننمایید، 

عملیات اجرایی جریان خواهدیافت .
                                                            مسئول واحداجرائی اسنادرسمی رودهن -     محمدحسین کریم بیکی 

شماره پرونده 139604002143000043/2
شماره بایگانی 9600053 شماره ابالغیه 139605101085000119

بدین وســیله فاطمه شــریفی مقــدم وچنگیز انصــاری خالــدی وعلیرضا انصــاری خالدی به 
نشــانی رودهن خیابان چمران پ 98 ابالغ میشــودکه آقای یاسرســبحانی جهت وصول مبلغ 
1200000000 میلیون ریال به استناد چک شماره 0459/539737 مورخ 95/09/30 
علیه مورث شــما )چاوش انصاری خالدی ( اجرائیه صــادر نموده وپرونده اجرائی به کالســه 
9600053 دراین اداره تشــکیل شــده وطبق گزارش مورخ 96/7/25 ماموراداره پست 
،محل اقامت شــما به شــرح متن ســندوگواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه شــناخته 
نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 18و19 آئین نامه اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود وچنانچه ظرف مــدت ذه روز ازتاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی مورث خوداقــدام ننمایید، 

عملیات اجرایی جریان خواهدیافت .
                                                            مسئول واحداجرائی اسنادرسمی رودهن-          محمدحسین بیکی

شماره پرونده 139604002143000043/2
شماره بایگانی 9600053 شماره ابالغیه 139605101085000117

بدین وســیله فاطمه شــریفی مقــدم وچنگیز انصــاری خالــدی وعلیرضا انصــاری خالدی به 
نشــانی رودهن خیابان چمران پ 98 ابالغ میشــودکه آقای یاسرســبحانی جهت وصول مبلغ 
1200000000 میلیون ریال به استناد چک شماره 0459/539737 مورخ 95/09/30 
علیه مورث شــما )چاوش انصاری خالدی ( اجرائیه صــادر نموده وپرونده اجرائی به کالســه 
9600053 دراین اداره تشــکیل شــده وطبق گزارش مورخ 96/7/25 ماموراداره پست 
،محل اقامت شــما به شــرح متن ســندوگواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه شــناخته 
نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 18و19 آئین نامه اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود وچنانچه ظرف مــدت ذه روز ازتاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی مورث خوداقــدام ننمایید، 

عملیات اجرایی جریان خواهدیافت .
                                                            مسئول واحداجرائی اسنادرسمی رودهن
                                                               محمدحسین بیکی

شماره پرونده 139604002143000043/2
شماره بایگانی 9600053 شماره ابالغیه 139605101085000118

بدین وســیله فاطمه شــریفی مقــدم وچنگیز انصــاری خالــدی وعلیرضا انصــاری خالدی به 
نشــانی رودهن خیابان چمران پ 98 ابالغ میشــودکه آقای یاسرســبحانی جهت وصول مبلغ 
1200000000 میلیون ریال به استناد چک شماره 0459/539737 مورخ 95/09/30 
علیه مورث شــما )چاوش انصاری خالدی ( اجرائیه صــادر نموده وپرونده اجرائی به کالســه 
9600053 دراین اداره تشــکیل شــده وطبق گزارش مورخ 96/7/25 ماموراداره پست 
،محل اقامت شــما به شــرح متن ســندوگواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه شــناخته 
نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 18و19 آئین نامه اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود وچنانچه ظرف مــدت ذه روز ازتاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی مورث خوداقــدام ننمایید، 

عملیات اجرایی جریان خواهدیافت .
                                                            مسئول واحداجرائی اسنادرسمی رودهن
محمدحسین بیکی

شا ه ابادی. ]11.11.17 12:49[ دادنامه 
پرونده کالســه 9609988312300608 شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه 

تصمیم نهای شماره 9609978312301402
 خواهان: خانم افســانه بهرامی فرزند حســین به نشــانی اســتان کرمانشــاه - شهرستان 

کرمانشاه - شهر کرمانشاه - دولت آباد-خ 25 متری شریعتی - پالک 116
 خوانده: آقای هدایت حقانی نوروله فرزند علی محمد به نشانی مجهول المکان

خواسته: طالق به درخواست زوجه
)))رای دادگاه((( در خصوص دادخواســت و اظهارات خانم افســانه بهرامی فرزند حسین 
به طرفیت آقای هدایت حقانــی نوروله فرزند علی محمد به خواســته طالق به لحاظ عســر و 
حرج ناشــی از ترک زندگی مشــترک ؛ این دادگاه توجها به مجمــوع اوراق محتویات پرونده، 
احراز رابطه و علقه زوجیت طرفین بر اســاس تصویر ســند نکاحیه شــماره 19761 دفتر 
ازدواج شماره 45 کرمانشــاه، مثمرثمر واقع نشدن تالش و مســاعی دادگاه در اصالح ذات 

البین ارجاع امر به داوری بنا به تکلیف شــرعی مقرر در آیه شــریفه 35 ســوره مبارکه نسا 
و در اجرای مــواد 27 و 28 قانون حمایت خانــواده مصوب 1394/12/1مجلس شــورای 
اسالمی و عدم توفیق داوران در سازش ، نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ استعالم از 
اداره گذرنامه مبنی بر خروج خوانده از کشــور از طریق مرز هوایی در مورخه 94/7/11و 
مؤدای گواهی گواهــان ، دعوای خواهــان را ثابت و وارد تشــخیص داده و اعــالم می نماید 
هر چند به داللت مــاه 1133 قانون مدنی و قاعــده فقهی »الطالق بیده من اخذ بالســاقی« 
طالق از اختیارات مرد می باشــد لیکن از باب قاعده الضرر و نفی عســر و حرج می بایست از 
قاعده فوق عدول نمود و من باب حکــم ثانوی زن را از بالتکلیفی نجــات داد به همین منظور 
به داللت مطالب مذکور و نظر موافق قاضی محترم مشــاور ضمن صــدور گواهی عدم امکان 
ســازش و با اجازه حاصل از قاعده فقهی »الحاکم ولی الممتنع « و مســتندا بــه تبصره ماده 
1133 و مــواد 1145 و 1146 قانــون مدنــی و مــواد 4 و 20 و 21 و 29 و 31 تــا 33 و37 
قانون حمایت خانواده یادشــده حکم به الــزام زوج به مطلقــه نمودن زوجه خود با شــرایط 
ذیل را صــادر و اعالم می نماید : 1- مهریه زوجه تعداد 50 ســکه طالی تمــام بهارآزادی می 
باشــد که زوج مکلف به پرداخت مهریه مذکور می باشــد. 2- زوج بابت نفقــه معوقه زوجه 
و از تاریــخ 94/7/11لغایت 9606/7/26 بایســتی ماهانه ســیصدهزار تومان به زوجه 
بپردازد و از تاریخ 96/7/26 لغایت زمان اجرای حکم نیز بایســتی ماهانه مبلغ 350 هزار 
تومان به زوجــه بپــردازد . 3- زوج بابت نفقه ایام عده بایســتی مبلغ نهصد هــزار ریال به 
زوجــه بپــردازد. 4- زوج بابت اجــرت المثــل ایــام زوجیــت و از تاریــخ 83/9/6 لغایت 
94/7/11بایســتی مبلغ ســیزده میلیون تومان به زوجــه بپردازد5- جهیزیــه زوجه در 
تصرف خودش می باشــد و در این خصــوص ادعایی نــدارد. 6- زوجیــن دارای یک فرزند 
مشترک بنام باران متولد 88/9/10 می باشــند که حضانت وی تا پایان ســن بلوغ با زوجه 
می باشــد و زوج بابت نفقه وی و از تاریخ 96/5/3 بایســتی ماهانه دویست هزار تومان به 
زوجه بپردازد. در ضمن زوج هر دو هفته به مدت 24 ســاعت و از ساعت 10 روز چهارشنبه 
لغایت ســاعت 10 روز پنج شــنبه حق مالقات با طفل را دارد. محلی تحویــل دادن و تحویل 
گرفتن طفل دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کرمانشاه می باشد . 7- زوجه 
حســب اال قرار باردار نمی باشــد ولی ارائه گواهی عدم بارداری از پزشــک متخصص جهت 
ثبت طالق الزامی اســت. طالق از نوع بائن قضائی و برای نوبت اول اســت . مدت اعتبار این 
حکیم 6 ماه پس از قطعیت آن میباشــد رعایت جهات شرعی و قانونی و شرایط فوق به منظور 
اجرای صیغه طالق بر عهــده دفترخانه مجری صیغه طالق اســت و ســردفتر محترم مربوطه 
در زمان اجرا با رعایت کلیه امور مزبــور به نمایندگی از این دادگاه نســبت به جاری نمودن 
صیغه طالق اقدام خواهد کرد. رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابلی واخواهی در این دادگاه و با انقضاء  مدت مذکور ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدید نظر اســتان کرمانشــاه اســت و پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف 

بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد 
رئیس شعبه هشتم دادگاه خانواده کرمانشاه – فاطمی پارسا 

ریاست محترم شعبه 6 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
احتراما در اجرای قرارداد کارشناســی و صادره  در رابطه با موضوع پرونده کالســه بایگانی 
960314 ابالغی مورد 96/8/2 اینجانب ســعید میرانشاهی کارشناس منتخب در هیئت 
خواهان و با مراجعه به پارکینگ ظفر از یک دســتگاه سواری پژو پارس توقیفی با مشخصات 

زیر بازدید بعمل آوردم  ضمن بررسی های الزم نتیجه به شرح زیر به استحضار می رسد 
 الف مشخصات خودرو 

ســواری پژو پارس و شــماره پالک انتظامی 19-833 ص 21  مدل 1390 به رنگ ســفید 
روغنی دارای موتور شماره 12490138827 و شماره شاسی شماره 108046  

ب : بازدید و ارزیابی قیمت
از ســواری پژو پارس مذکور در محل پارکینگ بازدید به عمــل آورد ضمن این که در بعضی 
قســمت های بدنه  خش خوردگی مالحظه گردیدرکاب سمت راســت رنگ رفتگی داشته  و 
الستیک ها بیش از 30 درصد مستهلک شــده اســت ولی خودرو فعال آماده به کار است با 
توجه  به موارد ذکر شــده فوق ارزش پایه روز خودرو مذکور در بازار فعلی کرمانشــاه مبلغ  

199000000ریال معادل نوزده و میلیون و نهصد هزار تومان تعیین برآورد میگردد
 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه 

 
اگهی حصر وراثت

خانم مــارال رمضان کریمی دارای شناســنامه شــماره0به شــرح دادخواســت به کالســه 
96/1/334از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان مســیح اله رمضانی کریمی به ش.ش 955درتاریخ 96/5/13اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته و ورثــه حین الفوت ان مرحوم منحصر اســت به=پروین حنیفی 
ش.ش0439134749تاریــخ تولد 1325/12/25همســر متوفی2-ســهیال رمضانی 
کریمی ش.ش 0439137284تاریــخ تولــد 1347/12/29)دختر(3-بهرام رمضانی 
کریمــی ش.ش0439136148تاریخ تولــد 1343/12/10)پســر(4-کامبیز رمضانی 
کریمی ش.ش 0439138957تاریخ تولد 1353/6/5)پســر(5-بهنام رمضانی کریمی 
ش.ش0439745561تاریــخ تولــد 1350/6/30)پســر(6-کیوان رمضانــی کریمی 
ش.ش0439766291تاریــخ تولــد 1359/6/14)پســر(7-ولی اهلل رمضانی کریمی 

شش0439951712تاریخ تولد 1366/1/16)پسر(
. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف 

مدت یک ماه جبه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
5486رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شورای حل اختالف رودهن

تاریخ1396/8/8
شماره پرونده912/1/96 گواهی حصر وراثت

خانم ماه منظر عرب به شــماره شناسنامه 19اســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناســنامه ورثه مرحوم رمضان علی عجمی در تاریخ 1396/5/6اقامتــگاه دائمی خود در 

گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
ماه منظر عــرب ش.ش19تاریــخ تولد 1319/9/22صادره از ســبزوار نســبت با متوفی 
)مادر( امنــه جمالی ش.ش263تاریــخ تولــد 1363/10/20 صادره از کاشمرنســبت با 
متوفی )همســر( محمد مهدی عجمی ش.ش 0تاریــخ تولد 1393/9/7 صــادره از تهران 
نسبت با متوفی )پســر( مبینا عجمی ش.ش 0تاریخ تولد 1384/10/16صادره از تهران 
نســبت با متوفی )دختر( به غیر از نامبــردگان وارث دیگر ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت اگهی مــی نماید تا هر کــس اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین اگهی ظرف مدت یــک ماه جبه 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
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شماره ابالغ نامه=9610102910606513
شماره پرونده=9509982910601482

شماره بایگانی/ شعبه=951482 تاریخ تنظیم=96/8/10
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقایان رامین کریم و مهدی اسدی

خواهان زهرا سام خبازی دادخواســتی به طرفیت خوانده ها اقایان محمد علیزاده فومنی و 
مهدی اسدی و رامین کریم و شرکت عمران پردیس به خواســته تقاضای انتقال امتیاز یک 
واحد مسکن مهر واقع در فاز 3پردیس بانضمام هزینه دادرسی مقوم به 3100000ریال 
به الزام خوانده ردیف 1 به پرداخت خســارت ناشــی از تاخیر اجرای تعهد روزانه مبلغ یک 
میلیون تومــان وفــق ماده6بند7قرارداد مــورخ 95/7/7الــی اجرای حکم فعــال به مبلغ 
20100000تومان و هزینه دادرســی مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
کالســه 95099882910601482شــعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس 
ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/19ســاعت11تعیین که حسب دســتور دادگاه 
طبق موضوع مــاده 73قانون ائین دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بــودن خوانده 
ها رامین کریم  و مهدی اســدی و در خوســات خواهــان مراتب یک نوبت در یکــی از جراید 
کثیراالنتشــار اگهی میگردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس –الهه جعفری - 5495

شماره ابالغ نامه=9610102910403929
شماره پرونده =9309982910401987

شماره بایگانی شعبه=932031 تاریخ تنظیم=1396/8/13
اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست ضمائم به اقای سید ولی اله حبیبی فرزند 

خواهان اقای ســید نصراهلل معتضدی با وکالت فرشــته اســدی دادخواســتی به طرفیت 
خواندگان ســید ولی اهلل حبیبی خانم صفیه حبیبی و اقای رامین حبیبی  به خواســته الزام 
به فک رهن و الزام به تنظیم ســند رسمی مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9309982910401987 شــعبه 1دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان پردیس 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ1396/10/6ســاعت 10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع ماده73قانون ائین دادرســی مدنی بــه علت مجهــول المکان بــودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار اگهی میگردد تا تا خوانده 
ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتــر دادگاه عمومی حقوقی شــعبه1دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان پردیس-

اسماعیل شایسته اصل
5599

شماره دادخواست=961010291605578
شماره پرونده=9609982910600834

شماره بایگانی شعبه=960834 تاریخ تنظیم=1396/7/10
خواهان ناهیدالســادات باغی نســب بطرفیت اقایــان مهدی وطنچــی و پیمــان اذرمیان و 
شــرکت عمران پردیس بخواســته تقاضــای انتقال امتیلز یک واحد مســکن مهــر واقع در 
فاز11پردیس بانضمام هزینه دادرســی مقوم بــه 3100000ریال بدوا دســتور موقت 
مبنی بر جلوگیــری از نقل و انتقال و جلوگیری از برداشــت وجه واریزی امتیاز مســکن مهر 
مربوط دادرســی دادخواســتی تقدیم دادگســتری پردیس نمــوده که باتوجه بــه تقاضای 
خواهان مبنی بر مجهــول المکان بودن خوانده هــا اقایان مهدی مطنچــی و پیمان اذرمیان و 
دستور دادگاه مراتب اعالم وقت رســیدگی مورخ 1396/9/22ساعت11صبح یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشــار چاپ تــا خوانده پس از رویت نســبت به حضور در جلســه 
رســیدگی یا معرفی وکیل از ســوی خود اقدام نمیاددر غیر اینصورت جلســه رسیدگی به 

صورت غیابی برگزار خواهدشد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس-الهه جعفری -5500

تاریخ 1396/8/13
شماره پرونده514/1/96 شماره اجراییه121/1/96

محکوم له نام ســعید حمزه لویی نام پدر     شغل ازاد نشانی =خرمدشــت سیاه سنگ بعد از 
دانش 11نبش کوچه ابان پ89

محکوم به=به موجب دادنامه شــماره 638/1/96مورخ1396/6/7حوزه یکم شــورای 
حل اختالف پردیس محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلــغ 135000000ریال بابته اصل 
خواســته به عالوه خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 1396/5/4تا تاریخ 

پرداخت و مبلغ 1790000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی 
مشخصات محکوم علیه 

نام اسد استانه نام پدر   شغل ازاد نشانی محل اقامت =مجهول المکان 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائییه

1-پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد.
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند کــه اجرای حکم به از ان میســر باشــد و در صورت که خــود را قادر به 
اجرای مفاد اجرایییه نداند باید ظرف مدت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد ســریعا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت 
مذکور معلوم شــود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بــوده اید. لیکن برای فرار 
از پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارای خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشــد به مجازات حبس از61روز تا شش ماه 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قســمتی از ماده 34قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی 
از اجرای احکام و قانون ائین دادرســی مدنی مصوب 1379/01/21و هچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10ابــان 1377که ظهر برگ اجرائییه درج گردیده 

است. توجه نموده  و به ان عمل نماید.
محل امضا مدیر دفتر مجتمع               محل امضا قاضی شورا حل اختالف پردیس شیخ الحکمایی
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شماره ابالغ نامه9610102910606348
شماره پرونده9609982910600384 شماره بایگانی شعبه=1396/8/8

محکوم له=بهنام اجدادی و معصومه تاجیک محکوم علیه=قاسم عبادی 
بموجــل درخواســت اجــرای حکــم مربــوط بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربــوط 

9609972910600878حکم به الزام خوانده به فک 
پالک پالک تویوتا کروال به شــماره انتظامی 263ص48ایران99 بــه همراه پرداخت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت مبلغ 20000000وخسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 96/4/18تا زمان اجرای حکم وپرداخت نیم عشر دولتی 
عبدی-محل امضا رئیس و مهر دادگاه =

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه=
1-ظــرف ده روز مفــاد ان را بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده34 قانــون اجرای احــکام مدنی 
(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3-مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا 
محکوم به از ان میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد بهدهمرا مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضایی ارائه نمایدواال به ذر خواست حکم له بازداشت میشود 
.)مواد 8و3نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(4-خودداری محوم علیــه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنــی وماده 20ق.م.ا و مــاده 16قانون نحــوه اجرایی محکومیت 
مالــی 1394(5-انتقال مال به دیگــری به هر نحو باانگیــزه فرار از ادای دیــن به نحوی که 
باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاد هر دو مجازات میشــود.)ماده21قانون نحوه اجرایی 
محکومیت ماالی1394(6-چنان چه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود ازادی 
محکوم علیــه از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 

محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
5513

شماره ابالغ نامه=9610102910606347
شماره پرونده=9609982910600386

شماره بایگانی شعبه=1396/8/8 محکوم له=معصومه تاجیک
محکوم علیه=احمد ویسی 

بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربــوط بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربــوط 

9609972910600876حکــم به  الــزام خوانده به فــک حکم به الــزام خوانده به فک 
پالک دووسیلو به شــماره انتظامی 695ص51ایران99به همراه پرداخت هزینه دادرسی 
طبق تعرفه به حق خواهــان و پرداخت مبلــغ 30000000ریال و خســارت تاخیر تادیه از 
تاریــخ 96/4/18تا زمان اجــرای حکم به همــراه پرداخت پرداخت هزینه دادرســی طبق 
تعرفه در حق خواهان و پرداخت مبلغ 30000000ریال خســارت و تاخیــر تادیه از تاریخ 

96/4/18تا زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی 
1-ظــرف ده روز مفــاد ان را بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده34 قانــون اجرای احــکام مدنی 
(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3-مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا 
محکوم به از ان میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد بهدهمرا مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضایی ارائه نمایدواال به ذر خواست حکم له بازداشت میشود 
.)مواد 8و3نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنــی وماده 20ق.م.ا و مــاده 16قانون نحــوه اجرایی محکومیت 
مالــی 1394(5-انتقال مال به دیگــری به هر نحو باانگیــزه فرار از ادای دیــن به نحوی که 
باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاد هر دو مجازات میشــود.)ماده21قانون نحوه اجرایی 
محکومیت ماالی1394(6-چنان چه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود ازادی 
محکوم علیــه از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 

محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
5514

آگهی دادگاه
خواهان محمدرضا شعبانی به طرفیت خوانده مهدی رضایی به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609982601600509 حوزه شماره 7 شورای 
حل اختالف شهرســتان زنجان ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/02 ســاعت 9:00 
تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده تقی بیات فر و درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبیر شعبه 7 شورای حل اختالف – حقیقی

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ســمانه صلواتی فرزند علی به شــرح دادخواســت تقدیمی 
ثبت شــده به کالســه 9609982601001145 از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان امیرحســین امامی بشناســنامه شــماره 
4400146588 در تاریخ جمعه 19 خرداد 1396 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1 – ســمانه صلواتی فرزند علی به شــماره شناســنامه : 4270359722 – 1369 نسبت با 

متوفی : زوجه
2 – زهرا خلفی فرزند ولی اله به شماره شناسنامه : 131 – 1344 نسبت با متوفی : مادر 

3 – یداله امامی فرزند عبداله به شماره شناسنامه : 10222 – 1334 نسبت با متوفی : پدر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی شورای حل اختالف شهرستان زنجان – امالکی

رای  دادگاه 
خواهان : زهرا شــعبانی فرزند نوراحمد به نشــانی – ربــاط کریم – خ طالقانی – اندیشــه 4 پ 
27 خوانده : نجیب حیدری فرزند علی محمد به نشــانی مجهول المکان   خواســته : اســترداد 
جهیزیه طبق لیســت مقوم بــه 10/000/000 ریــال و هزینه دادرســی گردشــکار : بنا به 
مراتب شورا ختم رســیدگی را اعالم به شرح ذیل انشــا رای می نماید رای شورا : در خصوص 
دعوی زهرا شــعبانی فرزند نور احمد به طرفیت نجیب حیدری به خواسته تقاضای استرداد 
جهیزیه طبق لیست مقوم به 10 مییلیون ریال و هزینه دادرســی توجها به شرح دادخواست 
تقدیمی لیست ســیاهه عادی پیوســت و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به شهادت 
شــهود اســتناد نموده که بر صحت ادعای خواهان  گواهی نموده اند و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق انتشار اگهی روزناه های کثیر االتنتشار در جلسه شورا حاضر نگردیده و 
الیحه ای ارسال نداشته لهاذا شورا دعوی خواهان را به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه 
عادی پیوست و مبلغ 59/750 تومان از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم 
میدارد رای صادره غیابی تلقی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا 

و پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محکم دادگستری رباط کریم میباشد 
معاون قضایی شعبه 5 شورای حل اختالف رباط کریم                     م. الف : 1707

ابالغ
محکوم له : شــرکت شــهرک های صنعتی تهران   محکوم علیه : 1-زیبا لیالزی 2- غالمحسین 
درخشــانی  پیرو اگهــی هــای منتشــره در جراید بدینوســیله بموجــب درخواســت اجرای 
بــه شــماره 9610092290401129 و شــماره دادنامــه مربوطــه  حکــم مربوطــه 
9609972290400327 محکوم علیهم محکوم هســتند به فک رهن از پالک مورد دعوی 
سپس محکومیت خانم زیبا لیالزی به حضور در دفتر خانه اســناد رسمی و انتقال یک دانگ از 
6 دانگ ) هزار متر از 6 هزار متر ( پلالک ذکر شده به نام محکوم له و محکومیت محکوم علیهم 
به پرداخت مبلغ 67/500/000 ریال بابت خسارت قراردای بابت اصل خواسته و پرداخت 

مبلغ 8/074/500 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی 
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم – ابوالحسن هادیلو        م. الف : 1708

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/09/20

برابــر رای شــماره 139560301057005769 تاریخ 1396/05/31 صــادره از هیات 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ،امالک و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 تصرفات مالکانه آقــای ابوالفضل طاهری   
فرزند غالمرضا بصورت  ششــدانگ یک قطعه زمین  با بنای احداثی به مســاحت 90/04متر 
مربع قسمتی از  پالک 1034 فرعی از12- اصلی محرز  گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت -/500 متر مربع به شماره 1034 فرعی از 12- اصلی 
ذیل ثبت 14870 صفحه 261  دفتر 83  بنام عزیز اله بیکدلی  ثبت و ســند صادر و تســلیم 
شده ونام برده در جلسه هیات  حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور 
و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن مصوب 1391/04/25 نسبت به صدور سند مالکیت به نام 
متصرف فوق الذکر اقدام شــود. لذا بدینوســیله مفاد رای صادره به نام برده و نیز اشخاص 
ذینفع جهت اطــالع آگهی می گردد ک چنانچه مفــاد رای صادره اعتــراض دارند اعتراض خود 
را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی به اداره ثبت اســناد و امالک شهریار تسلیم 
و رســید دریافت دارند و در صــورت عدم اعتراض ظــرف مهلت مقرر ،این اداره نســبت به 
صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهدنمود. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهدبود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی 

تاریخ چاپ نوبت اول :  96/08/21              تاریخ چاپ نوبت دوم: 96/09/06
م.الف:28852



ابوالفضل پیمان خواه- ســمنان: مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان ســمنان از عضویت بیش از 100 نابینا در 

کتابخانه های عمومی این استان خبر داد . 
نورعلی غالمحسین نیا سماکوش همزمان با اولین روز از 
هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: بخش تخصصی ویژه 

نابینایان و روشندالن در کتابخانه عمومی مرکزی سمنان 
ایجاد می شود. 

وی با اشــاره به اینکــه بهره مندی نابینایــان و معلوالن 
از خدمات ایــن اداره کل و دیگر دســتگاه های فرهنگی 
نیازمند مقدماتی اســت افزود: مناسب سازی فضا، تنوع 

کتب ویژه نابینایان، تامین ایاب و ذهــاب نابینایان و...از 
مواردی است که خدمات دهی به این قشر را با مشکالتی 
روبرو می کنــد از ایــن رو اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان سمنان به دنبال ایجاد این مقدمات است تا پس از 

آن کتابخانه تخصصی نابینایان را نیز راه اندازی کند. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ســمنان با اشاره 
به برخی پروژه های افتتاحی ایــن اداره کل از برنامه ریزی 
برای افتتاح چهار باب کتابخانه عمومی در این استان خبر 

داد. 
وی با بیان اینکه ایجاد کتابخانه های عمومی در اســتان 
با اولویت مناطق محــروم و کمتر توســعه یافته در حال 
پیگیری اســت افزود: راه اندازی کتابخانه های عمومی در 
روســتاهای پرجمعیت یکی از برنامه های اولویت دار این 

اداره کل در سال جاری است. 
غالمحسین نیا سماکوش از برگزاری نمایشگاه های کتاب 
به عنوان یکی از برنامه های محوری این اداره کل در طول 
سال نام برد و افزود: در سال جاری 315نمایشگاه از سوی 
این اداره کل برگزار شده که نســبت به سال قبل رشدی 

21درصدی داشته است. 
وی از رونمایی چندین کتــاب در هفته کتابخوانی در این 
استان خبر داد و خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات نقد و 
بررسی کتاب، تجلیل از کتابداران استان، تقدیر از فعاالن 
برتر حوزه کتاب و کتابخوانی، برنامه ریزی برای برگزاری 
همایش بزرگ مولفین و خادمان کتاب استان، جشنواره 
سلفی من،کتاب و زندگی، مسابقات فرهنگی و هنری و...

از برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی است که از امروز 20 
آبان تا 26 این ماه در سراسر استان برگزار می شود. 

