
 

طرح جامع محروميت زدايى را تدوين و اجرايى مى كنيم
 آستان  معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى گفت: سال آينده معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى:

«طرح جامع محروميت زدايى» از سوى آستان قدس رضوى تدوين و اجرايى 
مى شود.مصطفى خاكســار قهرودى در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: 

 ............ صفحه 3نخستين اقدامى كه پيش از تشكيل معاونت امداد...

هميشه ميهمان دارم خوب، بد، زشت
قدس خراسان/ ورود سران قوا 

براى حل مشكل سهامداران پديده
10 12 3

همه كار و بار حاج صفر نادران

خدمت به زائران عراقى امام رضا  است

بررسى حضور 8 ساله كى روش

در فوتبال ايران

نماينده مردم مشهد به آيت اهللا آملى، روحانى و الريجانى نامه زد
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 ............ صفحه 8

 قدس در گفت و گو با منتقدان، ابعاد راه جديد بده بستان با اروپا موسوم به INSTEX را بررسى كرد  

مراوده مالى يا راهى براى تسويه واردات اروپايى؟ 

آغاز رقابت تسليحاتى 
در جهان

موشك هاى 
مافوق صوت 

روسيه در مقابل 
تهديدهاى 

نظامى ترامپ

 اقتصاد   كانال ويژه مالى براى حفظ ارتباط تجارى با ايران راه اندازى شد تا اروپايى ها 
گامى نمادين براى زنده نگه داشــتن برجام برداشته باشند. آلمان، فرانسه و بريتانيا، سه 
كشــورعضو مذاكرات 1+5 رسماً مسئول اجرايى شدن اين كانال ويژه هستند كه هدفش 
دادن امكانات به شــركت هاى كوچك و متوسط اروپايى است تا بتوانند بدون قرار گرفتن 
در معرض تحريم هاى آمريكا با ايران تجارت كنند. سه شركت اروپايى در بيانيه اى اعالم 
كردند INSTEX از تجارت قانونى اروپا با ايران حمايت كرده و در گام نخست بخش هاى 
حياتى براى مــردم ايران را از جمله امور دارويى، تجهيزات پزشــكى و موادغذايى را در 

برخواهد گرفت...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
ميثم مهرپور

در روزهاى گذشــته اتحاديه اروپا با محوريت سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس از 
آغاز به كار مكانيسم مالى جديدى با ايران موسوم به اينستكس (INSTEX) با هدف 
پشتيبانى از تجارت مشروع با ايران خبر داد. در بخشى از بيانيه مشترك اين سه كشور 

آمده است: اين كانال مالى قصد دارد از تجارت مشروع اروپا...

اينستكس بازى جديد  برد- باخت

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 4

همزمان با دومين روز از دهه 
فجر، رئيس جمهور استوارنامه 
نمايندگان كشورهاى آسيايى، 

اروپايى، آمريكاى التين 
و آفريقايى را دريافت كرد

روز پذيرش 
سفيران جديد

يك شهيد و 6 زخمى در 
حمله گروهك جيش الظلم 

به پايگاه بسيج نيك شهر

تروريست ها بايد 
پاسخى جانانه 

بگيرند
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2

كليد گنجينه هاى 
حماسه را گم نكنيم

يكسان سازى 
قبور شهدا مساوى 

نابودى آن هاست
 ............ صفحه 5

طلوع
چهلمين

بهار آزادى
مبارك باد

طرح جامع محروميت زدايى را تدوين و اجرايى مى كنيم
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى:

گفت و گو با رضا زهتابچيان، كارگردان جوان و مشهدى
«ديدن اين فيلم جرم است» كه به نقد درون گفتمانى مى پردازد

ديدن اين فيلم واجب است!
 ............ صفحه 15
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

محسن رضايى: مغايرت هاى ميان مصوبات مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان بايد كاهش يابد    باشگاه خبرنگاران جوان: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه بايد مغايرت هاى ميان 
مصوبات مجلس و شوراى نگهبان را كاهش داد، گفت: در تمام ابعاد بايد به برنامه هاى علمى توجه داشت و در نهاد هاى سياسى همچون مجلس و قوه قضائيه از سياست گذارى هاى كلى بهره برد.وى افزود: عده زيادى به 

مجمع نقد داشتند و عده اى گفتند كه مجمع مى خواهد وارد بحث قانون گذارى شود؛ اما به دنبال مجلس سنا شدن در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيستيم و كارمان بررسى جوانب علمى كار است.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 سياســت/آرش خليل خانه  در حمله 
تروريســتى عوامل گروهــك جيش العدل 
(بخوانيد جيش الظلم) بــه ناحيه مقاومت 
بســيج شهرســتان نيك شــهر در استان 
سيستان و بلوچستان، يك نيروى كادر سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى به شهادت رسيد و 
6 تن ديگر زخمى شدند. برخى منابع گفته اند 
اين حمله تروريستى به مراسم صبحگاه ناحيه 
مقاومت بسيج شهرستان نيك شهر صورت 
گرفته، اما معاون امنيتى استان اعالم كرده 
است كه تعدادى از نيروهاى مخابرات سپاه 
كه در حال سيم كشى پايگاه بودند، در اين 
حمله تروريســتى مورد اصابــت گلوله قرار 
گرفتند. اين در حالى اســت كه حال برخى 
از مجروحان اين حادثه بنا بر تأييد دادستان 
نيك شهر وخيم است. محسن گل محمدى 
گفته است صبح ديروز دو فرد مسلح با عبور 
از ديوار مجاور پايگاه ناحيه مقاومت بسيج اين 

شهرستان اقدام به تيراندازى كردند.

 رد پاى جيش العدل
دادســتان نيك شــهر اين حادثــه را يك 
عمليات تروريســتى كور خوانــده و تأكيد 
كرد كه تالش ها براى دســتگيرى عامالن 
كــوردل ايــن حادثــه ادامه 
دارد و تمام نيروهاى امنيتى 
براى شناســايى و دستگيرى 
اين افراد بســيج شده اند. وى 
خاطرنشــان كرد: دستگيرى 
عامالن اين جنايت در اولويت 
امنيتى  نهادهاى  همه  كارى 
و انتظامــى قرار داشــته و به 

سرعت دستگير خواهند شد.
محمد هادى مرعشى، معاون 
امنيتى استان با اشاره به اينكه 
اين حادثه از ســوى نيروهاى 
امنيتى و اطالعاتى در دست 
پيگيرى است، اظهار داشت كه 
موضوع اين حادثه تروريستى 
به صورت ويژه در اســتان در دست بررسى 
است و نيروهاى امنيتى، انتظامى و سپاه در 
حال پيگيرى موضوع و شناسايى و دستگيرى 

مهاجم يا مهاجمان هستند.خبرگزارى ايلنا 
در خبرى اعالم كرد كه گروهك تروريستى 
جيش العدل در اطالعيه اى مســئوليت اين 

حمله تروريستى را بر عهده گرفته است. 

 عمليات كور تروريست ها در برابر 
ضربات سخت سپاه

پنج روز پيشتر يعنى نهم بهمن ماه هم انفجار 
يك نارنجك دست ساز و يك بسته انفجارى 
در جوار كالنترى 12 شــهر زاهدان ســبب 
مجروح شدن شمارى از عوامل خنثى سازى 
و مأموران نيروى انتظامى شــد كه گروهك 
تروريستى جيش العدل مسئوليت آن حمله 
را نيز بر عهده گرفت. اين در حالى است كه 
ســه روز پيش از آن يكى از سركردگان اين 
گروهك تروريســتى در عمليات رزمندگان 
قرارگاه قدس نيروى زمينى سپاه به هالكت 
رسيد. به گفته سردار پاكپور در اين عمليات 
چهار تن از تروريست هاى وابسته به جيش 
العدل به هالكت رسيدند كه جسد «مال هاشم 
نكرى» نفر دوم گروهك تروريســتى جيش 
العدل در ميان آن ها شناســايى و تأييد شد.
مال هاشــم نكرى فرماندهــى عمليات اين 
گروهك تروريستى در ارديبهشت ماه سال 
گذشته به پاســگاه هنگ مرزى چاهندو در 
ميرجاوه را بر عهده داشــت. به نظر مى رسد 
عوامل اين گروه تروريســتى در پى ضربات 
متحمل شده از نيروهاى جمهورى اسالمى 
ايران و سپاه پاســداران به دنبال طراحى و 
اجراى عمليات كور و بى ارزش تاكتيكى براى 

حفظ روحيه نيروهاى خود هستند.

 رد پاى تحريك و حمايت خارجى ها
بررســى آمارى تحركات اين گروه در سال 
جارى نشان از رشد تصاعدى عمليات كور و 
حمالت پراكنده عوامل اين گروهك با بهره 
از وضعيت نابسامان امنيتى در آنسوى مرزها 
دارد و منابع اطالعاتى و امنيتى از تحريك، 
برنامه ريزى و حمايت عربســتان، اسرائيل 
و آمريكا از اين گروه براى تشــديد عمليات 
تروريستى در داخل خاك ايران خبر داده اند. 
مهر ماه گذشته نيز اين گروهك تروريستى 
در عملياتــى بزدالنه با تبانى و توســل به 
نيرنگ و خيانت، 11 تن از نيروهاى داوطلب 
بسيجى و سربازان وظيفه و كادر هنگ مرزى 
را در منطقه ميرجاوه در نقطه صفر مرزى با 

پاكستان به اسارت گرفتند.
هر چند در روزهاى بعد با كمك ريش سفيدان 
محلى پنج تن از اين نيروها كه بومى منطقه 
بودند از سوى تروريســت ها آزاد شدند، اما 
سرنوشت بقيه اين گروگان ها هنوز نامعلوم 
است. سردار قاسم رضايى، فرمانده مرزبانى 
كشور روز پنجشــنبه از سالمت اين نيروها 
خبرداده، اما گفت كه تروريســت ها تاكنون 
جوابى بــه اقدامات و رايزنى هــاى صورت 
گرفته بــراى آزادى اين نيروها نداده اند. وى 
نبود اشراف و كنترل كامل دولت پاكستان بر 
منطقه بلوچستان اين كشور را از جمله داليل 

آزاد نشدن اين عده عنوان كرد.
با اين حال دولت پاكستان تاكنون به پيشنهاد 

تهران براى انجام عمليات مشترك نيز پاسخ 
نداده است كه پرسش هاى زيادى را به وجود 
مى آورد. اين در حالى است كه دولت اسالم آباد 
سال گذشته توافقنامه رسمى را با وزير كشور 
ايران براى مقابله با فعاليت و تحرك گروه هاى 
تروريســتى امضا كرد كه تاكنون موفقيت 

چندانى در اجراى آن نداشته است. 

 تروريست ها بايد پاسخ درخور بگيرند
نماينده مردم سراوان در گفت وگو با خبرنگار 
قدس، اظهار داشت: در ماه هاى اخير تحركات 
تروريستى گروهك جيش العدل محسوس 
بوده و افزايش قابل توجهى داشته كه نشان 
دهنده يك عمليات برنامه ريزى شــده براى 
ناامن كردن مرزهاى شرقى و ايجاد رعب در 
ميان مردم بويژه در ايام منتهى به جشن 40 
سالگى انقالب است و همه مردم استان را از 
هر قوميــت و مذهبى نگران و منزجر كرده 
اســت. محمد باسط درازهى با بيان اينكه با 
وجود حمايت مالى، پشتيبانى تسليحاتى و 
سياسى و برنامه ريزى و هدايت بيگانگان، به 
دليل هوشيارى، مراقبت و زحمات سنگين 
نيروهــاى امنيتــى، اطالعاتــى و مرزبانى، 
مرزهــاى 1100 كيلومتــرى سيســتان و 
بلوچستان از امنيت بااليى برخوردار بوده اند، 
خاطرنشــان كرد: اگر اين اقدامــات نبود، 
بدون شك رخدادهاى خطرناك ترى اتفاق 
مى افتاد. اما مى طلبــد كه حضور و مراقبت 
در مرزهاى شرقى با توجه به فشار دشمن و 

شرايط آن سوى مرزها بيشتر باشد.
نماينده مردم ســراوان با انتقاد از بى انگيزه 
بودن دولت پاكســتان و جــوالن گروه هاى 
تروريستى در مرزهاى غربى اين كشور گفت: 
به نظر مى رسد امنيت پايدار و قوى در داخل 
ايران سبب شده تا دولت پاكستان با خاطر 
جمع مشغول ديگر نگرانى هاى امنيتى خود 
در مرزهاى شمالى با افغانستان و در كشمير 
باشــد و بلوچستان را كالً رها كند، از اين رو 
دولت بايد فشار جدى ترى به اسالم آباد وارد 
كرده و در صورت ضرورت، تروريست ها را با 
ضربات سخت ترى نظير آنچه گروه تروريستى 

االحوازيه تجربه كرد، به خود آورند.

يك شهيد و 6 زخمى در حمله گروهك جيش الظلم به پايگاه بسيج نيك شهر

تروريست ها بايد پاسخى جانانه بگيرند

 آقاى رئيس جمهور لطف بفرماييد و حقوق بازنشســته هاى قديم و جديد 
را همسان ســازى كنيد. خودتــان و وزيران و آقازاده هاتــون حقوق نجومى 
مى گيريــد ولى ما را فراموش كرديد. از بى توجهى شــما به خدا شــكايت 

مى كنيم! پناهگاه ما فقط خداست.09350007054
 تصويب پالرموواف  اى تى اف يعنى مصيبت براى مردم ايران، چرا مى خواهند 

با سرنوشت مردم و جمهورى اسالمى بازى كنند؟09150000678 
 چرا در دفترچه هاى انتخاب رشــته كنكور 97 پيمانى شــدن دانشــجو 

معلمان اعالم نشده بود؟09910006955
 من كارگرم ولى بيمه نيستم بسته حمايتى و سود سهام عدالت را به من 

نمى دهند.09030000266
 من يك دانشجو معلم ورودى 97 هستم، لطفاً به تقاضاهاى ما دانشجويان 

رسيدگى و از ما حمايت كنيد.09130003307
 لطفاً موضوع اســتخدام پيمانى دانشجو معلمان 97 را كه در دفترچه هاى 
كنكــور به صورت رســمى آزمايشــى اعالم شــده بــود، پيگيــرى كنيد. 

09910004418
 انقالب كه شد شاه ســرنگون شد و امام آمد. حكومت جمهورى اسالمى 
شــد و همه خوشــحال بوديم از اينكه از ظلم و ســتم هاى طاغوت خالص 
شــديم. حاال زير پرچم اســالم زندگى آرام و بى دغدغه اى خواهيم داشــت 
و از شــر آمريكا و اســرائيل نجات يافتيم، ولى متأسفانه دولت ها بخصوص 
دولت هاى هفتم و هشتم و يازدهم و دوازدهم با مردم رفتارى دو و چندگانه 
داشتند و روراســت نبودند. به ظاهر با مردم ولى در باطن با آمريكا و اروپا! 

 09350007054
 طبق آخرين تحقيقات پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو به علت وجود 
تحريم ها نه تنها سودى ندارد، بلكه اطالعات با ارزشى را در اختيار دشمنان 
قرار مى دهد و دور زدن تحريم ها ســخت تر خواهد شــد، پس تا زمانى كه 

تحريم ها باقى است باج دادن كمال سادگى است! 09150007109
 آن ها كه  بيگانه پرستند و در اين  كمبود ارز كه  مردم نمى توانند غذاى  خود 
را تأميــن  كنند، دالرهاى  نفتى  را به  حلق  مربى  و بازيكن  اجنبى  و كى روش  
ريختند، مســئولند؛ چرا كه  با آن  پول  ده ها ورزشگاه  در شهرستان ها ساخته 
 مى شد و با توســعه  ورزش  همگانى  هم  صدها لژيونر فوتبال  براى  مسابقات 
 تربيت  مى شــدند و هم  آمار اعتياد و انحرافات  اخالقى  بسيار كم مى شد، اما 

هيچ كس  براى  آينده  جوانان  ايرانى  دلسوزى  نمى كند. 09150002986 
 از صدا و سيما مى خواهم كه هفته اى يك بار صحبت هاى آقاى روحانى و 
آقاى ظريف را درباره برجام پخش كنند تا كسانى كه شايد در آن موقع ترس 
آن را داشتند كه اگر اين برجام دولت بى تدبير تصويب نشود، آب هم نداريم 
و از تشــنگى خواهيم مرد، اين ها همه بــراى اين بود كه خدمت به غربى ها 

بكنند نه مردم ايران چون زندگى آن ها آنجاست.09900003065 
 يوم اهللا 22 بهمن در راه است و شيطان بزرگ و مستكبران با چشمان 
از حدقــه در آمده خواهند ديد كه ملت ايران مرگ سياســت هاى دولت 
پليــد آمريكا را با شــعار مرگ بر آمريكا فرياد مى زننــد؛ مرگ بر آمريكا 
يعنى درود بر استقالل، آزادى، عزت و كرامت، آنانى كه شعارشان زندگى 
ذليالنه اســت دنبال حذف مرگ بر آمريكا هســتند، رويشــان نمى شود 
وگرنــه مى گويند ما با مرگ بر آمريكا مخالفيم به دليلى كه با اســتقالل 

مخالفيم.09150000609

مرضيه هاشمى در نشست خبرى: 
مرا به دليل توليد يك مستند 

بازداشت كردند

سياست: مرضيه هاشمى كه چندى پيش 
در اياالت متحده بازداشت شده بود، پس از 
آزادى و بازگشت به ايران در نشست خبرى 
شــركت كرد و درباره ماجراى دســتگيرى 
غيرقانونى خودش و روند رسيدگى دستگاه 
قضايى آمريــكا و ابعاد و جوانب اين رويداد 

صحبت كرد. 
او در ابتدا پيروزى انقالب اســالمى را به رهبر 
انقالب تبريك گفت و از ملت ايران، واحد برون 

مرزى صداوسيما و وزارت خارجه تشكر كرد.
هاشــمى ادامه داد: برخى نمى گذارند در غرب 
صداى حق و درســت به جهانيان برسد. مرا به 
همين خاطر بازداشــت كردند. من به عيادت 
برادر بيمارم رفتم، اما به واســطه مستندى كه 
درباره كشته شدن سياه پوستان آمريكايى توليد 
مى كردم، در حين فيلم بردارى بازداشت شدم. 
مرا به واشنگتن دى ســى انتقال دادند و سوء 
استفادههايى از من شد بخصوص حجاب من 

را زير سؤال بردند.
اين خبرنگار پــرس تى وى ادامه داد: خيلى از 
اتفاقات را نگذاشــتند رسانه اى شود و اى كاش 
مى توانستم خيلى از جزئيات دوره زندانى بودنم 

را با شما در ميان مى گذاشتم.
هاشمى افزود: آمريكا به روش فاشيستى رويكرد 
اسالم هراسى را دنبال مى كند و برخالف آنچه 
در ظاهر با عنوان دموكراســى نشان مى دهند، 
خياالت نژادپرســتى شــان را به جد پيگيرى 
مى كنند. اما من عاشــق دين اســالم و ايران 
هســتم؛ مرا هدف قرار دادنــد چون به ايران و 
اسالم معتقدم. من بسيار تحت حمايت عموم 
مــردم ايران قرار گرفتــم و خيلى از منتقدان 
متوجه شدند كه آمريكا چيزى نيست كه آن ها 

فكر مى كنند. 
وى افزود: به 40 سالگى انقالب نزديك شديم و 
به خودم مى بالم در اين انقالب، مسلمانم. اسالم 
را انتخــاب كردم چون ايران با سياســت هاى 
ددمنشــانه آمريكايى ها مقابله مى كند. ما بايد 
متوجه شدت رفتارهاى جنايتكارانه آمريكايى ها 
باشيم. بازداشت من ثابت كرد با كنار گذاشتن 
اختالفات و ايجاد انســجام مى توانيم به هدف 

برسيم. 
مرضيه هاشمى تصريح كرد: حتماً به طور جد 
از اين جنايت آمريكايى ها به طور قانونى شكايت 
خواهــم كرد، ولى در حــال حاضر با قدرت به 
كار خودم ادامــه مى دهم، چرا كه آن ها تالش 
مى كنند بدون هيچ دليل متقنى فقط فشارهاى 
رسانه اى وارد كنند. دادگاه آمريكا مى گفت شما 
شاهد هستيد و پرونده اى نبود كه شهادت بدهم. 
من گفتم نماينده ايران نيستم و يك ژورناليست 

آمريكايى هستم كه در ايران كار مى كنم.
هاشمى تأكيد كرد: بازداشت من فقط به ترامپ 
برنمى گردد بلكه به سياست هاى لفاظانه اين 
دولت برمى گردد؛ دولتى كه با يك شعار نخ نما 
شده توانست قدرت را بگيرد. آن ها ايران هراسى 
را اشــاعه مى دهند و هدفشــان اين است كه 

مسلمانان را محدود كنند.
وى ادامه داد: من احترامى از آمريكايى ها نديدم 
و آن هــا برخالف اظهاراتشــان، كينه توزانه با 
ايرانمدارى و اســالم برخورد مى كنند. ما همه 
متوجه خصومت آمريكايى هــا از زمان انقالب 
تاكنون هستيم و واشــنگتن اين را علناً اعالم 
كرده و تالش مى كنــد نظام ايران تغيير كند. 
من خودم قبول كردم در ايران باشم و در ايران 
كار كنم و يك حامى قوى براى انقالب اسالمى 
باشم. هر كس كه از ايران دفاع كند همين رفتار 

را با او خواهند داشت.
ايــن خبرنــگار پرس.تى.وى در پاســخ به 
پرسشــى مبنى بر اينكه، آيا فشــارها فقط 
متوجــه مســلمانان ايرانى مى شــود و اين 
هجمه ها گســترش بيشــترى دارد، تصريح 
كرد: تنها مســلمانان ايران نيستند كه مورد 
هجمه قــرار مى گيرند بلكــه اين هجمه ها 
به مســلمانان آمريكايى هم هســت، چون 
سردمداران مراكز اسالمى آمريكا با دولتشان 
تبانى دارند. ما بايد انســجام داشته باشيم و 
توجهــات را به اين نقطه جلــب كنيم و با 
هجمه هاى غرب و دشــمنان مقابله كنيم، 
چون آن ها مى كوشند بين ما تفرقه بيندازند.

وى بيان كرد: من به آمريكايى ها گفتم با 
يك شــاهد اين طور برخورد نمى كنند و 
چرا احضارم كرده ايد؟ گفتند: شــما براى 
پرواز خطرناك هســتيد. مرا غل و زنجير 
كردند. 98 درصد زندانيان ســياه پوست 
هستند و سؤالم از آمريكايى ها اين هست 
كه فقط سياه پوســت ها جنايتكارند؟ من 
در اين فرصــت پاى قصه هــاى زندانيان 
نشستم. آمريكايى ها به زور اعتراف به گناه 
مى گيرند تا اهداف خودشــان را در نظام 
نژادپرستى جلو ببرند و سياه پوستان را به 
حاشــيه ببرند. من به خاطر ايرانى بودن و 
دوست داشتن اسالم دستگير شدم، اما به 
طور كلى سياه پوستان در آمريكا به وفور 

دستگير مى شوند. 

گزارش خبرى

صداى مردم   

خبــــــر

اعالم تاريخ رأى الهه درباره شكايت ايران از آمريكا
تسنيم: ديوان بين المللى الهه در بيانيه اى اعالم كرد رئيس ديوان روز چهارشنبه 13 
فوريه 2019(24 اســفند سال جارى) رأى اين دادگاه را در خصوص اعتراض آمريكا 
به پرونده شكايت «برخى دارايى هاى مشخص ايران (جمهورى اسالمى ايران در برابر 

اياالت متحده آمريكا)» قرائت خواهد كرد.

ايران از روند صلح با هدايت دولت افغانستان حمايت كرد
ايرنا: در روزهاى اخير جلسه اى به ميزبانى دولت انگليس و با حضور نمايندگان 
بيش از 50 كشــور و ســازمان بين المللى و منطقه اى و نيز نمايندگان جامعه 

مدنى برگزار شد. 
در اين جلســه كه رياســت مشــترك آن را ادريس زمان، معاون سياسى وزير 
خارجه افغانستان و ماركوس پوتزل، نماينده ويژه دولت آلمان در امور افغانستان 
بر عهده داشتند، شركت كنندگان اوضاع سياسى امنيتى افغانستان و روند صلح 
در آن كشــور، انتخابات اخير پارلمانى، انتخابات آتى رياســت جمهورى ، خطر 
داعش و تروريسم در افغانستان و منطقه و نيز مسئله موادمخدر و همكارى هاى 

اقتصادى با افغانستان را مورد بررسى قرار دادند.
نماينده جمهورى اســالمى ايران در اين جلســه با اشاره به اينكه رويكرد نظامى در 
افغانســتان نتوانسته براى اين كشور صلح و امنيت بياورد، افزود: اعالم جدول زمانى 
براى خروج نيروهاى خارجى از افغانستان گامى عاقالنه در جهت فراهم كردن زمينه 

آغاز مذاكرات صلح در آن كشور خواهد بود.
نماينده كشورمان همچنين با اشاره به نقش دولت افغانستان به عنوان نماينده مردم 
افغانســتان در مذاكرات صلح بر ضرورت برگزارى انتخابات آتى رياســت جمهورى 
افغانستان، مشــاركت دولت و جناح هاى مختلف سياســى و نيز ايفاى نقش مؤثر 

كشورهاى همسايه افغانستان در موعد تعيين شده تأكيد كرد. 

دومين جلسه محاكمه 8 متهم جاسوسى
 از مراكز نظامى كشور برگزار شد

فارس: دومين جلسه محاكمه هشت 
متهم جاسوسى از مراكز نظامى كشور 
روز گذشــته به صورت غيرعلنى در 
شــعبه 15 دادگاه انقالب به رياست 
قاضى صلواتى و با حضور مستشــار 

دادگاه برگزار شد.
در ايــن جلســه از دادگاه كه وكالى 
تعيينى متهمان نيز در آن حضور داشــتند، نماينده دادستان تهران در ادامه بخش 

ديگرى از كيفرخواست پرونده را قرائت كرد. 

بعضى از مشكالت اقتصادى در بودجه سال 98 
بررسى مى شود

تسنيم: رئيس مجلس شوراى اسالمى روز گذشته با بيان اينكه شرايط كشور به وضع 
مطلوب خواهد رسيد، گفت: راهكارهاى الزم براى حل مشكالت معيشتى مردم در 

بودجه 98 انديشيده شده است.
على الريجانى بابيان اينكه راهكارهاى الزم براى حل مشكالت معيشتى مردم انديشيده 
مى شود، افزود: بعضى از مشكالت اقتصادى در بودجه سال 98 بررسى مى شود، مثًال 
اينكه ما وام هاى ارزان قيمت را براى اشتغال جوانان فراهم كنيم در همين تبصره 19 
به آن اشاره  شده است. براى كميته امداد كه براى اقشار ضعيف جامعه اشتغال زايى 
مى كنند نيز كمك مى شود تا به جاى اينكه هزينه اندكى براى آنان داده شود براى آنان 

اشتغال ايجاد كنند تا خودشان درآمد داشته باشند.
رئيس قوه مقننه همچنين از افزايش بودجه كميته امداد امام خمينى(ره) در ســال 
جارى خبر داد و خاطرنشان كرد: سال گذشته حدود 1200 ميليارد تسهيالت براى 
كميته امداد امام خمينى(ره) اختصاص داده  شده بود كه امسال حدود 4000 ميليارد 

براى اين نهاد در نظر گرفته  شده كه نسبت به سال گذشته چند برابر شده است.

عصبانيت آمانو از سنگ اندازى هاى رژيم صهيونيستى 
در روند برجام

فارس: منابع مطلع از عصبانيت و ناراحتى شــديد «يوكيا آمانو» مديركل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى از اقدامات رژيم صهيونيستى در راستاى صدمه زدن به برجام و 

مداخله در امور آژانس مرتبط با توافق هسته اى ايران خبر مى دهند.
بلومبرگ به نقل از دو مقام آگاه گزارش داد كه پخش خبرى جعلى در روز سه شنبه 
9 بهمن از شبكه 12 تلويزيون رژيم صهيونيستى مبنى بر خروج ايران از برجام، انتقاد 
شديد اللحن آمانو را درپى داشت. آمانو شامگاه چهارشنبه در نشستى خصوصى در 
وين گفت: «اســتقالل آژانس نبايد تضعيف شود. اگر اقداماتى براى به دست گرفتن 
كنترل بخش هاى آژانس هرچند هم كوچك انجام شــود يا فشارهايى به آن در امور 

راستى آزمايى هسته اى وارد آيد، مخرب و بسيار زيان بار خواهد بود».

 از مراكز نظامى كشور برگزار شد

شماره پيامك: 30004567

حداد عادل: رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى:
برجام محكى شد براى سنجش صداقت آمريكااروپا نبايد FATF را با اينستكس مرتبط كند 

تابناك: حشمت اهللا فالحت پيشه روز گذشته 
در واكنش به راه اندازى كانال مالى ايران و اروپا، 
گفت: اينستكس بســيارى از نيازهاى ايران را 
رفع نمى كند، بنابراين عمدتاً اثر سياسى دارد 
كه بيشــتر از اثر اقتصادى آن اســت. در ايران 
هم به دليل اثرات سياسى سازوكار مالى از آن 

استقبال شد.
فالحت پيشــه با يادآورى اينكه راه اندازى اين 
كانال مالى چند روز بعد از گزارش 16 دستگاه 
اطالعاتى آمريكا مطرح شــد، ادامــه داد: اين 
گزارش پيام آشــكار به دولت ترامپ داد كه راه 
را اشــتباه رفته است و اينكه برجام و پايبندى 
ايران منجر به نتيجه دادن رژيم منع اشاعه شد.

وى افزود: اروپايى ها با راه اندازى اين كانال نشان 
دادند كه كشورهاى دنيا مى خواهند بدون ترامپ 
به فعاليت خود ادامــه دهند. از طرف ديگر در 
كشــورهاى ديگر همچون چين كه به دنبال 
فعاليت اقتصادى با ايران هستند، انتظار مى رود 
كه پروتكل هاى همكارى با ايران را سريع تر امضا 
كنند، چون در شرايط فعلى كه هيچ كس فكر 
نمى كرد اروپا مورد تقابل سياسى با آمريكا آن 
هم بر سر ايران شود اين اتفاق افتاد، اكنون بايد 

ساير كشورها در اين راه گام بردارند.

 اروپايى ها هنوز گام عملى برنداشتند 
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس گفت: تعلل كشــورها براى مذاكره با 
ايران هيچ توجيهى ندارد و انتظار مى رود هرچه 
سريع تر پروتكل هاى همكارى نهايى شود. وى 
در عين حال با بيــان اينكه روابط اقتصادى با 
اروپا نكاتى دارد، توضيح داد: اروپايى ها براى آنكه 
اينستكس را توجيه سياسى كنند، آن را فقط به 
گذشته ربط داده اند، حال اينكه اين موضوع با 
آينده هم ارتباط دارد. اينكه FATF و مسائل 

ديگرى را با اينســتكس مرتبط كنند درست 
نيســت، اروپايى ها هنوز در برجام گام عملى 
برنداشتند؛ بنابراين نبايد انتظار داشته باشند كه 

ايران درباره FATF به خاطر اروپا گام بردارد.

 ايران در حوزه موشكى و عمق راهبردى 
مذاكره اى با اروپا ندارد 

فالحت پيشــه با تأكيد بر حفظ پيشرفت هاى 
دفاعى و عمق راهبردى جمهورى اسالمى گفت: 
ايــران به هيچ وجه در حوزه موشــكى و عمق 
راهبردى خود تصميم مذاكره بــا اروپا ندارد؛ 
اينكه همكارى هاى مسالمت جويانه ايران با اروپا 
در مواردى همچون ســوريه و يمن سبب شده 
آن ها نقش ديپلماسى داشته باشند، با اين هدف 
انجام شد كه عمق راهبردى جمهورى اسالمى 
ايران شناخته شود؛ بنابراين نبايد اروپايى ها از 
ايــن موضوع آدرس غلط بگيرنــد. بايد بدانند 
در شــرايط فعلى اجراى برجام و اقدامات آن ها 
بهترين سنگ محك اروپايى ها به شمار مى آيد.

وى در جمع بندى گفت: اينستكس جنبه هاى 
قابل انتقادى دارد، اينكــه اروپايى ها معتقدند 
اينستكس فقط شامل تحريم هاى قبلى آمريكا 
مى شود، درست نيست؛ چون ممكن است در 
آينده آمريكا تحريم هاى ديگرى را اعمال كند، 
بنابراين انتظار مى رود مذاكره كنندگان ما اين 
موضوع را به اروپايى ها بپذيرانند كه اينستكس 
تنها به گذشــته ارتباطى نــدارد و بايد درباره 

مسائل آينده هم گام برداشته شود.

ايسنا: نماينده مردم تهران در ادوار ششم 
تا نهم مجلس روز گذشــته با بيان اينكه 
مهم ترين اتفاقى كه در انقالب اسالمى رخ 
داد، اين بود كه خــود مردم براى انتخاب 
سرنوشــت خويش تصميم گرفتند، گفت: 
جوان ها بايد بدانند حرف ها و ادعاهايى كه 
راجع بــه آزادى در دوران پيش از انقالب 

زده مى شود، دروغ است.
حداد عادل دربــاره همراهى نكردن مردم 
با برنامه هاى آمريكا در يك ســال گذشته 
و بخصــوص پــس از اعمــال تحريم هاى 
يكجانبــه اين كشــور يادآور شــد: مردم 
مى فهمند كه آمريكا چرا با ايران مخالفت 
مى كنــد. مردم، آمريكا را امتحان كرده اند. 
برجام محكى شــد براى سنجش صداقت 
آمريكا. آن ها پيغام دادند كه بياييد مذاكره 
كنيــم، فالن رهبر كشــور منطقه را براى 
رســاندن پيام خود به ايران فرســتادند، 
رهبــرى هم بــا وجود اعــالم خوش بين 
نبودن به آمريكا، اجازه مذاكره را دادند. در 
مذاكره آنچه آن ها مى خواستند، ما داديم 
ولى آنچه ما مى خواســتيم، آن ها ندادند. 

مردم نمى فهمند آمريكا دروغگو است؟

 سختى ها بايد بين همه تقسيم شود
اين عضو شــوراى عالــى انقالب فرهنگى 
با اشــاره به اينكــه آمريكا به عربســتان 
مى گويــد اگر يك هفتــه از حمايت آن ها 
دســت بردارد، آن ها نابود مى شوند، افزود: 
مردم ايــران مى گويند آمريكا 40 ســال 
اســت مقابل ما ايســتاده، ولى ما نه تنها 
نابود نشــده ايم، بلكه قوى تر هم شده ايم. 
البته مشــكالت و ســختى ها وجود دارد. 
ســختى ها بايد ميان همه تقسيم شود، نه 

اينكه سختى ها مخصوص يك قشر خاصى 
باشد. كسى كه امكانات دارد، بايد به كسى 
كه نيازمند اســت، كمك كند البته خيلى 
از مــردم در حال حاضر ايــن كار را انجام 
مى دهنــد. همين رســيدگى مردم به هم 

جلوى توطئه آمريكا را گرفته است.
حدادعادل در ادامه با اشاره به وظايف دولت 
گفت: دولت هم بايد برنامه ريزى درســتى 
انجام دهــد و تصميم عاقالنه و درســتى 
بگيرد و با قدرت و مديريت مناسب، تصميم 
درســت را اجرايى كند. درست است ما در 
شرايط سختى هستيم ولى استقالل طلبى 
بها دارد و ما بايد بهاى آن را بپردازيم. اين 
سختى ها، بهايى اســت كه براى استقالل 
مى دهيم. شــهداى ما با خــون خود بهاى 
آزادى خواهى و استقالل طلبى را داده اند. ما 
با همكارى هم از اين مرحله عبور مى كنيم 
و اين شرايط موجب شكوفايى ظرفيت ها و 
توانايى هاى داخلى كشــور خواهد شد. اگر 
مســئوالن درك درستى از شــرايط عامه 
مردم نداشــته باشــند، مردم آن ها را كنار 
مى گذارند. مردم حق انتخاب دارند. ســال 
آينــده انتخابات مجلس و بعــد از آن هم 
انتخابات رياست جمهورى در كشور برگزار 
مى شــود. مردم اگر از عملكرد مســئوالن 
راضى باشــند، آن ها را حفظ مى كنند، در 
غير اين صــورت، انتخاب جديدى خواهند 

داشت.