9 خرب
مرکز محیط زیست و توسعه پایدار 

شهرداری تهران اعالم کرد:

آمادگی منطقه 22 شهرداری 
تهران جهت اجرای طرحهای 

محیط زیستی در سطح منطقه

   شامره 2077   
   یکشنبه 

   21 آبــان 1396
   سال ششم

 منطقه 22 شــهرداری تهران آمادگی خود را جهت اجرای طرحهای متنوع محیط زیستی برای اولین 

بار در سطح شهر تهران اعالم کرد.

منطقه 22 شــهرداری تهران آمادگی خــود را جهت اجرای 
طرحهای متنوع محیط زیستی برای اولین بار در سطح شهر 

تهران اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه 
پایدار شهرداری تهران، دکتر صدرالدین علیپور رئیس این مرکز 
در نشست صمیمانه ای که با حضور شهردار منطقه 22، رئیس 
اداره محیط زیست منطقه و معاونین و مدیران مرکز مدیریت 
محیط زیست برگزار شد، پیشــنهاد اجرای طرحهای محیط 
زیستی به صورت پایلوت با توجه به پتانسیل موجود در منطقه 

را ارائه داد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش مطالبه محیط زیستی شهروندان 
تهران، گفت: باید از شــعار دادن در این حوزه پرهیز نمود و فرا 

بخشی به موضوع محیط زیست نگاه کرد. 
علیپور با اشاره به نقاط قوت و ضعف اقدامات و فعالیتهای محیط 
زیستی انجام شده در سطح منطقه در دوران گذشته،گفت: این 
منطقه پتانسیل خوبی جهت اجرای طرحهای محیط زیستی 
دارد و بدون تردید اجرای این گونه طرح ها و جلب مشارکت مردم 
در آن ها می تواند نقش بسزایی در ارتقاء سطح آموزش و فرهنگ 

محیط زیستی شهروندان داشته باشد.
در ادامه دکتر نوذرپور شــهردار منطقه 22 ضمن استقبال از 
پیشنهاد فوق خاطر نشان کرد: این منطقه آماده هرگونه همکاری 
جهت اجرای طرحهای محیط زیســتی به صورت پایلوت در 
سطح منطقه را دارد و از تمامی ظرفیتهای موجود جهت پبشبرد 

اهداف محیط زیستی استفاده خواهد کرد .
الزم به ذکر است مقرر شد کمیته ای به منظوراجرای طرحها 
و پروژ های محیط زیستی و جلب مشــارکت سرمایه گذاران 
بخش خصوصی، متشکل از رئیس مرکز مدیریت محیط زیست، 
نماینده همه معاونتها و سازمانهای موثر در حوزه محیط زیست 
به ویژه حمل و نقل ترافیک، فنی عمرانی، معماری شهرسازی 
تشکیل شود، همچنین کمیته متناظر آن در منطقه 22 و سایر 
مناطق تشکیل و در خصوص اجرای پروژ ه های محیط زیست 
به منظور تحقق اهداف و برنامه های اکوسیتی در شهر تهران 

اقدامات عملیاتی، طرح ریزی و اجرا شود

تالش برای ایجاد تسهیالت 
بانکی بیشــتر در کشور عراق

توقیف خودروی 2.5 میلیاردی 
قاچاق در شهرستان قدس

مهندســی ترافیک محور مهران 
به ایالم از ســوی پلیس

تســهیالت اعطایی بانک رفاه به 
بخــش های مختلف اقتصادی

مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار امیدواری کرد، 
توســعه روابط اقتصادی ایران و عراق به تسهیل 
هر چه بیشــتر خدمات بانکی بین دو کشــور به 
ویژه خدمات قابل ارائه بــه زائران عتبات عالیات 
بیانجامد.دکتر محمد رضا حسین زاده در گفت 
و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با اشــاره به 
اقدامات انجام شــده برای زائران اربعین از سوی 
این بانک، افزود: با توجه به این که در حال حاضر 
امکان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک های 
ایرانی در کشور عراق وجود ندارد، بانک ملی ایران 
تالش کرد در اربعین امســال حداکثر امکانات 

بانکی را تا لب مرز برای زائران فراهم کند.

فرمانده انتظامی شهرســتان قــدس از توقیف 
خــودروی 2٫5 میلیــارد ریالی قاچــاق در این 
شهرســتان خبر داد.به گزارش خبرنگار افکار، 
شــاهپور فالحی اظهار کرد: در راستای پوشش 
انتظامی اماکن و معابر اصلی شهرستان، مأموران 
پلیس راهور حین گشــت زنی به یک دســتگاه 
خودروی شــورلت کامارا کــه دارای پالک گذر 
موقت بود، مظنون شــدند و نســبت به بررسی 
مدارک خودرو اقدام کردند کــه پالک خودرو و 
کارت شناسایی آن جعلی بوده و این خودرو فاقد 
هرگونه مدارک قانونی برای تردد در داخل کشور 

است؛ از این رو خودرو به پارکینگ منتقل شد .

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: پلیس ترافیک 
در محور مهران به ایالم را مهندســی و معماری 
کرده است.ســردار “محمد شــرفی” در نشست 
سردار مومنی جانشــین فرمانده نیروی انتظامی 
با مسؤوالن استان ایالم اظهار داشت: طبق تدابیر 
اندیشیده شــده چند رویکرد مهم در دستور کار 
پلیس پیشــگیری ناجا قرار گرفت.رئیس پلیس 
پیشگیری ناجا گفت: رویکرد نخست این پلیس 
اســتفاده از کمترین محدودیت های  ترافیکی در 
مسیر تردد زوار به ویژه در استان ایالم بود، در سال  
گذشته و حتی سال های قبل به این موضوع تا به 

این اندازه توجه نشده بود.

بانک رفاه در 7 ماهه نخســت ســال جاری، در 
بخش های آب و کشــاورزی، صنعــت و معدن، 
مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه 
بالغ بر 182.305 میلیارد ریال تســهیالت اعطا 
کرد. به گــزارش روابط عمومی بانــک رفاه؛ در 
7 ماهه نخست ســال جاری، تعداد 2.375 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال 
زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ 
277 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد 
خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از ســوی بانک رفاه پرداخت 

شده است.

نابینایان سمنانی صاحب کتابخانه  
تخصصی می شوند

همزمان با اولین روز هفته کتابخوانی اعالم شد:

مدیرکل 
کتابخانه های 

عمومی استان 
سمنان از 

عضویت 
بیش از 100 

نابینا در 
کتابخانه های 
عمومی این 
استان خبر 

داد

حبيب  عليه  سفيدي  غنچه  بهروز  آقاي  له  ج  شماره930225  اجراييه  موجب  به  مزايده   آگهي 
مطالبات  بابت  14/289/995ريال  مبلغ  پرداخت  به  عليه  محكوم  محكوميت  بر  مبني  معقولي 
محكوم له و مبلغ1/000/000ريال بابت نيم عشر دولتي نظر به اينكه محكوم عليه اقدامي در 
جهت پرداخت محكوم به و نيم عشر اجرايي ننموده لذا يكدستگاه كمپرسور 200 ليتري قرمز 
رنگ كاركرده و سالم به ارزش12/000/000ريال و يكدستگاه بتونير كاركرده سالم100 ليتري 
ابالغ  نظريه كارشناسي  و  ارزيابي گرديده  و توسط كارشناس  به مبلغ4/000/000ريال توقيف 
اموال مذكور در مورخه96/9/14 در ساعت10  لذا  اعتراضي واصل نشده  قانوني  و در فرجه 
صبح از طريق مزايده در آدرس تهران شهر زيبا جنب كانون اصالح و تربيت دفتر شعبه 206 
دادگاه عمومي تهران به فروش خواهد رسيد مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد برنده مزايده مي بايد كل بهاي اموال مورد 

مزايده را در روز مزايده توديع نمايد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   206 شعبه  دفتر         110/107229  
شهرستان  حقوقى  عمومى  دادگاه   1 شعبه   9309982910402097 كالسه  پرونده  دادنامه 
پرديس تصميم نهايي  خواهان ها: ميترا نصيرپور فرزند صحنعلي و مجيد داوري فرزند غالمرضا 
با وكالت حميده زرافشان فر فرزند علي  خواندگان: محمد رضايي و حميدرضا مهدوي و  عبداله 
مورد  (تحويل  مبيع  ها: تسليم  المكان خواسته  نشانى مجهول  به  احمد رضايي همگي  و  غريبي 
خواهانهاي  دادخواست  درخصوص  دادگاه   راى  مالي  مالكيت  اثبات  و  غيرمنقول  مالي  معامله) 
محمد  و  رضايي  احمد  طرفيت  به  زرافشان  حميده  وكالت  با  داوري  مجيد  و  پور  نصير  ميترا 
اثبات مالكيت و تحويل و تسليم مبيع  رضايي و عبداله قريبي و حميدرضا مهدوي به خواسته 
خود  خواسته  به  را  رسمي  تنظيم سند  خواندگان  الزام  رسيدگي  اول  جلسه  در  كه  غيرمنقول 
اضافه نموده اند بدين توضيح  كه وكيل خواهانها مدعي مي باشد بموجب مبايعه نامه عادي در 
تاريخ76/7/24 يك قطعه زمين بمساحت500 مترمربع از اراضي واقع در ده بومهن كوچه طاليي 
قطعه اول تفكيكي از پالك ثبتي 98 فرعي از 8 اصلي كوچه شهيد اقتداري كوچه شهيد رضايي 
بيع پالك15و 19 را از خوانده رديف اول (آقاي احمد رضايي) خريداري مي نمايد ثمن معامله 
نظر به رسمي بودن  لذا  امتناع نموده است  از تحويل و تسليم مبيع  ليكن خوانده  را پرداخت 
معامله صدور حكم به شرط خواسته را مورد استدعاست علي ايحال دادگاه باتوجه به دادخواست 
كه  هاي  قولنامه  فقره  چهار  مصدق  رونوششت  جمله  از  ابرازي  مستندات  و  خواهان  تقديمي 
حكايت دارند از استعمال يك قطعه زمين به مساحت500 مترمربع از طرف آقاي عبداله قريبي 
(خوانده رديف سوم) به آقاي حميدرضا مهدوي(خوانده رديف چهارم) قولنامه مورخ71/6/29 
و انتقال قطعه زمين مذكور از سوي آقاي حميدرضا مهدوي خوانده رديف چهارم به آقاي محمد 
رضايي خوانده رديف دوم 71/6/29 انتقال اين ملك را از آقاي محمد رضايي خوانده رديف اول 
75/2/20 و بالخره انتقال ملك متنازع فيه را از سوي آقاي احمد رضايي به خواهانها قولنامه 
مورخ76/3/24 و همچنين با توجه به اينكه كارشناس انتخابي حدود اربعه ملك متنازع فيه را با 
وضع موجود مطابقت دانسته دعواي خواهانها را وارد دانسته و مستند مواد 219-183-10-

367 قانون مدني و مواد 198-519 قانون آئين دادرسي مدني حكم به الزام خوانده رديف 
سوم آقاي عبداله قريبي را به تنظيم سند رسمي يك قطعه زمين به مساحت500 مترمربع از 
پالك98 فرعي از 8 اصلي را به عنوان بخشي از خواسته و الزام خوانده رديف اول آقاي احمد 
رضايي را به تحويل و تسليم مورد معامله به شرح فوق را صادر به عنوان بخشي از اصل خواسته 
الوكاله وكيل در حق خواهانها صادر و  و مبلغ2760000ريال به عنوان هزينه دادرسي و حق 
تنظيم سند  به  الزام  خواسته  به  را  خواندگان  طرفيت ساير  به  خواهانها  دعوي  دارد  مي  اعالم 
رسمي و تحويل مبيع را به علت اينكه به خواندگان توجهي ندارد مستند به ماده 89 قانون آئين 
از ايشان صادر و در خصصو  به ماده 84 قانون آئين دادرسي قرار رد دعوا  دادرسي مستند 
اينكه دعواي مذكور  از  اثبات مالكيت پس  بر  ديگر ادعاي خواهانها به طرفيت خواندگان مبني 
جنبه توافقي ندارد مستند ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعواي ايشان 

را صادر و اعالم مي دارد. 
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ به خواندگان رديف اول و سوم قابل واخواهى در 
اين دادگاه و سپس ظرف مدت مذكور قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110/106739                          دادرس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان پرديس  

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   124 شعبه   9409980242100449 كالسه  پرونده  دادنامه   
آقاي علي  نهايي شماره 9409970242100960  خواهان:  تهران تصميم  باهنر  قضايى شهيد 
اكبر ناظري فرد فرزند محمد خوانده: نرگس سقائي فرزند اصغر به نشانى مجهول المكان خواسته 
ها: مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه وجه چك گردشكار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و 
ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
مى  راى  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسيدگي  محتويات  به  باتوجه  و 
نمايد.    راى دادگاه  در اين پرونده خواهان آقاي علي اكبر ناظري فرد دادخواستي به خواسته 
صدور حكم به پرداخت مبلغ وجه سه فقره چك به شماره هاي526067/409 مورخ 93/4/1 
به  ايران  صادرات  بانك   93/6/1 مورخ   526051/409 و   93/5/1 مورخ   526068/409 و 
انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل به طرفيت خوانده نرگس سقائي 
تقديم داشته است بدين شرح كه خواهان به استناد تصوير مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت 
مدعي است وجه چك مذكور را از خوانده طلبكار مي باشد و خوانده از پرداخت امتناع مي نمايد از 
آنجائيكه وجود سند تجاري در يد دارنده سند اماره بر وجود دين بر ذمه خوانده صادركننده مي 
باشد و خوانده با وصف ابالغ قانوني اخطاريه ا زطريق نشرآگهي حضور نيافته و اليحه اي هم تقديم 
نداشته است ادعاي خواهان را محرز و مسلم تشخيص و با پذيرش خواسته خواهان مستندا به 
مواد249-310-311-312 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون آئين دادرسي 
مدني خوانده نرگس سقائي را به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه ميليون ريال وجه چك فوق الذكر 
به انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد هريك از 
چكها لغايت يوم االداء وفق شاخص اعالمي بانك مركزي در حق خواهان محكوم مي نمايد.   راي 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز 

قابل تجديدنظرخواهى است. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه   124 شعبه  رئيس                            110/106652  

عدالت  قضايي  مجتمع  شعبه103  از  صادره   960220 اجراييه  موجب  به  مزايده   آگهي 
تهران له فريبرز پاك ضمير عليه شهريار نباتي فرزند رستم علي محكوم عليه به پرداخت 
هاي  وهزينه  به  محكوم  عنوان  به  ريال   234 و  هزار   109 و  ميليون   592 و  ميليارد   2
كارشناسي پرداخته شده توسط محكوم له و مبلغ156 ميليون و 355 هزار و 461 ريال 
به عنوان نيم عشر محكوم مي باشد به همين منظور سه دانگ يك باب مغازه در همكف 
فيض  باغ  راه  سه  روبروي  اصفهاني  اشرفي  آدرس  به  بيروني  دو  شماره  هامون  مجتمع 
ملك  رسد  مي  فروش  به  مزايده  طريق  از  الي  شيريني  پالك219  هامون  تجاري  مجتمع 
مذكور يكباب مغازه قنادي داير به انضمام انباري در زيرزمين و يك دفتر كار در همكف 
مي باشد طول بر مغازه 8 متر و عمق آن 50/17 متر است كه مساحت آن در همكف141 
مترمربع مي باشد زيرزمين يك انباري به صورت كارگاه شيريني پزي و راه دسترسي آن 
فاقد  مذكور  ملك  است  ذكر  شايان  باشد  مي  مترمربع  آن67  مساحت  و  مغازه همكف  از 
تعاوني  شركت  از  گرفته  صورت  استعالمات  آن   مالكيت  مستند  و  بوده  تفكيكي  سند 
ارزيابي  در  موثر  جهات  جميع  و  موجود  وضع  به  باتوجه  باشد  مي  ايران  مخابرات  مسكن 
پانصد  و  ميليارد  (دو  الذكر 2/500/000/000تومان  فوق  ملك  ملك ششدانگ  ارزش 
ميليون تومان) برآورد شده است كه سه دانگ آن طبق مقررات از طريق مزايده حضوري 
در تاريخ96/9/11 ساعت12 در محل اجراي احكام شعبه 103 واقع در مجتمع قضايي 
عدالت به باالترين قيمت پيشنهاد شده فروخته خواهد شد خريدار بايد ده درصد مبلغ 
پيشنهادي را نقدا و في المجلس به صندوق دادگستري توديع و الباقي را ظرف مدت يك 
ماه بپردازد در غيراينصورت ده درصد پرداختي پس از كسر هزينه ها به نفع دولت ضبظ 

و مزايده تجديد مي گردد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   103 شعبه  دفتر        110/107232  

مزايده خودرو سواري پژو تيپ پارس به شماره شهرباني748ن 31 ايران33 مدل1384 
به موجب اجراييه صادره از شعبه 102 دادگاه عمومي حقوقي تهران له آقاي مهران لساني 
شمالي به طرفيت محكوم عليه آقاي عباس محمدي طامه فرزند مرتضي محكوم به پرداخت 
مبلغ175/256/778 ريال بابت محكوم به (اصل خواسته به همراه خسارت تاخير تاديه و 
خسارت دادرسي) در حق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ8/762/838ريال بابت نيم عشر 
دولتي از طرف محكوم عليه به همين منظور جهت ارزيابي و فروش موضوع امر به كارشناسي 
ارزيابي گرديده است و 1-مشخصات  و  به شرح ذيل توصيف  و  ارجاع  رسمي دادگستري 
اتومبيل: برابر اسناد شماره گذاري نوع سواري سيستم پژو و تيپ پارس شماره شهرباني 
موتور 13484086988  متاليك شماره  خاكستري  رنگ  ايران33 مدل 1384  748ن31 
شماره شاسي 19316583- 2-وضعيت اتومبيل در هنگام بازديد دورتادور خودرو مزبور 
شامل گلگيرهاي عقب و دو طرف دربهاي عقب و جلو و سپري هاي جلو عقب درب صندوق 
نياز به مرمت و بازسازي داشت و الستيك هاي جلو و عقب مستهلك بود3- ارزيابي و قيمت 
گذاري باتوجه به نوع سيستم و مدل خودرو و شرايط كلي هنگام بازديد خودرو و موصوف 
مورخ  در  گرديده  قيمت  ارزيابي  تومان  هزار  پانصد  و  ميليون  نه  مبلغ  به  امروز  بازار  در 
96/9/14 ساعت12 الي13 در اجراي احكام شعبه 102 دادگاه عمومي حقوقي تهران واقع 
در تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 طبقه همكف از طريق مزايده حضوري به شخصي كه 
باالترين مبلغ را پيشنهاد دهد فروخته شود خريدار مي بايست در روز مزايده ده درصد 
الباقي را ظرف يك ماه حساب سپرده دادگستري  المجلس را  مبلغ پيشنهادي را نقدًا في 
واريز نمايد در غير اينصورت ده درصد پرداختي پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد و متقاضيان ميتوانند ظرف مهلت 5 روز قبل از موعد 

مزايده از خودرو و مذكور بازديد به عمل آمدند. 
تهران  عدالت  قضايي  مجتمع   102 شعبه  احكام  اجراي  دادورز        110/107214  

از  صادره  شماره9510420202330016  اجراييه  موجب  به  اموال  مزايده  آگهي   
آقاي  عليه  محكوم   960014 بايگاني  شماره  به  تهران  يك  خانواده  دادگاه  شعبه253 
تعداد 314  به  پرداخت مهريه  به  گاهي فرزند حسن محكوم است  ايل  حميدرضا قاسمي 
عدد سكه بهار آزادي مقوم به مبلغ3/177/680/000ريال و تعداد شاخه گل رز مقوم به 
مبلغ100/000/000ريال بابت مهريه در حق محكوم له خانم كتايون مستقيمي فرزند علي 
و مبلغ1/450/000تومان بابت نيم عشر دولتي به اندازه قيمت كارشناسي شده خودرو 
له  محكوم  به  محكوم  وصول  راستاي  در  كه  آگهي  نشر  هزينه  بابت  مبلغ50000تومان  و 
خودروسواري پژو تيپ tu3 به شماره پالك ايران77-727ب98 را به موجب نامه شماره 
9510110203001462 به تاريخ 95/8/9 صادره شعبه اول اجراي احكام دادگاه خانواده 
يك تهران و به موجب نامه 88274-30 مورخ 95/8/1 ستاد ترخيص پليس راهور بنام 
را توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري  ايل گاهي فرزند حسن  حميدرضا قاسمي 
شماره  با  روغني  سفيد  رنگ  مدل1394  پژو  سواري  خودرو  گرديد  ارزيابي  شرح  بدين 
موتور165800281188 مي باشد وضعيت خودرو اتاق سالم تودوزي سالم جلو داشبورد 
سالم ضبط صوت دارد الستيكها در حد 60درصد بدنه سمت راست سالم چراغهاي عقب جلو 
و سپر جلو عقب سالم زاپاس بعلت محل پارك خودرو رويت نشد و به علت وضعيت باطري 
تومان 29/000/000تومان  ميليون  نه  و  بيست  معادل  اتومبيل  اين  خودرو روشن نشد 
برآورد ميگردد و مقرر گرديد خودرو مذكور در تاريخ96/9/11 ساعت 10 الي10:30 با 
حضور نماينده دادستان دادسراي منطقه14 به نشاني اتوبان آهنگ خ نبردجنوبي جنب آتش 
نشاني مجتمع قضايي خانواده يك طبقه همكف اتاق مزايده از طريق مزايده به فروش مي 
رسد مزايده از قيمت كارشناسي شده شروع و به كسي كه باالترين پيشنهاد را اعالم نمايد 
فروخته خواهد شد ده درصد بهاي مزايده في المجلس در روز زمايده از خريدار اخذ ميگردد 
و خريدار مكلف است الباقي وجه مزايده را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب 
سپرده دادگستري واريز نمايد در غيراينصورت ده درصد اخذ شده به نفع دولت ضبط و 
مزايده تجديد مي گردد كسانيكه تمايل به بازديد از ملك مورد مزايده را دارند ميتوانند 
حداكثر تا 5 روز قبل از تاريخ مزايده در اين اجراي احكام حاضر تا مراتب بازديد فراهم 

گردد هزينه هاي نقل و انتقال مي بايست طبق مقررات پرداخت گردد. 
تهران  يك  خانواده  قضايي  مجتمع  احكم  اجراي  دادورز       110/107226  

 آگهي مزايده پالك ثبتي5769 اصلي واقع در بخش9 ثبتي موضوع پرونده اجرايي كالسه 
96022/15ج درخصوص پرونده اجرايي به كالسه صدرالذكر موضوع دستور فروش ملك 
مشاع صادره از اين شعبه له محكوم لها: 1-آقاي بهزاد دوستي و خانم مريم عباسي عليه 
خوانده خانم خديجه كبيري كه پالك ثبتي موضوع دستور فروش بشماره5769 اصلي واقع 
در بخش9 ثبتي تهران توسط كارشناس منتخب به مبلغ 1/680/000/000ريال و به شرح 
آتي ارزيابي گرديده محل وقوع ملك و توصيف اجمالي و كاربري آن تهران خيابان ري كوچه 
استعالم  طبق  ثبتي  1-وضعيت   – پالك3  عرب  مهدي  كوچه  زاده  عرب  كوچه  يوسف آبادي 
ثبتي   9 (بخش  تهران  مولوي  امالك  و  اسناد  ثبت   1395/11/13 مورخ  شماره30366 
تهران): ششدانگ يك باب خانه بشماره 5769 اصلي واقع در بخش9 ثبتي تهران از طرف 
آقاي مشهدي حسين جزء كبيري تقاضاي ثبت شده است تحديد حدود آن نيز به عمل آمده 
است و به موجب دادنامه شماره504 – 1029/4 شعبه سوم دادگاه بخش تهران متقاضي 
فوق الذكر فوت نموده و وراث وي محمدتقي و خديجه جزء كبيري مي باشند اقاي محمد تقي 
عمومي  دادگاه  دادنامه شماره6891- 1363/1/29 شعبه 41  موجب  به  نيز  كبيري  جزء 
تهران فوت نموده و وراث سهام خويش را كه 4 دانگ مشاع از ششدانگ بوده طبق سند 
قطعي شماره157611- 1368/9/29 دفترخانه30 تهران به خانم زهرا حاجي ميرزاحسن 
يك  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  به  نسبت  مالكيت  سند  و  است  نموده  منتقل  شيرازي 
قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 131/18 مترمربع ذيل ثبت87085صفحه 17 
دفتر145 امالك بنام زهرا حاجي ميرزاحسن شيرازي صادر و تسليم شده است و نامبرده 
به شماره5108- 1389/6/4 صادر شده  افراز  نموده است كه راي عدم  افراز  تقاضاي 
است و طبق گواهي بايگاني و دبيرخانه اين مزايده ششدانگ عرصه و اعيان ملك مذكور 
برابر با مبلغ1/680/000/000رايل معادل يكصد و شصت و هشت ميليون تومان و به 
تبعيت از ارزيابي انجام شده ارزش پايه مزايده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملك موصوف 
برابر با مبلغ560/000/000ريال معادل پنجاه و شش ميليون تومان تعيين و اعالم ميگردد 
لذا مقرر است ششدانگ پالك موصوف در روز شنبه مورخ 96/9/13 از ساعت 10 الى 
10/30 در واحد مزايده  مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران واقع در خ سپهبد قرني خيابان 
سميه  مجتمع شهيد بهشتي  از طريق مزايده بفروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسى 
شروع و كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از خريدار اخذ و الباقى مى بايستى حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ 
برگزارى مزايده بحساب 2171299008005 بانك ملي شعبه  وزارت  دادگسترى واريز و 
قبض آن را تسليم اجراى احكام نمايد در غير اينصورت 10 درصد دريافتى بنفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم 
اعتراض بمزايده و تاييد مزايده توسط مقام قضايى اموال فوق الذكر بخريدار تحويل خواهد 
شد  كسانيكه تمايل به بازديد از مال دارند مى توانند 5 روز قبل از مزايده با اجرا هماهنگ 
تا ترتيب بازديد آنها فراهم گردد ضمنا اين اجرا هيچ تكليفي به تسليم ملك موضوع مزايده 

به خريدار نخواهد داشت. 
تهران  بهشتى  شهيد  مجتمع   15 شعبه  دادورز       110/107212  

به شماره9409972160400137  دادنامه   موجب  به  اول)  (نوبت  خودرو  مزايده  آگهي 
كالسه  اجرايي  پرونده  و  تهران  حقوقي  دادگاه   39 شعبه  از  صادره   94/2/21 مورخ 
940214/39/94/ج با موضوع مطالبه وجه له اكبر كبريايي ثابت و عليهما محمد اوجاق امير 
كيوان اوجاق كه خودرو پاترول دو درب به شماره انتظامي 348و 23 ايران88 بشماره موتور 
Z24040814Z شاسي PNK15Z108915 توقيف و به فروش گذاشته شده و مراتب به 
كارشناس مرتبط ارجاع و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف 
تا  دور  گرفته است خودرو  قرار  اعتراض  از  مذكور مصون  نظريه  و  است  گرديده  اجمالي 
دور خوردگي رنگ دارد در محل پاركينگ غيرمسقف شهرك آزادي توقيف مي باشد مدل 
خودرو1372 همه تجهيزات را دارد سپر جلو و گارد سپر جلو داراي آثار رنگ گرفتگي خط و 
خش و سايش مي باشد رنگ بدنه و اتاق داراي فرسايش الستيكها 70 صاف و از حيز انتفاع 
نوار دور شيشه  باطري خوابيده است  از 50 درصد ميباشد  و استهالك بيش  خارج است 
بازسازي شده است گلگير عقب راست بازسازي شده سپر راست برخورد دارد وسيله فاقد 

بيمه شخص ثالث مي باشد مي باشد. 
 پايه كارشناسي براي مزايده به مبلغ14/000/000تومان برآورد و اعالم مي گردد كه مقرر 
گرديد خودرو موصوف در مورخ 96/9/14 ساعت 9 الي10 در دفتر اتاق مزايده مجتمع 
قضايي شهيد صدر از طريق مزايده به آدرس تهران خ مطهري خ ميرعماد جنب فرمانداري 
تهران مجتمع قضايي شهيد صدر به فروش برسد قيمت ملك از پايه ارزيابي شده شروع  و 
به شخص حقيقي و حقوقي كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد 
مبلغ پيشنهادي نقدا و في المجلس از برنده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري 
مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم 
تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه 
مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و 
مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل 
از حلول  تمايل ميتوانند 5 روز قبل  فروش پرداخت خواهد شد ضمنا طالبين در صورت 
مزايده با ارائه كارت شناسايي معتبر به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از خودرو 

مورد مزايده داده شود. 
تهران    110/106836   دفتر اجراي احكام شعبه 39 دادگاه حقوقي عمومي مجتمع قضايي صدر 

برگزاری جشنواره 2000 شرکت مخابرات 
دراستان مرکزی

جشــنواره 2000 مخا برات منطقه مرکزی باهدف کاهش الوصولــی  تلفن ثابت و 
تشویق مشترکین به پرداخت غیر حضوری و به موقع قبوض آغاز شد. 