امير سرتيپ حاتمى در مراسم رونمايى از موشك كروز برد بلند «هويزه»:

«هويزه» نماد خود باورى و يك دستاورد مهم دفاعى است

خبر

باشگاه خبرنگاران جوان: امير سرتيپ حاتمى، 
وزير دفاع و پشــتيبانى نيرو هاى مســلح ضمن 
تبريك چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
گفت: فرزندان رشــيد ملت ايران در وزارت دفاع 
و پشتيبانى نيرو هاى مسلح موفق شدند دستاورد 
جديد و ارزشمند انقالب اسالمى در حوزه موشك 
كروز برد بلند زمينى به نام «هويزه» را در حوزه 

دفاعى  به كشور تقديم كنند.
امير ســرتيپ حاتمى با بيــان اينكه جمهورى 
اسالمى ايران به حكم عقل و منطق روز به روز به 
توان دفاعى براى تأمين امنيت ملى و دفاع از منافع 
ملى خود مى افزايد و در اين مسير از كسى اجازه 
نمى گيرد، گفت: موشك «هويزه» نماد خودباورى 

و يك دستاورد مهم دفاعى حاكى از اوج پيشرفت 
فناورى روز دنيا اســت كه نشــان مى دهد هيچ 
ســدى جلودار عزم و اراده ملت ايران اسالمى در 
حوزه دفاعى نخواهد بود و همان طور كه فرمانده 
معظم كل قوا فرمودند: هر نــوع تهديدى را در 
همان سطح پاسخ قاطع خواهيم داد.وى با اشاره 
به اينكه براى ورود به دهه پنجم انقالب نمايشگاه 
بزرگ «دســتاورد هاى دفاعى و سازندگى» را در 
مصالى امام (ره) تــدارك ديديم، گفت : در اين 
نمايشــگاه حدود 350 محصــول در حوزه هاى 
مختلف رزم از دستاورد هاى مهم صنايع دفاعى 
كشــور قابل مشاهده است كه به تمام معنا يك 
نمايشگاه با مفهوم «ما مى توانيم» را به منصه ظهور 

و در معرض ديد ملت عزيز ايران گذاشته است.
وزير دفاع در ادامه با تشريح موشك «هويزه» كه 
توسط متخصصان سازمان صنايع هوا فضاى وزارت 
دفاع طراحى و ساخته شده است، گفت: «موشك 
هويزه» داراى برد پروازى بيش از 1350 كيلومتر 
است كه عليه اهداف زمينى ثابت استفاده مى شود.
امير سرتيپ حاتمى، آماده سازى و واكنش سريع، 
ارتفاع پروازى پايين، دقت باالى ناوبرى و اصابت 
به هدف و قدرت تخريــب زياد را از ويژگى هاى 
برجسته موشــك كروز هويزه برشمرد و گفت: 
آزمايش پروازى موشك كروز زمينى هويزه در برد 
پروازى 1200 كيلومتر انجام و موفق شد اهداف از 
پيش تعيين شده را با دقت مورد اصابت قرار دهد.

وزير دفاع بيان كرد: موشك كروز زمينى برد بلند 
«هويزه» دســتان بلند نظام جمهورى اسالمى 
ايران در حوزه دفاع موشكى كروز بوده و موفقيت 
در دستيابى به اين فناورى پس از موشك كروز 
زمينى ســومار با برد 700 كيلومتر گامى مؤثر 
در افزايش توانمندى نيرو هاى مســلح و قدرت 

بازدارندگى كشور محسوب مى شود.
امير سرتيپ حاتمى تصريح كرد: اين دستاورد هاى 
ارزشمند با وجود تحريم ها و فشار هاى همه جانبه 
دشمن يك بار ديگر شعار ما مى توانيم را متجلى 
ســاخت و نشــان مى دهد انقالب اسالمى ايران 

همچنان پويا به مسير خود ادامه مى دهد.

 به نظر مى رسد عوامل 
اين گروه تروريستى 
در پى ضربات متحمل 
شده از نيروهاى 
جمهورى اسالمى 
ايران و سپاه پاسداران 
به دنبال طراحى و 
اجراى عمليات كور 
و بى ارزش تاكتيكى 
براى حفظ روحيه 
نيروهاى خود هستند
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

قدردانى سازمان جهاد كشاورزى از مؤسسه كشاورزى و موقوفات استان سمنان   آستان: مؤسسه كشاورزى و موقوفات استان سمنان، مركز دامغان از سوى سازمان جهاد كشاورزى و منابع طبيعى اين 
شهرستان مورد تجليل قرار گرفت. رضا حقدادى، مدير عامل مؤسسه كشاورزى و موقوفات استان سمنان، مركز دامغان با اشاره به رويكرد جديد مؤسسه گفت: در يك سال اخير شاهد جهشى چشمگير در عرصه توليد 
محصوالت كشاورزى از طريق برنامه ريزى و مديريت مدرن قابل توجه بوده ايم. در اين مراسم با اهداى لوح تقدير از مهندس رضا حقدادى؛ مدير عامل و مهندس ابراهيم فرازى؛ سرپرست اين مجتمع قدردانى شد.
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محمدكاظم كاظمى در مراسم جشن امضاى كتاب جديد حامد عسكرى 
در فروشگاه به نشر:

روايت «عشق نجيب» بهترين تعبير 
براى «پرى دخت» است

آســتان: جشــن امضاى كتاب 
«پرى دخت» به ميزبانى فروشــگاه 
كتاب و محصوالت فرهنگى به نشر و 
با حضور جمع زيادى از دوستداران 
كتاب در اين كتاب فروشــى برگزار 
شــد. در بين حاضران عــالوه بر 
نويسنده اثر يعنى حامد عسكرى، 

اســتاد محمدكاظم كاظمى، چمى گو (رئيس مؤسســه آفرينش هاى هنرى)، 
حســين زاده (معاون فرهنگى ســپاه امام رضا(ع))، حسين سعيدى (مديرعامل 

به نشر) و عده اى از شاعران و داستان نويسان جوان مشهدى حضور داشتند.
حامد عسكرى؛ نويســنده «پرى دخت» در اين مراسم اظهار كرد: «ژانر نامه ژانر 
خاصى است، وقتى نامه مى نويسيم به حرف هايمان فكر مى كنيم و نمى توانيم زير 

آن بزنيم و بايد به سخنان مان ايمان داشته باشيم و متعهد باشيم».
وى در ارتباط با كتابش كه در مدت كمتر از يك ماه توانسته است به چاپ هشتم 
برســد، خاطرنشان كرد: «تجربه زيستى مهم ترين عامل براى يك داستان نويس 

است، «پرى دخت» نثر نخست من مى باشد و هيچ ادعايى در نثرنويسى ندارم».
در ادامه اين مراســم، استاد محمدكاظم كاظمى گفت: «در آثار حامد عسكرى، 
عناصر زندگى در بســتر سبك زندگى سنتى ايرانى وجود دارد كه تجربه انسان 
ايرانى توأم با ســنت است و هيئت عشق در شعر او، هيئت عشق واقعى است و 
تصويرها واقعى هســتند، او از چيزى صحبت مى كند كه در زندگى شرقى توأم 

با سنت ماست».
وى در ارتباط با نثر «پرى دخت» نيز افزود: «در اين اثر يك نگاه سنتى به زندگى 
و عشق مى بينيم كه عشق نجيب، بهترين تعبير براى «پرى دخت» است، اين نوع 
قرائت از عشــق نجيب غالباً در ادبيات ما غايب بوده و بسيار خوشحالم در اشعار 
حامد عسكرى و در «پرى دخت» آن را مشاهده مى كنيم، ديالوگ هاى اين اثر، ما 

را به ياد سريال «هزاردستان» مى اندازد».
در ادامه مهدى آخرتى از شاعران جوان در مورد «پرى دخت» اظهار كرد: «در اين 
كتاب با ادبيات شعارزده مواجه نيستيم و عشق به ميهن و همنوع در آن وجود 
دارد، روايت از درون متن آغاز مى شــود و طيف شخصيت ها با زبان و لحن آن ها 

مشخص مى شود».

ايده هاى برتر پيش رويداد «خاتون» معرفى شدند
ملى  رويــداد  پيــش  آســتان: 
نوآورى هــاى فرهنگى، اجتماعى و 
تربيتى در حوزه بانوان و خانواده با 
عنوان «خاتون» با معرفى ايده هاى 

برتر به كار خود پايان داد.
در ســه روز حضور بانوان ايده پرداز 
از تمامى استان هاى كشور كه براى 
حضور در پيــش رويداد خاتون به 

مشهد دعوت شده بودند، در نهايت از بين 50 ايده نهايى كه توسط ايده پردازان 
معرفى شد، سه ايده برتر معرفى شدند.

دكتر على اصغر سعدآبادي، دبير نخستين رويداد نوآورى هاى فرهنگى، اجتماعى و 
تربيتى در حوزه بانوان و خانواده در حاشيه اين مراسم به خبرنگار ما گفت: در سه 
روز حضور 125 بانوى ايده پرداز از سراسر كشور در باغ اردوگاه خاتون، با برگزارى 
كارگاه هاى مختلف و هدايت و مشاوره مربيان از تيم هاى تشكيل شده، ايده هاى 

ارائه شده تكميل و در روز سوم شاهد ارائه نهايى آن ها بوديم.
وى بيان كرد: در ســومين روز اين پيش رويداد 50 ايده توســط ايده پردازان به 
صورت فردى و گروهى ارائه شد.ســعدآبادى خاطرنشــان كرد: ايده هاى نهايى 
ارائه شده توسط بانوان در اين پيش رويداد، به حوزه هاى نوآورى هاى اجتماعى، 
نوآورى هــاى فرهنگى، نوآوري هاي تربيتــي و نوآوري هاي اقتصادي اختصاص 
داشتند كه بيشتر اين ايده ها با هدف رفع مشكالت بانوان و حتى زنان سرپرست 
خانــوار و كمك به نقش آفرينى بهتر عموم بانوان در عرصه هاى مختلف طراحى 
شده بود.گفتنى است، كوثر باقرى و زهرا عباسى از شهر سارى با ايده اى با عنوان 

«مطلع عشق» رتبه نخست اين همايش را كسب كردند.
فاطمه يعقوبى، زهرا حاجى زاده، ليال كرمى و فائزه محسنى نيز از مشهد با ايده «ما 

هستيم» با موضوع زائريار موفق به كسب رتبه دوم شدند.
رتبه سوم پيش رويداد «خاتون» نيز به مرضيه عرب عامرى و مهسا محمديان از 

گرمسار با ايده «ارتباط خالق با توليدكننده» داده شد.

خـــبر

آســتان: معاون امداد مســتضعفان آســتان 
قدس رضوى گفت: ســال آينــده «طرح جامع 
محروميت زدايى» از ســوى آستان قدس رضوى 

تدوين و اجرايى مى شود.
مصطفى خاكسار قهرودى در گفت وگو با تسنيم 
اظهار داشت: نخستين اقدامى كه پيش از تشكيل 
معاونت امداد مســتضعفان آستان قدس رضوى 
انجام شــد، اجراى طرح زائــران زيارت اولى بود 
كه براى نخستين بار توفيق زيارت بارگاه مطهر 
رضوى نصيبشــان مى شــد يا زائران محرومى 
كه ســاليان طوالنــى از آخرين ســفر و زيارت 
آنان به مشــهد مقدس به دليل عدم تمكن مالى 

مى گذشت.
معاون امداد مستضعفان آســتان قدس رضوى 
ادامه داد: طرح اعــزام زائران محروم زيارت اولى 
از ماه هاى نخســت سال 95 در قالب طرح «مهر 
درخشان رضوى» آغاز شد و تاكنون در قالب اين 
طرح حدود يك ميليون زائر به بارگاه منور رضوى 

از سراسر كشور مشرف شدند.

 اجراى 260 پروژه آبرسانى در مناطق 
محروم

خاكسار بيان كرد: از ديگر اقدام هاى اين معاونت 
تالش بــراى بهبود زيرســاخت هاى زندگى در 
مناطق محروم بــوده كه در قالب آن 260 پروژه 
آبرســانى اعم از احياى قنوات، ســاخت استخر 
آبرســانى، لوله كشى كشــاورزى، لوله كشى آب 

شرب، سقاخانه، بندخاكى و... انجام شده است،
معاون امداد مستضعفان آســتان قدس رضوى 
تصريح كرد: مشاركت در تعمير يا ساخت 307 
واحد مسكونى مناطق محروم، تأمين بخشى از 
هزينه ســاخت 2000 واحد مسكونى در سرپل 
ذهــاب، حمايت از اعــزام حــدود 3000 گروه 
جهادى از جمله اقدام هايى است كه در راستاى 
بهبود زيرســاخت هاى زندگى در مناطق محروم 

انجام شده است.
وى ادامه داد: در زمينه توانمندسازى محرومان 
نيز ايــن معاونت توجه ويژه داشــته به طورى 
كه در ســه سال گذشــته 1664 شغل توسط 
اين معاونــت در زمينه هــاى مختلف توليدى، 

كشاورزى، دامپرورى و... ايجاد شده است.
خاكسار گفت: اهداى بســته هاى ارزاق، توزيع 
گوشــت عقيقه، توزيع برنج نذوراتــى، درمان 
بيماران، اهداى كفش و لباس به دانش آموزان، 
اطعام نيازمندان، تغذيه رايــگان دانش آموزان، 
وام قرض الحسنه گره گشايى، اهداى بسته هاى 
نوشــت افزار، تأمين جهيزيــه، ارائه كمك هاى 
نقــدى و غيرنقدى به حادثه ديــدگان حوادث 
طبيعى و... بخشــى از خدماتى است كه توسط 
اين معاونت در سه سال گذشته ارائه شده است.

وى خاطرنشــان كرد: مجموعه آســتان قدس 
رضوى با توجه به حكم رهبر معظم انقالب معتقد 
اســت كه خدمت به اقشار نيازمند و مستضعف 
جامعه نبايد محدود به منطقه جغرافيايى خاصى 

مانند مشهد يا اســتان هاى خراسان شود، بلكه 
با توجه به ميزان اعتبــار و توانى كه مبتنى بر 
موقوفات و نذورات مردم و درآمدهاى حاصل از 
آن ها دارد، بايد اين خدمات در عرصه جغرافيايى 
جمهورى اســالمى ايران ارائه شود و همه مردم 

كشور از آن بهره مند شوند.

 به دنبال ايجاد موج خدمتگزارى هستيم
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس رضوى 
تصريح كرد: آســتان قدس رضوى تالش دارد 
از ســرمايه معنــوى موجود در ايــن مجموعه 
براى ايجاد فضا، بســتر و مــوج خدمتگزارى و 
خدمت رســانى به نيازمندان در كشور استفاده 

كند.
خاكســار با تأكيــد بر اينكه طبــق اين تدبير، 
ابتدا دفاتر نمايندگى آســتان قدس رضوى در 
استان ها شــكل گرفت، گفت: دفاترى با هويت 
كامًال مردمى كه به بخش ادارى آســتان قدس 
رضوى وابسته نبود و نيروهاى فعال در آن مانند 

مســئوالن و رابطان در شهرستان ها همگى از 
نيروهاى افتخارى و مردمى بودند.

خاكسار تصريح كرد: تمام افرادى كه تحت عنوان 
خادمياران دستگاه امام رضا(ع) و آستان قدس 
رضوى هويت پيدا مى كنند، خادمياران رضوى 
هستند كه در زيرمجموعه شــبكه خادمياران 
رضوى فعاليت مى كنند. اين افراد با ورود به اين 
شبكه، نام نويسى كرده و كد و عنوان خادميارى 
را دريافــت مى كنند تا با تشــكيل كانون هاى 
گوناگون در استان هاى مختلف بتوانند فعاليت 
كنند.وى با اشــاره به اينكه همچنين توســط 
اين كانون ها و تشكل ها، افراد نيازمند استان ها 
شناسايى شــده تا از خدمات خادمياران رضوى 
بهره مند شوند، عنوان كرد: البته اين خادمياران 
بــا توجه به توانمندى خــود در قالب اردوهاى 
جهــادى عام المنفعه در مناطــق مختلف نيز 
خدمت مى كنند. اين خادمياران در كنار انجام 
كارهاى خير خالصانه، توفيق خدمت افتخارى 

در حرم مطهر رضوى را نيز پيدا مى كنند.
خاكسار در ادامه با اشاره به ادامه برنامه ريزى هاى 
آســتان قدس رضوى در حوزه محروميت زدايى 
براى ســال آينده بيان كرد: برنامه ريزى دقيقى 
براى ســال آينده صورت گرفته است. طراحى 
از  يكــى  «طــرح جامــع محروميت زدايــى» 
برنامه ريزى هاى انجام شــده براى ســال آينده 

است.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس رضوى 
خاطرنشان كرد: اين طرح با اين نگاه برنامه ريزى 
شده اســت كه توان اندك و موجود خود را در 
قالب يك طــرح معنى دار و هــدف دار پياده و 
محقــق كنيم و امكانات موجود آســتان قدس 
رضــوى در كنــار امكانــات و تعامل بــا ديگر 
دستگاه ها در قالب يك طرح مشخص و روشن 
بتواند اثرات و ثمرات مطلوب تر و ماندگارترى را 

داشته باشد.

 3 سال مطالعه كرده ايم، زمان اقدام است
وى گفت: از تجربيات اين معاونت در ســه سال 
گذشــته و مطالعات انجام گرفته، براى دستيابى 
به اين طرح جامع اســتفاده شــده اســت. اين 
بدان معناســت كه حضور، همكارى، مشاركت و 
مسئوليت پذيرى خود مردم در اين طرح بيشتر 
مورد توجه قرار گرفته و فعاليت هاى ما به منزله 
ايجاد و فراهم كردن شرايط و زمينه انجام اقدامات 
در حوزه هاى مختلف مانند امدادرسانى، حمايتى، 
بهداشتى، درمانى، اشتغال زايى و زيرساختى است.
معاون امداد مستضعفان آســتان قدس رضوى 
عنوان كــرد: در ايــن طرح با توجــه خاص به 
روســتاها، دهســتان ها و مناطق محروم تالش 
مى شــود تا مردم ســاكن اين مناطق از امكان 
شــرايط زندگى پايدار در آينده بهره مند شوند و 
براى اســتفاده از خدمات مجبور به ترك محل 

زندگى خود و مهاجرت به شهرها نشوند.
خاكســار در مورد طرح زيارت اولى ها نيز عنوان 
كرد: ســال آينده اين برنامه بــا تغييراتى همراه 
خواهد بود. به طور نمونه بنا به نگاه توليت آستان 
قدس رضوى و توجه به جامعه جوانان و نخبگان، 
افراد نيازمند و محرومى كه در طيف سنى پايين تر 
قرار دارند، ســهميه قابل توجهــى در اين طرح 
خواهند داشت.وى گفت: اميدواريم با هماهنگى 
با دســتگاه هاى مختلف، با شناسايى دقيق و در 
نظر گرفتن برنامه هاى خاص فرهنگى و تربيتى 
با مشاركت بخش هاى گوناگون مجموعه آستان 
قدس رضوى و دســتگاه هاى كشــور اين برنامه 

هدفمندتر و بهتر ادامه يابد.
معاون امداد مستضعفان آســتان قدس رضوى 
خاطرنشــان كرد: اين زائران زيارت اولى تمامى 
وعده هاى غذايى ســه روز اقامتشان را ميهمان 
سفره و خوان حضرت رضا(ع) هستند و به برخى 
نيز خدمات مختلفى مانند اســكان رايگان ارائه 

مى شود.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى:

طرح جامع محروميت زدايى را تدوين و اجرايى مى كنيم

جشــن امضاى كتاب 
«پرى دخت» به ميزبانى فروشــگاه 
كتاب و محصوالت فرهنگى به نشر و 
با حضور جمع زيادى از دوستداران 
كتاب در اين كتاب فروشــى برگزار 
شــد. در بين حاضران عــالوه بر 
نويسنده اثر يعنى حامد عسكرى، 

اســتاد محمدكاظم كاظمى، چمى گو (رئيس مؤسســه آفرينش هاى هنرى)، 

ملى  رويــداد  پيــش 
نوآورى هــاى فرهنگى، اجتماعى و 
تربيتى در حوزه بانوان و خانواده با 
عنوان «خاتون» با معرفى ايده هاى 

در ســه روز حضور بانوان ايده پرداز 
از تمامى استان هاى كشور كه براى 
حضور در پيــش رويداد خاتون به 

جهاد خادمياران براى سيل زدگان
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مراســم ختم مرحوم محمدرضا اعتماديان با حضور نماينده ولى فقيه در 
خراسان رضوى، توليت آستان قدس رضوى و مسئوالن كشورى و لشكرى 

خراسان در حرم مطهر برگزار شد

به همت كانون خادمياري مبلغان استان خوزستان، گروهى از 
خادمياران مبلغ در مناطق سيل زده حضور پيدا كردند و به يارى 
مردم سيل زده اين استان شتافتند. در اين اقدام خودجوش 40 
نفر از خادمياران مبلغ با همكارى ستاد كمك رسانى اين استان 
در مناطق ســيل زده شهرهاى سوســنگرد، حميديه و هويزه 
حضور پيدا كردند تا به مردم آســيب ديده كمك كنند. توزيع 
علوفه براى دام هاى روســتاييان، توزيع آب شــرب و معدنى، 
استقرار كاميون  و لودر جهت جابه جايى مردم و وسايل، استقرار 
تجهيزات و ماشــين آالت صنعتى جهت ترميم سيل بندها از 
جمله اقدام هايى اســت كه با حضور خادمياران تبليغى استان 

خوزستان انجام مى شود.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

راه اندازى كانال مالى ويژه حمل و نقل هوايى مديرعامل ايران اير گفت: در كنار كانال مالى ويژه ايران و اتحاديه اروپا، ايران اير نيز با همين كشورها كانال مالى ويژه حمل و نقل هوايى راه اندازى كرده است.
فرزانه شرفبافى با اشاره به اينكه شركت هواپيمايى ايران اير پيش از اجراى كانال مالى ايران و اروپا، طرح SPA يعنى كانال مالى ويژه حمل و نقل هوايى ايران و اروپا را طراحى كرده بود، اظهار داشت: اميدوارم 

كانال مالى مدنظر شركت هواپيمايى هما (SPA) نيز بزودى راه اندازى شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

خريداران بيش از يك خودرو بايد ماليات بدهند 
وزارت امور اقتصادى و دارايى به ماجراى 
تحويل خودروهاى معوق خودروســازان 
ورود كرده و از كسانى كه با هدف فروش 
و كســب درآمــد، در فــروش اينترنتى 
خودروســازان شــركت كرده اند، ماليات 
مى گيرد. به اين نحو كــه خريدارانى كه 
بيش از يك دســتگاه خــودرو خريدارى 

كرده اند مشمول پرداخت ماليات از محل كسب درآمد از اين محل خواهند شد.

عراق خواستار اصالح شبكه برق اين كشور توسط ايران شد 
رضا اردكانيان، وزير نيرو گفت: عراق درخواست كرده تا شبكه برق اين كشور توسط 
متخصصان ايرانى بازسازى شود و عالوه بر اصالح شبكه برق، خواستار ساخت نيروگاه 
و بازسازى نيروگاه هاى موجود توسط ايران است كه قرار است يك قرارداد سه ساله 

در اين زمينه به امضا برسد. 

دالر علت اصلى ريزش قيمت ها در بازار طال 
قيمت سكه در بازار آزاد نسبت به هفته قبل كاهش يافته است؛ كشتى آراى علت 
اصلــى كاهش قيمت ها در بازار طال و ســكه را كاهش قيمــت ارز مى داند. رئيس 
كميسيون تخصصى طال و جواهر تأكيد كرد: قيمت جهانى طال امروز افزايش يافته 
اســت، ولى به دليل كاهش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت طال و سكه سير نزولى را 

پيش گرفته اند.

ذخيره سازى ميوه، پرتقال و خيار را گران كرد
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى 
از افزايش قيمت پرتقــال و خيار در بازار 
ميوه خبر داد و گفت: ذخيره سازى ميوه 
براى شب عيد دليل افزايش قيمت پرتقال 
است. اسداهللا كارگر با اشــاره به افزايش 
قيمت 1000 تا 1200 تومانى هر كيلوگرم 
خيار گفت: هم اكنون قيمت هر كيلوگرم 
پرتقال شمال در ميدان مركزى بين 2000 تا 3000 تومان و قيمت نوع ممتاز آن 

كيلويى 4000 تومان است.

نظر وزير كار درباره دستمزد كارگران 
وزير كار با اشاره به اينكه حداقل دستمزد، كفاف تأمين معيشت را نمى دهد، گفت: 
امسال نمى توان درصد افزايشى را به تنهايى مطرح كرد، بلكه بايد در كنار آن جزء 
ثابتى هم براى بهبود شرايط كارى كارگران در نظر گرفته شود. محمد شريعتمدارى 
افزود: با توجه به گرانى ها و مشكالت اقتصادى اخير نسبت سبد معيشت با حداقل 

دستمزد از دست رفته است.

بانك مركزى دنبال طراحى ابزارهاى كنترل تورم است 
همتى، رئيس كل بانك مركزى اظهار داشت: در كنار تالش هاى ماه هاى اخير براى 
خنثى سازى تأثيرات تحريم، ساماندهى بازار ارز و بهبود ارزش پول ملى، بانك مركزى 
با تمام توان در پى طراحى، تصويب و به كارگيرى ابزارهاى الزم براى كنترل تورم است.

افزايش نرخ شير به باالى 2300 تومان
ناصر مقدســى، رئيس انجمن صنفى گاوداران گفت: با احتساب هزينه هاى كشتار، 
حمل و نقل و سردخانه فروش گوشت با نرخ باالتر از 70 تا 75 هزار تومان غيرمنطقى 
اســت، درحالى كه هم اكنون در سطح بازار با نرخ هاى باالترى عرضه مى شود. وى 
افزود: با توجه به نوسان نرخ نهاده هاى دامى، قيمت تمام شده هر كيلو شير خام به 

باالى 2300 تومان رسيده است.

نرخ دالر در صرافى هاى بانكى 250 تومان كاهش يافت
با آغاز به كار صرافى هاى بانكى، ديروز شنبه 13 بهمن ماه 97، قيمت هر دالر آمريكا 
با 250 تومان كاهش نســبت به پنجشنبه هفته گذشته، به 11هزار و 550 تومان 
رســيد.هر يورو نيز با 300 تومان ريزش به 13هزار و 700 تومان رســيد؛ به نحوى 
كه هر اســكناس يورو براى خريد 13هزار و 600 تومــان و براى فروش 13هزار و 

700 تومان است.

قيمت مسكن كاهش نخواهد يافت
حســن خسته بند، عضو كميسيون عمران مجلس گفت: برخى اعالم مى كنند كه 
قيمت بازار مســكن در ســال آينده روند كاهشى خواهد داشت، اما به نظر من اين 
مسئله محقق نمى شــود، زيرا كاهش قيمت ها در بازار مسكن تحت تأثير عوامل و 
شاخص هايى بوده كه امروز عملياتى نشده است مانند مصالح ساختمانى كه روز به 

روز شاهد افزايش قيمت آن هستيم.

كسى در مورد گوشت 100 هزار تومانى 
با مردم حرف نمى زند

مهدى غضنفرى، وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: قيمت گوشت از كيلويى 
40 هزار تومان به 100 هزار تومان رســيده، اما كســى با مردم در اين رابطه حرف 
نمى زند، اصالً كســى مسئوليت ها را به عهده نمى گيرد و يك چنين وضعيتى اصًال 
پذيرفته نيست. حتى اگر شرايط عادى بود چنين رفتارى را مردم دوست نداشتند، 

دولت بايد پاسخگو باشد.

خبر

كرده اند مشمول پرداخت ماليات از محل كسب درآمد از اين محل خواهند شد.

پرتقال شمال در ميدان مركزى بين 2000

 اقتصاد/  زهرا طوسى   كانال ويژه مالى 
براى حفظ ارتباط تجارى با ايران راه اندازى 
شد تا اروپايى ها گامى نمادين براى زنده نگه 

داشتن برجام برداشته باشند.
آلمان، فرانســه و بريتانيا، سه كشورعضو 
مذاكرات 1+5 رسماً مسئول اجرايى شدن 
اين كانال ويژه هســتند كه هدفش دادن 
امكانات به شركت هاى كوچك و متوسط 
اروپايى اســت تا بتوانند بدون قرار گرفتن 
در معرض تحريم هاى آمريكا با ايران تجارت 

كنند.
سه شركت اروپايى در بيانيه اى اعالم كردند 
INSTEX از تجــارت قانونى اروپا با ايران 
حمايت كرده و در گام نخست بخش هاى 
حياتــى براى مردم ايــران را از جمله امور 
دارويى، تجهيزات پزشكى و موادغذايى را 

در برخواهد گرفت. 
منتقدان ســازوكار جديد مالى مى گويند 
اين كانال تنها به كمك واردات و صادرات 
مايحتــاج اوليــه غذايــى و 
دارويى مى آيــد و نمى تواند 
گســترده  درخواســت هاى 
شركت هاى اروپايى را پوشش 

دهد.
دكتر احسان خاندوزى، عضو 
هيئت علمى دانشكده اقتصاد 
دانشگاه عالمه تهران معتقد 
اســت كه اگر بخواهيم اين 
كانال مالى را به يك ســاز و 
كار مؤثر بــراى اقتصاد ايران 
تبديل كنيم بايد به ســمت 
توسعه آن برويم، چون چيزى 
كه امروز متولد شده گره گشاى مسائل مالى 

و تجارى ما نيست.

 غفلت از كانال مالى آسيايى
خانــدوزى در گفت و گــو با خبرنــگار ما 
مى گويد: براى كسانى كه از سال 1391 با 
سازو كار نوع جديد تحريم هاى آمريكا آشنا 
بودند از ابتدا روشن بود كه ايجاد يك ساز و 
كار مالى خاص تحريمى خيلى گره گشاى 
مسائل اقتصادى ما نيست، چون ما مشابه 
اين كانال را در دوره قبلى تحريم ها با كشور 
چين و برخى اقتصاد هاى ديگر داشــتيم و 
آن ها اتفاقاً خيلى ســريع تر از كشــورهاى 
اروپايى اين كانــال را فعال كردند و بخش 
زيادى از مسائل اقتصادى ما در دوره قبلى 
تحريم ها از طريق همين كانال هاى كم سرو 

صدا و پرخاصيت انجام شد.
وى با تأكيد بر اينكه كانال مالى مشابه كه 
مبادالت مالى ما با چين و هند را پشتيبانى 
مى كرد بسيار مفيد تر از كانال مالى اروپايى 
بود، مى افزايد: ما مى توانســتيم در خالل 
اين 10 ماهى كه كشور براى اين كار وقت 
گذاشت، همزمان و به طور موازى مذاكراتى 
به همين شدت و قوت را با چينى ها، روس ها 
و ترك ها انجــام مى داديم تا بتوانيم همان 
كانال 1391 را زنده كنيم كه متأسفانه به 
جهت تمركز بيــش از اندازه وزارت خارجه 
بر كانال اروپايى، طرف هاى ديگر ما بشدت 
با احساس عدم تمايل ايران به شكل گيرى 
كانال مالى آسيايى مواجه شدند و آن ها نيز 
تمايلشــان را براى گره گشــايى از مسائل 

اقتصادى كشور ما از دست دادند.

 كارايى كانال مالى جديد در گرو 
توسعه آن 

وى با تأكيد بر اينكه اگر بخواهيم اين كانال 
مالى را به يك ساز و كار مؤثر براى اقتصاد 
ايران تبديل كنيم بايد به سمت توسعه آن 
برويم، تصريح مى كنــد: اگر كاركرد كانال 
مالى اروپايى، به مثابه اين باشد كه اعتبارات 
صادرات نفتى ايران در آنجا دپو شــود و در 
مقابل ما از آن كشورها اقالم غيرتحريمى و 
غذا و دارو خريدارى كنيم، اين فايده بسيار 
كمى براى ما خواهد داشت، اما اگر توسعه 
در آينده به شكلى باشــد كه ما بتوانيم از 
اين كانال براى انتقاالت مالى استفاده كنيم 
تا حدى گره گشايى براى مسائل تحريمى 
ما دارد و اين مســتلزم اين است كه تمام 
تراكنش ها و پيام هاى مالى بين ما و اروپا در 
بيرون از سوئيفت انجام شود تا كشورهايى 
كه طرف مبادله قرار مى گيرند، نگران اين 
نباشند كه در معرض تحريم قرار مى گيرند.

وى ادامــه مى دهد: شــرط دوم نيز اين 
است كه تمام اشخاص حقيقى و حقوقى 
اروپايى نيــز بتوانند از ايــن كانال براى 
افتتــاح حســاب و تراكنش هــاى مالى 
خودشــان اســتفاده كنند، بدون تحقق 
اين شــروط و محدود شدن آن صرفاً به 
كشورهاى اروپايى خريدار نفت از ايران، 
مى شــود گفت عايد ويژه اى در پس اين 
10 ماه نصيب كشور ما نخواهد شد مگر 
اينكــه تغييرى در اين ســازو كار ايجاد 

شود.

 تحميل نوعى تسويه پاياپاى 
به اسم كانال مالى

سعيد داغينه، كارشناس اقتصاد بين الملل 
در گفت و گو با خبرنــگار ما مى گويد: اروپا 
يك سرى تعهدات در برجام داشت از جمله 
تسهيل تراكنش هاى مالى نهادها، شركت ها 
و سازمان هاى ايرانى، كه حاال بعد از 6 ماه 
به جاى انجام تعهدات، به جاى يك كانال 
مالى واقعى چيزى به نام INSTEX را در 
يك بسته بندى شــكيل كادوپيچ كرده و 
تحويل ما داده است كه در آن هيچ تبادل 
مالى صــورت نمى گيرد و يك اتاق پاياپاى 
تسويه محسوب مى شود كه به ما تحميل 

شده است. 

اين كارشــناس اقتصاد بين الملل مى گويد 
كه قبل از راه انــدازى اين كانال، اتحاديه 
اروپا براى بــاز كردن كانال هاى بانكى يك 
ســرى طرح هايى را مد نظر داشــت مثل 
طرح «حمايت بانك سرمايه گذارى اروپا از 
شركت هاى اروپايى» و طرح «بررسى امكان 
تراكنش هاى موردى بانكــى با بانك هاى 
ايرانى»، اين ها در بيانيه 28 ارديبهشــت 
كميسيون اروپا آمده است. ولى از آنجايى 
كه اين طرح هاى بانكى به سرانجام نرسيد و 
مشخص شد كه بانك هاى اروپايى به علت 
ترس از تحريم ها حاضر به پذيرفتن ريسك 
ارتباط با بانك هاى ايرانى نيســتند، سعى 
كردند يك كانال ايزوله شــده از سيستم 
 SPV بانكى را راه اندازى كنند و اينجا بحث
مطرح شد كه كمترين هزينه را براى آن ها 

داشته باشد.

 كانال مالى جديد بدون دستاورد 
وى با اشاره به اينكه اين كانال طبق بيانيه، 
قرار بود تراكنش هاى مربوط به فروش نفت 
ايران و صادرات ايران به اروپا را تسهيل كند، 
 SPV مى افزايد: با اين حال زمان اعالم طرح
يكسرى شركت هاى نفتى اروپايى از جمله 
توتال به آن واكنش نشــان دادند و گفتند 
ما وارد اين كانال نمى شويم، چون ريسك 
بااليى دارد و اين سبب مى شود كارآمدى 
اين كانال به ورود مــواد غذايى، دارويى و 
تجهيزات پزشكى محدود شود كه آمريكا 
آن را غيرتحريمى تلقى كرده است، بنابراين 
بخشى از توانايى ما براى دور زدن تحريم ها 
و تجارت با اروپا به اين شكل زير سؤال رفته 

است.
داغينه تأكيد مى كنــد: در حالى كه موارد 
تحريمى شــامل نفت و فراورده هاى نفتى، 
تجارت طــال و فلزات گرانبهــا و قطعات 
صنعتى خودروسازى بايد در اين سازو كار 
پوشش داده مى شد، اينك نمى توانيم پول 
نفتمان را وارد اين كانال كنيم، نمى توانيم از 
پول هاى بلوكه شده در اروپا استفاده كنيم و 
نمى توانيم پول را از چين و روسيه وارد اروپا 
كنيم، چون ممكن اســت كشورهاى ديگر 
كانال هاى موجود را بــه روى ما ببندند و 
روى خوش به اين مسئله نشان ندهند واين 
موجب مى شود اين كانال نتواند منافع ما را 

تأمين كند بخصوص اينكه منوط به تصويب 
لوايح چهارگانه نيز شده باشد.