دراین جشنواره که ازمرداد ماه سال جاری شروع شــده وتا پایان سال  ادامه خواهد 
داشت، یک دســتگاه پژو 206  ودهها گوشی هوشمند به مشــترکینی که تا بیستم 

هرماه  نسبت به پرداخت بدهی خود نمایند به قید قرعه اهدا خواهدشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر:

ارائه خدمات بانک شهر به زائران حسینی 
ستودنی است

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت خدمات بانک شهر 
به زائران حسینی در ایام اربعین گفت: همراه داشتن پول نقد از دغدغه های مسافران 
است که بانک شهر با ارائه خدمات خود، توانســته این دغدغه جدی زائران را مرتفع 
سازد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی، محمد علیخانی با اشاره به اقدامات 
بانک شهر در خدمت رسانی به زائران حسینی  گفت: بانک شهر با استقرار تجهیزات 
و ارائه خدمات بانکی و پولی در مرزهای کشــور و نقطه صفر مرزی به ارائه خدمات به 
زائران مشغول است.وی با بیان اینکه اقدامات این  بانک در ارائه خدمات به زائران در 
مرزها و همچنین در مسیر تردد زائران حسینی ستودنی است گفت: خدمت رسانی 
به زوار اربعین و باز کردن گــره از کار  آنها هم اجر اخروی و هــم دنیوی دارد، چراکه 
مسائل مالی و به همراه داشتن پول همواره یکی از دغدغه های مسافران است و بانک 
شهر با نصب شهرنت ها و دستگاه های خودپرداز در داخل پایانه های مرزی توانسته 

این دغدغه جدی زائران را مرتفع سازد.
علیخانی تصریح کرد:همچنین با اتمام مراســم اربعین و آغاز موج بازگشت زائران، 
اقدامات بانک شهر همچون استقرار  شهرنت ها و... در مرزها، می تواند کمک بزرگی 

به زائرانی کند که از سفر برگشته و ممکن است به پول نقد نیاز داشته باشند. 
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر با تاکید بر لزوم رایزنی با مسئوالن عراقی 
برای  مراسم اربعین سال بعد گفت: چنانچه شعب بانک شهر و شهرنت ها به صورت 
موقت در داخل عراق و در  دو شهر نجف و کربال و یا در مسیر راهپیمایی مستقر شود، 

مشکالت متعدد زائران تا حدود زیادی برطرف خواهد شد . 

پرداخت 1003 میلیارد ریال تسهیالت طرح 
رونق اقتصادی در بانک کشاورزی زنجان

شعب بانک کشاورزی در اســتان زنجان تا تاریخ ســی ام مهرماه سال جاری 1003 
میلیارد ریال تســهیالت به فعاالن بخش کشــاورزی وبنگاه های کوچک ومتوسط 
اســتان پرداخت کردند.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در 
استان زنجان ، تسهیالت پرداختی بانک کشــاورزی مرتبط با رونق اقتصادی بالغ بر 
1003میلیارد ریال بوده که 103میبلیارد ریال آن در ســامانه بهین یاب ثبت شده 

و900میلیارد ریال به صورت پرداخت مستقیم بوده است .

مفقودی
کلیــه مــدارک) شناســنامه مالکیــت خودرور،ســند و ... ( خــودروی ســواری  
تویوتــا لکســوس  ES350  به رنــگ ســفید- روغنی مــدل 2010 بشــماره موتور 
 2GRJ159031 و شــماره شاســی  JTHBJ46G4A2354612 بشــماره پالک  55 
ب 171 ایران 35  بــه نام قربانگلدی نوری یانی به کدملــی 2239495634 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
گرگان

مدیرعامل توزیع برق سمنان خبرداد:

توسعه فرهنگ دینی بلوغ 
سازمانی را  ارتقا می دهد

ابوالفضل پیمان خواه- سمنان: مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان ســمنان گفت: تجربه نشان داده 
است که توسعه فرهنگ دینی بلوغ سازمانی را ارتقا 

می دهد.
ســیدمحمد موســوی زاده در پنجمین نشســت 
شورای فرهنگی شــرکت توزیع برق استان سمنان 
بیان داشت: توســعه فرهنگ دینی و اقدامات موثر 
فرهنگی در کارکنان باعث می شود تا بلوغ سازمانی 

ارتقا یابد.
وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ اعتقادی و دینی در 
همکاران قطعاً در خدمت بهتر و شایسته تر به مردم 
متجلی شــده و در فرهنگ عمومی نیــز تاثیرگذار 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره 
به اینکه اجــرای برنامه های فرهنگی در راســتای 
حرکت انبیا انجام می شود، گفت: افرادی که در این 
حوزه ها گام برمی دارند، نقش الگویی داشته و مروج 

مسائل فرهنگی هستند.
وی تصریــح کرد: تعمیــق و ترویــج فعالیت های 
فرهنگــی در کارکنان و خانواده هــای آنان موجب 
تقویت ارزش های اخالقی، تحکیم بنیان خانواده و 

پویایی سازمان خواهد شد.



شهرستان10
به گــزارش روابط عمومــی گاز گیالن، 
حســین اکبر مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان گیالن از مصــرف 490 میلیون 
مترمکعــب گاز در مهرماه امســال خبر 
داد.وی با اعالم این خبــر افزود: مصرف 
گاز در مهرماه امســال نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل تنها 3 درصد افزایش 
داشته است و این در حالیست که بیش از 
80 هزار مشترک جدید گاز در یک سال گذشته در استان 
جذب شده و دمای هوا نســبت به مدت مشابه سال قبل 4 
درصد کاهش داشته است.مهندس اکبر ادامه داد: شرکت 
گاز استان گیالن با فرهنگ سازی، اطالع رسانی اثربخش و 
اجرای برنامه های آموزشی و تبلیغی مانند پروژه سفیران 
انرژی توانسته در سطح کشــور یکی از شرکت های موفق 
در زمینه ترویج مصرف بهینه باشــد و مردم فهیم و ارزشی 
اســتان نیز با رعایت توصیه های شــرکت گاز درخصوص 
مصرف بهینــه، نقش مهمی در کاهش مصــرف گاز بویژه 
در بخش خانگی داشــته اند.مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن در ادامه گفت: حــدود 56 درصد از مجموع مصرف 
گاز در استان در مهرماه امسال متعلق به بخش نیروگاهی 
می باشــد و بخش های خانگی با 25 درصد، صنعتی با 11 
درصد، حمل و نقل بــا 5 درصد و تجاری  بــا 3 درصد در 
رده های بعدی مصرف گاز  قرار دارند.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گیالن در پایان با اشــاره به نزدیک شــدن به 
فصل زمستان از همه مشــترکین فهیم خواست به منظور 
پایداری هرچه بیشــتر جریان گاز و کاهش هزینه خانوار، 
ضمن استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و مناسب، در 

مصرف گاز صرفه جویی نمایند.

سوانح رانندگی منجر به 
فوت در اربعین امسال ۴۰ 

درصد کاهش یافت
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به ورود 60 درصد 
از زائران اربعین به کشــور ،گفت: سوانح رانندگی منجر به 

فوت در اربعین امسال 40 درصد کاهش یافت.
ســردار اســکندر مومنی صبح امروز در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: برنامه امسال نسبت به سال گذشته با انظباط 
و امنیت و آرامش بیشــتر برای زوار اربعین حسینی فراهم 

شد.
جانشــین فرمانده نیروی انتظامی گفت: زیرســاخت ها 
نسبت به سال گذشته بهتر فراهم شــده بود، حضوز همه 

دستگاه ها، سازمان ها و ... گسترده تر شده بود.

فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی اثربخش؛ عامل 

کاهش مصرف گاز در گیالن

   شامره 2077   
   یکشنبه 

   21 آبــان 1396
   سال ششم

  به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از مصرف 
490 میلیون مترمکعب گاز در مهرماه امسال خبر داد.

ورود ۶۴۰ هزار زائر به 
کشور از مرز مهران

اجرای شش تصفیه خانه 
فاضالب روستایی در لرستان

راه اندازی ربات هوشمند 
مخابرات منطقه لرستان

53۰ خانــوار در انزلی از نعمت 
آب شــرب بهره مند شدند

فرماندهی انتظامی استان ایالم با اشاره به خروج 
955 هزار زائر از پایانه مــرزی مهران گفت: طی 
چند روز گذشته حدود 640 هزار زائر از این مرز 
به کشور بازگشته اند.سردار نورعلی یاری  اظهار 
داشــت: تمهیدات الزم برای نقل و انتقال زائران 
اتخاذ شده اســت و شور حســینی همچنان در 
مرز مهران وجود دارد.محدودیت های ترافیکی 
در جاده های استان برای تسهیل در تردد زائران 
اتخاذ شده اســت.فرمانده انتظامی استان ایالم  
گفت: با وجود پارک یکصد هزار خودرو در شــهر 
مهران نظم و انضباط خاصی برای ورود و خروج 

خودروها به پارکینگ های  این شهر وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان 
از اجرای شــش تصفیه خانه فاضالب در اســتان 
خبر داد.مهندس علیرضا کاکاوند ، اظهار کرد: هم 
اکنون تصفیه خانه های فاضالب روستایی که در 
حال احداث هستند با روند خوبی پیش می روند.

وی گفت: این تصفیه خانه ها در روستای نورآباد، 
بدرآباد خرم آباد، گندمینه الیگــودرز و چغابدار 
دورود قــرار دارند.در دو روســتای دربنــد ازنا و 
چمن ســلطان الیگودرز نیز از محل بانک جهانی 
قرار اســت تصفیه خانه فاضالب احداث شود که 
اعتبار آنها 12 میلیارد تومان است و تا کمتر از دو 

سال آینده اجرایی می شوند.

مشــاور مدیر در امــور فنی مخابــرات منطقه 
لرســتان از راه اندازی ربات هوشمند مخابرات 

منطقه لرستان خبر داد .
مهندس شمسی فر  ضمن اعالم این خبر افزود : 
جهت دسترسی به این ربات تلگرامی مشترکین 
  tclnet_bot@ می توانند  در تلگرام خود متن
را جســتجو کنند  و از خدمات این ربات استفاده 

نمایند .
وی هــدف از راه انــدازی این ربات هوشــمند 
را دسترســی ســریع  ، آســان و غیرحضوری 
مشــترکین به خدمات تلفن ثابت و اینترنت پر 

سرعت مخابرات عنوان کرد .

مدیر امور آبفای انزلی با اشــاره به توسعه شبکه 
توزیع آب گفت: 530 خانوار از نعمت آب شــرب 
سالم بهره مند شــدند.محمود امیری مدیر امور 
آبفای بندرانزلی با اعالم این خبر افزود: شــبکه 
توزیع آب طی شش ماهه اول سال در شهرستان 
بندرانزلی به طول 4382 متر توسعه یافت که در 
این پروژه از لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف 
تا 250 میلیمتری استفاده شــده است.در ادامه 
گفت: در این راســتا 530 خانــوار از نعمت آب 
شرب سالم و بهداشــتی بهره مند شدند و هزینه 
اجرای این پروژهبالغ بــر 2 میلیارد ریال از محل 

اعتبارات ماده 11 شهرستان تأمین شده است .

نخستین 
همایش 
کشوري 
»تغییر اقلیم 
و امنیت 
انرژی« با 
حضور اساتید 
برجسته 
و بنامی از 
دانشگاههای 
صنعتی 
شریف، علم 
و صنعت و 
گیالن در 
دانشگاه 
گیالن 
برگزارشد

در نخستین همایش ملی »تغییر اقلیم و امنیت انرژی« عنوان شد:

 توجه به تغییر اقلیم در طراحی خطوط و پستها جهت افزایش تاب آوری شبکه انتقال  

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه ؛

تمامی امکانات در خدمت زائرین اربعین حسینی

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان 
نیاز  مورد  امکانات  تمامی  آمادگی  از  کرمانشاه 

برای زائرین اربعین حسینی خبر داد.
در  اربعین  ستاد  مستمر  جلسات  پی  در   
اداره  این  اجتماعات  سالن  در  ای  استان،جلسه 
کل با حضور اعضای ستاد برگزار و کلیه اقدامات 
بررسی  مختلف  ابعاد  از  موجود  های  پتانسیل  و 
شد.مهندس بهمن خسروانی مدیرکل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت:طی 
ارائه  به  ارگانهاي مسئول  از  این نشست هر یك 
گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در راستاي 
پرداخته  اربعین  ایام  مطلوبتر  هرچه  برگزاري 
قرار  ریزي  برنامه  و  بررسي  مورد  موارد  سایر  و 

گرفت.
عنوان  ها  موکب  وضعیت  در خصوص  خسرواني 
کرد: مقرر شد در اسرع وقت لیست تعداد و محل 
موکب های شناسنامه دار به دبیرخانه معرفی و 
طول  در  اماکن  این  ترافیکی  و  ایمنی  صالحیت 
مسیر زوار که توسط ستاد عتبات عالیات مشخص 
کل  اداره  این  و  راه  پلیس  سوی  از  اند  گردیده 

مورد تأیید قرار گیرند.
وی افزود:مواردی همچون بررسی و تأیید ایمنی 
توسط  زوار  جابجایی  جهت  اعزامی  اتوبوسهای 
پلیس راه استان و این اداره کل به همراه لیست 
کمیته  جهت  ناوگان  پالک  شماره  و  رانندگان 
شمار  به  جلسه  این  مصوبات  دیگر  از  استان 

جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  رود.مدیرکل  می 
مسافربری  های  پایانه  خصوص  در  استان  ای 
متشکله  اکیپ  نظارت های مستمر  از  گفت:پس 
،بررسی نقاط ضعف موجود و اقدامات در راستای 
بازدیدهای  شد  مقرر   ، مشکالت  رفع  و  بهبودی 
میدانی تا آماده نمودن کامل این پایانه ها ادامه 
شد  مقرر  جلسه  ادامه  افزود:در  یابد.خسروانی 
و  خودرو  ایران  و  سایپا  خودرو  امداد  شرکتهای 
فرآورده  پخش  شرکت  احمر،همچنین  هالل 
و  تعداد  معرفی  به  نسبت  استان  نفتی  های 
خود  های  اکیپ  دائم  و  سیار  جایگاههای  محل 
 ، امکانات موجود در طول مسیرهای زوار  ضمن 
همچنین معاونت حمل و نقل ترافیك و شهرداری 
پارکینگ  جایگاههای  معرفی  و  تأمین  به  نسبت 
اضطراری در سطح شهراقدام تا از پتانسیل های 

موجود نهایت استفاده مفید معمول گردد.
اظهار  زوار  مسیر  ساماندهی  خصوص  در  وی 
دستفروشان  سازماندهی  و  آوری  داشت:جمع 

درمحدوده راهها و جاده ها در طول ایام طرح و 
ممانعت از توقف آنها در اماکن نامناسب با هدف 
تامین رفاه حال زائرین از جمله اقداماتي است که 

در رأس کار قرار گرفته است.
داشت:مواردی  اظهار  همچنین  خسروانی 
خسروی  پارکینگ  در  تراکتور  استقرار  نظیر 
ثبت  کانکس  دستگاه  یك  قصرشیرین،نصب  و 
نوری  فیبر  کابل  قطع  از  سرعت،پیشگیری 
ستاد  خسروی،تشکیل  قصرشیرین-  محور  در 
گمشدگان ، رفع مشکالت آنتن دهی تلفن همراه 
در برخی از نقاط در طول مسیر،چگونگی توزیع 
سوخت به موکب ها از دیگر موارد مورد بحث و 

بررسی این نشست بود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایام  در  است  افزود:گفتنی  خاتمه  در  کرمانشاه 
اجرای طرح، کمیته هایی جهت نظارت بر نحوه 
کیفیت خدمت رسانی به زائرین تشکیل و نسبت 

به ارائه خدمات مطلوب همت می گمارند.

جابجایي بیش از سه و نیم میلیون تن كاال درمحورهاي استان كرمانشاه

اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري  مدیرکل 
استان کرمانشاه از جابجایي بیش از سه و نیم 
امسال  ابتداي  ماه  شش  طي  کاال  تن  میلیون 

دراستان کرمانشاه خبر داد.
  مهندس بهمن خسرواني گفت: سه میلیون و 
616 هزار و 177 تن بار از ابتداي سال جاري 
استان  کاالي  نقل  و  حمل  بخش  در  کنون  تا 
میزان  گفت:این  است.خسرواني  شده  جابجا 
قالب 250 هزار و 521  کاالي جابجا شده در 

سفر کامیون صورت گرفته است.
اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري  مدیرکل   
شده  جابجا  عمده  کاالي  ده  افزود:  استان 

اتیلین،  پلي  گندم،  اوره،  سیمان،کود  شامل: 
قند،قطعات  چغندر  گازوییل،  سنگبري،  سنگ 

پیش ساخته،کاشي ، کنجاله و... مي باشد.
در  شده  جابجا  کاالهاي  ازمجموع  افزود:  وي   
تن  و201  هزار   978 مقدار  با  ،سیمان  استان 
بیشترین سهم  قالب 48 هزار و 794 سفر  در 

جابجایي را به خود اختصاص داده است.
از  پس  داشت:  اظهار  همچنین  خسرواني   
تن در  و 310  با 312 هزار  اوره  ،کود  سیمان 
قالب 13 هزار و 313سفر و گندم با 252 هزارو 
646 تن در قالب 10 هزار و 610 سفر کامیون 

جایگاه دوم و سوم را دارند.

وي با تأکید بر اینکه بیشترین حجم جابجایي 
شهرستان  به  مختص  مذکور  مدت  در  استان 
کرمانشاه مي باشد افزود: در حال حاضر تعداد 
پنج انجمن صنفي کارگري حمل و نقل کاال و 
سه  انجمن صنفي شرکت ها و مؤسسات حمل 
این  کاالي  نقل  و  حمل  بخش  در  بار  نقل  و 
اینکه  باشند. ضمن  فعالیت مي  استان مشغول 
از مجموع 21 هزار و 92 راننده فعال در بخش 
استان 17 هزار و 657  اي  نقل جاده  و  حمل 

راننده مشغول به جابجایي بار و کاال هستند.
اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري  مدیرکل 
استان تعداد ناوگان فعال در بخش حمل و نقل 

بار و کاال را 14 هزار و 864 دستگاه اعالم کرد 
82 دستگاه  و  هزار   13 میزان  این  از  افزود:  و 
 8 و  بار  وانت  دستگاه   774 و  هزار  کامیون، 

دستگاه ناوگان روستایي را در برمي گیرد.
ترانزیت  و  جابجایي  در خصوص  وي همچنین 
از پایانه مرزي پرویزخان طي شش ماهه اخیر 
کاال  تن   744 و  هزار   8 و  میلیون  یك  گفت: 
ورودي  ترانزیت  سفر   38 و  هزار   37 قالب  در 
هزار   6 قالب  در  کاال  تن   578 و  هزار   153 و 
مي  خروجي  ترانزیت  به  مختص  سفر   129 و 

باشد. 

ترانزیت بیش از یک میلیون تن كاال از مرز 
زمینی پرویزخان

کرمانشاه،از  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
ترانزیت بیش از یك میلیون تن کاال طی 7 ماه امسال خبر داد.

کرمانشاه،از  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
ترانزیت بیش ازیك میلیون تن کاال طی 7 ماهه امسال خبر داد.

 388 و  هزار   25 و  میلیون  گفت:یك  خسروانی  بهمن  مهندس 
تن کاال طی این مدت از مرز زمینی پرویزخان به کشور ترانزیت 

شده است.
وی افزود:در حال حاضر تعداد 32 مرز در کشور در امر ترانزیت 
زمینی  مرز   22 و  آبی  مرز   10 تعداد  این  از  هستندکه  فعال 

هستند.
 5 حدود  مجموعاً  را  کشور  به  ورودی  ترانزیت  میزان  خسروانی 

هزار و 405 تن کاال از ابتدای سال تا کنون اعالم کرد و افزود:
با اختصاص  بازرگان به ترتیب  مرزهای شهیدرجایی،پرویزخان و 
مرزهای  ترین  کاال،فعال  ورودی  ترانزیت  از  درصد  و19و11   36
زمینی کشور به شمار می روند به نحوی که 66 درصد از حجم 

ترانزیت به آنها اختصاص دارد.
کرمانشاه  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
تصریح کرد:طی مدت زمان مذکور بیشترین حجم تردد به مسیر 
از  امام اختصاص دارد و عمده کاالهای عبوری  بندر  پرویزخان- 

مرزها را مازوت،برنج و پارچه تشکیل می دهند.

مركز مدیریت راه هاي استان جایگاه 
نخست كشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه ازکسب 
رتبه نخست توسط مرکز مدیریت راه هاي این استان خبر داد

افزود:پس  فوق  مطلب  بیان  ضمن  خسروانی  بهمن  مهندس    
هاي  راه  مدیریت  مرکز  سوي  از  آماده  بعمل  هاي  بررسي  از 
کشور،مرکز این استان با کسب حداکثر نمره در جایگاه نخست 
قرار گرفت.وي عنوان کرد:مرکز مدیریت راه هاي استان کرمانشاه 
نظارت  دوربین  برخط،29  ترددشمار  دستگاه   68 بودن  دارا  با 
شده  نصب  سرعت  تخلف  ثبت  دوربین  دستگاه  و29  تصویري 
در محورهاي سراسر استان،فعال ترین مرکز کشور شناخته شد.

خسرواني اظهار داشت:نظارت و مدیریت فعالیت ناوگان امدادي 
در جاده ها،ثبت سوانح و وقایع جاده اي واطالع رساني الزم به 
مسئولین ذي ربط و پاسخگویي عمومي از طریق سامانه 141 از 

دیگر اقدامات و فعالیت هاي این مرکز به شمار مي رود.
مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي در خاتمه ضمن تأکید 
براینکه سامانه گویاي 141 به صورت  شبانه روزي آماده خدمات 
دهي به کاربران جاده اي بوده افزود:عموم مردم قادر هستند از 
راه هاي کشور  اطالعات  کلیه  به  مذکور  با سامانه  تماس  طریق 
شامل:مسیر و مسافت راه ها،محدودیت و انسداد جاده ها،آخرین 
و  انتقاد  و  پیشنهاد  هرگونه  کشور،ارائه  هاي  راه  جوي  وضعیت 
 24 بصورت  بخش  این  کارشناسان  با  مستقیم  ارتباط  همچنین 

ساعته  با شماره تماس 34233333 دست یابند. 

حدود 132 هزار تن آسفالت گرم صرف 
جاده های استان شد

 
 

 : گفت  فوق  مطلب  بیان  ضمن  خسروانی  بهمن  مهندس 
این  مهم  وظایف  جمله  از  ها  جاده  نوسازی  و  تجهیز،نگهداری 
اداره کل می باشد.وی ضمن اشاره به طرح ادغام اخیر دو حوزه 
نقش  ها  جاده  افزود:سالمت  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
خصوصاً  دارد  ای  جاده  تصادفات  و  تلفات  کاهش  در  بسزایی 
از  :آسفالت ،درزگیری،لکه گیری واقداماتی  راه ها نظیر  بهسازی 

این دست که همگی توسط  این دستگاه انجام می پذیرد.
خسروانی اظهار داشت:از ابتدای سال تا کنون مجموعاً 131 هزار 

و 884 تن آسفالت گرم صرف راه های استان شده است.
آسفالت  گیری  لکه  استان،  های  راه  از  کیلومتر   79 افزود:  وی 
که برابر 210 هزار و 827 متر مربع بوده  و 59 کیلومتر روکش 

آسفالت الیه نهایی شده است.
کرمانشاه  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
پلی  درزگیری        طول  متر   532 و  هزار   213 از  همچنین 
مری در جاده های استان خبر داد و گفت:از دیگر اقدامات این 
حوزه طی 6 ماه اول سال جاري 26 کیلومتر شانه آسفالتی و 44 

کیلومتر روکش آسفالت الیه رگالژی بوده است. 

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه : 

جابجایي حدود 2 میلیون و 150 هزار 
مسافر در استان كرمانشاه

از  کرمانشاه  استان  ای  جاده  نقل  و  وحمل  راهداری  مدیرکل 
جابجایي حدود 2 میلیون و 150 هزار مسافر طی 6 ماهه ابتدای 

سال جاری خبر داد.
از  کرمانشاه  استان  ای  جاده  نقل  و  وحمل  راهداری  مدیرکل 
جابجایي حدود 2 میلیون و 150 هزار مسافر طی 6 ماهه ابتدای 
سال جاری خبر داد.مهندس بهمن خسروانی ضمن بیان مطلب 
فوق افزود: 2 میلیون و 141 هزار و 355 مسافر به وسیله199 
هزار و 361 سفر از ابتدای امسال تاکنون در استان جابجا شده 
 29 وسیله  به  مسافر   238 و  هزار   576 جابجایی  افزود:  اند.وی 
هزار و 390 سفر توسط اتوبوس،یك میلیون و 178 هزار و 780 
و  بوس  مینی  وسیله  به  سفر   471 و  هزار   71 وسیله  به  مسافر 
از طریق 98 هزار و500 سفر سواری  386 هزار و 337 مسافر 

کرایه در محورهای مواصالتی استان صورت گرفته است.
وی گفت :درحال حاضر بیش از 21 هزار راننده بین شهری در 
استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 3 هزار و 435 نفر 

در بخش جابجایی مسافر مشغول به کار هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص میزان تردد 
از پایانه های مرزی استان، طی 6 ماهه اخیر اظهار داشت:تعداد 
14 هزار و 793 نفر از پایانه مرزی خسروی جابجا شده اند که از 
این تعداد 8 هزار و 323 نفر به کشور وارد  و 6 هزار و 470 نفر 
از طریق این پایانه مرزی خارج شده اند.وی همچنین از جابجایي  
داد  خبر  پرویزخان  زمینی  مرز  طریق  از  نفر    363 و  هزار   32
این  طي  نفر   955 و  هزار   17 تعداد  این  از  کرد:  نشان  وخاطر 
مدت به کشور وارد و 14 هزار و 408 نفر از کشور خارج شده اند.