وى مى افزايد: اروپايى هــا انتظار دارند كه 
ايران برنامه اقــدام مالى را بپذيرد درحالى 
كه شركتى كه كانال مالى را اداره مى كند، 
يك شركت حســابدارى است و كار بانكى 
انجام نمى دهد، از سوى ديگر انجام تعهدات 
اروپا كــه در متن برجام آمــده ربطى به 
FATF ندارد، مضاف بــر اينكه مبادالت 
مالى در كانال مالى بســيار شفاف هست و 
كامالً مشخص است كه اقالم بشردوستانه 
صرفاً براى تأمين نيازهاى مردم وارد كشور 
مى شود و به نظر مى رســد راه اندازى اين 
كانال فقط گامى رو به جلو براى اروپايى ها 
براى نگه داشــتن ايران در برجام اســت و 

دستاوردى براى ما ندارد.
مهدى مطهرنيا، كارشناس مسائل بين الملل 
نيز در اين ارتباط مى گويد: ثبت رســمى 
 INSTEX ســازوكار مالى جديد اروپايى
پرسش هاى متفاوتى در اذهان مطرح كرده 
است. اصلى ترين سؤال اين است كه آيا اين 
ســازو كار واقعاً كار خواهد كرد و مى توان 
دريچه هــاى اميــدى را در چارچوب آن 
متصور شــد. SPV تالشى بود كه اتحاديه 
اروپا براى زنده نگه داشــتن برجام دنبال 
مى كرد. با اضافه شــدن جهت گيرى هاى 
بشردوستانه به نظر مى رسد كه امروز اين 
ســازو كار ابهاماتى دارد. نكته مهم در اين 
باره اظهارات مقام هاى اروپايى از جمله وزير 
امور خارجه آلمان در ارتباط با فراگيرى اين 
ســازو كار براى معامالت و خدمات انسان 
دوستانه نظير مواد غذايى، دارو و تجهيزات 
پزشكى است. از طرفى نبايد فراموش كنيم 
اين ســاز و كار بعد از تأخيرهاى بســيار، 
اعالم ثبت رسمى شده و به گفته مقام هاى 
اروپايى تا زمانى كه FATF پذيرفته نشود 
و لوايــح چهارگانه آن مانند پالرمو به ثبت 
نرسد، مسائل ديگر حل و فصل نخواهد شد. 
همچنين اين سازو كار هيچ توضيحى مبنى 
بر عملكرد مالى اين ساختار ارائه نداده كه 
در چه كميت و كيفيتى انجام خواهد شد و 
معلوم نيست در شرايط نياز ايران به تأمين 
مالى، اين شــركت چه خدمتى به ايران در 
زمينه فروش نفت و محصوالت مرتبط با آن 

خواهد داد.

قدس در گفت و گو با منتقدان، ابعاد راه جديد بده بستان با اروپا موسوم به INSTEX را بررسى كرد 

مراوده مالى يا راهى براى تسويه واردات اروپايى؟  اينستكس 
بازى جديد برد- باخت 

در روزهاى گذشــته اتحاديه اروپا با محوريت 
سه كشــور آلمان، فرانسه و انگليس از آغاز به 
كار مكانيسم مالى جديدى با ايران موسوم به 
اينســتكس (INSTEX) با هدف پشتيبانى از 

تجارت مشروع با ايران خبر داد.
در بخشــى از بيانيه مشــترك اين سه كشور 
آمده است: اين كانال مالى قصد دارد از تجارت 
مشروع اروپا با ايران حمايت  كرده و تمركز آن 
نيز بر بخش هايى مانند اقالم دارويى، تجهيزات 
پزشكى، غذا و كشاورزى خواهد بود. در راستاى 
بررسى ساز و كار كانال مالى جديد ايران و اروپا 

ذكر چند نكته ضرورى است:
 INSTEX اول- كانال مالى جديد موســوم به
كارايى الزم را نخواهد داشت، چرا كه به واسطه 
تهديدات طــرف آمريكايى شــركت هايى كه 
به لحاظ اقتصادى وابســته به آمريكا هستند، 
نمى توانند در مبادالت اقتصادى با ايران حضور 
يابنــد. از طرفى كشــورهاى اروپايى نيز هيچ 
الزامى به فعاليت هاى اقتصادى شركت هاى خود 

با ايران قائل نيستند. 
دوم- يكى از نگرانى هايى كه در اين زمينه وجود 
دارد آغــاز مذاكرات جديــدى با موضوع نحوه 
كاركــرد اين كانال مالى و ارائه امتيازاتى بدون 
دريافت امتيازات قبلى -توافق برجام- از سوى 
طرف ايرانى اســت. چنانچه براســاس شواهد 
موجود، ايجاد اين كانال يك مبادله جديد است 
كه هيچ ارتباطى به برجام نداشــته و اروپا در 
قبال ارائه اين امتياز جديد، خواستار امتيازات 
جديدى از طرف ايرانى است. در واقع معامله كاال 
به كاالى اوليه بدون دريافت كاال از سوى طرف 
ايرانى انجام شــده و حاال بعد از گذشت بيش 
از سه سال از اجراى برجام، طرف مقابل بدون 
ارائه كاالى قبلى خود قصد دارد معامله كاال به 
كاالى ديگرى را با همان كاالى قبلى آغاز كند.

سوم- نگرانى ديگر اين است كه اين كانال تبديل 
به تنها كانال مبادالتى ايران شده و با توجه به 
شروطى كه براى طرف ايرانى تعيين شده است، 
دارايى هاى ايران صرفــاً صرف خريد كاالهايى 
مى شود كه از نظر اروپايى ها تجارت مشروع با 
ايران- غذا، دارو، تجهيزات پزشــكى - به شمار 
مى رود. ايراد اين موضوع اين اســت كه با اين 
روش مديريت تمام درآمدهاى ارزى ايران صرف 
امورى خاص و آن هم با مديريت اتحاديه اروپا 
قرار گرفته يا حداقل اين كانال از تمام معامالت 
و مبادالت اقتصادى ايران مطلع خواهد شــد. 
اين اتفاق به نوعى نظارت مالى بر فعاليت هاى 
اقتصادى ايران در عرصه بين المللى به حساب 
آمده و عمالً امــكان هرگونه اقدام طرف ايرانى 

براى دور زدن تحريم ها را مسدود مى كند.
چهــارم- يكى از شــروط و بــه نوعى پيش 
شــرط هاى اتحاديــه اروپا بــراى راه اندازى و 
عملياتى شــدن اين كانال پذيرش و به نوعى 
پيوستن ايران به معاهداتى چون FATF است 
تا از اين طريق بر مبادالت و تراكنش هاى داخلى 
اقتصاد ايران نيز مسلط شوند. اين موضوع از اين 
حيث خطرناك است كه اروپايى ها قصد دارند با 
ايجــاد اين تصور در جامعه ايرانى كه با آغاز به 
كار اين كانال اتفاق مثبتى در اقتصاد ايران رخ 
مى دهد، افكار عمومى و گاهاً مسئوالن ايرانى را 
براى پذيرش شروط آن ها تحت فشار قرار دهند 
تــا بتوانند در گير و دار تصويب CFT و پالرمو 
تأثيرگذار باشند. در حالى كه تصويب اين دو در 
كنار آغاز به كار INSTEX، كار را براى طرف 
ايرانى بسيار سخت و پيچيده خواهد كرد، چرا 
كه تمام اطالعــات داخلى و خارجى اقتصادى 

ايران در اختيار دشمن قرار مى گيرد. 

يادداشت
ميثم مهرپور 

 به جاى يك كانال 
مالى واقعى چيزى 
به نام INSTEX را 
در يك بسته بندى 
شكيل كادوپيچ 
كرده و تحويل ما 
داده است كه در 
آن هيچ تبادل مالى 
صورت نمى گيرد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

 قطعاً تا پايان ســال 98 در تأمين دارو هاى بيماران مشــكلى نداريم ميزان: ســعيد نمكى در حاشــيه افتتاح كلينيك دانشكده دندانپزشكى دانشگاه علوم پزشكى كاشــان اظهار داشت: بر اساس 
گزارش هايى كه داريم مشكل عمده اى در تهيه و تأمين دارو هاى بيماران خاص و سخت درمان وجود ندارد، البته ممكن است در برخى موارد به دليل مشكالت حمل و نقل يا گمرك، در تحويل دارو هاى اين بيماران 

تأخير به وجود آمده باشد، اما در حال حاضر در مورد هيچ داروى اساسى و حياتى براى مردم تا پايان سال آينده مشكلى نخواهيم داشت.

به مناسبت هفته جهانى سرطان 
گردهمايى سازمان هاى مردم نهاد حوزه سرطان 

برگزار مى شود
جامعه: «شــبكه ملى تشكل هاى 
خيريــه  مؤسســات  و  مردمــى 
گردهمايى  ايران»  حوزه ســرطان 
سازمان هاى مردم نهاد حوزه سرطان 

را برگزار مى كند.
به گزارش روابط عمومى اين شبكه، 
به مناسبت روز جهانى سرطان - 15 
بهمن ماه - گردهمايى سازمان هاى 

مردم نهاد حوزه ســرطان با حضور مســئوالن دولتى، صاحبان صنايع، اعضاى 
ســازمان هاى فعال در حوزه ســرطان با هدف آگاهى بخشــى درباره سرطان و 

اطالع رسانى فعاليت هاى شبكه در دانشگاه تهران، برگزار مى شود.
دكتر آراســب احمديان؛ رئيس هيئت مديره اين شــبكه و مديرعامل مؤسسه 
خيريه محك با بيان اينكه گردهمايى هفته جهانى ســرطان در راستاى شعار 
انجمن جهانى كنترل سرطان (UICC) و كمپين «IAmAndIWill» برگزار 
مى شود، گفت: «شبكه به عنوان بزرگ ترين مركز فعاليت سازمان هاى مردم نهاد 
حوزه سرطان، شعار «من عضو شبكه ملى سرطان ايران هستم و تا خداحافظى 
جهان با ســرطان تالش مى كنم» را برگزيده اســت و اميدوار است با همراهى 

مؤسسات خيريه بتواند مطابق اين شعار فعاليت كند.»
وى گفت: «مراســم داراى دو بخش نمايشــگاهى و ارائه ســخنرانى است و 
فرصتى را براى تعامل هر چه بيشــتر ســازمان هاى مردم نهــاد فعال حوزه 
سرطان با بنگاه هاى اقتصادى و مسئوالن دولتى فراهم مى آورد.» احمديان در 
پايان گفت: «اميدواريم با برگزارى چنين رويدادهايى و بهره مندى از فرصت 
تبادل دانش و تجربه، شــبكه بتواند برنامه اى همسو با برنامه كنترل سرطان 
كه توســط وزارت بهداشت كشور تنظيم مى شود، تبيين كند تا سازمان هاى 
مردم نهــاد بتوانند جاهاى خالى موجود در برنامه پويش ملى ســرطان را با 
اســتفاده از ظرفيــت خود پر كنند و به اين ترتيب يــك برنامه يكپارچه در 

كنترل سرطان در كشور با اين تعامل به وجود آيد.»

وزير علوم:
فعاليت 70 دانشگاه غيرانتفاعى متوقف شد

مهر:وزير علوم از توقف فعاليت 70 
مركز غيرانتفاعــى خبر داد.منصور 
غالمى گفت: در ســال 92 بيش از 
300 مركز دانشگاهى غيرانتفاعى در 
كشور فعال بود كه حدود 50 مركز 
به دليل رعايت نكردن شــاخص ها 
تعطيل شده اند. امسال نيز بر اساس 
ارزيابى هاى انجام شــده در شرايط 

فعلى حدود 70 مركز به دليل عدم رعايت اســتانداردها و شــاخص هاى مدنظر 
توقف فعاليت دارند.وزير علوم با بيان اينكه انتظار اين است كه در برنامه ريزى هاى 
كشور، گروه هاى علمى، استادان و محققان بيشتر به كار گرفته شوند، اضافه كرد: 
در اين زمينه رويكردهاى بهترى اتخاذ شده است، اما هنوز با آنچه كه مد نظر ما 

هست، فاصله زيادى داريم.
وى بر لزوم حضور دانشــگاه ها و ظرفيت هاى مراكز علمى شــناخته شــده در 
حكمرانى و سياســت گذارى كشور تأكيد كرد و گفت: دانشگاه هاى ما توان ارائه 
علمى در ســطح جهانى را دارند و انتقال اين توانمندى ها به سمت برنامه ريزى 

مى تواند براى پيشبرد اهداف توسعه كشور مؤثر واقع شود.

يك مقام مسئول خبر داد
افزايش جذب نخبگان ايرانى خارج كشور 

در دانشگاه هاى داخل
مهر: معاون همكارى هاى علمى و 
علوم  وزارت  تخصصى  سازمان هاى 
از افزايــش جذب نخبگان خارج در 
دانشگاه هاى داخل خبر داد و گفت: 
سال گذشــته 150 نخبه خارج از 
كشور توسط دانشــگاه هاى داخل 

جذب شدند.
عطاءاهللا كوهيان گفت: براى جذب 

دائم نخبگان نيز، اســتادان جوانى كه از خارج مى آيند حمايت شــده و شرايط 
اوليه براى آن ها فراهم مى شــود به طورى كه آمار جذب نخبگان ما هر ســال 
افزايش مى يابد.وى افزود: در ســال جارى نيز يــك مقدار محدوديت بودجه اى 
داشته ايم، ولى در سال گذشــته بالغ بر 150 مورد نخبگان خارج كشور جذب 
و حمايت شدند، آمار امسال نيز كمتر از سال گذشته نبوده و تمام دانشگاه ها در 

اين خصوص فعال هستند.

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه:
تمام تشكل هاى يكبار مصرف 
دانشگاه آزاد جمع آورى شدند

مهر: معاون فرهنگى و دانشجويى 
تمامــى  گفــت:  آزاد  دانشــگاه 
تشــكل هاى يكبــار مصــرف در 
اين دانشگاه شناسايى و  واحدهاى 

جمع آورى شده اند.
حجت االســالم ابراهيــم كالنترى 
افزود: تشــكل هاى يكبــار مصرف 
تشــكل هايى هســتند كه در يك 

مناسبت در واحدهاى اين دانشگاه شكل مى گرفتند، اتاق و تابلو داشتند، اما به 
يكباره اعضاى آن ها ناپديد مى شدند.

وى افــزود: اتاق هاى اين تشــكل ها قفل بــود و فعاليتــى در آن ها صورت 
نمى گرفت. كالنترى خاطرنشان كرد: طبق بررسى هاى صورت گرفته تمامى 
تشــكل هاى يكبار مصرف در واحدهاى اين دانشگاه شناسايى شدند و همه 
آن هــا تعيين تكليف و جمع شــده اند.وى گفت: در زمينه ســاماندهى اين 
تشكل ها براى برخى از آن ها انتخابات برگزار شد و روند فعاليت قانونى آن ها 

دنبال شده است.

28 بهمن
فرصت مجدد ثبت نام در آزمون كارشناسى ارشد 98 

در  ثبت نام  مجــدد  فرصت  مهر: 
ناپيوسته  ارشد  كارشناسى  آزمون 
ســال 98 براى پذيرش دانشــجو 
در دانشــگاه ها و مراكــز آموزش 
عالى دولتى و غيردولتى از جمله 
دانشگاه آزاد اســالمى 28 بهمن 

آغاز مى شود.
اول ثبت نــام در آزمون  مرحلــه 

كارشناســى ارشد ناپيوسته ســال 98 براى پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالى دولتى و غيردولتى از جمله دانشگاه آزاد اسالمى از 
16 آذر شــروع شد و 25 آذر پايان يافت.اطالعات ثبت نامى داوطلبانى كه در 
اين بازه زمانى در آزمون كارشناسى ارشد 98 ثبت نام كردند، از 28 بهمن تا 

اول اسفندماه بر روى سايت سازمان سنجش قرار مى گيرد.
همچنين به منظور ارائه تســهيالت براى افراد عالقه مند به شــركت در آزمون 
كارشناســى ارشد ســال 98 كه در بازه زمانى 16 تا 25 آذرماه موفق به ثبت نام 
نشــده اند، ترتيبى اتخاذ شده تا از 28 بهمن تا اول اسفند 97 نسبت به ثبت نام 
در اين آزمون اقدام كنند.آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 98 براى پذيرش 
دانشــجو در دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى دولتى و غيردولتى از جمله 
دانشــگاه آزاد اسالمى در روزهاى پنجم و ششم ارديبهشت ماه سال 98 برگزار 

مى شود.

خـــبر

«شــبكه ملى تشكل هاى 
خيريــه  مؤسســات  و  مردمــى 
گردهمايى  ايران»  حوزه ســرطان 
سازمان هاى مردم نهاد حوزه سرطان 

به گزارش روابط عمومى اين شبكه، 

بهمن ماه - گردهمايى سازمان هاى 

مركز غيرانتفاعــى خبر داد.منصور 
 بيش از 
 مركز دانشگاهى غيرانتفاعى در 
 مركز 
به دليل رعايت نكردن شــاخص ها 
تعطيل شده اند. امسال نيز بر اساس 
ارزيابى هاى انجام شــده در شرايط 

 مركز به دليل عدم رعايت اســتانداردها و شــاخص هاى مدنظر 

معاون همكارى هاى علمى و 
علوم  وزارت  تخصصى  سازمان هاى 
از افزايــش جذب نخبگان خارج در 
دانشگاه هاى داخل خبر داد و گفت: 
 نخبه خارج از 
كشور توسط دانشــگاه هاى داخل 

عطاءاهللا كوهيان گفت: براى جذب 

معاون فرهنگى و دانشجويى 
تمامــى  گفــت:  آزاد  دانشــگاه 
تشــكل هاى يكبــار مصــرف در 
اين دانشگاه شناسايى و  واحدهاى 

حجت االســالم ابراهيــم كالنترى 
افزود: تشــكل هاى يكبــار مصرف 
تشــكل هايى هســتند كه در يك 

در  ثبت نام  مجــدد  فرصت 
ناپيوسته  ارشد  كارشناسى  آزمون 
 براى پذيرش دانشــجو 
در دانشــگاه ها و مراكــز آموزش 
عالى دولتى و غيردولتى از جمله 
 بهمن 

اول ثبت نــام در آزمون  مرحلــه 

خبر

شــيروان:  احمدى  جامعه/مريــم 
پرچم هاى برافراشــته، حجله هاى خوش 
تركيب با عكس شــهيد، آيينــه و قرآن، 
پرده هــاى گلــدوزى شــده، گل هــا و 
درختچه هاى با طراوت و سنگ نوشته هاى 
سرشــار از معنا، دنيايى ساخته بود به نام 
«گلزار شهدا»، اما ماهيت و ساختار گلزارى 
كه با اين عناصر و نشــانه ها بــه يكى از 
اصلى تريــن نمادهاى انقالب اســالمى و 
منعكس كننده واقعيات اعتقادى، تاريخى، 
اجتماعى و سياســى جامعه ايران تبديل 
شده بود، از اواسط دهه 80 با ايده شوك آور 
ســاماندهى قبور شهدا تغيير پيدا كرد. به 
طورى كه حاال در بسيارى از مزارها كمتر 
از آن ها نشان مى بينيم. مزارهايى كه گويا 

خود نيز مانند صاحبانشان شهيد شدند.