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه ؛

آماده باش مرز خسروی برای ایمنی 500 هزار زائر اربعین

بهمن خسروانی مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
برای  گسترده  تمهیدات  از  استان  جاده ای 
برگزاری مراسم اربعین امسال خبر داد و گفت: 
مرکز،  در  گرفته  صورت  تقسیم بندی  اساس  بر 
در ایام اربعین امسال 500 هزار تن از زائران7 
استان کشور از مرز رسمی خسروی عازم کربالی 
معال می شوند و به همین دلیل تمهیدات ویژه ای 

برای بهسازی و تأمین تجهیزات این مرز انجام  
گرفته است.وی خبر داد : 90 چشمه سرویس 
 15 بااعتبار  مرزی خسروی  پایانه  در  بهداشتی 
هزار میلیون ریال با هدف حفظ بهداشت زائران 
تعداد  همچنین  افزود:  و  است  تأسیس شده 
گیت های عبورومرور پایانه مرزی خسروی از 24 
کاربر به 58 کاربر با اعتبار 4.000 میلیون ریال 

افزایش یافته است.
برای  مهمی  اقدام های  که  داد  خبر  خسروانی 
ایجاد زیرساخت های الزم برای پذیرش و اعزام 
است  انجام شده  خسروی  رسمی  مرز  از  زائران 
برج  راه اندازی  و  نصب  حمل،  کرد:  اظهار  و 
 300 اعتبار  با  خسروی  مرزی  پایانه  روشنایی 
نصب  و  خرید، حمل  همچنین  و  ریال  میلیون 
دو  اعتبار  با  خسروی  مرزی  پایانه  آب  منبع 
اجراشده  برنامه های  دیگر  از  ریال  میلیون  هزار 

است.خسروانی  بوده  خسروی  مرز  تجهیز  برای 
به طور معمول هر ساله  اینکه  بیان  با  همچنین 
روز  پایان  از  جابجایی  و  تردد  حجم  بیشترین 
اربعین شروع و تا دو هفته بعد در مسیر برگشت 
رفاهی  امکانات  داشت، گفت:کلیه  ادامه خواهد 
نظارت  تحت  استان  مسیرهای  در  زائرین  برای 
از خط   دارد.وی همچنین  قرار  کیفی  کنترل  و 
کشی راه های حوزه استحفاظی استان به میزان 
عین حال  در  گفت:  و  داد  خبر  کیلومتر   1050
تهیه و نصب تابلوهای اطالعاتی به میزان 400 
مترمربع و آشکارسازی 86 نقطه به همراه اصالح 
انجام شده  کارهای  ازجمله  تصادف  پر  نقطه   8

باهدف حفظ ایمنی زائران است.
استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
و  راه اندازی  نصب،  از  همچنین  کرمانشاه 
تهیه حمل  و  چراغ چشمك زن  نگهداری 400 

 2/2 میزان  به  نیوجرسی  بتنی  حفاظ  نصب  و 
کیلومتر به همراه تهیه و نصب حفاظ فلزی هند 
ریل برای 42 دستگاه پل خبر داد و دراین باره 
اربعین  ایام  شدن  نزدیك  به  توجه  با  گفت: 
استان  راه های  بیشتر  چه  هر  آمادگی  باهدف 
تالش شد تا با استفاده از تجربه های سال های 
گذشته هیچ نقطه ای بدون نوسازی باقی نماند.

آسفالت  روکش  با  هم زمان  خسروانی  گفته  به 
و رگالژی به میزان 89 کیلومتر و لکه گیری به 
میزان بیش از 31 هزار هکتار، تعمیرات اساسی 
10 دستگاه پل بزرگ و 232 مورد ابنیه فنی نیز 
حمل ونقل  و  راهداری  است.مدیرکل  شده  آغاز 
جاده ای استان خبر داد که باهدف حفظ امنیت 
اکیپ گشت  و خدمات دهی مطلوب 15  زائران 
راهداری تشکیل و 15 اکیپ مدیریت بحران در 

مرکز استان آماده خدمات رسانی است.

نخستین همایش کشوري »تغییر اقلیم و امنیت انرژی« با حضور اساتید برجسته 
و بنامی از دانشگاههای صنعتی شریف، علم و صنعت و گیالن در دانشگاه گیالن 
برگزارشــد.به همت کار گروه تخصصي آب و انرژي و اداره کل پدافند غیرعامل 
استان گیالن و با همکاري صنعت آب و برق استان گیالن، دانشگاه گیالن و اداره 
کل پدافند غیر عامل اســتان گیالن، نخســتین همایش« تغییر اقلیم و امنیت 
انرژی » در دانشگاه گیالن برگزار شــد. این همایش با حضور مقامات کشوری با 
موضوعات مختلفی نظیر تغییر اقلیم در ایــران با تاکید بر فرین های اقلیمی 30 
سال اخیر، اثر تغییرات آب و هوایی بر پایداری و امنیت انرژی برق، مکانیسم های 

جبرانی برای کاهش اثرات ســوء تغییر اقلیم و راهکارهــای عملی در مواجهه با 
تغییر اقلیم و امنیت انرژی شروع بکار کرد.

دراین همایش سردار مطیعی معاون انرژی پدافند غیر عامل کشور گفت:
در پدافند غیر عامل، ما به تهدیــدات طبیعی نمی پردازیــم و تمرکز ما بر روی 
تهدیداتی است که دشمنان ایجاد می کنند. پدافند غیرعامل، اصلی است برای 
همیشــه. امروز جنگهای نظامی در اولویت آخر قــرار دارد. اما تهدیدات نظامی 
محور کار پدافند غیرعامل نیست. امروز با گســترش روز افزون تروریست، نگاه 
پدافند غیرعامل از حوزه نظامی به حوزه امنیت کشــیده شــده اســت. امروزه 
رشد شهرهای هوشمند با اســتفاده از تکنولوژیهای نو از جمله اینترنت اشیا از 
موضوعات محوری پدافنــد غیر عامل اســت. امروز همــه ابرقدرتهای جهان 
تمرکزشان بر روی شهرهای هوشمند است. ما بدنبال پدافند شهرهای هوشمند 
هستیم.تمامی زیرساختهای ما در وابستگی شدید به یکدیگر هستند.موضوع 
فناوریهای نو مسئله جدی وابستگی زیرساختها به یکدیگر است. دو نکته اساسی 
پدافند غیر عامل تهدیدات انسان ساخت و آســیب پذیری است.و پنج ویژگی 
انرژی از منظر پدافند غیر عاملعبارتند از: 1- انرژی آستانه تحمل مردم است2-
انرزی با توجه به آسیب پذیریهایی که دارد ظرفیت مورد توجه دشمن می باشد. 

3-عملکرد دشمن
وی افزود: رصد و پایش تاثیر منفی اقلیم و کنتــرل تبعات آن، اقدامات متمرکز 
ملی بر موضوع آب ، محیط زیست و ...، همگرای های منطقه ای، مشخص نمودن 
سناریوهای پیامد تغییر اقلیم و مسئولیت پذیری دستگاههای اجرایی در برابر 

غییر اقلیم از جمله راهکارها برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم می باشد.
مدیر عامل شرکت ســهامی برق منطقه ای گیالن در خصوص هدف همایش » 

تغییر اقلیم و امنیت انرژی » بیان داشــت:هدف از برگزاری این همایش، فراهم 
نمودن بستری مناســب برای تبادل افکار و اندیشه های نوین محققان، اساتید، 

مدیران ، کارشناسان و خبرگان علمی و فنی است.
مهندس عظیم بلبل آبادی با اشــاره به اینکه اســتان گیالن ، یکی از استانهای 

پیشرو در زمینه مهم پدافند غیر عامل است، افزود:
در طی سالهای گذشــته از جمله ســال 83 و 86 و همچنین در سال 95 استان 
گیالن بارش برف ســنگین را تجربه کرد که با توجه به نــوع و مدت زمان بارش، 
این بارش ها بی ارتباط با تغییر شــرایط آب و هوایی نمی تواند باشد. در ارتباط 
با بارش برف در بهمن ماه سال 96 از حدود 2875 کیلومتر مدار خطوط انتقال و 
فوق توزیع منصوبه در سطح استان ، 1075 کیلومتر مدار تحت تاثیر بارش برف 
قرار گرفت و مجموعا 12 میلیارد تومان خســارت را برای شــبکه برق گیالن به 
همراه داشت.دیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن به راهکارهای برق 
منطقه ای گیالن در خصوص تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت:شرکت سهامی برق 
منطقه ای گیالن با توجه به چالشــهایی که امسال و سالهای گذشته از نظر گرما 
و سرمای زیاد که ناشــی از تغییر اقلیم بوده راهکارهای متفاوتی را برای مقابله با 
تغییر اقلیم اتخاذ کرده است. از جمله این راهکار ها، بازنگری در طراحی خطوط 
بود تا در طراحی خطوط برای برق گیالن، پهنه آب و هوایی فوق ســنگین را مد 
 GISنظر قرار بدهیم و طراحی بر این اســاس صورت گیرد. اســتفاده از پستهای
بجای پستهای معمولی نیز از دیگر راهکارهای شرکت بودکه ضمن کاهش ابعاد 
زمین به نصف برای احداث پســت، معماری و نمای ساختمان پست مثل دیگر 
ساختمانهای مسکونی شهر می باشــد که از نظر پدافند غیرعامل حائز اهمیت 

بسیار می باشد. 



پایتخت

به گزارش خبرنگار شهری روزنامه 
گزارش

افكار با وجود آنكه همه ساله مردم 
تهران پاییز را با باران های پاییزی 
آن می شناسند اما امسال ماه آبان به نیمه رسید و نه تنها 
از باران خبری نشد بلكه ریه های تهرانی ها را هوای سربی 

شهر پر كرد. 
یكی از مسائلی كه در مســئله آلودگی هوا بارها از سوی 
كارشناسان مطرح شده است وجود خودروهای فرسوده 
در شــهر تهران اســت كه باید فكری برای آن شود اما 
بهشت نشینان نه تنها به مردم فكر نكردند بلكه در اقدامی 
متحیرانه خرج تراشــی یك میلیاردی را برای نوسازی 

ماشین های شورای شهر كردند. 
 این در حالی است كه در كشورهای پیشرفته و توسعه 
یافته مسئوالن برای فرهنگسازی هم شده است از وسایل 
حمل و نقل عمومی اســتفاده می كنند تا این امر برای 
شهروندان به الگو تبدیل شود اما گویی در ایران برعكس 
است و مســئوالن تنها حضور نمایشــی در استفاده از 

وسایل حمل ونقل عمومی دارند. 

در صورتی كه بعضی از اعضای شورای شهر تهران مدعی 
بودند یك شهر سوخته را با كلی بدهی دریافت كرده اند 
اختصاص بودجه  یك میلیارد تومانی برای ماشین و تبلت 

جای تعجب داشت. 
دریافت ماشــین و تبلت واكنش هــای متفاوتی نیز از 
سوی اعضای شورای شهر تهران داشت. رئیس شورای 
شهر تهران، ری و تجریش معتقد است خرید ماشین نو 
برای اعضای شورای شهر تهران روال بوده و به صرفه تر 
از نگهداری ماشــین های قدیمی است. با توجه به اینكه 
شــورای پنجم به دنبال حذف نامه نگاری های كاغذی 
است بنابراین اســتفاده از تبلت نیز نیاز اساسی شورای 

شهری ها است. 
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران هم در این باره 
گفت: در دوره های گذشــته در شورای شــهر با وجود 
سیستم اتوماسیون مكاتبات و آماده بودن زیرساخت های 
آن از این ابزار و امكان استفاده نمی شده و همه مكاتبات 
به صورت كاغذی انجام می شده است. چنین تصمیمی 
در راســتای هوشمندســازی گرفته شــده و ابزار الزم 

برای این كار نیز فراهم شــده اســت. ابزار این كار هم 
همین تبلت هایی اســت كه خریداری شــده، برچسب 
 امــوال خــورده و در دوره چهارســاله در اختیار اعضا

 خواهد بود. 
وی ادامه داد: بررسی ها نشان داد كه خودرو های موجود 
در شورا مستهلك هستند و به لحاظ فنی مشكالت فنی 
جدی دارنــد، بنابراین تصمیم گرفته شــد خودرو های 

جدیدی برای استفاده اعضای شورا تهیه شود. 
اعطا افزود: همان طور كه تأكید كــردم این اموال برای 
اعضای شورا خریداری نشده اســت و صرفاً در راستای 
انجام مأموریت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این موضوع 
امری طبیعی اســت همان گونه كه در همه دستگاه ها 

ملزومات و ابزار مورد نیاز تهیه و استفاده می شود. 
با تمام این اوصاف ناهید خداكرمی دیگر عضو شــورای 
اسالمی شــهر تهران گفته است نیازی به ماشین جدید 
ندارد و ماشــین قدیمی شــورا را تعمیر كرده است و با 
مراجعه به مركز معاینه فنی خودرو اعالم كردند خودرو 

مشكلی ندارد. 
 با توجه به اینكه مدیریت شهری با كمبود منابع مواجه 
است آیا بهتر نبود ماشین های در اختیار شورا اگر مشكلی 
دارند تعمیر شوند و با مراجعه به مراكز معاینه فنی خودر 

استانداردهای الزم را كسب می كردند؟

پول برای تبلت و خودرو  شخصی هست برای آلودگی هوا نه! 

ریهتهرانیهاقربانیخرجتراشیها

   شماره  2077   
  یکشنبه

   21   آبان   1396
   سال ششم

سید محسن طباطبایی مزدآبادی كارشناس مسائل شهری با اشاره به اینکه دو چرخه را می توان 

پایدارترین وسیله حمل و نقل شهری دانست، گفت: دوچرخه به محیط زیست آسیب نمی رساند 

و به طور كلی از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار است. 

اتوماسیون 

شدن مكاتبات 

اداری و نو شدن 

ماشین های 

اعضای شورای 

شهر در حالی یك 

میلیارد خرج بر 

دست ساختمان 

بهشت گذاشت 

كه تهرانی ها از 

وسایل نقلیه 

عمومی فرسوده 

رنج می برند و 

شورای شهر عمال 

اعالم كرده است 

كه پولی برای 

بهبود آن ندارد 

بهشتنشینان

مدیركل سالمت شهرداری تهران از اجرای طرح 
»غلبه بر دیابت« در 75 ایستگاه مترو و 10میدان 
میوه و تره بار گفت: برنامه های هفته ملی پیشگیری 
از دیابت امسال ویژه شهروندان تهرانی در سراسر 
پایتخت برگزار می شــود. ســمانه زمانی مدیركل 
سالمت شــهرداری تهران اظهار داشــت: به دلیل 
مزمن بـودن بیماری دیابت نـوع دو، ایجاد نـاتوانی 
و ازكارافتادگی و نیاز بـه مراقبت ماد  ام العمر، كیفیت 
زندگی مبتالیان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد 
كه همین امر سبب شده سیاست ها و نگاه سازمان 
بهداشت جهانی چیزی فراتراز موضوع درمان باشد. 
نگاه سازمان جهانی در واقع تسری دیدگاه پیشگیرانه 
در تمامی جوامع دنیا است كه پیش بینی می شود 
بیش از نیمی از مبتالیان به بیماری دیابت از بیماری 
خاموش خود آگاهی ندارند از این رو شهرداری تهران 
در راستای آگاه سازی و حساس سازی شهروندان گام 
بر می دارد. وی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی 
بهداشــت در این باره گفت: هر سال شعار خاصی با 
محوریت آگاهی بخشــی و حساس ســازی مردم و 
تصمیم گیران عرصه بهداشت و سالمت برای این روز 
در نظر گرفته می شود كه شعار امسال با عنوان "زنان 
و دیابت حق ما داشتن آینده ای سالم" انتخاب شده 
است.  زمانی خاطرنشان كرد: شهرداری تهران نیز به 
مناسبت هفته ملی پیشگیری از دیابت و ضرورت توجه 
نظام سالمت به این بیماری، دستورالعمل اجرایی را 
تهیه و به مناطق 22 گانه ابالغ كرده است. به گفته 
این مسئول، این فعالیت ها از سوی اداره كل سالمت 
و ادارات ســالمت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
مناطق 22گانه با همكاری سایر سازمانهای ذیربط و 
همكار در شهرداری تهران، وزارت بهداشت، سمن ها 
و انجمن های مردمی و سازمان های غیردولتی حوزه 
دیابت در مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران، 
ایســتگاه های مترو، میادین میوه و تره بار و... از 19 

لغایت 25آبان ماه سال جاری اجرا می شود. 
وی از اجرای طرح "غلبه بر دیابت" در 75 ایستگاه 
مترو و 10میدان میوه و تره بــار خبرداد و گفت: 
این طرح با محوریت غربالگــری دیابت و آموزش 
به شهروندان روز سه شــنبه بیست و سوم آبان از 
ساعت 9 الی 13 در مترو امام خمینی اجرا می شود. 
زمانی خاطرنشان كرد: همچنین این طرح در تمامی 
ایستگاه های پر تردد مترو، میادین اصلی میوه و تره بار 
و ترمینال های منتخب 24 آبان ماه از ساعت 8 الی 13 
اجرا خواهد شد. این طرح د ر مجموع در 75 ایستگاه 
مترو و 10میدان تره بار خدمات غربالگری دیابت را به 

شهروندان ارائه می دهد. 

رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران گفت: مجموعه های فرهنگی خوبی در این 
سال ها احداث شده است و برای افزایش كارآمدی و 

بهره بروی این مجموعه ها برنامه ریزی كرد. 
محمدجواد حق شناس در گفت وگو با مهر در پاسخ 
به این پرســش كه اعتبار سال های گذشته حوزه 
فرهنگی و اجتماعی شــهرداری بیشتر در ساخت 
فضاهای فرهنگی اســتفاده می شــد آیا این رویه 
درحوزه فرهنگی ادامه خواهد داشــت؟ گفت: به 
نظر من در این بخش)ساخت سازه های فرهنگی( 

نسبت به خیلی از سازمان ها پیشتاز بوده ایم. 
رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران با اشــاره به ســاخت مجموعه های فرهنگی 
در پایتخت خاطرنشــان كرد: مجموعه پردیس ها و 
 فرهنگســراهایی كه در تهران داریم نمودی از این 
هزینه كرد در بخش فرهنگی اســت. امروز شهرداری 
تهران 35 فرهنگسرای بزرگ، 70 خانه فرهنگ و بیش از 
300 سرای محله دارد كه پروژه هایی همچون باغ كتاب 
و پردیس تئاتر نیز به آن اضافه شده و این اتفاقات جای 
تحسین دارد. وی افزود: سوالی كه درخصوص هزینه 
كرد زیرساخت های فرهنگی مطرح می شود این است 
كه آیا می توانیم میان ای ن زیرساخت ها و مخاطبان 
ارتباط برقرار كنیم. جای این اتفاق خالی بوده و من 
فكر می كنم در این دوره باید تمام تالش خود را با هدف 
افزایش كارآمدی و بهره وری انجام دهیم تا بتوانیم 
بخش عظیم تر و ارتباط قابل توجه مخاطبان را با این 

زیرساخت ها فراهم كنیم. 

اجرای طرح  غلبه بر   دیابت 
در   75 ایستگاه  مترو 

مدیركل سالمت شهرداری تهران خبر داد

افزایش بهره وری 
سازه های فرهنگی تهران

رئیس كمیسیون فرهنگی شورا خواستار شد

به گزارش خبرنگار شهری روزنامه 
گزارش

افكار، تاســیس باغ كتاب یكی از 
آرزوهای دیرینه تهرانی ها بود تا در 
آن بتوانند دمی فارغ از همه شــلوغی های شهر و دنیا در 
دنیای شیرین كتاب غرق شوند، این آرزو در دوره مدیریت 
گذشته تهران محقق شد، اكنون در آستانه روز كتاب و 
كتابخوانی به مدت یك هفته شــاهد اجرای برنامه های 

فرهنگی در باغ كتاب تهران خواهیم بود. 
به گفته مجید حســینی مدیرعامل باغ كتاب با توجه به 
اهمیت بحث كتاب و كتاب خوانی و به منظور آشنایی هر 
چه بیشتر كودكان و نوجوانان و به طور كلی خانواده ها با 
این مقوله، امسال به مدت یك هفته مجموعه برنامه هایی 
را با حضور هنرمندان و نویسندگان مشهور كشور در باغ 

كتاب تهران برگزار می شود. 
وی افزود: یكی از برنامه های هفتــه كتاب در باغ كتاب 
تهران تجربه یك روز كتاب فروشــی توسط بازیگران و 

نویســندگان شناخته شــده اســت. این برنامه نه تنها 
موجب تعامل میــان مخاطبان و هنرمندان می شــود 
 بلكه تجربــه ناب كتــاب فروشــی را برای ایــن افراد 

رقم می زند. 
حســینی اجرای پویش دور دنیا در هفت روز را از دیگر 
برنامه های باغ كتاب تهران معرفــی كرد و گفت: در این 
پویش هر روز یك كتــاب معروف از یــك نقطه دنیا به 
مخاطب معرفی و كل باغ كتاب با محتویات كتاب مورد 

نظر تزئین می شود. 
مدیرعامل باغ كتاب تهران با اشــاره به تجلیل از كتاب 
فروشان ماندگار كه در طول ســال ها این شغل را با هیچ 
شــغل دیگری عوض نكردند، عنوان كرد: قرار است در 
این هفته نشستی با ناشران، نویسندگان، فعاالن صنعت 
چاپ و كتابفروشان با حضور مدیران شهری در باغ كتاب 
تهران داشته باشیم تا مشكالت فعاالن این صنف به طور 

شفاف مطرح شود. 
حســینی در ادامه به رونمایی از مجموعه 50 قســمتی 
انیمیشــن "دایناســورها كتاب نمی خوانند" در هفته 
كتاب پرداخت و گفت: همچنین، قرار است طی روزهای 
اخیر مجموعه 100 رمان ســاخته منصور ضابطیان به 
مخاطبان باغ كتاب تهران معرفی شود. در همین راستا، 
20 قسمت تصویری از رمان های برتر جهان به مدت 20 
دقیقه توسط هنرمندان در قالب انیمیشن به شهروندان 

معرفی می شوند. 
وی افزود: با توجه به تأثیر كتاب های مطرح دنیا در سینما، 
امسال به مناسبت هفته كتاب 7 فیلم سینمایی اقتباسی 
در باغ كتاب اكران و در كنار آن مجموعه نشست های نقد 
و بررسی با حضور هنرمندان و نویسندگان برگزار می شود. 
به گفته مدیر عامل باغ كتاب تهران رونمایی از آكادمی 
یا آموزشــكده آنالین باغ كتاب تهران ویژه آموزش های 
اینترنتی از مهم ترین اقداماتی اســت كه در هفته كتاب 

انجام می شود.  

رونماییازآموزشكدهآنالینباغكتابتهران
مدیرعامل باغ كتاب تهران خبرداد

 مدیرعامل مجموعه باغ كتاب تهران از راه اندازی آموزشكده آنالین باغ كتاب در هفت بخش به مناسبت روز 
كتاب، كتابخوانی و كتابدار و برگزاری برنامه های فرهنگی به مدت یك هفته خبر داد. 

اجرای مستمر طرح خادم 

در ورودی غربی پایتخت

آخرین وضعیت ساماندهی 

میدان امام خمینی

 تعطیالت اربعین 

به داد تهرانی ها رسید

بر اساس اعالم شركت 
كنترل كیفیت هوای 
شــهر تهران میانگین 
24 ســاعت گذشــته كیفیت هوای تهران تا 
ساعت 8 صبح با شاخص 81 در شرایط سالم 

قرار دارد. 
بیش از 1۶ روز متوالی در آبان  ماه شــاخص 
آلودگی هوا در شرایط ناســالم قرار داشت اما 
تعطیالت اربعین به داد تهرانی ها رسید و 2روز 
تعطیلی اخیر در تهران شاخص آلودگی را در 

شرایط سالم قرار داد.

حناچی معاون عمرانی 
تهــران  شــهرداری 
گفت: ساختمان خانه 
شــهر باید با بهره گیری از ارزش های بی بدیل 
معمارانه بیانگر اتفاقــات تاریخی میدان امام 

خمینی)ره( باشد. 
وی تســهیل تردد عابــران پیاده بــه ویژه در 
ضلع جنوبی این مجموعه را بــه عنوان یكی از 
ضرورت های ساماندهی میدان امام خمینی)ره( 
برشمرد و ابراز امیدواری كرد مساعدت های الزم 

در جهت تامین منابع مالی پروژه صورت گیرد.

ناصحــی قائــم مقام 
منطقــه21 از اجرای 
مســتمر طــرح خادم 
)خدمتگزاران افتخاری دوستدار محیط زیست( 
در ورودی غربی پایتخت همزمان با ایام محرم 
و صفر به منظور نهادینه سازی الگوی فرهنگی 
حفاظت از محیط زیســت شهری خبر داد. وی 
ادامه داد: این طرح با مشاركت خادمان افتخاری 
ملبس به كاورهای مخصــوص با لوگوی "طرح 
خادم"، به منظور فرهنگ سازی طرح تفكیك 

پسماند از مبدا در مساجد، تكایا انجام می شود.

محیط زیستمیراث فرهنگیآب و هوا

ساكنان ساختمان بهشت در حالی خرج یك  میلیاردی را برای خرید خودرو های نو در شورای شهر انجام 
دادند كه تهرانی ها هر روزه از وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده رنج می برند و بهشت نشینان فكری 

برای آن ندارند. 
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خبر رسید نجفی به كربال می رود اما نرفت، خبر رسید كه 
دیسك كمرش بعد از مالقات با رئیس جمهور عود كرده 
كه اصالح طلبان گفتند دیسك كمر نه اسپاسم عضالنی. 
هفته پیش اعالم شد كه محمدعلی نجفی شهردار تهران 
به همراه محسن هاشمی رئیس شــورای اسالمی شهر 
تهران برای مراسم پیاده روی اربعین به كربال می رود. بعد 
از انتشار این خبر بسیاری از كانال ها و سایت ها روی خبر 
ورود محسن هاشمی به كربال و بازدیدهای رئیس شورا 
خبرهای متفاوت منتشر كردند اما هیچ عكس و خبری از 

حضور نجفی در این مراسم منتشر نشد. 
به گــزارش خبرگزاری فــارس اربعین به اتمام رســید 
و خبــری از شــهردار تهــران در ایــن مراســم بزرگ 
 كه شــهرداری تهــران نقش مؤثــری در آن داشــت

 نشد. 
بعد از اینكه اعالم شد چرا عكس و خبری از نجفی نیست 
برخی اعالم كردند شهردار تهران در منزل بستری شده 
و بعد از مالقات با رئیس جمهور دیســك كمرش تشدید 
شده و به همین دلیل نتوانست با وجود اطالع رسانی قبلی 

برای اربعین به عراق سفر كند. 
به نظر می رســد اصالح طلبان از اطالع رســانی درست 
بیماری شــهرداری بیم دارند و آن را نقطه ضعفی برای 
خود محسوب می كنند چراكه بعد از انتشار همین خبر 
اصالح طلبان این خبــر را هم تكذیــب كردند و گفتند 
نجفی دیسك كمر ندارد بعد از جلســه اعضای شورای 
شــهر و شــهردار با رئیس جمهور نجفی دچار اسپاسم 
 عضالنــی شــده و بــه همیــن دلیل بــه عراق ســفر 

نكرده است. 
البته گفته می شــود این عارضه برطرف شده و شهردار 
به سر كارش برگشته و عملیات خدمت رسانی به زائران 
اباعبداهلل الحسین )ع( از سوی خدام الحسین شهرداری 
تهران را از دفتر كارش پیگیری و مدیریت كرده اســت. 
البته شهردار قبلی تهران با حضور در كربال خودش این 

كار بزرگ را مدیریت می كرد. 
البته بعد هم پیامی نجفی در اینستای خود منتشر كرد 
و از خدام الحسین شهرداری تهران تشكر كرد و گفت كه 
دست تك تك عزیزانی كه امسال خدام الحسین شهرداری 

تهران بودند را به گرمی می فشارم. 

محمدعلی نجفی اعضای هیئت مدیره فروشگاه شهروند، 
سازمان امالك و سرمایه گذاری را تغییر داد. 

ســمیع اهلل مكارم رئیس هیئت مدیره فروشگاه شهروند، 
مجتبــی یزدانی نایب رئیــس، ســریع القلم، میرزایی و 
 مدیح اعضای هیئت مدیره فروشگاه زنجیره ای شهروند

 شدند. 
همچنین ســمیع اهلل مكارم رئیس امالك، پرویزی نایب 
رئیس، كلهری، زبده و خســروی اعضــای هیئت مدیره 

سازمان امالك شدند. 
ســمیع اهلل مكارم رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری، 
دلفانی، پرویزی و حجت اعضای هیئت مدیره ســازمان 

سرمایه گذاری شهرداری تهران شدند. 

علی اعطا به مصوبه شورای اسالمی شــهر تهران، ری و 
تجریش مبنی بر الزام شــهرداری تهران به تهیه و ارائه 
گزارش سند تحویل و تحول مدیریت شهری با تأكید بر 
اطالعات دقیق و قابل استناد مبتنی بر كارنامه 12 ساله 
شهرداری تهران اشاره كرد و گفت: براساس این مصوبه، 
شــهرداری تهران 100 روز مهلت دارد تا این گزارش را 

تهیه و در صحن علنی ارائه دهد. 
وی ادامه داد: ارائه گزارش عملكــرد 100 روزه مدیریت 
جدید شهرداری تهران موضوعی دیگر است كه باید مورد 

بررسی قرار گیرد. 
اعطا بیان داشت: در گزارش عملكرد 12 ساله شهرداری 
تهران به موضوعات منابع درآمــدی، مصارف، پروژه ها و 
دیگر موضوعات اقتصادی، اجتماعی و مدیریت شــهری 

تهران پرداخته می شود. 

جای خالی شهردار تهران 
در مراسم اربعین 

چرا نجفی از تهران كربال را مدیریت كرد؟

عزل و نصب های اتوبوسی نجفی ادامه دارد

سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران خبرداد

تغییر هیئت    مدیره چند 
شركت مهم شهردرای

ارائه گزارش عملكرد ۱۲ساله 
شهرداری از سوی نجفی

اربعین به 

اتمام رسید و 

خبری از شهردار 

تهران در این 

مراسم بزرگ كه 

شهرداری تهران 

نقش مؤثری 

در آن داشت 

نشد، در حالی 

كه شهردار 

قبلی تهران با 

حضور در كربال 

خودش این كار 

بزرگ را مدیریت 

می كرد

سخنگوی 

شورای شهر 

تهران، ری و 

تجریش از 

ارائه گزارش 

عملكرد ۱۲ ساله 

شهرداری از 

سوی نجفی در 

مهلت زمان ۱۰۰ 

روزه خبرداد



حوادث12
مرد به هنگام اجرای صیغه نكاح، 
چیــزی را به همســرش تقدیم 
می كند كه در اصطالح »مهر« یا 

ِصداق نامیده می شود. 
در آموزه های دینی برای مهر، مقدار معینی تعیین نشده 
اســت، بلكه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. 
همچنین در نــوع مهریه نیز محدودیتــی وجود ندارد و 
هر چیزی كه ارزش اقتصادی و اجتماعی داشــته باشد، 
می تواند مهر قرار گیرد؛ همانند طال، نقره، امالك، پول های 
رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی 

ویژه. 
قانــون حمایت از خانــواده كه در ســال 91 به تصویب 
نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه 
مهر را تا میزان 110 سكه اعالم كرد و مطالبه میزان بیشتر 

از آن را منوط به مالئت زوج دانست. 
در قانون جدید خانواده ذكر شده است كه معیار مالئت 
در مطالبه مهر 110 ســكه اســت، این به معنای آنست 
كه دادگاه فرض را بر این گذاشــته است كه زوج قابلیت 
پرداخت را دارد و اگر این تعــداد چه به صورت نقد و چه 

قسط بندی پرداخت نشود حكم حبس صادر می شود. 
در مهرهای تا 110 ســكه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر 
استطاعت زوج نیســت، در این مرحله زوج باید خودش 
در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهر اثبات كند. 
در میان مردم به اشتباه ذكر می شود كه مهرهای بیشتر 
از 110 را نمی توان دریافت كرد، در حالیكه در مهرهای 
بیش از 110 سكه زوجه باید به دادگاه اثبات كند كه زوج 

توانایی پرداخت این تعداد سكه را دارد. 
برای وصول مهر باید از ســه طریق اقدام كرد، در مرحله 
نخست اظهار نامه از سوی زن به شوهر ارسال می شود، در 
مرحله دوم از طریق اجرای ثبت و آخرین مرحله از طریق 

دادگاه ها به دریافت مهر اقدام می شود. 
مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز است. زوجین ظرف این 
مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض كنند، بعد از اینكه 
رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومت مالی مصــوب 1394 را اعمال می كند، یعنی 
اگر مرد معسر نباشــد و بدهی خود را پرداخت نكند ، یا 
در مهلت 30 روزه پس از ابالغ برگ اجراییه دادخواست 
اعسار به تقسیط محكوم به را تقدیم نكند به درخواست 
محكوم له به زندان می رود  اما اگر توســط دادگاه معسر 

شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهر می دهد . 
اگر مرد توانایی پرداخت مهر را داشــت امــا از پرداخت 
آن خودداری كرد ، زوجه مهر خــود را به اجرا می گذارد، 
چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن دارایی شوهر را معرفی 

كند، فوری نسبت به توقیف آنها اقدام می شود. 
اگر دارایی زوج فقط درآمد وی باشــد ، )اگر مرد همسر 
دیگری نداشته باشــد( تا یك چهارم آن ماهانه به زوجه 
تعلق می گیرد، تا زمانی كه مهر بــه طور كامل پرداخت 

شود. 
مرد تا پرداخت كامل مهر زن نمی تواند از كشور خارج شود 
اما در صورتی كه مرد اموال دیگری غیراز حقوق داشــته 
باشــد دادگاه اموال او را می فروشــد و مهر از این طریق 

پرداخت می شود. 

با گذشت دو سال از مرگ عموی 
قتل

هادی ساعی در جریان درگیری در 
باشگاه سواركاری، بازپرس جنایی 
دستور احضار قهرمان ســابق تكواندو ایران و دو كارگر 

شهرداری را در رابطه با این درگیری صادر كرد. 
12 فروردین سال 94 بود كه عموی ۶4 ساله هادی ساعی 
با شهرداری تماس گرفت و از حجم انبوه زباله های داخل 
محدوده سواركاری كه دو هفته بود در باشگاه تلنبار شده 
بود، شكایت كرد. پس از این تماس دو كارگر شهرداری با 
خودروی حمل زباله از راه رسیدند و در حالی كه مشغول 
جمع آوری زباله ها شدند با عموی میانسال قهرمان سابق 
تكواندو مشــاجره كردند. لحظاتی بعد یكی از كارگران 
با چوبی كه پشــت ماشــین حمل زباله بود بــرای دعوا 
 وارد شد اما ناگهان مرد میانســال به دلیل عارضه قلبی 

جان باخت. 
هادی ساعی گفت: ظهر آن روز به همراه یكی از همكارانم 
قصد رفتن به ناهــار را داشــتیم كه یكــی از كارگران 
شــهرداری با عمویم درگیر شــد. در همین هنگام او به 
سمت ماشینشان رفت و چوبی را از داخل ماشین بیرون 
آورد كه من مانع برخورد چوب با عمویم شــدم و سعی 
كردم این كارگر را از مجموعه خارج كنم كه ناگهان دیدم 
عمویم روی زمین افتاده است. بالفاصله با اورژانس تماس 
گرفتیم. من در آن لحظه ندیدم كسی به او ضربه بزند اما 
در درگیری شــاهد بودم كه چند بار به سینه عموی من 
ضربه زده شــد در حالی كه او 11 سال قبل عمل قلب باز 

انجام داده بود. 
به این ترتیب بازپرس دستور بازداشت دو كارگر 24 و 40 
ساله را كه به صورت پیمانكاری با معاونت خدمات شهری 
ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 همكاری می كردند، به اتهام 
قتل عمد صادر كرد اما با تحقیقات روشن شد علت مرگ 
مرد ۶4 ساله ایست قلبی بوده بنابراین دو كارگر جوان با 

سپردن وثیقه آزاد شدند. 
 

قانون در مورد مهریه های 
بیش از ۱۱۰ سكه چه    می گوید؟

 احضار هادی ساعی
 به دادسرای جنایی

مرگ عموی قهرمان تكواندو در هاله ای از ابهام

   شماره  2077   
  یکشنبه

   21   آبان   1396
   سال ششم

 ســرهنگ رضا بســتو، رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ از كشــف 62 درصــد خودروها 

وموتورسیکلت های سرقتی در هفته گذشته خبر داد و گفت: بیشترین درصد كشفیات خودروها 

و موتورسیکلت های سرقتی مربوط به سركالنتری پنجم تهران با ۸9 درصد بوده است. 

قانون حمایت 

از خانواده 

كه در سال 

۹۱ به تصویب 

نمایندگان 

مجلس رسید، 

حد حمایت 

قانونی از 

مطالبه مهر را تا 

میزان ۱۱۰ سكه 

اعالم كرد و 

مطالبه میزان 

بیشتر از آن را 

منوط به مالئت 

زوج دانست

هادی ساعی: 

ظهر آن روز به 

همراه یكی 

از همكارانم 

قصد رفتن 

به ناهار را 

داشتیم كه 

یكی از كارگران 

شهرداری با 

عمویم درگیر 

شد و به قتل 

رسید

چندی پیش و 

از طریق یكی از 

دوستانم كه 

چندین بار به 

اتهام سرقت 

دستگیر شده 

و به تازگی از 

زندان آزاد شده 

بود، آموزش 

این نوع از 

سرقت را فرا 

گرفتم؛ ابتدا 

برای تفریح چند 

سرقت انجام 

دادم اما در 

ادامه به این كار 

عادت كردم

سرقت

 مرگ عجیب 

رئیس دادگستری جاسك

 مرگ كارگر 

در اثر ریزش چاه

 دستگیری اعضای یك 

سازمان دولتی در گیالن

تصادف كامیون 

با زن دوچرخه سوار 

ســرهنگ حســین دهقانپور، رئیس پلیس 
شهرستان طرقبه شــاندیز گفت: خانم جوان 
همراه گروه دوچرخه سواری در منطقه ییالقی 
طرقبه مشــغول تمرین ورزشــی بود كه در 
خیابان امامزادگان، خودروی كامیونت حامل 
بار نوشابه با وی برخورد كرد. وی افزود: مأموران 
گشت انتظامی حصار گلستان با دریافت این 
خبــر بالفاصلــه در محل حاضــر و تیم های 
پزشــكی در محل اقدامات ابتدایــی را انجام 
دادند. برابر قانون حركت دوچرخه ســواران 

ورزشی باید از مسیرهای ویژه صورت گیرد. 

دادســتان عمومی و انقالب رشــت، آخرین 
وضعیــت پرونــده دســتگیری تعــدادی از 
مسئوالن یك ســازمان دولتی در این استان 
را تشــریح كــرد و گفت: هم اكنــون رئیس، 
معاونین وی و مشــاور رئیس این ســازمان 
 دولتی كه یك خانم است، در بازداشت به سر

 می برند.
حجت االسالم والمسلمین علی مصطفوی نیا 
اظهار كرد: این افراد به خاطر اتهاماتی همچون 
دریافت رشــوه و تضییع حقوق بیت المال در 

بازداشت موقت به سر می برند. 

مهــدی خواجــه ای، مدیر روابــط عمومی 
دادگســتری هرمــزگان گفــت: حســین 
حبیب زاده بیژنی، رئیس دادگستری جاسك 
شامگاه جمعه در محور ســیریك به جاسك 
 بر اثر برخورد با شــتر جان خود را از دســت

 داد. 
وی با یكدستگاه خودروی پژو در حال حركت 
بود كه در فاصله ۸۵ كیلومتری از شهر جاسك 
با یك نفر شتر برخورد كرد. همسر وی در این 
ســانحه زخمی شــده و با یك آمبوالنس به 

بیمارستان منتقل شده است. 

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری تهــران گفــت: بدلیل 
ریزش دیــواره چــاه 10 متری یــك كارگر 
 جوان افغــان درخیابان انقــالب تهران جان

 باخت. 
ســید جالل ملكی افزود: به هنــگام فعالیت 
كارگران و سست بودن بخشی از دیواره، چاه 
ریزش كرد و یك كارگر حدود 27 ساله افغان 
در حجم زیاد خاك مدفون شد. علت اصلی این 
حادثه بی احتیاطی و عدم رعایت نكات ایمنی 

هنگام حفر چاه عنوان شد. 

 انفجار كارخانه 

مواد آتش زا در مكزیك 

 بعد از دعوا 

به  نور آبی پناه ببرید

آتش سوزی مرگبار در 

مجتمع مسكونی در روسیه

 فروش سیگار در 

واتیكان ممنوع می شود

پاپ فرانسیس، رهبر كاتولیك های جهان فروش 
سیگار در واتیكان را از سال آینده میالدی )201۸( 
یعنی كمتــر از دو ماه دیگر ممنوع كرده اســت. 
سخنگوی واتیكان گفته اســت دلیل صدور این 
ممنوعیت این است كه سیگار كشیدن به سالمت 
فرد آسیب می زند. نزدیك به ۵000 كارمند فعلی 
و بازنشســته واتیكان در حال حاضر می توانند با 
تخفیف سیگار بخرند. فروش سیگار در واتیكان 
ساالنه میلیون ها یورو برای واتیكان درآمد دارد. اما 
سخنگوی واتیكان گفته است چنین درآمدی اگر 
به جان آدم ها لطمه وارد كند، هیچ ارزشی نخواهد 
داشت. او به آمار سازمان جهانی بهداشت اشاره كرده 
كه در آن گفته شده سیگار كشیدن منجر به مرگ 
هفت میلیون نفر در سال در سراسر جهان می شود. 

براثر انفجار گاز در مجتمع مســكونی در شهر 
ایژوســك روســیه تا كنون شــش نفر جان 
باخته اند. این حادثه شــب پنج شنبه رخ داد 
كه به دلیل نشــت گاز و بروز انفجاری مهیب، 
ساختمان مســكونی 9 طبقه را در این شهر 
طعمه حریق كرد. براثر این آتش سوزی هشت 
واحد آپارتمانی كامال تخریب شد و بخشی از 
این مجتمع مســكونی فرو ریخت . نیروهای 
وزارت شــرایط اضطراری روسیه با حضور در 
محل حادثه تالش كردند تا ضمن اطفاء حریق، 
بیش از دویست نفر از ساكنان این آپارتمان ها 
را به مكان هــای امن منتقل كننــد. در میان 
كشته شدگان دو كودك خردسال نیز به چشم 

می خورد. 

ویدئویــی به تازگی منتشــر شــده اســت 
كه لحظه وحشــتناك انفجار یــك كارخانه 
 تولید وســایل آتش زا در مكزیك را به تصویر 

می كشد. 
در ویدئوی منتشر شده مشاهده می شود كه 
لحظاتی پیــش از انفجــار دود غلیظی از این 
كارخانه به هــوا بلند می شــود و ناگهان این 
انفجار وحشــتناك رخ می دهــد. در اثر این 
انفجار یك زن دچار سوختگی درجه سه شد 
و همچنین پنج منزل مسكونی ویران گردید. 
گفته می شود آتش نشــانان محلی پس از 3 
ساعت تالش توانســتند آتش را مهار كنند. 
پلیس و تعدادی از نظامیان ارتش مكزیك در 
عملیات خاموش سازی حریق حضور داشتند. 

پژوهشگران می گویند نور آبی فشار و استرس 
ناشی از جر و بحث را كاهش می دهد. پیش از 
این دانشمندان تحقیقاتی را در مورد مزایای 
نور آبی و از جمله نقش آن در كشتن باكتری ها، 
كمك به كنترل برخی بیماری های پوستی و 
غیره انجام داده بودند. پژوهشــگران دانشگاه 
گرانادا در اســپانیا، می گویند نور آبی مزایای 
دیگری هم دارد و افراد بعد از تجربه شــرایط 
روانی نامناسب و فشار و اضطراب می توانند با 
قرار گرفتن در معرض تابش نور آبی به شرایط 

بهتری دست یابند. 
فشــارهای روانی كوتاه مدت كه در اثر روابط 
با اشــخاص در اجتماع به وجود می آید، بدین 

شیوه قابل كاهش است. 

مرد بساز بفروش در دام پلیس گرفتار شد

سناریوی عجیب برای سرقت از زنان

به گزارش افــكار، در تاریخ 2۸ 
مردادماه خانمی بــا مراجعه به 
كالنتری 134 شهرك قدس به 
مأمورین اعالم كرد كه آقایی حدودا 40 ســاله باحیله و 
ترفند، در پوشش فردی خیر كه قصد كمك رساندن به 
افراد نیازمند جامعه را دارد اعتماد وی را جلب و اقدام به 

سرقت طالهای او كرده است. 
مالباخته پس از حضور در پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: آقایی حدودا 40 ساله 
سوار بر ماشــین، به من نزدیك شد؛ این شخص مدعی 
شد كه قصد دادن ِخیرات را دارد و مدعی گرفتن حاجت 
خود شد؛ این شــخص در ادامه گفت: خودتان كسی را 
نمی شناسید؟ زمانیكه به او پاسخ دادم كه افرادی نیازمند 
را در همسایگی می شناسم، بسته ای پول به من نشان داد 
و از من خواهش كرد تا آن را به افراد نیازمند برسانم؛ در 
ادامه، بسته پول را در كیسه پالستیكی مشكی كه داخل 
آن مقداری البسه قرار داشت، گذاشته و آن را تحویل من 
داد؛ در همین زمان، این شخص با طرح این موضوع كه 
قصد خرید طال برای همسرش را دارد از من پرسید: به 
نظر شــما چه طالیی برای همسرم خریداری كنم؟ و به 
این بهانه از من خواهش كرد تا طالهای همراهم را برای 
بازدید در اختیارش قرار دهم. این شخص پس از دیدن 
طالها، آنها را داخل كیسه پالستیكی گذاشت؛ در كیسه 

را محكم كرد و آن را به من تحویــل داد؛ تأكید كرد كه 
طالهایم را به همراه بســته پول كه مدعی بود مبلغ آن 
سه میلیون تومان است، داخل كیسه گذاشته و پس از 
خداحافظی، با ماشین دور شد؛ حتی در زمان دور شدن 
از من خواهش كرد تا در زمان نماز او را نیز دعا كنم؛ پس 
از رفتن وی، كیسه پالستیك مشكی را جهت برداشتن 
بسته پول و طالجاتم باز كردم اما نه خبری از بسته پول 
بود و نه از طالهایم؛ تنها چند البسه كهنه در داخل كیسه 

پالستیكی بود كه انتهای آن نیز سوراخ شده بود. 
همزمان با آغاز رســیدگی به پرونده، وقوع سرقت های 
مشابه دیگر در مناطق غرب و شمال غرب تهران به ویژه 
در محدوده شــهرك قدس وپونك به پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ اعالم شــد. با شناسایی دقیق محل 
ده ها سرقت و انجام تحقیقات میدانی و با بهره گیری از 
دوربین های مداربسته مراكز تجاری، سرانجام كارآگاهان 
موفق به شناسایی یكدســتگاه خودرو سواری پژو 20۶ 
سفید رنگ شدند. با شناسایی مالك خودرو در شهرستان 
سمنان، نیابت قضایی اخذ و كارآگاهان پایگاه دوم پلیس 
آگاهی به این شهرستان اعزام شدند؛ یك خانم جوان حدودا 
2۵ ساله به عنوان مالك خودرو، در اظهاراتش به كاراگاهان 
گفت: چندی پیش با شخصی به نام غالمرضا آشنا شده و پس 
از مدت كوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتیم؛ طی این مدت نیز 
ماشین من در اختیار وی قرار داشت و به تازگی ماشین را از 

او تحویل گرفتم. با شناسایی تصویر غالمرضا 42 ساله از 
سوی ده ها مالباخته، كارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی 
در ادامه اقدامات پلیســی موفق به یكدستگاه پژو 40۵ 
سفید رنگ متعلق به یك خانم جوان دیگری شدند كه 

خودرو وی در اختیار غالمرضا قرار داشت. 
این خانم جوان در شهرستان شهرری شناسایی و تحقیقات از 
وی در خصوص غالمرضا انجام شد؛ وی در اظهاراتش ضمن 
معرفی غالمرضا به عنوان همســر سابقش مدعی شد كه 
اطالعی از غالمرضا نداشته و به تازگی از او متاركه كرده است. 
سرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسی، مخفیگاه غالمرضا 
در منطقه جنت آباد-میدان چهارباغ شناســایی و 1۶ 
آبانماه، در حالیكه به همراه همسرش )مالك خودرو پژو 
40۵ ســفید رنگ( در خانه حضور داشت، دستگیر و به 

پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. 
غالمرضا در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ده ها فقره سرقت 
از زنان سالخورده در مناطق مختلف شهر تهران با استفاده 
از انواع خودروهای سواری متعلق به دوستان و اطرافیانش 
اعتراف كرد و در خصوص انگیزه اش از این سرقت ها گفت: 
من نیازی به پول سرقت ها ندارم و در زمینه ساخت و ساز 
ساختمان در شهرستان فعالیت می كنم؛ چندی پیش و 
از طریق یكی از دوستانم كه چندین بار به اتهام سرقت ]از 
زنان[ دستگیر شده و به تازگی از زندان آزاد شده بود، آموزش 
این نوع از سرقت را فرا گرفتم؛ ابتدا برای تفریح چند سرقت 
انجام دادم اما در ادامه به این كار عادت پیدا كرده بودم و پول 
حاضر از فروش طالهای مســروقه را نیز در ساخت و ساز 

هزینه می كردم. 

كاراگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی سارقی را بازداشت كردند كه با نیت كمك به افراد نیازمند و با ترفندی 
خاص اقدام به سرقت طالهای زنان می كرد. 

ساعت 19 چهار شــنبه 1۶ آبانماه از طریق مركز 
فوریت های پلیسی، وقوع یك جنایت در خیابان 
هالل احمر - خیابان شــهید قدمــی به كالنتری 
11۵ رازی اعالم شد. با حضور مأمورین كالنتری و 
انجام بررسی های اولیه مشخص شد كه خانمی 3۵ 
ساله از ناحیه سر، پشت گردن و پشت كتف مورد 
اصابت ضربات متعدد جسم تیز قرار گرفته و به قتل 

رسیده است. 
پسر 1۵ ســاله مقتوله در اظهاراتش به كارآگاهان 
گفت: بیرون خانه بودم، به گوشی تلفن همراه مادرم 
زنگ زدم اما گوشی مادرم خاموش شده بود! به پدرم 
زنگ زدم گوشی او نیز خاموش بود! به خانه آمدم، كسی 
در خانه را باز نكرد، زنگ همسایه باال را زدم و آنها در 
مجتمع را برایم باز كردند. زمانیكه وارد خانه شدم، با 
جسد مادرم كه آغشته به خون روی زمین افتاده بود، 

روبه رو شدم، مادرم كشته شده بود. 

كارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهــی در همان 
تحقیقات اولیه در جریان غیبت همســر مقتول 
به نام آیت )3۶ ســاله( قرار گرفتند، در تحقیقات 
بعمل آمده مشخص شــد كه آیت اعتیاد شدیدی 
به مصرف موادمخدر از نوع شیشــه دارد و همین 
موضوع باعث بیكاری دو ســاله او و درگیری وی 
با همســرش )مقتول( شــده بگونه ای كه مقتوله 

چندین بار قصد متاركه از او را داشته است. 
ســاعت 01:30 روز جمعه 19 آبانماه به كالنتری 
11۵ رازی اعالم شــد شــخصی باالی پل هوایی 
»نهم دی« قصد پریدن و پایــان دادن به زندگی 
خودش را دارد، بالفاصله مأمورین كالنتری و تیم 
آتش نشانی در محل حاضر شده و اقدامات جهت 
نجات این شخص آغاز شد. سرانجام در حالیكه این 
شخص قصد پریدن داشت، مأمورین او را مهار كرده 
و مانع از اقدامش شدند، در ادامه، مأمورین اقدام به 
شناسایی این شخص به عنوان متهم تحت تعقیب 
اداره دهم كــرده و بالفاصله موضوع به كارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شــد. 
متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتكاب 
جنایت و قتل همســرش در یك نزاع خانوادگی 

اعتراف كرد. 

 نقشه خودكشی
 قاتل ناكام ماند

حقوق

گزارش
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برانکو با اشــاره به پیروزی خوب کرواسی مقابل یونان 
در پلی آف جام جهانی فوتبال که این تیم را در آســتانه 
راهیابی به روسیه قرار داده است و با این وضعیت به نظر 
می رسد حضورش در تیم ملی کرواسی هم منتفی شود، 
گفت: من به تیم ملی کشورم تبریک می گویم که به برد 
خوبی دســت یافت و امیدوارم که به جام جهانی صعود 
کند. فقط امیدوارم کرواســی در جام جهانــی با ایران 

هم گروه نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که »اگر ایران و کرواسی در 
جام جهانی هم گروه شوند فکر می کنید کدام تیم قدرت 
شکست دیگری را داشته باشد؟«، اظهار داشت: امیدوارم 

این اتفاق رخ ندهد.

 نمی توانیم رفیعی و هیچ بازیکنی را جذب کنیم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که 
آیا تیمش برای جذب سروش رفیعی اقدامی کرده است، 
تصریح کرد: ما که برای جذب بازیکن ممنوعیت داریم و 

نمی توانیم بازیکن جذب کنیم.
برانکو در واکنش به این مســئله که اگر سروش رفیعی 
قراردادش را فسخ کند و بازیکن آزاد شود بازهم اقدامی 
در این خصوص صورت نمی گیرد، گفــت: اکنون برای 
جذب بازیکــن ممنوعیت داریــم و نمی توانیم صحبت 

کنیم. با بازیکنی هم صحبت نکرده ایم.

پیدا کردن تیم های قدرتمند برای بازی تدارکاتی 
ساده نیست

وی در مورد شرایط تیم ملی ایران و بازی های دوستانه ای 
که دارد، اظهار داشت: اینها )پاناما و ونزوئال( تیم هایی از 
آمریکای جنوبی هســتند و ایران هم امیدوار است که با 
یکی از تیم های این قاره روبه رو شود. تیم ملی باید با این 
تیم ها بازی کند، چون نحوه بــازی و تفکر آنها متفاوت 
اســت. االن پیدا کردن تیم های قدرتمند ساده نیست، 
چون خیلی از تیم ها هم در مسابقات انتخابی جام جهانی 
حضور داشتند و مشخص نبود شرایط صعودشان به چه 

شکل خواهد بود.

تجربه با بازی کردن به دست می آید
سرمربی پیشین تیم ملی درباره اینکه چرا ایران پس از 
بازی دوســتانه مقابل آلمان پیش از جام جهانی 2006 
دیگر پیش از جام های جهانی با تیــم ملی بزرگی بازی 
نکرده است، گفت: مسلم است که بازی با تیم های قوی تر 
خوب است تا بازیکنان شرایط بازی با تیم های قدرتمند 
را حس کنند و بدانند کجا هســتند. خوب است که تیم 
ملی با تیم های قدرتمند بازی کند و حتی باشگاه ها هم 
بازی بزرگ داشته باشــند، چون تجربه با بازی کردن به 

دست می آید.

من از مسئوالن باشگاه شنیده ام طاهری استعفا 
کرده است

برانکو درباره علی اکبر طاهــری و اینکه آیا از او اطالعی 
دارد یا نه، اظهار داشــت: آن طور که من می دانم ایشان 
اکنون در کربال هســتند. من هم از مســئوالن باشگاه 

شنیده ام او استعفا کرده است.
ســرمربی پرســپولیس در واکنش به این سؤال که اگر 
طاهری از پرســپولیس برود او در این تیم می ماند یا با 

طاهری خواهد رفت، تصریح کرد: اگری وجود ندارد!