 يكسان سازى قبور شهدا به معناى 
نابودى آن هاست

ويترين مزارهاى ســنتى شــهدا، جهان 
كوچك شــده يك مادر بود. مادران شهدا 
در گذر ايام به جعبه آيينه محتواى ديگرى 
مى بخشــيدند.در عيد ســفره هفت سين 
برپا مى كردند، حجله عروسى مى آوردند. 
چيدمان ويترين حرف هايى را مى گفت كه 

مادر در طول سال ها نگفته بود.
يك پژوهشــگر اجتماعى در اين خصوص 
مى گويد: بخشــى از حوزه فرهنگ مربوط 
به خودآگاه افراد اســت و اينكه او تصميم 
مى گيرد چه كارى انجام دهد. بخشى ديگر 
هم مربوط به ناخودآگاه افراد است. يعنى 
در طول سال ها و دوران مختلف ته نشين 
شــده، تبديل بــه كهن الگو شــده و در 
ناخودآگاه به شكل كامالً غيرارادى شكل 
مى گيرد. مانند شكل گيرى مزار شهدا كه 
در آن زمان هيچ جلسه اى براى نحوه شكل 
گرفتن آن ها تشكيل نشد و كامالً ناخودآگاه 

چنين قبورى شكل گرفت.
محمدجواد مدرسى اضافه 
زيبايى شناســى  مى كند: 
گلزار شهدا موارد بسيارى 
را شامل مى شود. چيدمان 
داخل جعبه آيينه ها، دســته بندى آن ها، 
پرده هايى كه داخل جعبه ها قرار مى گرفت، 
اشياى تزيينى، دست ساز بودن و كوچك 
بودن آن ها، گل آرايى محيط پيرامون مزار 
و... همه از مســير نشانه شناســى و زيبا 

شناختى گذر مى كند.
او با تأكيد بر اينكه يكســان ســازى قبور 
شهدا به معناى نابودى آن هاست، توضيح 
مى دهد: در شــكل قديــم حجم عمودى 
روى قبر قرار مى گرفت، اما در سيســتم 

يكسان ســازى قبور اصــالً چنين طرحى 
پيش بينى نشده است. حاال با زمينى صاف 
و باير روبه رو هســتيم كه تا وقتى نزديك 
آن نشويم، حتى متوجه وجود قبرى در آن 
هم نمى شويم. ضمن اينكه وجه عمودى در 
فرهنگ شيعى پيشينه خاصى دارد. علم، 
كتل، سرو و... همه ايستاده اند. عموديت و 
ايستادگى نشان زنده بودن است. اما حاال 
عموديت را از گلزارهاى شهدا گرفته و تنها 

وجه افقى آن را نشان مى دهند.

 قبور شهدا كاركرد فرهنگى خود را 
از دست داده است

نويســنده كتاب راز جعبــه آيينه تصريح 
مى كند: حالت افقى از منظر نمادشناسى 
تداعى خواب و مرگ است. در شكل جديد 
مزارهــا، وجه مرگ  پررنگ شــده و وجه 
عمــودى و زنده بودن از آن گرفته شــده 
است. كارى كه ديگر برنخواهد گشت. اسم 
اين كار تغيير در شكل قبور شهدا نيست، 

بلكه نابودى قبور شهداست.
مدرســى با بيان اينكه نبايد به اين قبور 
نگاه ميراث فرهنگى شود، اضافه مى كند: 
وقتى يك شىء تبديل به ميراث فرهنگى 
مى شــود، وجه زنده بودن و كاركرد اصيل 
فرهنگى خود را از دست داده و صرفاً نگاه 
توريستى به آن مى شود، اما در مورد شهدا 

بايد وجه زنده بودن آن ها حفظ شود.
اين پژوهشــگر عنوان مى كنــد: در تاريخ 
فرهنگى كشور مشاهده كرده ايم كه سنگ 
قبر بزرگان دين، همه از سنگ هاى روشن 
و مرمر تهيه شــده و روشنى بخش است؛ 
اما در دهه هاى اخير بنا به داليل اقتصادى 
و فرهنگى سنگ گرانيتى سياه جايگزين 
سنگ هاى قبور سفيد شهدا شده، زيرا ُمد 

شده است.
او بر اهميت مراقبت از مزارها تأكيد كرده 

و مى گويــد: توجيه مســئوالن اين كار، 
حفاظت از قبور تا صد ســال ديگر است. 
نگاهى ســاده لوحانه و عارى از روحانيت 
و معنويت كه نشــان مى دهد آن ها كه بر 
مسند تصميم گيرى نشسته اند هيچ دركى 
از نماد، نشــانه، زيبايى و فرهنگ ندارند. 
زمانى مادرهــا كليددار اين جعبه آيينه ها 
بودند و هر هفته بر ســر مــزار مى رفتند، 
اما امروز معلوم نيســت بعد از درگذشت 
آنان چه كســى كليددار خواهد بود. آيا به 
فرزندان آن ها ياد داده ايم چگونه مراقبت و 

كليددارى كنند؟

 مزار شهدا گنجينه فرهنگى تاريخ 
انقالب است

مدير گروه حكمت هنر پژوهشكده فرهنگ 
و هنر اســالمى نيز با بيــان اينكه فقدان 
شعور اجتماعى در ساختار سياست گذارى 
كشور سبب بروز مشكالتى مانند تغيير در 
مزار شهدا مى شود، مى گويد: مشكلى كه 
فساد اقتصادى، سيستمى، رانتى و ساختار 
غيرشفاف نيز به آن دامن مى زند، زيرا در 
وراى بسيارى از اين پروژه ها منافع اقتصادى 
و سياســى زيادى وجود دارد و در كنار آن 
بى شــعورى اجتماعى كه پديده ملموسى 
است در سطح سياست گذارى فرهنگى و 
اجتماعى، فساد ساختارى، تعارض منافع و 
عدم شفافيت در تصميم گيرى نيز مزيد بر 

علت شده است.
سيد حسين شهرستانى به 
تبعات اين تصميم اشتباه 
نيز اشاره كرده و توضيح 
مى دهد: مســئله اصلى از 
بين رفتن خاطره اجتماعى و جمعى است. 
خاطره جمعى از طريق نمادها، نشانه ها و 
عناصر و المان هايى كه مردم در طول زمان 
و در متــن واقعــه در روزگارهاى مختلف 

جمع كردند شــكل مى گيــرد. هر پدر و 
مادرى، هر برادر و خواهرى، هر همســر و 
فرزندى، هــر زائر و هم رزمى به ذخيره گاه 
حافظــه جمعى كه مزار شهداســت يك 
عنصــر اضافه كرده و ايــن گنجينه طى 
ساليان دراز توســط هزاران نفر به تدريج 
غنى و ذخيره شده بود، اما به يكباره يك 
مدير تصميم مى گيرد كل گنجينه را از بين 
برده و جاى آن ســنگ صاف، بى هويت و 
بى تاريخ قرار دهد. مزار شــهدا ذخيره گاه 
فرهنــگ مقاومــت در ايــران و گنجينه 

فرهنگى تاريخ انقالب است.

 تنها بازمانده فرهنگ تاريخ انقالب 
هم از دست رفت

ايــن پژوهشــگر در ادامه بيــان مى كند: 
وقتى قبور شهدا با نگاهى 
مهندسى يك دست سازى 
تنها ذخيره  نه  مى شــود، 
براى نســل هاى  فرهنگى 
بعدى از بيــن مى رود كه 
حتى از حافظه نسل فعلى 
هــم پاك مى شــود. البته 
پــس از انقــالب اين نوع 
كار بسيار صورت گرفته و 
تنها به مزار شهدا خالصه 
نمى شود. تمام بافت شهرى 
از خاطــرات جنــگ پاك 
شــده و هيچ نمادى از آن 
باقى نمانده اســت يا يك 

ديوار نوشته از دوران انقالب 
در شــهرها وجود ندارد. ما بى هويت ترين 
ســاختار شــهرى را در ايــن دوره توليد 
كرده ايم.شهرستانى با ابراز تأسف مى گويد: 
از فرهنگ تاريخ انقالب تنها مزار شــهدا 
باقــى مانده بود كه آن هم بــا نگاه بدون 
شــعور اجتماعى و تاريخى از دســترس 
آسيب بى بهره نماند و تخريب شد. خاطره 
جنگ و انقالب كه از شهرها بيرون شده و 
به قبرستان ها سپرده شده بود، اما نيروى 
يك دست كننده در قبرستان  ها هم دنبال 

خاطرات گشت و آن ها را هم از بين برد.
مدير گروه حكمت هنر پژوهشكده فرهنگ 
و هنر اســالمى با اشاره به تنوع اقليم هاى 
اقليم هاى  فرهنگى تشريح مى كند: تنوع 
فرهنگى در مزار شهدا بسيار مهم بود. مردم 
هر شــهر به اقتضاى فرهنگ و قوميتشان 
مزار را آراســته مى كردند و فرهنگ ملى 
ايثار و شهادت در كشور به تعداد اقليم هاى 
فرهنگى، زبانى و قومى جلوه داشت، اما در 
اين طرح تمام اين جلوه ها يكدست شد و 

از بين رفت.

كليد گنجينه هاى حماسه را گم نكنيم

يكسان سازى قبور شهدا مساوى نابودى آن هاست

وقتى قبور شهدا 
با نگاهى مهندسى 

يك دست سازى 
مى شود، نه تنها 
ذخيره فرهنگى 

براى نسل هاى 
بعدى از بين 

مى رود كه حتى از 
حافظه نسل فعلى 

هم پاك مى شود

بــــــــرش

خط قرمز

شكل گيرى يك زورگيرى از بازار دالر فروشان غيرمجاز

باند«َكلِه اسبى ها» متالشى شد
عقيل رحمانى: دو عضو باند 5 نفره سرقت كه در پى اقدامى 
خشــن، 7500 دالر و 6 ميليــون و 500 هزار تومان وجه نقد 
را با اســتفاده از سالح سرد سرقت كرده بودند، با تالش شبانه 
روزى كارآگاهان جرايم خشن پليس آگاهى استان دستگير و 
به آن واسطه پرده از ديگر جرايم خشن باند«َكلِه اسبى ها» نيز 

برداشته شد.

 شجاعت قابل تحسين زن مالباخته
چند روز پيش زنى با پليس تماس گرفت و مدعى شــد كه 3 
نفر كه ســر و صورت خود را پوشانده بودند، در بلوار كريمى به 
من حملــه كردند و 7500 دالر و6 ميليون و 500 هزار تومان 
پول نقدم را به ســرقت بردند. با اعالم ماجراى سرقت، تيمى از 
مأموران پليس براى بررسى بيشتر در محل حاضر و تحقيقات 

پليسى را آغاز كردند.
مالباخته در محل و در تشــريح نحوه سرقت به پليس گفت: 
دالر ها و پول نقد در كيف دستى ام بود، به نزديكى خانه ام رسيده 
بودم كه ناگهان سه نفر كه چاقو در دست داشتند به سمت من 
حمله كردند. يكى از آن هــا دهان من را محكم گرفت و يكى 
هم به زور كيف دســتى را از سر شانه ام كشيد، هرچه مقاومت 
كردم فايده اى نداشت و آن ها كيفم را سرقت كردند و پا به فرار 

گذاشتند.
همزمــان با اين اقدام من هم به دنبــال آن ها دويدم، آن ها 
حدود 30 متر جلوتر قصد داشتند سوار موتورسيكلت طرح 
هونداى آبى رنگ شوند كه به آن ها رسيدم و با لگد به موتور 
زدم،تعادل موتور برهم خورد و موجب شــد سارقان موتور را 
رهــا كنند و پاى پياده از محل متوارى شــوند. كمى جلوتر 
آن ها سوار پرايد هاچ بك سفيدى شدند كه منتظرشان بود 

و از محل متوارى شدند.
اين گزارش حاكى است، در حالى پليس موتورسيكلت جامانده 
از زورگيران خشن را براى انجام اقدامات فنى و شناسايى مالك 
به مقر پليس منتقل كرد كه بررسى اوليه مأموران نشان مى داد 
مالباخته روز واقعه براى فــروش دالرها به بازار آزاد و به ميان 
دالر فروشان غيرمجاز رفته بود. كسب اين اطالعات اين فرضيه 
را پيش روى مأموران گشود كه احتماالً در همان محل سارقان 
پس از اطالع از همراه داشتن دالر توسط مالباخته، وى را تعقيب 

و نقشه خود را اجرايى كرده اند.
اينگونه بود كه جمع آورى مستندات اوليه در اختيار مقام قضايى 
قرار گرفت و درپى آن بازپرس شعبه203 (ويژه سرقت) پرونده 
را در اختيار كارآگاهان اداره مبارزه با جرايم خشن پليس آگاهى 

استان قرار داد تا عامالن جرم شناسايى و دستگير شوند.

 شناسايى نخستين عضو فرارى باند «َكلِه اسبى ها»
مأموران در نخستين مرحله روى سرنخ به جا مانده از زورگيران 
كــه همان موتورســيكلت بــود دقيق شــدند و در حالى كه 
موتورسيكلت فاقد پالك و هويت مشخصى بود، توانستند پى 
ببرند كه موتورسيكلت چند روز پيش در اختيار چه كسى بوده 
است. دست يافتن به اين سرنخ و بررسى آن مشخص كرد كه 
فرد شناسايى شــده داراى سوابق سرقت طال، آزار و اخالل در 

نظم عمومى است.
در ادامــه عمليــات رد زنى آغاز و پس از كنترل نامحســوس 
محل هاى تردد احتمالى، متهم با هويت(ع.س) در حوالى بولوار 
طبرسى شناسايى و طى يك عمليات غافلگيرانه دستگير و به 

مقر پليس منتقل شد.
متهم وقتى در بازجويى هاى فنى تمامى راه هاى فرار و مخفى 
كردن حقيقت را بســته ديد به مأمــوران گفت: آن روز من به 
همراه دو دوستم سوار پرايد 111 بوديم و دو همدست ديگرمان 

هم سوار موتورسيكلتى بودند كه در محل كشف شد.
متهم ادامه داد: روز ســرقت من به همراه دوستانم داخل كافه 
نشسته بوديم كه يكى از اعضاى باند پيش ما آمد و خبرداد كه 
زنى پول و دالر همراه دارد و براى ســرقت آن ها بايد به خيابان 

كريمى برويم.
ما هم با پرايد 111 به ســمت آدرسى كه همدستانم لحظه به 
لحظه اعالم مى كردند، حركت كرديم. دو نفر ديگر هم كه موتور 

من دراختيار آن ها بود، در همان اطراف بودند.
زمانى كه زن جــوان را در حوالى خيابان كريمى ديديم، آن ها 
كه ســوار موتور بودند اول به سمت زن جوان رفتند تا كيف او 
را ســرقت كنند، اما زن جوان مقاومت كرد، براى همان من از 
ماشين پياده شــدم و به سمت آن ها دويدم، بعد هم من فقط 
كيف را از سر شانه مالباخته كشيدم و فرار كرديم.درادامه آن ها 
نتوانستند با موتور از محل متوارى شوند، كيف دست من بود و 
چون مردم دنبال من بودند،كيف را زير يك خودروى پارك شده 

انداختم و بعد باماشين از محل فرار كرديم. 
چند ساعت بعددوباره به محل آمدم تا كيف را بردارم، اما كيف 
زير ماشين نبود. سر همين موضوع با يكى از همدستانم درگير 

شدم چون مى دانستم پول ها را او برداشته بود.
پس از سرقت قرار بود به خاطر اينكه موتور من در محل مانده بود 
پول بيشترى به من بدهند. متهم دستگير شده در ادامه هويت 
يكى از عامالن اصلى سرقت كه سابقه شرارت هاى متعددى دارد 
را لو داد و بر همين اساس مأموران عمليات دستگيرى متهم را 
هم كليد زدند. رد زنى هاى شبانه روزى پليس در پوشش هاى 
مختلف سرانجام كارساز شد و سركرده باند «َكلِه اسبى ها» در 

خيابان طبرسى مورد شناسايى مأموران قرار گرفت.

 مأمورپليس زخمى شد، اما متهم را رها نكرد
دومين عمليات دســتگيرى هم آغاز شد و در پى آن مأموران 
خروجى و ورودى خيابانى را كه فرد شرور در آنجا حضور داشت 
مسدود كردند. سارق خشن با ديدن مأموران سوار يك دستگاه 
پرايد شد و قصد داشت تا هرطور شده از محل متوارى شود، اما 
حين فرار كنترل پرايد از دستش خارج شد و با يك خودروى 
پارك شــده برخورد كرد. همزمان با متوقف شدن خودرو، فرد 
شرور درحالى كه چاقوى بزرگى در دست داشت به سمت يكى 
از كارآگاهان حمله ور شد و ضربه اى به دست مأمور پليس وارد 
كرد، اما با واكنش سريع پليس و شليك چند تير هوايى، شرور 

واداربه تسليم شد.
سركرده باند «َكلِه اســبى ها» هم مورد بازجويى قرار گرفت و 
ضمن اعتراف به سرقت دالرها و وجه نقد اعتراف كرد كه «رضا» 
ديگر همدســتش پس از ســرقت به محل بازگشته و كيف را 
برداشت و 10 ميليون تومان به من داد. متهم ادامه داد: قرار بود 
30 ميليون تومان ديگر هم به من بدهد كه پليس من را گرفت.

 از سرقت پول تا سرقت مواد مخدر
در حالى دو نفر از اعضاى باند مذكور دستگير و به شعبه 203 
بازپرسى منتقل شدند كه بررسى هاى قضايى مشخص كرد آن ها 
چند روز پيش در حوالى خيابان ويال پس از شناسايى فردى كه 
پول نقد از بانك گرفته بود، با خودرو راه مالباخته را ســد كرده 
و يكى از ســارقان خشن كه روى صندلى عقب خودرو نشسته 
بود، تا كمر از شيشــه خارج و پاكت پول مالباخته را گرفته و 
داخل خودرو مى كشــد و به همين واســطه پاكت پاره شده و 
حــدود 18 ميليون پول نقد داخل خــودرو مى ريزد و آن ها از 

محل فرار مى كنند.
همچنين يكى از متهمان در اعترافاتش مدعى شــد همراه با 
(م.ش) و يكى ديگر از اعضاى باند، براى ســرقت موادمخدر به 
خانه يكى از مواد فروشان رفتيم و حدود يك كيلوگرم شيشه 

را سرقت كرديم!
تحقيقات پليســى براى شناســايى ديگر اعضاى فرارى باند 

همچنان ادامه دارد.