دو کشور عربستان و امارات در ادامه رفتارهای غیرحرفه ای و 
مغرضانه خود اعالم کردند که در فصل جدید لیگ قهرمانان 
آسیا برابر ایران و قطر تنها در زمین بی طرف به میدان خواهند 
رفت. روزنامه اإلقتصادیه عربستان نوشت : » کشور عربستان 
بعد از اختالف سیاسی که با ایران پیدا کرد تاکید کرد که در 
خاک ایران به میدان نخواهد رفت و بر این اساس در فصل قبل 
لیگ قهرمانان آسیا بازی های تمام نمایندگان ایران و عربستان 

در زمین بی طرف برگزار شد.
دو کشور امارات و عربســتان در نامه ای که به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نوشته اند تاکید کردند که روابط بین این دو کشور 
با ایران و قطر به حالت عادی خود برنگشته است و به همین 
خاطر از AFC خواستند که دیدار نمایندگان این دو کشور 
در لیگ قهرمانان آسیا با کشــورهای ایران و قطر در زمین 

بی طرف برگزار شود.
محمد الشیخ سخنگوی فدراســیون فوتبال عربستان در 
گفت وگو با اإلقتصادیه در این بــاره تاکید کرد: تا االن هیچ 
تغییری در روابط سیاسی عربستان با ایران و قطر به وجود 
نیامده و باید بگویم که تیم های عربستانی در ایران و قطر به 
میدان نخواهند رفت. سعید الطنیجی نائب رئیس فدراسیون 
فوتبال امارات هم در این باره گفت: کشور امارات همواره با 

عربستان همراه و همیار بوده است.
به نوشته اإلقتصادیه دو کشور عربســتان و امارات، عمان و 
اردن را به عنوان میزبان دیدارهــای تیم های خود با ایران و 
قطر معرفی کرده اند.کنفدراسیون فوتبال آسیا 24 نوامبر، )3 
آذر( درباره این خواسته عربستان و امارات رای نهایی خود را 

اعالم خواهد کرد.

امیدوارم کرواسی با ایران 
هم گروه نشود

نه در ایران بازی می کنیم
 نه در قطر

رفتار نامتعارف امارات و عربستان

برانکو:     شماره  2077   
  یکشنبه

   21   آبان   1396
   سال ششم

 سید کاظم دلخوش، عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره مشکالت مالی سرخابی ها و پرداخت 

بدهی های این دو باشگاه توســط دولت گفت: فکر می کنم مبلغ بدهی اســتقالل و پرسپولیس 

روی هم حدود 300 میلیارد است که دولت نمی تواند از پول بیت المال این مبالغ را بپردازد.

برانکو: 

اکنون برای 

جذب بازیکن 

ممنوعیت 

داریم و 

نمی توانیم 

صحبت کنیم. 

با بازیکنی 

هم صحبت 

نکرده ایم

آیا حضور دژاگه در سیدنی 

استرالیا قطعی  است؟ 

دردسر آمریکایی برای 

پرسپولیس

شکایت دوباره 

جادوگر از تراکتورسازی 

  دستیار شفر 

به زودی در استقالل 

باشگاه اف سی سیدنی استرالیا سفت و سخت 
خواهان به خدمت گرفتن اشکان دژاگه شده و 
شــایعات حکایت از آن دارد دو طرف مذاکرات 
خوبی با هم داشــته اند. تیم ســیدنی در لیگ 
قهرمانان فصل جدید حضــور دارد و این برای 
اشــکان دژاگه یک پوئن مثبت است. البته اگر 
دو طرف به توافق برسند، دژاگه باید تست های 
پزشکی بدهد و در صورت موفقیت قرارداد او امضا 
می شود. اشکان یکی از کلیدی ترین مهره های تیم 
ملی به حساب می آید و با وجود آنکه ماه هاست 

تیم ندارد، اما همچنان آماده به نظر می رسد.

باشگاه لُس آنجلس بلوز آمریکا توافقنامه ای را با 
پرسپولیس در 28 شهریور 91 برای انتقال امیر 
عابدزاده امضا کرد که پرسپولیس باید برای صدور 
ITC این دروازه بان، غرامت فسخ قرارداد وی را در سه 
قسط به مبلغ 150 هزار دالر، به باشگاه لس آنجلس 

بلوز پرداخت می کرد که پرداخت نشده است.

هر چنــد در ظاهر علــی کریمی و باشــگاه 
تراکتورســازی مشکالت مالی شــان را حل 
کرده انــد اما همچنــان یک مشــکل بزرگ 
پابرجاســت. کریمی در ســال 92 با تراکتور 
قرارداد بســت و طبق ادعای او، این باشــگاه 
تعهد داد مالیات قــراردادش را پرداخت کند. 
حاال مالیات ســنگینی برای قرارداد کریمی 
بسته شده و او معتقد اســت تراکتور باید آن 
را پرداخت کند. از آنجا جادوگر در این زمینه 
اقدام قانونی نکرده بود، قرار است یک بار دیگر 

از باشگاه تراکتورسازی شکایت کند.

در حالی که صحبت از حضور دســتیار پیشین 
شفر در تیم ملی جامائیکا شــده بود، اما مربی 
پیشنهادی از سوی سرمربی استقالل، ساناک از 
کشور جمهوری چک است. رایزنی ها برای حضور 
وی در استقالل انجام شــده و قرار است امروز یا 

فردا به تمرینات آبی پوشان در کیش اضافه شود.

مهماندوست: از 

هیچ کسی حمایت نمی کنم 

  تست دوپینگ 

قایقران ایرانی مثبت شد

استارت لیگ برتر 

تکواندو با حضور ۱۱ تیم

داوری:  کمک  کنندگان به 

بوکس را فراری می دهند

رضا مهماندوســت در 
پاســخ به این ســوال 
که مطالبــی به نقل از 
شما در شــبکه های مجازی مبنی بر حمایت 
از پوالدگر در انتخابات ریاســت فدراســیون 
تکواندو منتشر می شــود گفت: از هیچ کسی 
حمایت نکرده ام، چون اوضاع تکواندو خراب 
است و مشکل اساســی دارد. هر کسی بیاید 
اگر مشکل اساســی را درســت نکند فرقی 
 با پوالدگر نخواهد داشــت؛ منظــور من این

 بود. 
من صد سال دیگر پوالدگر را حمایت نخواهم 
کرد. او کســی بود که به تکوانــدوی ایران و 
زندگی من بدترین لطمــه را زد. مهم تر این 
است که من زندگی ام را به لطف خدا توانستم 
جمع کنم، اما ضربه هایــی که او به تکواندوی 
ایران در آن مقطع زمانــی زد را همه دیدند و 
می دانند، من هم دیوانه و مریض نیســتم که 
 بخواهم از کسی که این کارها را کرده حمایت 

کنم.

تســت دوپینگ نگار 
علی محمدی قایقران 
ایران در رشته کایاک 
مثبت اعالم شد. نمونه این بانوی کایاک سوار 
در جریان یکــی از اردوهای ملی مثبت اعالم 
شده و از همین رو با محرومیت روبرو خواهد 
شــد. ظاهرا ســتاد مبارزه با دوپینگ وی را 
4 ســال محروم کرده اما علی محمدی با ارائه 
اسناد پزشــکی قصد دارد مدت محرومیتش 
را کاهش دهد. وی مدعی اســت دارویی که 
استفاده کرده و منجر به مثبت شدن تستش 
شده، با نسخه پزشک بوده و از همین رو تالش 
می کند با اثبات این ادعا محرومیت خود را از 4 

به 2 سال کاش دهد. 

شــانزدهمین دوره لیگ 
برتر تکواندو مردان از امروز 
و با برگــزاری دیدارهای 
هفته اول و دوم در خانه تکواندو کار خود را آغاز 

می کند.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون تکواندو، 
شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر جوانان و 
بزرگساالن مردان »جام خلیج فارس« »یادواره 
شهدای تکواندو مدافع حرم« با  حضور 11 تیم در 

فدراسیون تکواندو آغاز می شود.
در این دوره از رقابت هــا تیم های پاس قوامین، 
شهرداری ورامین، دانشــگاه آزاد اسالمی، لوازم 
ورزشی کوروش، کلینیک بهبد کرج، ملوان نداجا، 
تعاونی انقالب شهریار، پاالیش نفت آبادان، باشگاه 
فرهنگی ورزشی یاسین پیشرو قم، هیات تکواندو 
شمال شرق و لوازم خانگی کن رو در روی یکدیگر 
قرار می گیرند. در هفته نخست و دیدار اول تیم 
پاس قوامین و شهرداری ورامین به مصاف یکدیگر 
می روند و پس از آن دانشگاه آزاد اسالمی و لوازم 
ورزشی کوروش رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. 

افشــین داوری درباره 
دلیــل تجمــع تعداد 
اندکی از مربیان مقابل 
وزارت ورزش، گفت: متأسفانه مربیان ما خیلی 
عجله می کنند. ســال ها به آنهــا فرصت داده 
شده است. شاید در جریانی که در پیش است 
یکسری ها مخالف باشند، شــاید هم بخشی 
از این اعتراض ها به منافع شــخصی برخی ها 
ارتباط دارد. شــرایط فعلی بوکس با شرایط 
قبل قابل مقایسه نیست، خیلی ها آمده اند به 
بوکس کمک کنند، اما جریانی که دوستان به 
راه انداخته اند پسندیده نیست و این رفتارها 
آنهایی را که برای کمــک به بوکس آمده اند را 

فراری می دهد.

حتی بازیکن 

بزرگی مانند 

علی دایی هم 

به نوعی رواج 

این موضوع را 

در فوتبال ما 

انکار نمی کند 

و می گوید: 

»امسال چیزی را 

با چشم خودم 

ندیدم، اما 

در سال های 

گذشته کارهای 

کثیف و جادو 

را در فوتبال 

دیده ام.«

بوکستکواندوقایقرانیتکواندو

عده ای از مــردم عــادی، مربیان و 
بازیکنان سال هاســت که به جادو و 
َجنَبل اعتقاد دارند و در همین رابطه 
افراد زیادی هستند که ادعای داشتن 
قدرت های ماورای طبیعی می کنند 
و با این ادعا وارد عرصه فوتبــال و مبالغ هنگفتی را به جیب 
می زنند. موضوع جادو و جنبل اولین بار در دهه هشتاد بود 
که در ورزش ایران به خصوص فوتبال به صورت رسمی توسط 
رسانه ها مطرح شــد و نقش پُررنگی به خود گرفت و کم کم 
بین فوتبالیستها مطرح شد؛ البته همیشه فاصله بین خرافه و 
اعتقاد باریک تر از یک تار مو است؛ بنابراین، تنها کافیست که 
در مقدسات کمی دچار لغزش شویم تا از آن سوی بام بیفتیم و 

روی به سحر، جادو و جنبل بیاوریم.
چندی پیش بود که یکی از روزنامه های مطرح و پرتیراژ ورزشی 
با انتشار عکسی از ناخن یکی از مربیان موفق فصل جاری لیگ 
برتری مدعی شد که روی ناخن این مربی مثلثی مشکی که 
نشان از سحر و جادو اســت حک شده، موضوعی که خیلی 

زود با واکنش مهدی تارتار، سرمربی موفق پارس جنوبی جم 
مواجه شد او گفت که ناخنش در اثر کوفتگی سیاه شده است 
تا این مطلب تکذیب شود. البته این تنها گوشه ای از خروارها 

ادعا در این باره است. 
عده ای می گویند که مربیان بعضا مطرح لیگ برتری و حتی 
برخی بازیکنان سرشناس با استخدام ســاحران و رماالن و 
پرداخت هزینه های گزاف، از آنها بــرای موفقیت در زمین 
مسابقه کمک می گیرند؛ موضوعی که هر چند اسناد متقنی 
برای اثبات آن در این سال ها ارائه نشده است، اما نمی توان آن را 

هم نادیده گرفت و به سادگی از کنارش عبور کرد.
هر چند به نظر می رسد استفاده از این اشخاص در این سال ها 
در فوتبال نسبت به گذشته بسیار فراگیرتر شده است و شاید 
در سال های نه چندن دور تنها عده ای معدود و محدود از وجود 
رماالن استفاده می کردند، اما با گسترش ُخرافه در جامعه تعداد 
بیشتری از مربیان و حتی بازیکنان نیز برای ورود به این عرصه 
دست به کار شده اند به ط.رذی که حتی گفته می شود برخی ها 

رمال های مخصوص به خود را دارند.

چند سال یکی از مربیان مطرح فوتبال مدعی شد که فردی 
ناشناس با او تماس گرفته و عنوان کرده است که اگر می خواهد 
تیمش به موفقیت برسد باید با او قرارداد ببندد تا در این راه با 
استفاده از قدرت ماورای طبیعی که دارد کمک کند و گرنه 

بالیی سر او می آورد که به خاک سیاه بنشیند.
حتی بازیکن بزرگی مانند علی دایی هــم به نوعی رواج این 
موضوع را در فوتبال ما انکار نمی کند و می گوید: »امسال چیزی 
را با چشم خودم ندیدم، اما در سال های گذشته کارهای کثیف 

و جادو را در فوتبال دیده ام.«
البته در این گزارش سعی شده است بیشتر به این مسئله و 
پیدایش سحر و جادو در اجتماع، ورزش به خصوص فوتبال 
بپردازیم. برای نخســتین بار، موضوع خرافات و جادوگری 
ورزش در فوتبال انگلستان مطرح شــد و سپس به فرانسه، 
برزیل و برخی از کشــورهای آمریکای جنوبی راه یافت، به 
گونه ای که در جام جهانی 2006 آلمان، مربیان بزرگی چون 
دومنک فرانسوی با کمک گرفتن از جادوگرها و پیش گوها، 
ترکیب تیم خود را برگزیده و به مصاف حریفان می فرستادند و 
از سوی دیگر افرادی هستند که مدعی می شوند می توانند این 
جادو و سحرها را  ابطال کنند و برای خود روش هایی نیز دارند. 
در مقابل این جادوگران عده ای، نیز هستد که مدعی باطل 

بازار داغ جادوگران در فوتبال

رمالی و ساحری؛ از شایعه تا واقعیت!

کردن ســحر هســتند و آنها نیز از این راه برای خود دفتر و 
َدستکی راه انداخته اند؛ یکی از این افراد مدعی است راه باطل 
کردن جادو را می داند و می گوید باید ادرار غلیظ روی جادو 
ریخته شود تا جادو باطل شود یا اینکه باید مدفوع سگ را پس 

از آتش زدن به اطراف جادو ریخت تا باطل شود.
اگر کمی دقت کنیم متوجه می شویم که تمام این حرف ها 
خرافه و برای فریب دادن افراد ساده لوح است که می خواهند 
از روش های غیرمعمول و بــدون زحمت و تالش به نتیجه 
دلخواه و هدف خود برسند. این افراد همیشه با ترفندهایی 
خاص، خود را به افراد ساده لوح نزدیک می کنند و یا اینکه 
افرادی را استخدام می کنند تا مردم را فریب دهند؛ البته از 
گذشته های دور سحر و جادو و جادگری وجود داشته و افرادی 
که اعتقادات ضعیفی نسبت به دیگران داشتند خیلی زود و با 
کوچکترین حرف جذب این موضوع می شوند و حتی حاضرند 
میلیاردها تومان صرف کنند که به نتیجه دلخواه خود برسند.

متأسفانه، هفته قبل بود که عنوان شد، برخی از تیم ها و یا 
افرادی که هیچ زمینه روشنی در فوتبال ندارند، به فوتبال روی 
آورده اند و متوسل به سحر و جادو شدند که نمونه مشخصه 
و بارز آن در لیگ دسته اول فوتبال کشور در دیدار تیم های 
خونه به خونه و گل گهر سیرجان بود؛ که در نهایت مسئول 
ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان در برنامه پر بیننده ای مثل 
90 در صحبت های تلفنی نه تنها موضوع جــادو را در این 
بازی منکر نمی شود بلکه آن را با افتخار در این برنامه تایید و 
از کار غیراخالقی خ ود دفاع هم می کند. البته گفته های این 
فرد را مسئوالن باشگاه گل گهر به طور کامل منکر می شوند و 

می گویند ارتباطی با باشگاه ندارد.
همین حرفهاست که دوستداران فوتبال ایران را ناامید می کند؛ 
مسئوالن باید مقابل اینگونه افراد در هر سطح و مقامی که 
هستند بایستند تا به خود اجازه ندهند کار اشتباه خود را تایید 
کنند. حال سوالی که مطرح است این است که آیا واقعا سحر 
و جادو در فوتبال ما وجود دارد؟ و اگر این موضوع صحت دارد 

چرا فدراسیون فوتبال و کمیته انظباطی برخورد نمی کند؟
البته هرچند در آیین نامه انضباطی  فدراســیون فوتبال، 
تنبیهات برای استفاده از سحر و جادو تعیین شده، اما هیچگاه 
نتوانسته مانع این کار شود حتی در قانون مجازات اسالمي 
کنوني یا هیچ یک از قوانین کیفري الزم االجراي فعلي، رمالي 
و جادوگري به عنوان جرم شناخته نشده است. برخي مدعي 
هستند که قانونگذار در ماده 712، تحت عبارت کالشي و 
تکدي گري، مفهوم رمالي و جادوگري را تحت نظر داشته است 
که باید گفت این عناوین به همه رماالن و جادوگران صدق 
نمي کند و در ضمن اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفري و 
اصل بسنده کردن به حداقل ها در امور جزایي )تفسیر مضیق( 

مانع از چنین تفسیري مي شود.
البته رمالي و جادوگري در گذشته حقوقي ایران جرم بوده 
 اســت و شــاید در آینده نزدیک هم جزء جرایم محسوب 
شوند، امید است روزی برسد که دســت این افراد از ورزش 
ایران به خصوص فوتبال کوتاه شــود و قانون مقابل افرادی 
که می خواهند با افکار و عقاید ناصحیح خود، دیگران را بازی 
داده و آنها را گمراه کنند بایستد و هر چه زودتر فدراسیون 
فوتبال و کمیته انضباطی قوانین مجازات سنگین تری را  برای 
کسانی که به دنبال سحر، جادو و رمالی در فوتبال هستند در 

نظر بگیرند.

استفاده از سحر و جادوگری مدتهاست که به فوتبال ایران وارد شده و این پدیده در جامعه و فوتبال ما برای امروز و 
دیروز نبوده؛ هر چند که در این سال ها کم تر کسی حاضر به تأیید آن شده است.

حمیدرضا

حق شناس

گزارش
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مسیری را كه 

 حضرت

 زینب )س( 

برای انتقال 

پیام عاشورا 

پیمود و در این 

مسیر رنج های 

بسیار كشید 

، امروزه به 

صورت نمادین 

در راه پیمایی 

اربعین جلوه 

كرده و مردم 

با حضور 

در این راه 

پیمایی، نشان 

می دهند كه 

حقیقت عاشورا 

هرگز فراموش 

شدنی نیست 

برگ برنده تلویزیون در اربعین 
 گزارشی از برنامه موفق »مخاطب خاص« 

 حسن هدایت كارگردان سریال كاراگاه علوی خطاب به رئیس سازمان سینمایی 

گفت: آقای حیدریان شما دیگر مانند مدیران ناكاربلد رفتار نکنید چرا كه اهالی 

سینما ا از شما توقع دارند كه خراب كاری های مدیران قبلی را رفع و رجوع كنید . 

ســال ها بود كه صدا و ســیما 
سعی در تولید برنامه های دینی 
مخصوصــا در مناســبت های 
مذهبی داشــت، كــه بتوانــد در كنار رنــگ و بویی 
آئینی، حضوری مســتقیم در اماكن مقدس داشــته 
باشــد و دل های مشتاق تشــنه و شــیفته اهل بیت 
عصمت و طهــارت را ســیراب كند. با ایــن همه در 
یكی دو ســال اخیر همكاری ســازمان صدا و سیما 
با ســازمان هنری رســانه ای اوج اتفاق فرخنده ای را 
رقم زده اســت. تولید برنامه های مناســبتی آن هم 
در مناســبت های مهم و حیاتی كه چشــمان هزاران 
بیننده به قاب جادو خیره شــود، یكــی از برگ های 
 برنده رسانه ملی در ایام اربعین حسینی )ع( محسوب

 می شــود. حاال به ســراغ یكی از برنامه هــای موفق 
تلویزیــون می رویم، برنامه ای كه مدت ها اســت نگاه 
بیننده را به قاب شیشــه ای تلویزیــون دوخته و او را 
با پای دل، راهی بهشــت بریِن كربالی حســین )ع( 
كرده اســت. برنامه تلویزیونی »مخاطب خاص« كه 
به صورت زنده و مستقیم از كربالی معلی و روبه روی 

گنبد دل آرای  حرم حضرت سیدالشهدا)ع( با اجرای 
رسالت بوذری روی آنتن شبكه سه سیما می رود. 

البته تا پیش از این نیز در زمان های مختلفی از سال 
مخصوصا در ایام سوگواری اهل بیت)ع(، شبكه های 
تلویزیونی در راســتای خدمت به مخاطبان عام خود 
تالش می كردنــد پوشــش های مســتقیمی از بقاع 
متبركه  عتبات عالیــات و مخصوصــا كربالی معلی 
داشته باشند، اما این مهم به دالیل گوناگون به صورت 
حرفه ای صورت نمی گرفــت و امكانات اولیه همچون 
وجود یك استودیو مناسب برای پوشش درخور توجه 
وجود نداشت. حاال گویا تقدیر این بود كه این نصیب 
با همت و همكاری سازمان هنری رسانه ای اوج عملی 
شود و برنامه ای چون »مخاطب خاص« بتواند فرصت 
سالم و زیار ت از راه دور ر تنها از كانال تلویزیون برای 

دلداگان به مكتب حسینی )ع( فراهم كند. 
برنامــه ای كــه با نــگاه ویژه بــه تربیــت و فرهنگ 
حسینی )ع( در جدول پخش شــبكه سه قرار گرفت، 
تا با نگاه حسینی)ع(، در هر برنامه بغض دل بشكند و 
روح و جان مخاطبان و عاشقان حسین )ع( را صیقل 

دهــد. برنامه »مخاطب خــاص«، عهد بســته بود تا 
مرحم دل بینندگانی باشــد، كه آرزوی زیارت بارگاه 
ملكوتی امام حسین)ع( را دارند اما از خاك بوسی سید 
آزادگان جهان محروم ماندند. عهدی كه به مخاطبان 
خود تضمین داده اســت مرغ دل آن ها را از پنجره ی 
سیما به آن قله  احساس می رساند. آن هم به این دلیل 
كه لوكیشــن  برنامه، رو به روی حرم مطهر اباعبداهلل 
الحسین )ع( اســت و مخاطب می تواند به اندازه یك 
برنامه تلویزیونی، با روح و جان خــود را هی قدمگاه 
اهل بیت نبوت شــود. قدمگاهی كه شب های جمعه 
حضرت زهرا مرضیه )س(، به دیدار زائران پســرش 
می آید. به این ترتیب »مخاطب خاص« تنها برنامه ای 
برای گوش فرادادن به ســخنان كارشناسان مذهبی 
نبوده و بلكه می توان در كنــار آن دل را نیز به حریم 

امام حسین )ع( متصل كند. 
»مخاطب خــاص« برنامه موفقی اســت كه با حضور 
مهمانان مختلف كه غالبا آن ها از كارشناســان زبده 
علوم دینی و قرآنی بوده است از نویسندگان، مداحان 
و چهره های آیینی شناخته شــده این عرصه نیز بهره 
می برد؛ ایــن خود باعــث مضاعف شــدن بهره های 
معنــوی عالقمندان بــه فرهنگ و مكتب حســینی 
شــده اســت. یكی از ویژگی های مثبت ایــن برنامه 

گفت وگو محور این است كه در فواصل زمانی مختلف، 
بخش هایی از تلفیق نما و موســیقی، در برنامه جلب 
توجه می كند و پس از آن دوباره »مخاطب خاص« با 
اجرای رسالت بوذری از سر گرفته می شود. این برنامه 
در ایام اربعین و مصادف با پیاده روی با شكوه این روز 
صرفاً به پخش در شــب های جمعه محدود نماند و به 
صورت برنامه ای شــبانه در آمده و به فرصتی مناسب 
برای جامانــدگان و عالقمندانی به امام حســین )ع( 
 شــد كه به دالیل مختلف از زیــارت اربعین محروم

 ماندند. 
برنامه »مخاطب خــاص« با اجرای رســالت بوذری 
كه ویژه اربعین حســینی روی آنتن شبكه سه سیما 
رفت نشان داد كه اگر برنامه ای با تدبیر و تفكر عوامل 
ســازنده و با توكل بر ائمه معصومین تبیین شود و در 
كنار آن از حضور و وجود مهمانان مناسبی برای دعوت 
به برنامه استفاده كند، می تواند با مخاطب همراه شود 

و پای گفت وگو و درددل های آنها نشست. 
از نكات مهم این برنامه می تــوان گفت كه »مخاطب 
خاص« با اصل قرار دادن موضــوع »خانواده منتظر، 
تربیت حسینی« و مباحث ذیل سبك زندگی، بر پایه 
سیره و روش حسینی و كاروان عاشــورا برنامه ریزی 
شد، توانست با از میان مجموعه ها و فضاهای موجود 
در كربال، پشت بام مشرف و نزدیك ترین محل به حرم 
امام حســین)ع( را انتخاب كند و عالوه بر استودیوی 
شیشــه ای جذابی كه دارد، از فضاهای دیگری مانند 
بین الحرمین، داخل صحن امام حســین)ع( و صحن 
حضرت ابوالفضــل)ع( و فضای پیرامــون حرم و در 
میان زائریــن، برنامه خود را پخــش كنند. همچنین 
در ابتدای برنامــه مجری به میان مــردم می رود و از 
این فضاها برنامه را شروع می كند و به خاطر تنوع در 
جاذبه های بصری، مجری از یــك منطقه روباز برنامه 

را به پایان می رساند. 
حــاال باید گفــت كــه برنامه هایــی ماننــد »پیاده 
آمدیم« شــبكه یك ســیما، »اقیانوس آرام« شبكه 
دو و »مخاطــب خــاص« شــبكه ســه ســیما همه 
مرهــون زحمــات و خون هایی اســت كه بــه پای 
امنیــت عتبات عالیــات و ایــران عزیــز و جاویدان 
ریخته شــده اســت. تا اربعین امســال هم با آرامش 
تمام برگزار شــود. ایــن برنامه هــا به نوعــی ادای 
 دین بــه این شــهدا و همچنیــن عقاید شــیفتگان

 اباعبداهلل است.
 به این معنا كه در شــرایطی كه همه ســعی و تالش 
دشــمنان بر سانســور خبری این راهپیمایی عظیم 
بوده است، وجود برنامه هایی مانند »مخاطب خاص« 
با هدف ترویج فرهنگ حســینی و تربیت اســالمی 
می تواند گامی در راســتای به تصویر كشــیدن این 
حركت عظیم و میلیونی مردمان حســینی)ع( باشد 
و انتظار می رود كه سازمان صداوســیما به این گونه  
برنامه ها بســنده نكــرده و در جهت ارتقای ســطح 
آگاهی و معرفت خانواده هــای ایرانی، تولید این گونه 
برنامه های مخاطب محور را در دســتور كار خود قرار 

دهد. 