مؤسس مركز منطقه اى اطالع رسانى 
علوم و فناورى:

ايران رتبه 16 توليد علم 
جهان را به خود اختصاص 

داده است

فارس:مؤسس مركز منطقه اى اطالع رسانى 
علــوم و فناورى بــا تأكيد بــر اينكه طى 
سال هاى گذشته درصد رشد توليدات علمى 
ايــران توجه جامعه علمى جهان را به خود 
جلب كرده است، گفت: ايران از نظر توليد 

علم در رتبه 16 جهان قرار دارد.
جعفر مهراد افــزود: تالش هــاى بى وقفه 
دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشى كشور 
با بودجه بســيار ناچيز پژوهشى به همراه 
سياســت هاى علمى وزارت علوم و وزارت 
بهداشت، سبب شده است كه ايران از نظر 
توليد علم در رتبه 16 جهان و اول منطقه 
و كشــورهاى اسالمى قرار گيرد. تركيه كه 
همواره از اين جهت نسبت به ايران جلوتر 

بود اكنون حايز رتبه 18 جهان است.
به گفته مؤســس مركز منطقــه اى اطالع 
رسانى علوم و فناورى، ايران طى سال هاى 
2017 و 2018 به ترتيب با توليد 831/53 
و 253/50 مدرك در هر دو ســال رتبه 16 
توليد علم جهان را كسب كرده است. تعداد 
مقاالت پژوهشــى و مرورى از سال 2017 
تا ســال 2018 در سطح جهان تا سطح 5 
درصد افزايش يافته است، هرچند كه نرخ 

رشد در ميان كشورها متفاوت است.

رئيس سازمان بهزيستى بيان كرد
فعاليت 15هزار و 500 

مهدكودك خصوصى در كشور
ايســنا:رئيس ســازمان بهزيستى كشور 
از فعاليــت 15 هــزار و 500 مهدكودك 
خصوصى در كشــور خبر داد.وحيد قبادى 
دانا با بيان اينكه تربيت در كودكى شــكل 
مى گيرد، به نقش حساس مهدهاى كودك 
در تربيت صحيح ايرانى اسالمى اشاره كرد و 
گفت: اين نقش حساس مى تواند در تربيت 
بزرگسالى فرد مؤثر واقع شود. بايد به آموزش 
و تربيت نسل جوان در كودكى بپردازيم و با 

استانداردها به تربيت آنان بپردازيم.
وى افزود: در حال حاضر در سراســر كشور 
15 هــزار و 500 مهدكــودك در بخــش 
خصوصى اداره مى شــود. همچنين حدود 
810 مهدكــودك نيز در تهران مشــغول 

فعاليت و آموزش اين گروه سنى است.

با تصميم هيئت رئيسه
دانشگاه آزاد اسالمى 

يكشنبه 21 بهمن تعطيل شد
مهر: دانشگاه آزاد اسالمى، روز يكشنبه 21 
بهمن ماه تعطيل است.بنا به تصميم هيئت 
رئيسه دانشگاه آزاد اسالمى روز يكشنبه 21 
بهمن كه بين دو تعطيلى شنبه و دوشنبه 

قرار دارد اين دانشگاه تعطيل است.
براساس اين تصميم، سازمان مركزى، تمامى 
واحد ها و مراكز دانشگاهى اين دانشگاه در 

روز 21 بهمن ماه تعطيل هستند.

رئيس مركز اجرائيات پليس راهور 
ناجا اعالم كرد

مدارك مورد نياز براى 
اعتراض به قبوض جرايم 

رانندگى 

ايلنا:رئيس مركز اجرائيــات پليس راهور 
ناجا مدارك مورد نياز به منظور اعتراض به 

قبوض جرايم رانندگى را اعالم كرد.
سرهنگ كرمى اســد افزود: بر اساس ماده 
5 قانون رســيدگى به تخلفــات رانندگى 
رســيدگى بــه اعتراضات قبــوض جرايم 

رانندگى دو مرحله اى انجام مى شود.
وى افزود: بــر اين اســاس در مرحله اول 
رسيدگى غيرحضورى در واحدهاى پليس 
+10 انجام مى شــود و در مرحله بعدى در 
صورت درخواست مجدد اعتراض، متقاضى 
بايد بــه واحدهاى رســيدگى به تخلفات 

رانندگى در سراسر كشور مراجعه كند.
كرمى اســد تصريح كــرد: كارت خودرو، 
شناسنامه خودرو و حضور مالك يا نماينده 
قانونــى بــراى اعتراض به قبــوض جرايم 
رانندگى الزامى است از سوى ديگر مراجعان 
حتماً بايد براى اعتراض به تخلفات، بومى يا 
ساكن منطقه باشند و يا پالك خودرو آن ها 

متعلق به استان مربوطه باشد.

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ايـران

بازآفرينى قرار دارند كه اعتبار آن از محل صندوق  بازآفرينى قرار دارند  كاشان-قدس:وزير راه و شهرسازى گفت: 270 محله كشور در اولويت  270 محله كشور در اولويت 
توسعه ملى با تأييد رهبرى تأمين و قسط نخست آن هفته پيش اختصاص داده شد. محمد اسالمى همچنين در خصوص نقاط حادثه خيز كشور نيز بيان كرد: تعداد 3200 نقطه حادثه خيز در كشور 

شناسايى شده كه 1700 منطقه در اولويت اول قرار دارد. وى افزود: همچنين براى انجام طرح هاى نيمه تمام تقريباً بيش از 200 هزار ميليارد تومان نياز است.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 ميهن/ بندرعباس- قدس  سايت هاى 
در  «كولغان»  و  اول»  «شور  ميگو  پرورش 
سال هاى پايانى دهه هفتاد و اوايل هشتاد 
هجرى خورشيدى براى پرورش و توليد 
بنا به  به متقاضيان واگذارشده كه  ميگو 
داليلى ازجمله ركود و بروز بيمارى لكه 

سفيد به بهره بردارى نرسيد.
حال پس از ســال ها بار ديگر اين مناطق 
پرورش ميگو با حضور بهره برداران جديد 
درحال توسعه و احياء است اما بسيارى از 
اعضاى شوراى شــهر و البته دوستداران 
محيط زيســت در اين رابطه اظهار نگرانى 
كرده و سايت هاى پرورش ميگو در شرق 

بندرعباس را مشكل ساز مى دانند.
ســايت پرورش ميگو در شرق بندرعباس 
تاكنون شــهروندان بســيارى را در قالب 
زيست محيطى  كمپين هاى 
در قبال جلوگيــرى از اين 
اقدام با يكديگر متحد كرده 

است.

 مكان يابى نامناسب
رئيس  رابطــه  هميــن  در 
كميسيون بهداشت، سالمت 
و خدمات شــهرى شوراى 
به عنوان  بندرعباس  شــهر 
يكى از مخالفان ايجاد طرح 
در  ميگو  پــرورش  مــزارع 
شرق بندرعباس اظهار مى كند: بر اساس 
پايش هاى انجام شــده، انواع آلودگى ها در 
ساحل بندرعباس وجود دارد و متأسفانه 
ورود ايــن آالينده هــا به ســاحل و دريا 

وضعيتى بحرانى را به وجود آورده است.
صمــد حمــزه اى از ايجاد ســايت هاى 
پرورش ميگو در شرق اين بندر به عنوان 
يك فاجعه زيســت محيطى نام مى برد و 
ادامه مى دهد: بسيارى از كارهايى كه در 
ســاحل بندرعباس انجام شده مكان يابى 

مناسبى ندارد.
وى با اشــاره به آثار زيانبــار و آاليندگى 
استخرهاى پرورش ماهى و ميگوى در حال 
احداث در ساحل شرقى بندرعباس اظهار 

مى كند: پســاب حوضچه ها و استخرهاى 
پرورش ميگو داراى مواد مضر و باكترى زا 
ازجمله آمونياك است كه بيمارى زا بوده و 

مشكالت زيادى ايجاد مى كند.
وى با اشــاره به اين موضــوع كه در اين 
راستا گزارش كاملى براى رسيدگى به اين 
وضعيت به استاندار تحويل داده شده است 
يادآور مى شــود: با توجه به موارد يادشده 
لذا بندرعباس از شرق و غرب در محاصره 
مشكالت زيســت محيطى قرار گرفته و با 
اين روند نبايد در آينده منتظر بهره بردارى 

از ساحل باشيم.

 اشتغال يا محيط زيست؟
معــاون آبزى پرورى شــيالت هرمزگان 
در پاسخ به ســؤال خبرنگار ما كه ايجاد 
ســايت هاى پــرورش ميگــو در شــرق 
بندرعبــاس چه تبعاتــى مى تواند بر اين 
بندر تحميل كند بيان كرد: پساب مزارع 
پرورش ميگو تقريباً كمترين زيان را براى 
محيط زيســت دريايى دارد و به نوعى نيز 

مفيد است.
عبدالرسول دريايى بيان كرد: در اين راستا 
به دغدغه دوستداران محيط زيست احترام 
مى گذاريم اما نبايد بــه دليل مالحظات 
زيست محيطى صورت مسئله را پاك كرد و 
به اشتغال و ارزآورى اين صنعت آن هم در 

اين برهه بى توجه بود.

وى با اشاره به اينكه سرمايه گذاران توسعه 
ايــن ســايت هاى پرورش ميگــو حتى از 
تسهيالت بانكى نيز استفاده نكرد ه اند افزود: 
آيــا بايد اجازه داد اين افراد و شــركت ها و 
سرمايه آن ها به خارج از كشور هدايت شود؟
وى توضيــح داد: در نخســتين برنامــه 
توســعه در كشور و در ســال هاى پايانى 
دهه 60 زمين هاى مستعد پرورش ميگو 
به ميــزان 50 هزار هكتــار در محدوده 
شــرق بندرعباس تا «حســنلنگى» است 
براى توســعه صنعت آبزى پروى به افراد 
بومى و همچنين فارغ التحصيالن دانشگاه 
و در ابعــاد كوچك واگذار شــد كه هيچ 
دســتاوردى نداشــت و لذا پس از مدتى 
بدون بهره بردارى رهاسازى شد اما در حال 
حاضر با واگــذارى قطعات 100 هكتارى 
به ســرمايه گذاران بــزرگ از جمله جهاد 
نصر درحالى كه اغلب قطب هاى توليدى و 
صنعتى با ركود مواجه هستند بخش هاى 
سرمايه گذارى در حوزه شيالت فعال و در 
خدمت اقتصاد كشور هستند كه مصداق 
آن نيــز ارزآورى 130 ميليون دالرى در 

شرايط تحريم است.

  الزامات زيست محيطى 
مديركل حفاظت محيط زيست هرمزگان 
در پاسخ به اين سؤال كه تا چه حد دغدغه 
مسئوالن شهرى درباره آلودگى مزارع ميگو 

منطبق با واقعيت است و آيا مجوزهاى الزم 
در اين رابطه اخذشــده يا خير بيان كرد: 
ايجاد بار آلودگى براى سواحل بندرعباس 
و آثار «كشــندهاى قرمز» در سال هاى 88 
اين ذهنيت را در بين اعضاى شوراى شهر 
و شــهروندان ايجاد كرده كــه اگر دوباره 
آلودگى اتفاق بيفتد احتمال آاليندگى اين 

منطقه شهرى زياد است.
حبيب مســيحى تازيانى با بيــان اينكه 
سابقه صدور مجوز براى احداث سايت هاى 
پرورش ميگو در شــرق شهر بندرعباس 
شامل شور اول و دوم به سال هاى 1381 
بازمى گــردد ادامه داد: در ايــن رابطه از 
سرمايه گذاران جديد تعهد محضرى مبنى 
بر رعايت الزام هاى زيست محيطى گرفته 

 شده است. 
وى بــا تأكيــد بر ايــن موضــوع كه اگر 
ضابطه هاى محيط زيست براى هر سايت 
پرورش ميگو لحاظ شــود و حوضچه ها را 
با سيســتم هاى بيولوژيكى كنترل كنند 
هيچ مشــكلى ايجاد نمى كند يادآور شد: 
براى كاهش بار آلودگى ها در دريا اگر اين 
فيلترهاى بيولوژيكى در اســتخرها ايجاد 
شــود نزديك به 70درصد بار آلودگى ها 

كاهش پيدا مى كند. 
وى اطمينان خاطر داد: خوشبختانه تمامى 
سايت هاى استعالم شده غير از مواردى كه 
با ضوابط استقرار محيط زيست همخوانى 
نداشته اند در ســال هاى اخير از اداره كل 
حفاظت محيط زيســت مجوزهاى الزم را 

اخذ كرده اند.
وى با اشاره به اينكه 37 درصد از زمين هاى 
50 هزار هكتارى مستعد پرورش ميگو در 
سواحل هرمزگان در مناطق حفاظت شده 
محيط زيست قرار دارند افزود: در اين راستا 
پيشنهاد مى شــود با توجه به حساسيت 
دوســتداران محيط زيست و بنا به توصيه 
استاندار نشستى با حضور مجامع علمى، 
محيط زيست، شيالت، پژوهشكده اكولوژى 
خليج فارس و درياى عمان برگزار شــود و 
تا زمان بررسى كامل از هرگونه بارگذارى 

جديد در منطقه خوددارى شود. 

كمپين هاى مردمى از احداث مزارع شيالتى ابراز نگرانى مى كنند

آلودگى مزارع پرورش ميگو در هرمزگان بحران يا بهتان؟

اصالح راه آهن زاهدان- مير جاوه ضرورى است
اســتاندار سيســتان و  زاهدان-قدس: 
بلوچســتان بابيان اينكه اصــالح راه آهن 
زاهــدان - مير جاوه از مطالبات ماســت 
اظهار كرد: اصالح راه آهــن زاهدان- مير 
جاوه و بهره بردارى راه آهن چابهار-سرخس 
متضمن آبادانى و توسعه كشور خواهد بود. 
احمدعلى موهبتى در جلســه نشســت 
تخصصى كميته ترانزيت راه آهن جمهورى اسالمى ايران اضافه كرد: بايد به نقش 
صنعت حمل ونقل ريلى در توسعه سيستان و بلوچستان در بين مديران راه آهن 
توجه شود در غير اين صورت باعث آسيب جدى به مسير توسعه استان خواهد شد. 
وى با بيان اينكه توسعه كشورهاى همسايه تأثير بسزايى در توسعه ايران خواهد 
داشــت ادامه داد: بازار هدف همچون شــبه جزيره هند و چين بايد زمينه ســاز 

سرمايه گذارى براى توليد و صنعت حمل ونقل در كشور شود. 
وى خاطرنشان كرد: كيفيت حداكثرى و هزينه حداقلى يكى از مهم ترين مؤلفه هاى 

مورد نياز براى توسعه و ترقى است. 
وى با اشاره به اينكه توسعه افغانستان از چابهار مى گذرد، اظهار كرد: هزينه بيشتر 
امروز براى زيرســاخت ها تضمين كننده آينده بهتر است پس نبايد با هزينه كم 
آينده را به خطر انداخت.  وى با اشاره به قدمت يكصد ساله راه آهن در سيستان 
و بلوچستان افزود: بانفوذ انگليسى ها مقصد مسير راه آهن سراسرى را از زاهدان و 
چابهار به بندرعباس تغيير دادند. وى ادامه داد: راه آهن به قدرى حائز اهميت است 
كه انگليس جلوى توسعه آن را در منطقه جنوب شرق گرفت تا مستعمره اش از 

نفوذ ساير دولت هاى قدرتمند در امان بماند. 

اجراى طرح پابند الكترونيكى زندانيان قزوين
قزوين-قدس: مديركل زندان هاى استان 
قزوين از اجراى طــرح پابند الكترونيكى 
زندانيــان خبر داد و گفت: طرح ســامانه 
مراقبت هاى الكترونيكى زندانيان در حال 
تحمل حبس، در زندان هاى اســتان اجرا 

شد.
بنا بــر گــزارش روابط عمومــى اداره 
كل زندان هاى اســتان قزوين، محمدعلى محمدى اعالم كرد: طرح ســامانه 
مراقبت هاى الكترونيكى زندانيان در حال تحمل حبس، در زندان هاى استان 

اجرا شد.
وى با اشاره به قوانين و مقررات اجراى اين طرح اظهار كرد: در حال حاضر بالغ  بر 
40 نفر از زندانيان واجد شرايط از سامانه مراقبت الكترونيكى استفاده كرده و در 

محدوده مشخص شده در اين سامانه، تحت كنترل و نظارت قرار مى گيرند.
وى تصريح كرد: مقدمات و زيرساخت هاى الزم براى توسعه اين طرح در زندان هاى 
استان فراهم شده وتا پايان سال جارى، تعداد بيشترى از زندانيان متقاضى واجد 

شرايط، از خدمات پابند الكترونيكى بهره مند خواهند شد.
اين مقام مســئول تصريح كرد: زندانيان حائز شرايط اين سامانه مى توانند دوران 
محكوميت خود را در كنار خانواده خود سپرى كنند، ازاين رو بسيارى از آسيب ها و 

مشكالت خانواده زندانيان نيز كاهش خواهد يافت.
محمدى متذكر شد: زندانيانى كه پابند الكترونيكى استفاده مى كنند، زندگى عادى 
خود را در سطح جامعه داشته و چنانچه فردى از محدوده مشخص خارج شود، در 
صورت عدم رعايت قوانين و مقررات، مراتب به دستگاه قضايى اعالم خواهد شد تا 

اقدامات الزم اتخاذ شود.
مديركل زندان هاى اســتان قزوين بابيان اينكه قزوين جزء استان هاى موفق در 

اجراى اين طرح است.

اهداى280 واحد مسكن به مددجويان كردستانى
امداد  مديركل كميته  ســنندج-قدس: 
استان كردستان از تحويل 280 واحد مسكن 
به مددجويان شــهرى و روستايى و افتتاح 
200 طرح اشتغال و چندين ويژه برنامه براى 
مددجويان اين نهاد به مناســبت چهلمين 

سالگرد پيروزى انقالب اسالمى خبر داد. 
محمد رسول شيخى زاده در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: تحويل 280 واحد مســكن شــهرى و روســتايى از مهم ترين برنامه هاى 

پيش بينى  شده اين نهاد براى مددجويان كردستانى است. 
وى افزود: 130 مورد از اين واحدهاى مســكونى با مشــاركت سپاه براى مددجويان 
روستايى و 150 واحد نيز توسط اين نهاد تأمين شده است كه 90 واحد آن شهرى و 60 

واحد نيز به مددجويان روستايى تحويل داده مى شود. 
شيخى زاده گفت: افتتاح 200 طرح اشتغال و برگزارى 25 دوره آموزشى فنى و حرفه اى 

براى مددجويان از ديگر برنامه هاى كميته امداد كردستان در دهه مبارك فجر است. 
وى بــا بيان اينكه پرداخــت دو هزار و 231 فقره جهيزيــه و كمك هزينه ازدواج به 
مددجويان تحت حمايت به ارزش چهار ميليارد تومان نيز در اين ايام صورت مى گيرد، 
ادامه داد: پرداخت ســه هزار مورد وام كارگشايى به ارزش 10 ميليارد تومان و توزيع 
سبد غذايى در بين هزار و 800 كودك زير پنج سال دچار سوءتغذيه از ديگر برنامه هاى 
ويژه پيش بينى  شده كميته امداد كردستان به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 

اسالمى است. 