از همـه  رئیـس رسـانه ملـی 
گفت وگو

مستندسـازان خواسـت تـا برای 
در  كـه  حماسـه هایی  ثبـت 
راه پیمایـی بـزرگ اربعیـن اتفاق می افتد دسـت بـه كار 

شوند. 
علی عسـكری كـه امسـال همـراه زائـران اربعین شـده 
بود، بـا حضور در اسـتودیوی مسـتقر در كربـالی معلی، 
در گفت وگو با مجری شـبكه مسـتند، از مسـتند سازان 
حرفه ای خواسـت بـرای ثبـت و ماندگاری حماسـه های 
بزرگی كه در مسـیر راهپیمایـی اربعین اتفـاق می افتد، 

اقـدام كنند. 
رئیـس سـازمان صـدا و سـیما، راه پیمایـی اربعیـن را 
بزرگ تریـن اتفـاق مردمی در زمـان حاضـر ارزیابی كرد 
و افـزود، امام حسـین)ع( در دوره ای كه حكومت سـلطه 
و ظلـم تـالش می كـرد دیـن را بـه نفـع خـود تعریـف 
كنـد و حـق را وارونـه جلـوه دهـد، در برابر ظلم ایسـتاد 
و حماسـه ای آفریـد كه هنـوز بعـد از قرن هـا، همچنان 

پابرجاسـت . 
وی در ادامـه گفـت: مسـیری را كه حضـرت زینب )س( 
برای انتقال پیام عاشـورا پیمود و در این مسـیر رنج های 
بسـیار كشـید ، امروزه به صورت نمادیـن در راه پیمایی 
اربعین جلـوه كرده و مردم بـا حضور در ایـن راه پیمایی، 
نشـان می دهنـد كـه حقیقـت عاشـورا هرگـز فراموش 

شـدنی نیست. 
رئیـس رسـانه ملـی، ثبـت ایـن حماسـه را از وظایـف 
اصلـی اهالـی رسـانه دانسـت و از همـه مسـتند سـازان 
بـه ویـژه مستندسـازان حرفـه ای دعـوت كـرد بـرای 
سـاختن یـك مسـتند كـه درخـور ایـن همـه حماسـه 
 در طـول مسـیر راهپیمایـی اربعیـن باشـد، دسـت 

به كار شوند. 
عسـكری بر ضـرورت تولیـد مسـتندهای عمیـق و زیبا 
در معرفـی حقیقـت اربعیـن تاكیـد و خاطرنشـان كرد: 
الزمـه پرداختـن بـه موضـوع اربعیـن شـناخت دقیق و 
مطالعـه عمیـق از زوایـای پنهـان و آشـكار ایـن رویداد 
عظیم اسـت و در این خصوص الزم اسـت مستندسازان 
حرفـه ای بـا نگاهـی هنرمندانـه بـه صحنـه اربعیـن، 
 زمینـه سـاخت مسـتندهای اثرگـذار و عمیـق را فراهم

 كنند. 
وی از مردمـی كـه یـك سـال بـرای پذیرایـی از زائـران 
اربعیـن برنامـه ریـزی می كنند بـه عنـوان سـوژه هایی 
بـزرگ بـرای تولیـد فیلـم یـاد كـرد و گفـت: هریـك از 
اتفاقـات مختلفـی را كـه در راهپیمایـی بـزرگ اربعیـن 
شـاهد آن هسـتیم شایسـته سـاخت یـك مسـتند 
 اسـت و ایـن مهـم، تالشـی وسـیع و همـه جانبـه

 را می طلبد. 
رئیس رسـانه ملـی ، در ایـن ارتبـاط زنـده تلویزیونی، از 
همه عواملی كـه در طول برگـزاری راهپیمایـی اربعین، 
در اسـتودیوها، واحد هـای سـیار، پخـش، گروه هـای 
خبـری و واحد هـای فنـی تـالش كردنـد تـا مخاطبـان 
تلویزیـون و رادیو را از زوایای مختلف این حماسـه مطلع 

كننـد قدردانی كـرد. 

دعوت ازمستندسازان 
برای ثبت حماسه اربعین

از سوی رئیس رسانه ملی صورت گرفت 

»دوئل« برگزیده 

جشنواره فیلم  لندن شد

 مهلت ثبت نام 

در جشنواره عمار تمدید شد

مستندی از بزرگ ترین 

مراسم تعزیه ایران

چاپ »اقیانوس مشرق« 

در آستانه شهادت امام رضا

فیلم ســینمایی »زیر 
سقف دودی« ساخته سینما

پوران درخشــنده كه 
موفق بــه دریافــت جایزه بهتریــن فیلم بلند 
هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی شد، پخش 
بین الملل آن را سازمان سینمایی حوزه هنری 
برعهده دارد. همچنین فیلم »دوئل« ســاخته 
محمدرضا خردمندان برنده جایزه بهترین فیلم 
كوتاه جشنواره فیلم های ایرانی لندن، محصول 
باشگاه فیلم سوره وابسته به سازمان سینمایی 

حوزه هنری است. 

براساس اعالم دبیرخانه 
هشتمین جشــنواره 
مردمــی فیلــم عمار، 
مهلت ثبت نام در این جشنواره كه پیشتر تا 20 
آبان عنوان شده بود، به مدت 10 روز، تا 30 آبان 
ماه تمدید شد. فیلمسازان و عالقه مندان می توانند 
با مراجعه به وبسایت این جشــنواره به نشانی 
Ammarfilm. ir اثر خود را در یكی از بخش  های 
»فیلم«، »فیلمنامه«، »تولیدات رادیویی«، »فیلم 
ما«، »نقد، مقاله و پژوهش های سینمایی«، »فیلم 

ما« را به دبیرخانه تحویل دهند. 

هم زمان با فرارســیدن 
تعزیه

حســینی،  اربعیــن 
بزرگ ترین مراسم تعزیه 
ایران در خوانسار »قودجان« استان اصفهان به 
همراه رونمایی از ضریح امــام زادگان حضرت 
موســی ابن جعفر)ع( برگزار شده و مستندی از 
این موضوع ساخته خواهد شد. محمد هوشیاری 
در این باره گفت، بزرگ ترین مراسم تعزیه خوانی 
ایران قریب به 300 ســال اســت در حسینیه 
حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم شهرستان 

برگزار می شود. 

»اقیانــوس مشــرق« 
کتاب

داســتان سرگشتگی 
ِعمــران و وصالش به 
والیت علی بن موسی الرضا در آستانه سالروز 

شهادت امام رضا به چاپ نهم رسید. 
اقیانوس مشرق، داســتان سرگشتگی ِعمران و 
وصالش به والیت علی بن موســی الرضا )علیه 
السالم( است. اما از دریچه ادبیات، كمتر در این 
زمینه كار شده و آثاری هم كه در بخش ادبیات 
تالیف و منتشر شده، اغلب در بخش شعر بوده و 
در این میان سهم قالب ادبی داستان ناچیزاست. 

رمان نوجــوان »روایتــی ســاده از ماجرایی 
پیچیده« نوشته ابراهیم حسن بیگی، به همت 
حوزه هنری كودك و نوجوان و توســط نشر 

سوره مهر به بازار كتاب عرضه شد. 
این اثر با ارائه روایتی ســاده از ماجراهایی كه 
شخصیت نوجوان باید از ســر بگذراند، فراز و 
نشیب های زندگی او را بازگو می كند و در عین 

حال روایتگر یك برهه تاریخی است. 
حسن بیگی، درباره داستان رمان »روایتی ساده 
از ماجرایی پیچیده« می گوید: این اثر روایت 
نوجوانی است به نام الیاس از تركمن صحرا كه 
كودكی و نوجوانی من درآن رقم خورده است 
و آدم هایش تا كنون در داستان های من نقش 

زیادی داشته اند. 

تصویربــرداری ســریال »از یادهــا رفته« به 
كارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه كنندگی اكبر 

تحویلیان به شهرك سینمایی غزالی رسید. 
كامران تفتی به عنوان تازه تریــن بازیگر این 
ســریال جلوی دوربین رفته اســت كامران 
تفتی در این ســریال با چهره پردازی و نقش 
متفاوت، ایفاگر شخصیت نادر است كه پیشكار 

شخصیتی به نام خسرو )حسین یاری( است. 
پیش از این بازیگرانی همچون حسین یاری، 
هلیا امامی، میتــرا حجار، بیتــا فرهی ، لیال 
بلوكات، ســیما تیرانداز، مهدی سلوكی، رضا 
یزدانی، رسول نجفیان، علیرام نورایی، حبیب 
دهقان نسب به این ســریال پیوسته و جلوی 

دوربین رفتند. 

پانزدهمین شماره از مجله فرهنگ و علوم انسانی 
عصر اندیشه با مدیر مسئولی محمدمهدی دانی و 
سردبیری روح  االمین سعیدی از دوشنبه 22 آبان 
به روی پیشخوان كیوسك های مطبوعاتی سراسر 
كشــور قرار خواهد گرفت. پرونده »دین داری یا 
دین گریزی؟« كه حجیم ترین بخش عصر اندیشه 
پانزدهم محسوب می  شود، از منظری جامعه 

شناسانه و با مشاركت 9 جامعه  شناس برجسته 
كشور، وضعیت دین داری مردم در جامعه ایران 
معاصر را بررســی كرده و بر این سؤال چالش  زا 
تمركز یافته است كه آیا جامعه ایرانی در دوران 
چهل  ساله حاكمیت یك نظام دین  مدار، نسبت 
به گذشته دین  دارتر شده یا  به سوی عرفی  گرایی و 

دین  گریزی میل كرده است؟

تهیه  كننده »هست و نیست« گفت: بازی فرهاد 
قائمیان به عنوان یكی از نقش های اصلی این 
مجموعه تلویزیونی در طرشت تهران آغاز شد 

و جلوی دوربین رفت. 
محسن شایانفر تهیه كننده »هست و نیست« 
از آغاز بازی فرهاد قائمیــان در این مجموعه 
تلویزیونی خبر داد و گفت: از روز گذشته فرهاد 
قائمیان در گاراژی در طرشــت تهران مقابل 
دوربین رفت و بازی خود را در این سریال آغاز 
كرده است. وی افزود: در این لوكیشن عالوه بر 
فرهاد قائمیان، امیر دژاكام و نازنین كریمی هم 

به ایفای نقش خود پرداختند. 
پیش تولید سریال »هســت و نیست« كه از 

ابتدای شهریورماه آغاز شده بود است. 

 روایتی ساده از ماجرایی 

پیچیده منتشر شد 

»از یادها رفته« 

به شهرك غزالی رسید

»عصر اندیشه«

 به كیوسك  ها می  آید

قائمیان جلوی دوربین 

»هست و نیست«  

فرهنگی

 از نكات مهم 

این برنامه 

می توان گفت 

كه »مخاطب 

خاص« با 

اصل قرار 

دادن موضوع 

»خانواده 

منتظر، تربیت 

حسینی« و 

مباحث ذیل 

سبك زندگی، 

بر پایه سیره و 

روش حسینی و 

كاروان عاشورا 

برنامه ریزی شد

سینما

ضیا ءالدین دری كارگردان سینما و تلویزیون گفت: 
فیلم هایی كه این روزها ســاخته و تولید می شوند و 
روی پرده سینما به اكران درمی آیند، حاوی مضامین 
و موضوعاتی اســت كه بیشتر آســیب ها و بدی ها 
را نشــان می دهند و این مســئله تأثیر مثبتی روی 

تماشاچی نمی گذارد. 
سیگار كشیدن توسط شــخصیت های اصلی فیلم، 
بیشترین تأثیرگذاری را روی مردم دارد و بسیاری از 
افراد سعی دارند با الگوگیری از شخصیت یا قهرمان 

فیلمی كه دیده اند، به استعمال سیگار روی آورند. 
شــخصیت درام باید در فیلم آنقدر قوی و همراه با 
آداب و اصول ایرانی باشــد تا تماشــاچی دالوری، 
شــجاعت، مردانگی و ســخاوت را از قهرمان فیلم 

بیاموزد. 
در فیلم های غربی، ســبك زندگی غربی به خوبی 
ترویج داده می شــود اما در ایران رویكردها همواره 
تقلید از دیگران بوده است و هنوز نتوانستیم زندگی 
اصیل ایرانی را همراه بــا آداب، منش ها و رفتارها به 

مخاطبان انتقال دهیم.

 فیلم های این روزها
 آسیب زا است

ضیا ءالدین دری كارگردان سینما و تلویزیون

 سیگار 

كشیدن توسط 

شخصیت های 

اصلی فیلم، 

بیشترین 

تأثیرگذاری 

را روی مردم 

دارد و بسیاری 

از افراد 

سعی دارند 

با الگوگیری 

از شخصیت 

به استعمال 

سیگار روی 

آورند

سازمان صداوسیما به همراه سازمان هنری رسانه ای اوج توانســتند تا با تولید و پخش برنامه »مخاطب 
خاص« عالوه بر همراه كردن مخاطبان با رسانه ملی، دلهای آنها را با حرم اباعبداهلل  الحسین نیز گره بزنند. 

گزارش
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اگرچه در ابتدا زمزمه بازداشت »سعد 
الحریری« نخست وزیر مستعفی لبنان 
در ریاض در حد گمانه زنی بود، اما با 
گذشت یک هفته از استعفای وی و افشای شواهد بیشتر، تقریباً 
ثابت شده که الحریری در عربستان شرایط یک انسان عادی 
و آزاد را ندارد. وبگاه »النشره« در گزارشی در این باره نوشت: 
استعفای الحریری از عربستان چیزی جز پیام روشن عربستان 
به محافل سیاسی لبنان نبود، پیامی با این مضمون: »این من 
بودم که این کار را انجام دادم«. این استعفا در چارچوب افزایش 
تنش ها میان عربستان و ایران و به درخواست ریاض انجام شد؛ 
عربستان می خواهد بگوید این من هستم که همچنان کنترل 
بازی در لبنان را در اختیار دارم. »مجتهد« افشــاگر معروف 
سعودی یک روز پس از استعفای الحریری در صفحه شخصی 
خود در توئیتر اعالم کرد  الحریری هیچ نقشی در استعفای خود 
نداشت. او گفت: الحریری نمی توانست چنین بیانیه ای بدهد؛ 
چرا که وضعیت در لبنان به ســمت کاهش مشکالت دولت 
پیش می رفت و تمامی این مسائل به رفتن وی به عربستان 
مرتبط است. روزنامه »رأی الیوم« نوشت: استعفای الحریری 
در چارچوب نقشه سعودی-آمریکایی برای هدف قرار دادن 
حزب اهلل ، بازوی نظامی قوی ایران صورت می گیرد. اطالعات 
در دست ما نشــان می دهد که عربستان با هماهنگی دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال تشکیل ائتالفی عربی مانند 
ائتالف تشکیل شده علیه یمن است.  روزنامه »االخبار« نوشت 
وی »گروگان سیاسی« محمد بن سلمان ولی عهد عربستان 
شده اســت؛ در این گزارش آمده است: مسیر و روند سیاسی 
نشان می دهد الحریری گروگان محمد بن سلمان شده است؛ 
گروگان سیاسی. این روزنامه لبنانی در گزارشی دیگر اعالم 
کرد: »ولید الیعقوبی« سفیر جدید عربستان در بیروت با اعضای 
خاندان »الحریری« از جمله »نازک« همسر »رفیق الحریری«، 
»بهیه« خواهر رفیق الحریری و پسرش »احمد« تماس گرفته 
و پیامی فوری را به اطالع آنها رسانده است. در این تماس ها به 
خانواده الحریری اطالع داده شده »بهاء« برادر سعد الحریری 
جایگزین وی در ریاست حزب »المستقبل« می شود و خانواده 
الحریری باید هر چه زودتر خود را به ریاض برسانند و به همراه 
سعد با وی )بهاء( بیعت کنند. سعد الحریری هم با این موضوع 
در مقابل آزادی ، زندگی در اروپا و کناره گیری از فعالیت سیاسی 
موافقت کرده است. بنا به دســتور عربستان، سعد الحریری 
هم چنین باید به بیروت برود، استعفای خود را به صورت رسمی 
تقدیم رئیس جمهور »میشل عون« کند، دوباره فورا به ریاض 

برگردد و با برادر بزرگتر خود بیعت کند.
»رویترز عربی« نیز به نقل از یک مقام دولتی لبنان اعالم کرد 
مقامات لبنانی معتقدند سعد الحریری نخست وزیر مستعفی 
این کشور در عربستان در بازداشت است.این شبکه افزود لبنان 
بر درخواست ها از کشورهای عربی و غربی برای اعمال فشار 

بر عربستان با هدف آزاد کردن سعد الحریری ادامه می دهد.
روزنامه »الجمهوریه« به نقل از مقامات آگاه اعالم کرد میشل 
عون به هیأت های دیپلماتیکی که با او دیدار کرده اند؛ گفته است 
بیشتر از یک هفته برای روشن شدن سرنوشت الحریری صبر 
نمی کند و پس از آن از طریق کانال های بین المللی از جمله 

بردن شکایت به شورای امنیت عمل خواهد کرد. 

روزنامــه لبنانــی »االخبــار« در 
گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت 
که نخست وزیر منطقه کردستان 
منتظر چراغ سبز نخســت وزیر عراق برای سفر به بغداد و 
رایزنی درباره مسائل مورد اختالف است. در این گزارش که به 
قلم »محمد شفیق« تنظیم شده، آمده است: پس از گذشت 
دو هفته از آمادگی ها و تدارکات و تدابیر امنیتی شــدید و 
تعطیلی غیررسمی ادارات و نهادهای دولتی، بغداد، آماده 
حل و فصل پرونده های موجود می شود. همچنین پایتخت 
عراق آماده میزبانی از »نیچروان بارزانی« نخست وزیر منطقه 
کردستان است که منتظر چراغ ســبز »حیدر العبادی« 
نخست وزیر کشور اســت. در ادامه این گزارش آمده است: 
بغداد در هفته جاری منتظر یک یا چند دیدار متفاوت است 
اما این امر مرهون چراغ سبز نخســت وزیر عراق است. دو 
منبع یکی دولتی و دیگری کردی ، به االخبار اعالم کردند 
که سفر نیچروان بارزانی به بغداد مطرح است و حتی منبع 
کردی گفت: هواپیمای بارزانی آماده موافقت العبادی برای 
پرواز اســت. وی افزود: بارزانی به برخی گروه های سیاسی 
ُکرد اعالم کرده است که پرونده های کرکوک، مناطق مورد 
منازعه، حقوق پیشــمرگه و کارمندان منطقه کردستان و 
بودجه که اکنون نسبت به سایر پرونده ها، اولویت دارد، در 
صدر پرونده هایی خواهند بود که در نشست با مقامات بغداد 
طرح خواهند شد. این روزنامه در ادامه می نویسد: در مقابل 
بغداد چند شرط جدید اعالم نشده، برای این سفر بارزانی 
گذاشته است که مهمترین آن، این اســت که هیأتی که 
بارزانی در راس آن قرار می گیرد تا برای مذاکره با بغداد راهی 
پایتخت شود، از مقبولیت تمامی طرف های ُکرد برخوردار 
باشد و تضمین هایی درباره حفظ وحدت و حاکمیت عراق 
به بغداد بدهد. این منبع درباره سرنوشت مذاکرات نظامی 
و سیاسی میان بغداد و اربیل بدون اشاره به جزئیاتی بیشتر 
می گوید: طی دو روز آینده یک پیروزی و غافلگیری بزرگ 
روی خواهد شد. این مسئله به بحران اربیل و بغداد مربوط 

است و برای ما مثبت است. 

مهمان نوازی به سبک 
سعودی

»بارزانی« منتظر چراغ 
سبز »العبادی« 

بازتاب استعفای حریری در رسانه های عربی
 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پاســخ به ســخنان بن ســلمان که گفته بود 

»قصد بازگشت به اســالم معتدل را داریم« گفت: کلمه اسالم معتدل را غرب اختراع کرده 

و کسی که این کلمه را به کار برده فکر می کند به او مرتبط است اما به تو متعلق نیست.

بنا به دستور 

عربستان، 

سعد الحریری 

هم چنین باید 

به بیروت برود، 

استعفای خود 

را به صورت 

رسمی تقدیم 

رئیس جمهور 

»میشل عون« 

کند، دوباره 

فورا به ریاض 

برگردد و با 

برادر بزرگتر 

خود بیعت 

کند

بغداد برای 

سفر بارزانی 

شرط گذاشته 

است هیأتی که 

وی در راس آن 

قرار می گیرد 

تا برای مذاکره 

با بغداد راهی 

پایتخت شود، از 

مقبولیت تمامی 

رد 
ُ

طرف های ک

برخوردار باشد

غرب آسیا

آمریکا در خاک 

ما زندان ایجاد 

کرد؛ قانون 

افغانستان را 

زیر پا گذاشت؛ 

آزادی، مردم 

ساالری و در 

انتخابات آزاد 

ما مداخله کرد 

و نگذاشت که 

ما به عنوان یک 

ملت آزاد تقویت 

شویم، خودکفا 

شویم و روی پای 

خود بایستیم

فریب آمریکایی

بنابر گزارش خبرگــزاری آلمان، 
اتحادیــه اروپا اعمال فشــارها بر 
بریتانیا را افزایش داده و به همین 
دلیل 2 هفته به این کشــور فرصت داده است تا در زمینه 
برگزیت به توافق برسد در غیر این صورت بروکسل در زمینه 

روابط آتی همکاری نخواهد داشت.
»میشل بارنیه« رئیس مذاکره کننده اتحادیه اروپا در این 
مورد گفت: »اگر در مدت 14 روز درباره مســایل کلیدی 
مربوط به چارچوب خروج این کشور از اتحادیه اروپا توافقی 
حاصل نشود، در ماه دسامبر و بنابر آنچه برنامه ریزی شده، 

مذاکرات پیش نخواهد رفت.«
پیش از این پارلمان اروپا به مواضع دولت بریتانیا مبنی بر 
اینکه توافق درباره حقوق شهروندی با اتحادیه اروپا بسیار دور 
از دسترس است، واکنش نشان داد و چنین موضع گیری را 

نادرست خوانده بود.
این نهاد اروپایی ضمن هشــدار دربــاره چنین رویکردی 

همچنین اعالم کرد که پیشنهاد لندن برای ساختار پذیرش 
شهروندان اروپایی برای اقامت در بریتانیا هم کافی نیست.

اتحادیه اروپا تاکید دارد که نخست باید تعهدات مالی بریتانیا 
در برابر اتحادیه اروپا مشخص شود و پس از آن می توان به 

مذاکرات در زمینه برگزیت با این کشور ادامه داد.
با این حال به تازگی »ترزا می« نخست وزیر بریتانیا گفته 
بود که این کشور به بهترین توافق برگزیت )خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا( دست خواهد یافت.
مذاکرات برای خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موســوم به 
برگزیت میان لندن و بروکسل از 19 ژوئن آغاز  شده است و 
انتظار می رود تا پایان مارس 2019 ادامه داشته باشد. قرار 
است 2 طرف در این مدت زمان قوانین جدید را تدوین کنند.

مردم بریتانیا )انگلیس، ولز،  اسکاتلند، ایرلندشمالی( سال 
2016 با شرکت در همه پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا 
دادند و سال 2017 مذاکرات دو ساله خروج آغاز شد که باید 

تا مارس 2019 به پایان برسد.

اتحادیه اروپا برای بریتانیا ضرب االجل معین کرد
در ارتباط با مذاکرات برگزیت

اروپا

 احضار نوزاد ۳ 

 ماهه 

به سفارت آمریکا

 صحبت هایی به میان آمده که آمریکا از داعش 
حمایت می کند، دید شــما نسبت به این مسئله 

چیست؟
داعش به هیچ عنوان یک پدیده داخلی کشور ما نیست. 
داعش به افغانســتان وارد شــده با ایجاد بیرونی برای 
اهداف بیرونی، برای مقاصد بیرونی که در آن مردم ما و 
خاک ما فقط و فقط قربانی هستند و درد و رنج عظیمی 
را نسبت به این موضوع دیده اند. پس ما به  گونه روشن و 
بدون هیچ تردیدی داعش را یک پدیده خارجی با ایجاد 
خارجی برای اهداف خارجی می دانیم که افغانستان را 
زیر پا می گذارد تا به اهدافش برسد و از سویی اعتراض ما 
به آمریکایی ها این است که داعش در زمانی ظهور کرده 
که آمریکا به نام مبارزه با تروریسم 16 سال است که در 
افغانستان حضور دارد و هر سال مردم افغانستان از این 

ناحیه رنج می برند. 

 آیا همکاری های منطقه ای میتواند جایگزینی 
برای همکاری های آمریکا و غرب در افغانستان 

باشد؟
همکاری منطقه ای در هر صورت باید در افغانســتان 
باشد، چه حضور آمریکا در افغانســتان باشد یا نباشد. 
منطقه باید بــا ما همکار شــود تا ما امکانــات بهتری 
را بــرای حاکمیت ملی خود به دســت بیاوریــم، تا ما 
بتوانیم از طریق ایســتادن با پای خــود و رفع احتیاج 
 از کشــورهای دورتر خــود را بــه یک زندگــی آرام 

برسانیم.

حامد کــرزای، رئیس جمهوری 
پیشین افغانســتان در گفت وگو 
با مهر می گوید که حضور آمریکا 
در افغانستان به بهانه مقابله با تروریسم نه تنها به از بین 
رفتن این پدیده منجر نشده بلکه سبب تقویت تروریسم 

هم شده است. گزیده این گفتگو در ادامه آمده است:

 آقای کرزی شــما مدت چهارده سال رئیس 
جمهوری افغانستان بودید و با پشتیبانی آمریکا 
وارد حکومت افغانستان شدید؛ اما با این وجود 
مدتی می شود که به یکی از منتقدان سرسخت 
دولت ایاالت متحده آمریکا مبدل گشــتید؛ چه 

شد که با حکومت آمریکا به مخالفت برخاستید؟
در آغاز کار، زمانی که آمریکا و متحدانش بعد از حمالت 
11 سپتامبر با پشتیبانی جامعه جهانی و مأموریتی که 
از جانب سازمان ملل داشــتند و با تائید و همکاری این 
سازمان به افغانستان آمدند، مردم افغانستان نیز از آنها 
اســتقبال کردند، به امید آزادی خاک کشورمان از یک 
اشغال پنهان که توســط یکی از همسایه های ما ایجاد 
شده بود و به این امید که افغانستان با مردمش صاحب 
یک زندگی بهتر شوند.اما متأسفانه بعد از گذشت زمان 
دیدیم که افغانســتان بعد از یک دوره کوتاه آرامی آرام 
آرام به سمت بی ثباتی و جنگ می رفت، و ما در این رابطه 
با آمریکا گفتگو کردیم و دالیل را پرسیدم اما دیدیم که 

بعدها آمریــکا به گونه ای ســعی دارد حاکمیت خود را 
ایجاد کند و آن را بر ما تحمیل کند.

آمریکا در خاک ما زندان ایجاد کرد؛ قانون افغانســتان 
را زیر پا گذاشت؛ آزادی، مردم ســاالری و در انتخابات 
آزاد ما مداخله کرد و نگذاشــت که ما بــه عنوان یک 
ملت آزاد تقویت شویم، خودکفا شویم و روی پای خود 
بایســتیم؛ در آنجا من مجبور شدم چراکه چیزی که ما 
تصور داشتیم آن گونه نشــد، آن چیزی که ما در خاک 
خود توقع داشتیم دیدیم که روز به روز از آن جلوگیری 

می شود.

 به گمان شما علت اعالم اســتراتژی جدید 
آمریکا در خصوص افغانستان که در آن تمایل به 

جنگ نشان داده شده در چیست؟
خوب واضح است که اهداف امریکا در جنگ است؛ یعنی 
جنگ را وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود در خاک 
ما قرار داده، بدبختی در خاک ما وســیله ای شده برای 
رسیدن آمریکا به اهدافش، و طبیعی است که ما مخالف 
هستیم، ما به مقامات آمریکا گفته ایم که شما هر هدفی 
که دارید آن را نباید در جنگ و ناامنی در خاک ما یا در 
منطقه و کشورهای همسایه جستجو کنید، بلکه برای 
رسیدن به اهداف خود راه های دیگری را پیدا کنید، از 
طریق همــکاری با منطقه به اهداف خود برســید نه از 

طریق تشنج و خشونت.

 کشته شدن ۱۳ عامل 

انتحاری در تکریت         

عملیات امنیتــی دیروز 
نیروهای عراقی در غرب 
شــهر تکریــت واقع در 
شمال عراق به کشته شدن 1۳ عامل انتحاری 
انجامید. این در حالی است که یک منبع امنیتی 
مستقر در استان صالح الدین اعالم کرد که شش 
نفر از عناصر تروریستی داعش در غرب تکریت 
واقع در شمال بغداد کشته شدند. وی افزود: این 
تعداد از عناصر داعش روز شنبه در منطقه الجزیره 

واقع در غرب تکریت کشته شدند.

غرب آسیا

داعش سر ۱۷ غیرنظامی 

را برید

پخش تبلیغات داعش 

از رادیو سوئد           

 

برخی شنوندگان ایستگاه 
رادیویی ســوئد به مدت 
۳0 دقیقــه تبلیغات گروه 
تروریســتی داعش را از طریق این شبکه رادیویی 
شنیده اند. مالکان ایستگاه رادیویی»میکس مگاپول« 
سوئد اعالم کردند که هکرها روز جمعه با در اختیار 
گرفتن فرکانس این ایستگاه رادیویی تبلیغات داعش 
را پخش کــرده اند. این ایســتگاه رادیویی یکی از 
بزرگترین شبکه های رادیویی سوئد به شمار می رود 

که روزانه حدود 1.4 میلیون شنونده دارد. 

اروپا

با اســتعفای یک نماینده 
دیگر پارلمان استرالیا به علت 
دوتابعیتی بودن، نخست 
وزیر استرالیا با خطر از دست دادن اکثریت شکننده 
خود در پارلمان روبه رو شــده و بحران سیاسی این 
کشور وارد مرحله تازه ای شده است. قانون اساسی 
اســترالیا مانع از آن شده اســت که افراد با تابعیت 
دوگانه نماینده پارلمان شوند. دادگاه عالی استرالیا 
نیز ماه گذشته با صدور حکمی اعالم کرده است که 
5 عضو دولت ائتالفی این کشور صالحیت الزم برای 
نمایندگی پارلمان را ندارند. روز شنبه جان آلکساندر 
نماینده حزب لیبرال محافظــه کار به خبرنگاران 
گفته است که دیگر مطمئن نیست که تنها تابعیت 
استرالیایی دارد و به همین علت از نمایندگی پارلمان 
استعفا می کند. وی در ادامه تأکید کرد: این وظیفه و 
تعهد من است و باید استعفا کنم، این کاری است که 
انجام خواهم داد. این نماینده پارلمان استرالیا از وزارت 
کشور بریتانیا خواسته است تا وضعیت تابعیت وی را 
مشخص کند که آیا وی تابعیت انگلیسی نیز دارد یا 
نه. هنوز معلوم نیست که آیا مقام های بریتانیایی به 
درخواست وی پاسخ داده اند یا نه. دادگاه عالی استرالیا 
پیش از این با صدور حکمی اعالم کرده اســت که 
بارنابی جویس معاون نخست وزیر و 4 نماینده دیگر 
باید به خاطر داشتن تابعیت دوگانه از پارلمان اخراج 
شوند. تصمیم شــوکه کننده دادگاه عالی استرالیا 
موجب شده است تا دولت اکثریت شکننده خود در 
پارلمان را از دست بدهد.  ملکلم ترنبال نخست وزیر 
استرالیا نیز گفته است که سمت معاون نخست وزیر 
استرالیا تا پس از برگزاری انتخابات 2 دسامبر و معرفی 
جانشین جویس، خالی خواهد بود.ترنبال بر این باور 
است که برداشت دادگاه عالی استرالیا از قانون اساسی، 
بسیار سختگیرانه بوده و وی قصد دارد مسئله تغییر 

قانون اساسی را مطرح کند.

اقیانوسیه

حامد کرزای، رئیس جمهوری پیشین افغانستان با اشاره به تمایل آمریکا به جنگ و تفرقه اندازی در منطقه، 
می گوید نبرد در خاک افغانستان، به وسیله ای برای رسیدن آمریکا به اهدافش تبدیل شده است.

پس از استعفای 5 عضو دولت ائتالفی 

نماینده دوتابعیتی 
استرالیا هم استعفا کرد

 پوتین و ترامپ در عکس یادگاری اجالس سران اپک در ویتنام. والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه روز جمعه در حاشیه نشست سران »اپک«، 

سرپایی سخنان کوتاهی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رد و بدل کرد.
عکس:

شینهووا

 رونمایی  از نسل جدید 

بمب افکن های روسیه

انفجار در خط 

لوله نفتی بحرین         

وزارت کشــور بحرین 
گزارش داد که انفجاری 
در یکــی از خطوط لوله 
نفت در روستای بوری در فاصله 15 کیلومتری 
منامه رخ داد که البته تیم های اطفاء حریق آن 
را مهار کرده و آسیبی به کسی نرسید. رویترز 
با اعالم این خبر افزود: هنوز علت این انفجار 
مشخص نیست اما یک شاهد عینی گفته است 
که آتش سوزی مهیبی را در محل وقوع انفجار 

مشاهده کرده است.

غرب آسیا

گفت وگو

رئیس جمهور  پیشین افغانستان:

آمریکا نگذاشت روی پای خود بایستیم

گزارش های منتشــر شده 
نشــان می دهد کــه دولت 
ترکیه در ازای پرداخت 15 
میلیون دالر به مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ، از وی 

خواسته بود تا گولن را به نحوی به ترکیه منتقل کند.
رسانه های آمریکایی گزارش داده اند که دولت ترکیه 
به مایکل فلین، مشــاور امنیت ملی پیشین ترامپ 
پیشــنهاد داده بود در ازای 15 میلیون دالر، فتح اهلل 
گولن، را از آمریکا بربایند و به ترکیه بفرستند. فلین، 
از نزدیکان ترامپ در رقابت های انتخاباتی، بعدا برای 
مدتی کوتاه در دولت دونالد ترامپ مشــاور امنیت 
ملی رئیس جمهوری آمریکا شــد. شــبکه خبری 
ان بی ســی و همین طور روزنامه وال استریت ژورنال 
گزارش داده اند که مایک فلین و پسرش درباره این 
موضوع با فرستادگانی از دولت ترکیه صحبت کرده اند. 
تحقیقات در این باره، بخشی از تحقیقات کالن وزارت 
دادگســتری آمریکا درباره ادعای نفوذ روســیه در 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر است. نخستین بار 
در مارس 2017 جیمز وولسی، رئیس اسبق سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا، از نقشه ای برای ربودن فتح اهلل 
گولن از آمریکا و فرستادن اش به ترکیه حرف زد. دولت 
ترکیه می گوید، فتح اهلل گولن و شــبکه نفوذی های 
تحت کنترل وی عامل کودتای شکست خورده سال 

گذشته در این کشور هستند.

مذاکرات ترکیه با آمریکا ادامه دارد

پیشنهاد ۱۵ میلیون 
دالری آنکارا برای گولن

اروپا

غرب آسیا

حل اختالفات بغداد و اربیل در ابهام



16
جناب زیبا کالم در اینستاگرام خود 

عبدهللا گنجی

نوشته: اگر صدا و سیما در انحصار یاد داشت
یک جناح نبود،نه فضای مجازی این 
قدر در ایران گسترش پیدا می کرد و 
نه صفحه اینســتاگرام یک استاد 
دانشگاه!؟که خیلی وقتها آدرس منزلش را گم می کند در کمتر 
از دوســال به نیم میلیون عضو می رســید برخی می گویند 
حرفهای ایشان ارزش پاســخگویی ندارد-شاید هم بی ربط 
نمی گویند- من هم جوابم به حرفهاش نیست بلکه برای دفاع از 
شــانی اســت که خودش در مطلب باال ذکر کرده: »استاد 
دانشگاه«.ما وظیفه داریم از شان اساتیدمان دفاع کنیم و آنان که 
عوضی استاد شدند را شفاف کنیم.مطلب ایشان و منطق حاکم  
به داالیل ذیل  دون شان یک استاد است« اول اینکه ایشان در 
همین چند ماه اخیر شــخصا چندین بار  در سیما بوده اندو 

بدترین حرفها را هم زده و پخش هم شده است.
دوم اینکه حرف های ایشان صرفا سیاسی است و تحقیقات 
نشــان می دهد حداکثر 21درصد ایرانی ها در شــبکه های 
اجتماعی مسائل سیاسی را تعقیب می کنند. سوم:اگرتعداد  
فالوورهای اینســتاگرام مالک حمله به صدا و سیماســت، 
تتلو4میلیون و بهنوش بختیاری5 میلیون فالوور دارند و زیبا 
کالم در این باره باید برای ایشان شاگردی کند.اونها کمتر از زیبا 
کالم در صدا و سیما هستند. چهارم :بعضی پیج های اینستاگرام 
که حتی مطلب ندارند و صرفا یک عکس گذاشته می شود و خود 
فرد هم در بارگذاری نقشی ندارد-مثل حاج قاسم سلیمانی- 

بیشتر از زیبا کالم فالوور دارد آیا مشکل از صدا وسیماست؟
پنجم:شاذ گویی موجب کنجکاوی است.وقتی از اسرائیل دفاع 
کنی،از آمریکا تعریف  و آن را در همه زمینه ها تبرئه نمایید، 
راهپیمایی اربعین را نقد کنی،با موشــکهای دفاعی مخالف 
باشید و کال شاخص حرف زدن مخالفت با نظام باشد، تعقیب 
پیج توسط 500 هزار نفر حزب الهی،ضد انقالب،اصالح طلب 
و از همه مهمتر اهل تفریح و سرگرمی طبیعی است.پستهای 
ذیل مطلب ایشان تجزیه و ترکیب مخاطبان را نشان می دهد.

شکلک های خنده را مالحظه کنید ششم :برخی  از تعقیب 
کنندگان ایشان با همین نگاه که ایشــان در ترازی است که 
آدرس منزلش را هم گم می کند ،صرفا با ایشان بودن را نوعی 
ســرگرمی و تفریح و خنده می دانند. با عرض پوش از ایشان 
استفاده دلقکی می کنند و خنده بازاری دارند.شاید اینجا حق 
با ایشان باشد که برنامه های شاد و خندوانه های سیما کم است 

و بخشی از جوانان با تعقیب ایشان آن خال را جبران می کنند.

سعد حریری نخست وزیر لبنان، در 

محمد عبدالهی

خاک عربستان استعفا می دهد و با یاد داشت
خواندن از روی بیانیه ای علت این کار 
را شــباهت فضای کنونی لبنان به 
زمان قبل از ترور پــدرش »رفیق 
حریری« و بیم ترور شدن!  اعالم میکند! رفیق حریری، سرمایه 
دار ســنی مذهب لبنانی، مخالف حضور سوریه در لبنان، که 
تالش میکرد خود را معمار نوسازی اقتصادی لبنان ترسیم کند، 
در اکتبر 2004 از نخست وزیری استعفا داد، چند ماه بعد ترور 
شد، ترور او به گردن نیروهای سوری انداخته شد )آنها از زمان 
اشغال لبنان توسط اسرائیل، برای کمک به لبنان آمده بودند( و 
دو ماه بعد از آن با لشکرکشی خیابانی هوادارانش، با فشار شورای 
امنیت نیروهای سوری از لبنان خارج شدند. چند ماه بعد هم در 
ژوئیه 2006 اسرائیل به لبنان حمله کرد تا حزب اهلل را هم خلع 
سالح کند. اما مقاومت حزب اهلل، 33 روز طول کشید و برعکس، 
حزب اهلل قوی تر شد.  بیایید به سال 2017. داعش در سوریه و 
عراق در حال مرگ است و جنگ رو به پایان! صدها میلیارد دالر 
هزینه برای گروهکهای تروریســتی به شکســت انجامیده، 
عربستان پس از 3 جنگ فرسایشی در یمن، هنوز نتوانسته یمن 
را شکست دهد، حتی قطر راه خود را از عربستان جدا میکند و به 
زنجیره شکستهای متوالی عربستان اضافه میشود. فورا توطئه 
پفکی کردستان عراق با عمله دیگر اسرائیل )بارزانی( علم میشود 
اما در اندک زمانی خنثی میشود. و حاال لبنان.  آن هم درست 1 
سال پس از تشکیل دولت ائتالفی و ثبات نسبی لبنان )پس از 2 
سال و نیم بی ثباتی سیاسی(. سعد حریری در عربستان همچون 
یک گروگان، به شکل تحقیرآمیزی در قامت یک فراری ترسیده 
از ترور! استعفای خود را ترسان و با لحنی پر از استرس میخواند. 
تحلیلگران علت این رفتار حریری را »معامله او با عربستان« بر سر 
بدهی هایش میخوانند و اینکه او مجبور شده بین ورشکستگی 
اقتصادی و ورشکستگی سیاسی، دومی را انتخاب کند. اما اهداف 

عربستان و اسرائیل از این تنش آفرینی منطقه ای چیست؟
1-  حزب اهلل در کسوت یک ارتش همیشه پیروز و فاتح و مقتدر، 
باید ضعیف شود. درست به شیوه دوقطبی سازی پس از »ترور 

رفیق حریری« و با یادآوری خاطره آن!
2-  ناامن سازی محیط سیاســی لبنان، بحران دوباره یافتن 
نخست وزیر سنی و ممانعت از حضور حزب اهلل در دولت بعدی!

3-  فرو بردن حزب اهلل در هرج و مرج و بحران سیاسی داخلی، 
اسرائیل را امن تر نگه خواهد داشت. 

4-  مشروعیت بخشــیدن به تحریم های جدید آمریکا علیه 
حزب اهلل

5-  خلق بحرانی جدید برای منطقه و حوزه های نفوذ ایران در 
عصر پساداعش و کاســتن از قدرت تاثیرگذاری ایران و محور 

مقاومت  آینده چه می شود؟
تضعیف سیاسی حزب اهلل گام اول این توطئه است که همزمان 
با تضعیف اقتصادی و تحریم حزب اهلل توسط آمریکا صورت 
میگیرد. احتمال جنگ نظامی علیه لبنان یا حزب اهلل حداقل 

در مقطع فعلی بعید است. آنها برای فتنه داخلی مستعدترند.  
آیا اسرائیل به لبنان حمله خواهد کرد؟ در مقطع کنونی ابدا. 
اســرائیل از اینکه یک آژیر خطر در شهرکی در شمال به صدا 
درآید، وحشت دارد. اسرائیل صحنه گردان و تماشاگر ماجراست. 
آنها فقط میخواهند منطقه غرب آســیا بــا هم بجنگند ولی 
اســرائیلی ها خود در ســواحل، دوش آفتاب بگیرند.  لبنان 
میتواند بســرعت یک نخســت وزیر میانه رو سنی مذهب را 
جایگزین حریری کند و از بی ثباتی مجــدد و فتنه طائفه ای 
جلوگیری کند. راستی: رفیق حریری، دست راست و مشاور 
سیاسی »بندر بن سلطان « بود. شــاهزاده و سفیر عربستان 
 در آمریکا. که او هم این روزها توسط بن سلمان دستگیر شده

 است!

 اهداف استعفای حریری و 
آینده ماجرا

بعضی پیج ها 

ی اینستاگرام 

که حتی مطلب 

ندارند و صرفا 

یک عکس 

گذاشته می 

شود و خود فرد 

هم در بارگذاری 

نقشی ندارد-

مثل حاج قاسم 

سلیمانی- 

بیشتر از زیبا 

کالم فالوور 

دارد آیا 

مشکل از صدا 

وسیماست؟

 آیا اسرائیل 

به لبنان حمله 

خواهد کرد؟ در 

مقطع کنونی 

ابدا. اسرائیل 

از اینکه یک 

آژیر خطر در 

شهرکی در 

شمال به صدا 

درآید، وحشت 

دارد. اسرائیل 

صحنه گردان 

و تماشاگر 

ماجراست. آنها 

فقط میخواهند 

منطقه غرب 

آسیا با هم 

بجنگند ولی 

اسرائیلی 

ها خود در 

سواحل، دوش 

آفتاب بگیرند. 

بررسی رفتار 

کاربران فضای 

مجازی در 

شبکه های 

اجتماعی توئیتر، 

اینستاگرام و 

تلگرام طی ۲ 

هفته گذشته، از 

انتشار نزدیک به 

۶۰۰ هزار پست 

مرتبط با واقعه 

اربعین حسینی 

حکایت دارد.

به گزارش مهــر، بازتــاب فعالیت کاربران شــبکه های 
اجتماعی با موضوع اربعین در بســتر توئیتر، اینستاگرام 
و تلگرام از ســوی ســامانه رصد و تحلیل فضای مجازی 

)پایشگر( مورد بررسی قرار گرفت.
برمبنای تحلیل صورت گرفته، از ابتدای پیاده روی زائران 
ایرانی به ســمت کربالی معلی تاکنون )حدود 2 هفته( 
کاربران فضای مجازی در شــبکه های اجتماعی مختلف 
با انتشار کلیدواژه هایی چون اربعین، پیاده روی، موکب 
و عمود اربعین، محتوای قابل توجهی را درخصوص این 

واقعه دینی به اشتراک گذاشتند.
بررسی ها نشان می دهد که در 3 شبکه اجتماعی توئیتر، 
تلگرام و اینســتاگرام که بیشــترین طرفدار را در میان 
کاربران ایرانی دارند، نزدیک به 600 هزار پست با محتوای 

اربعین منتشر شده است.
براین اســاس کاربران شــبکه اجتماعی تلگــرام 300 
هزار پست با موضوع اربعین منتشــر کرده اند که تعداد 
بازدیدهای صورت گرفته یک میلیارد و تعداد کانالهایی 
که به انتشار محتوای اربعین پرداخته اند 34 هزار کانال 

اعالم شده است.
درهمین حال تعداد 213 هزار پســت با هشــتگ های 
مرتبط با اربعین در شــبکه اجتماعی توئیتر منتشر شده 
است که 175 هزار الیک داشته و 51 هزار کاربر به انتشار 

این محتوا پرداخته اند.
از سوی دیگر 36 هزار کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
نیز 77 هزار پســت مرتبط با اربعین منتشر کرده اند که 

درمجموع 65 میلیون الیک به همراه داشته است.
مجموع تعداد محتوای منتشر شده در سه بستر از 6 آبان 

ماه تا روز 20 آبان ماه مطابق با نمودار زیر است:
برآوردها نشــان می دهد کــه کاربران فضــای مجازی 
در روزهای 17 و 1۸ آبــان ماه همزمان بــا روز اربعین 
بیشترین انتشار محتوا را در این شــبکه های اجتماعی 
داشــتند و نزدیک به 45 هــزار پســت در روز 1۸ آبان 
 مــاه از ســوی کاربــران در این رابطه منتشــر شــده

 است.

انتشار ۶۰۰ هزار پست 
اربعینی در فضای مجازی

در حالی که ســایه مرگ بر زندگی زن ها و کودکان یمنی سایه انداخته است و آن ها در  کارتون
سخت ترین شرایط به سر می برند، سازمان های مدعی حقوق بشر سکوت پیشه کرده اند.

مصاف مرگ وزندگی برای کودکان یمنی!

 هر پست تبلیغاتی 

رونالدو چند می ارزد؟

هشدار  اولین مدیرفیسبوک 

درباره شبکه های اجتماعی

نظر ضرغامی درباره کارنامه 

کاری سیروس مقدم

 بدل علی دایی در جبهه 

جنگ پیدا شد 

این عکس در شبکه های اجتماعی به عنوان بدل 
ناخواسته علی دایی دســت به دست می شود.

گفته می شــود فردی که در تصویــر قرار دارد 
 یک ســرباز اســت که در جبهه جنگ حضور 

دارد اما هویتش مشخص نیست.

عــزت اهلل ضرغامی در کانال تلگرمــی اش درباره 
سیروس مقدم نوشت: کارنامه او در سریال سازی به 
لحاظ کمی وکیفی بی نظیر است. به قول خودش، از 
میدان انقالب به پایین می سازد. سکانس دوپینگ 

نقی درپایتخت،از زیباترین عاشقانه هاست.

رونالدو، ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید به ازای 
هر پست تبلیغاتی در اینســتاگرام مبلغ 500 
هزار پوند معادل دو و نیم میلیارد تومان دریافت 
می کند. در حال حاضر تعداد فالوئرهای وی در 

اینستاگرام به 114 میلیون نفر است

شان پارکر مؤسس سایت اشتراک فایل »نپستر« 
و اولین مدیر ســایت فیسبوک اســت. او از طریق 
فیسبوک میلیاردر شده ولی حاال درباره پیامدهای 

استفاده از شبکه های اجتماعی هشدار می دهد.
به گفته مدیرعامل سابق فیسبوک، در ابتدای فعالیت 
شبکه های اجتماعی همیشه این پرسش مطرح بوده 
که چقدر می توان از وقت کاربران این شبکه ها گرفت 
و بیشترین توجه آنها را هم جلب کرد. پارکر می افزاید 
برای رسیدن به این هدف، فیسبوک سعی می کرد 
اعضایش به نوشته هایی که در فیسبوک گذاشته 
می شد واکنش نشــان دهند. به دنبال آن اعضای 
فیسبوک تشویق می شدند بیشتر بنویسند و واکنش 
نشان دهند. فیسبوک از این طریق تالش می کرد 
انگیزه ایجاد شود و اعضای آن بیشتر بنویسند. به 
گفته وی  این مکانیزم به نوعی تائیدی برای افراد 
در جامعه اســت اما پارکر این موضوع را به عنوان 

»استفاده از ضعف روحی انسان« تعبیر می کند.
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 حفظ شان استادی
 الزم است

 فرانســه بیرون از ایران مانور ضد ایران برگزار 
می کند و در ایران ماشین ها و اجناس بنجلش 
را حسابی می فروشد و قرادادهای تپل نفتی می بندد! یه 
باغیرت تو دولت نیست یه خودکار سمت سفیر فرانسه 

پرت کنه؟!
حسین کازرونی
------------------------------------------
 آقای مکرون، به پادشاه عربستان توصیه کنید 

دست از ماجراجویی بردارد.
آقای مکرون! به ابوظبی و ریاض توصیه کنید از این راه که 

به پرتگاه می رود، برگردند.
محسن رضایی
------------------------------------------
 مکرون در پاســخ به ســوال خبرنگاران در 
عربستان درمورد کودتا ی اخیر در عربستان 
آنرا مســئله داخلی خوانــد و گفت در مســائل داخلی 

کشورها دخالت نمیکنیم. )دوگانه سوزی(
مینا ورشوجی
------------------------------------------
 رئیس جمهور نورسیده فرانسه هم از تحریم 
شــدن ایران حمایت کرد هم برنامه موشکی 

ایرانو خطرناک دونست
 بزرگوار، حداقل دندون رو جیگر میذاشتی تا کالم دولت 

که گفته بود اروپا با ماست کامل منعقد بشه
آدم ابن حوا
------------------------------------------
رئیس جمهور فرانسه: باید درباره موشک های 

بالستیک ایرانی مذاکره کرد
 موشک های سعودی تولید کجا هستند؟ کجا میتوانیم 

سر آنها مذاکره کنیم؟
هرمس
------------------------------------------

 باسمه تعالی
جناب آقای مکرون
رئیس جمهور محترم فرانسه

ما هم از سالح های شیمیایی شما که عامل کشتار مردم 
سردشت و حلبچه بود به شدت نگرانی داریم.

فرید ابراهیمی
------------------------------------------
 آقای مکرون خوب نگاه کن به تصویر کودکان 
یمنی و خجالت بکش. یمنی ها زیر بمبارون ، 
بیماری وبا و سوءتغذیه دارن جون میدن. شرم بر شما و 
سازمان ملل که بجای جلوگیری از جنگ، شلیک موشک 

از این کشور به عربستان رو محکوم میکنید.
نصرتی

#مکر_ مکرون

# هشتگ

احمد نقیب زاده، فعال سیاســی 
اصالح طلب روز گذشته در سرمقاله 
روزنامه آرمان پیشــنهاد مذاکره 

موشکی را مطرح کرد.
وی در بخشی از این یادداشت نوشــت: مواضع اروپایی ها تا 
حدی خردمندانه به نظر می رسد. هم می خواهند که هیاهوی 
آمریکایی ها را ساکت کنند و هم نمی خواهند موضوع موشکی 
ایران به یک بحران غیرقابل بازگشت تبدیل شود. البته  ایران 
هم در موقعیت خوبی قرار دارد و به اهداف خودش رسیده و 
قادر است که این برنامه ها را در همین نقطه کنونی متوقف 

کند. برد بیش از دوهزار کیلومتر در برنامه های ایران نیست.
وی در سرمقاله روزنامه آرمان تاکید کرد: بهتر است که ما هم با 
آغاز مذاکره خطر جنگ و تحریم را از سر بگذرانیم. اگر مذاکره 
نکنیم ممکن است که اروپایی ها مواضع تند و تیز آمریکایی ها 
را در این مورد همراهی کنند. عربستان نیز یکی از کشورهایی 
است که به طور مستقیم می تواند از سامانه های موشکی ایران 

آسیب و لطمه جدی ببیند.
این درحالی است که  مقام معظم رهبری به صراحت اعالم 
کردند که قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه زنی نیست. 
ایشان در این رابطه فرمودند: بیایم چانه بزنیم که چرا فالن ابزار 
دفاعی را داریم؟ چرا تولید میکنیم؟ چرا تحقیق می کنیم؟ 
درباره آن چیزهایی که اقتدار ملی را افزایش می دهد، تامین 
میکند و یا پشتوانی می کند با دشمن هیچ معامله ای نداریم و 

مسیر اقتدار را در پیش می گیریم. 
صحبت های نقیب زاده با واکنش های گســترده ای نیز در 

فضای مجازی همراه بود.
رضا سراج کارشناس سیاسی در این باره در یادداشت کوتاهی 
با عنوان »ئئوریزه شدن تسلیم طلبی« نوشت: غربگرایان زمینه 
سازی برای مذاکرات درباره برنامه موشکی را در دستور کار قرار 
دادند.  غربگرایان پیش از تئوریزه نمودن تسلیم طلبی، باید به 
این سوال پاسخ دهند که وقتی مسیر مذاکره با آمریکا و برجام 
نتوانست تحریم ها را رفع کند؛ چگونه ممکن است مذاکره با 

اروپایی ها خطر جنگ! و تحریم.
حســین ابراهیمی توئیت کرد: در روزی که کیهان به دلیل 
تیتر اصابت موشــک و بهانه تهدید امنیت ملی توقیف بود 
اصالح طلبان در روزنامه آرمان خواهــان مذاکره در زمینه 

موشکی شدند!
سیروس نیز نوشت: یا ما نمی فهمیم امنیت ملی چیه یا اینا مارو 
مسخره کردن، چجوری ترجمه حرف رهبر انصاراهلل خالف 
امنیت ملیه ولی مذاکره پشــت پرده و جو سازی رسانه ای 

واداده ها موافق امنیت ملیه؟؟ 
  ساسان سروش این توئیت را منتشر کرد: کسی که حرف از 
مذاکره موشکی میزنه،عالوه بر اینکه به قول روحانی »دیوانه« 
اســت، باید گفت بی غیرته. در مورد موشــکی طنزپردازی 

نمیکنیم، فقط تودهنی میزنیم.
کاربر دیگری نوشــت: صحبت نقیــب زاده ی اصالح طلب 

ترجمه اش میشه : بدهید برود این موجود نوک تیز دراز چه 
به درد ما می آید !

کمال لطفی نوشت: میراث احمدی روشن رو با شعار دور کردن 
سایه ی تحریم و جنگ با بتن پر کردید ، پیشنهاد بتن کردن 

میراث طهرانی مقدم دیگه چیه پس؟
یاسر جبرائیلی نیز نوشت: حقیقتا تحت هیچ عنوان دیگری جز 

خیانت نمی توان این ادبیات را تفسیر کرد.
روی  غربــی  کشــورهای  کــه  ای  دوره  در 
 )hypersonic missiles(موشک های هایپرســونیک
سرمایه گذاری سنگینی می کنند، لیبرال های ایرانی همصدا با 
اروپایی ها خواهان متوقف شدن برنامه موشکی ایران هستند.

ایران اگر درباره برنامه هسته ای خود مذاکره کرد، به این دلیل 
بود که به پیمان NPT متعهد بود و به نقض این پیمان متهمش 
کرده بودند. هیچ پیمانی ما را از توسعه برنامه موشکی منع 
نکرده است و تهران پای هیچ تعهد بین المللی را در این زمینه 

امضا نکرده است که بخواهد درباره آن با کسی مذاکره کند.
کسانی که سخن از مذاکره موشکی می گویند، هیچ هدفی جز 
بی دفاع کردن ایران در مقابل دشمنانش ندارند. خیانت فقط 

فروختن اطالعات به دشمن نیست.
اگر کیهان به جرم پوشش اخبار تهدید امارات توسط انصاراهلل 
دو روز توقیف شد، روزنامه آرمان به جرم پیشنهاد مذاکره و 
متوقف شدن برنامه موشکی ایران حتما باید تعطیل و آقای 

نقیب زاده نیز از آموزش خیانت در دانشگاه منع شود.

#دفن _موشک  ها_ممنوع
بازتاب مجازی اظهارات ضدموشکی یک اصالح طلب
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