دوچرخه هاى يزد هوشمند مى شوند
يزد-قدس: معاون شهرســازى و معمارى 
شــهردارى يزد با اشــاره به ضرورت توسعه 
فضاهاى شــهرى گفت: ايجاد ايستگاه هاى 
دوچرخه و واردكردن 600 دوچرخه هوشمند 
در سطح شهر يزد ازجمله اقدامات در دستور 
كار براى ترويج فرهنگ حركت پياده در شهر 
است. مجتبى فرهمند در نشست خبرى با 
اشاره به اهميت كاهش سرعت در مسيرهاى شهرى، گفت: ايجاد 20 ايستگاه  دوچرخه 
با بيش از 600 دوچرخه هوشــمند در يزد ازجمله اقدامات در دستور كار براى ترويج 
فرهنگ حركت پياده در شــهر اســت. فرهمند در ادامه طرح رودخانه يزد را يكى از 
اصلى ترين طرح هاى در دستور عنوان كرد و گفت: در اين طرح رودخانه يزد به صورت 
پارك خطى با اولويت دوچرخه ســوارى در اختيار مردم قرار مى گيرد. وى خاطرنشان 
كرد: ســاماندهى ميدان آزادى با محوريت فرخى يزدى، مقبره مهدى آذر يزدى، باغ 
فخار و ساماندهى جوى نيز از ديگر برنامه هاى معاونت شهرسازى و معمارى يزد است. 
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى يزد يكى ديگر از مهم ترين طرح هاى فرهنگى 
تفريحى يزد براى ســال آينده را ساماندهى كارخانه جنوب، موزه قصر آيينه و پارك 
هفتم تير دانست و بيان كرد: در اين طرح حدود 10 هكتار مجموعه فرهنگى تفريحى 

يزد ساماندهى و بازپيرايى مى شود. 

200 خانواده محروم در مازندران خانه دار مى شوند
ســارى-قدس: رئيس ســازمان بســيج 
ســازندگى مازندران از افتتاح و اهداى 200 
خانه به محرومان اســتان مازندران در دهه 

مبارك فجر خبر داد. 
غالمرضا شريعتى با بيان اينكه در اين راستا 
10 ميليارد تومان هزينه شده است افزود: از 
تيرماه گذشته ساخت 746 مسكن محرومان 
در دستور كار قرار گرفت لذا باقيمانده واحدها تا پايان شهريور سال آينده تحويل خواهد 
شد. رئيس بسيج سازندگى مازندران از اجراى 120 پروژه محروميت زدايى در استان با 
30 ميليارد تومان هزينه خبر داد و پروژه هاى محروميت زدايى را شبكه آبرسانى، منبع 
ذخيره آب، تأمين آب كشاورزى، راه روستايى، خانه عالم، پل و مراكز درمانى عنوان كرد. 
وى در ارتباط با قرارگاه پيشرفت و آبادانى خاطرنشان كرد: در اين راستا سه دهستاِن 
پشتكوه سارى، شهدا بهشهر و سه هزار تنكابن تحت پوشش قرار گرفتند تا با مشاركت 
مردم و دستگاه هاى اجرايى زيرساخت هاى اين دهستان ها ازجمله بهداشت و درمان، 
اشــتغال و راه به سرانجام برســد. وى به فعاليت 746 گروه جهادى در مازندران اشاره 
كرد و افزود: برنامه ريزى كرديم تا تعداد گروه هاى جهادى به يك هزار گروه برســد تا 
همه اقشار تحت پوشش قرار گيرند. رئيس بسيج سازندگى مازندران خاطرنشان كرد: 
گروه هاى جهادى ديگر به صورت فصلى فعاليت نداشته و در تمام ايام سال اقداماتشان 

را اجرايى مى كنند.

توليد داروى بيماران سرطانى 
در البرز

كرج-قدس: بــا حضور وزيــر صمت خط 
توليــد داروى خاص و اســتراتژيك بيماران 
سرطانى، هموفيلى و «ام.اس» در استان البرز 

به بهره بردارى رسيد. 
همزمان با آغاز دهه فجر با حضور رضا رحمانى 
وزير صنعت، معدن و تجارت خط توليد داروى 
بيماران خــاص و صعب العــالج در يك واحد 

دارويى در استان البرز به بهره بردارى رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشــيه اين 
برنامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان 

البرز استانى صنعتى است.
وى افــزود: تعداد زيادى از واحد هاى صنعتى 
اســتان البرز مانند اين واحــد در مرز دانش 

حركت مى كنند.
رحمانى بيان كرد: جوانانى كه اكثراً بعد از انقالب 
متولد شده اند به دانش روز دنيا دست  يافته اند 
و عالوه بر رفع وابستگى محصول توليدى اين 
واحد صادرات و داروهاى اســتراتژيك كشور را 

تأمين مى كنند.
رحمانــى با بيان اينكه اســتان البــرز را يكى 
از پيشــران هاى صنعتى كشــور بويژه صنعت 
دانش بنيان مى شناسيم، گفت: حضور صنايع و 
شركت هاى داخلى نقش مؤثرى در اقتصاد ملى 
دارد، صنعت حتماً با فناورى و صادرات مى تواند 

جايگاه را حفظ كند.
وى بابيان اينكه دانشــمندان ما توانسته اند به 
محصوالت دانشى برتر دست پيدا كنند، گفت: 
محصوالتى كه در اينجا توليد مى شود در دنيا 
در چند كشــور بيشــتر توليد نمى شود و اين 

دستاوردى بزرگ براى ايران اسالمى است.

افزايش چهار برابرى تخت هاى 
بيمارستانى اردبيل

اردبيل-قدس: اســتاندار اردبيل با اشــاره به 
تحوالت ايجاد شــده در طول پيروزى انقالب و 
40 سال گذشته اظهار كرد: در حوزه بهداشت 
و درمان قبل از پيروزى انقالب اسالمى ما 500 
تخت داشتيم در حالى  كه هم اكنون اين تعداد 
تخت به دو هزار و 385 تخت رسيده كه در چهار 
سال آينده پيش بينى مى كنيم تعداد تخت هاى 

بيمارستانى اين استان به 4 هزار تخت برسد. 
على اكبر بهنام جو به احداث بيمارســتان هاى 
هزار تختخوابى در اين استان و همچنين احداث 
بيمارســتان نجف زاده و افتتاح دو بيمارستان 
جديد اشــاره كــرد و گفت: تا يــك ماه آينده 
بيمارســتان پارس آباد تكميل و به بهره بردارى 
مى رســد و در چهار سال آينده ما از نظر تخت 
بيمارستانى و تجهيزات پزشكى جزو هفت استان 
برتر كشور خواهيم شد به طورى كه هم اكنون نيز 
از متوســط كشورى وضعيتمان به  مراتب بهتر 

شده است. 
وى بيان كرد: در حوزه ارتقاى سالمت مردم با 
كمك و همراهى عموم همشهريان بايد به سمت 
ارتقاى سالمت و بهداشت فردى پيش برويم كه 
در كاهش بروز بيمارى هاى و برخى نارسائى ها 
سعى بر اين است تا باهمت خود مردم وضعيت 

مطلوب ترى را نظاره گر باشيم. 

7 روستاى گلستان در دهه 
فجر گازدار مى شوند

گرگان-ايسنا: مديرعامــل شركت گاز استان 
گلســتان از افتتاح يا كلنگ زنــى 228 پروژه 
گازرسانى همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى 

شكوهمند انقالب اسالمى در گلستان خبر داد.
محمدرحيم رحيمى افــزود از اين تعداد 156 
طــرح با اعتبارى بالغ  بــر 245 ميليارد و 410 
ميليون ريال افتتاح و 72 طرح نيز با اعتبارى بالغ 
 بر 313 ميليارد و 400 ميليون ريال كلنگ زنى 
مى شود. وى افزود: در حال حاضر بيش از 563 
هزار و 344 مشترك گاز طبيعى در استان وجود 
دارد و عالوه بر آن تعداد 570 هزار خانوار استان 

نيز از اين انرژى پاك بهره مند هستند. 
رحيمى يادآور شــد: از مجموع 979 روستاى 
استان، در حال حاضر با احتساب هفت روستايى 
كه در ايام دهه فجر افتتاح مى شــود، شــمار 
روستاهاى بهره مند از گاز استان به حدود 860 

روستا خواهد رسيد.

خبر

اعضاى شوراى 
شهر ودوستداران 
محيط زيست 
معتقدند كه 
سايت هاى پرورش 
ميگو در شرق 
بندرعباس آلودگى 
ايجاد خواهند كرد

بــــــــرش

  اعتراض نمايندگان مردم به نحوه قيمت گذارى اموال دولتى 

سيلوهاى كرمانشاه حراج شده است

گزارش

 كرمانشــاه-قدس  بحث خصوصى ســازى 
و واگــذارى تصدى بســيارى از كارخانجات به 
بخش خصوصى بر اساس اصل 44 قانون اساسى 
تاكنون به دليل قيمت گذارى هاى غيرمنطقى در 

كشور بسيار بحث برانگيز بوده است.
در استان كرمانشاه نيز كه تاكنون واگذارى 
پتروشيمى بيستون در طى سه سال گذشته 
با شــكايت و انتقادهاى بسيارى همراه بوده 
اســت حال بايد بــه اين مشــكالت نحوه 
واگذارى ســيلوهاى اين استان را نيز اضافه 

كرد.
با وجود اينكه بنا بر دســتور رياســت جمهور 
واگذارى ســيلو ها به بخــش خصوصى منع 
شده است اما سازمان خصوصى سازى نسبت 
به واگذارى ســه ســيلوى كرمانشاه در حالى 
اقدام كرده اســت كه بسيارى از كارشناسان، 
نمايندگان و مســئوالن استان بر سر قيمت 
واگذارى انتقاد داشته و آن را نادرست مى دانند.
قيمت هــاى ارزيابى  شــده پيرامون فروش 
ســه ســيلوى شهرســتان هاى كرمانشاه، 
ســنقر و كنگاور از جمله موضوعاتى اســت 
كه حــال پاى اســتاندار را نيز بــراى ارائه 
گزارش كارشناســى به وسط كشيده است 
و در اين راستا از مســئوالن خواسته است 
تا اگر شــبهه اى در اين رابطــه وجود دارد 

بررسى هاى الزم انجام شود.

  زير نرخ بازار
در هميــن رابطه مديرعامل شــركت غله و 
خدمــات بازرگانى منطقــه 9 اظهار مى كند: 
سيلوى كرمانشاه كه 57 هزار مترمربع مساحت 
عرصه آن است با دارا بودن 20 واحد مسكونى 
به قيمت 23 ميليارد تومان (3 ميليارد تومان 

نقدى مابقى طى اقســاط 6 ساله) به يك فرد 
ايالمى فروخته شده كه به اعتقاد ما نرخ آن در 

بازار بيش از 100 ميليارد تومان است.
باوجوداينكه  بيان مى كنــد:  مظفر رحيمى 
دادگســترى  كارشــناس  را  اين ســيلو ها 
قيمت گذارى كــرده، اما به اعتقاد ما قيمت 

پايين تر از نرخ روز بازار است.
وى اظهــار مى كنــد: در مــورد ســيلوى 
شهرستان سنقر نيز اين سيلو با بيش از 20 
هزار هكتار مساحت، هشت واحد مسكونى 
دارد و به قيمت پنج ميليارد و 500 ميليون 
تومان به يك فرد تبريزى فروخته  شده است 
و سيلوى كنگاور نيز توسط يك نفر از اهالى 
شهرســتان به قيمت 11 ميليــارد و 500 

ميليون تومان فروخته  شده است.

  نرخ گذارى درست است
درحالى كه مديرعامل شركت غله و خدمات 
بازرگانى منطقه 9 قيمت گــذارى را واقعى 

نمى دانــد و ارزش ســيلوها را بيش از اين 
مى داند اما رئيس اتاق بازرگانى كرمانشــاه 
شــرايط براى واگذارى ســيلو كرمانشاه را 
مناســب عنوان مى كند و مى افزايد: قيمت 
آن بيشــتر از ايــن نمى تواند باشــد، چون 
قسمت هايى از ســيلو جداشده و خانه هاى 

سازمانى را شامل نمى شود. 
كيوان كاشــفى شــرايط واگذارى ســيلو 
كرمانشــاه را مناســب دانســته و پيشنهاد 
مى دهد: در اين راستا و براى ايجاد شفافيت 
بهتر اســت تا به بخش خصوصى درخواست 
يك شــورا داد تا حقــوق دولتى آن تعيين 

تكليف شود.

  قيمت غيرواقعى 
در هميــن رابطه نماينده مردم ســنقر در 
مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه سيلو 
شهرستان كرمانشاه بيش از يكصد ميليارد 
تومــان ارزش دارد اما به قيمت 20 ميليارد 

تومان واگذار شده است اظهار كرد: سيلوى 
شهرســتان ســنقر نيز پنج و نيم ميليارد 
كارشناسى  قيمت  درحالى كه  واگذارشــده 
اعالم  شده 6 ميليارد تومان بوده اما واقعيت 
اين اســت كه اين سيلو بيش از 20 ميليارد 

تومان ارزش دارد.
سيدجواد حسينى كيا با بيان اينكه خريداران 
سيلوهاى استان كرمانشاه با قواعد البى گرى 
آشنا هستند يادآور شد: با بررسى هاى انجام 
 شــده خصوصاً از طريق ديوان محاســبات 
به  مجلس شوراى اسالمى ســيلوها تقريباً 

يك سوم قيمت واقعى به فروش رسيده اند.

  تالش براى فسخ مزايده
نماينــده مردم ســنقر در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه به نهادهاى نظارتى 
در خصــوص واگذارى ســيلوهاى اســتان 
كرمانشاه شكايت شــده است، تصريح كرد: 
مجمع نمايندگان اســتان كرمانشاه با وزير 
امور اقتصادى و دارايــى برگزار كرده اند كه 
رئيس سازمان خصوصى ســازى نيز در اين 
نشست حضور داشــت لذا اشكاالت متعدد 

اين واگذارى بيان شد.
وى با اشاره به اينكه با توجه به پيگيرى هاى 
صورت گرفته واگذارى ســيلو هاى اســتان 
كرمانشــاه متوقف  شــده اســت، ادامه داد: 
وزيــر امــور اقتصــادى و دارايى دســتور 
داد تا جلســه اى در خصــوص واگذارى ها 
برگزار شــود و اعالم كرد اگر ادله ارائه شده 
قانع كننده باشــد حتى در صورتى سازمان 
خصوصى سازى نيز نپذيرد شخصاً به ديوان 
داورى شــكايت مى كنم تا در راستاى فسخ 

مزايده اقدام شود.

خبر
تخصصى كميته ترانزيت راه آهن جمهورى اسالمى ايران اضافه كرد: بايد به نقش 

كل زندان هاى اســتان قزوين، محمدعلى محمدى اعالم كرد: طرح ســامانه 

اظهار كرد: تحويل 280 واحد مســكن شــهرى و روســتايى از مهم ترين برنامه هاى 

اشاره به اهميت كاهش سرعت در مسيرهاى شهرى، گفت: ايجاد 

در دستور كار قرار گرفت لذا باقيمانده واحدها تا پايان شهريور سال آينده تحويل خواهد 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سال هاى 78 و 88 نقش آفرين اصلى «در رفع فتنه» جوانان بودند فارس: سردار محمدعلى جعفرى روز گذشته در آيين آغاز به كار 40 هزار طرح عمرانى زودبازده گفت: رمز پيروزى و بقاى 
انقالب اسالمى همين فتح الفتوح اصلى يعنى جذب دل هاى جوانان مؤمن و انقالبى به اين مسير الهى است. در مسائل امنيتى مانند قضاياى سال 78 و فتنه 88 هم باز نقش آفرينى اصلى بر عهده جوانان بود. 

فرمانده سپاه همچنين با تأكيد بر نقش جوانان در حل بحران هاى اقتصادى،  گفت: حضور جوانان در عرصه جنگ اقتصادى كه دشمن در صدد تحميل آن بر ماست نيز پررنگ تر از ديگران است.

قبول INSTEX يعنى پذيرش مرگ برجام
بدون اعالم آن!

سياســت: محمد ايمانى نوشت: رونمايى سه كشــور اروپايى از ساز و كار 
موسوم INSTEX، پيش از هر چيز به مفهوم اعالم ابطال و انقضاى برجام 
اســت. اروپا بدين ترتيب تصريح مى كند كه تعهدات برجامى خود را پايان 

يافته مى داند.
همزمــان وقتى وزارت خارجه ما نيز از اين ابــزار مالى نمادين اما فاقد حداقل 
ارزش اقتصادى استقبال مى كند و آن را به جاى بدهكارى اروپا و بدعهدى هاى 
آن مى پذيــرد، عمًال پذيرفته به اجراى يكطرفه تعهدات برجامى ادامه دهد، اما 

اروپايى ها ديگر چيزى به عنوان تعهدات برجامى بر گردنشان نباشد!
قبول INSTEX يعنى پذيرش ابطال رســمى برجام و صفر انگاشــتن همه 

هزينه ها و خسارت هاى ايران در آن.
آيا وزارت خارجه و احزاب و رسانه هاى برجامى، اين معنا را مى دانند و با توجه 
اين از INSTEX اســتقبال مى كنند يا بى خبرند، اما رندى اروپا را در عمل 

امضا مى كنند؟
برداشــتن تحريم هاى مالى، بانكى، نفتى و بيمه اى، بر اســاس اظهارات صريح 
آقايان روحانى و ظريف و عراقچى، جزو تعهدات برجامى اروپاست، اما اكنون در 
حالى كه حتى بقيه كشــورهاى اروپايى هم INSTEX را حمايت و همراهى 
نمى كنند، سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس مى گويند قرار است بدون اينكه با 
تحريم هاى آمريكا تعارض داشته باشد، امكان فروش غذا و دارو به ايران در ازاى 

پول دريافتى از ديگر كشورهاى خريدار نفت ايران را فراهم كنند.
اساســاً روش مبادله نفت در برابر غذا و دارو، نيازى به اينســتكس و اس پى وى 
 SPV نداشــت، اما اروپايى ها با اين بازى جديد، تعهد خريد نفت را نيز كه در
محتمــل بود، منتفــى كرده اند. البته آن ها اجراى همين وعــده تقريباً هيچ و 
 FATF بى ارزش اينستكس را هم مشروط به اجراى كامل مطالبات اكشن پلى
از ســوى ايران (CFT و پالرمو) كرده اند. در ضمن گويا قرار اســت بيانيه اروپا 
درباره اظهار نگرانى جدى نســبت به برنامه موشكى و نفوذ منطقه اى ايران هم 

منتشر شود كه متضمن گروكشى و شرط گذارى هاى جديد است.
برجام، فارغ از سود و خسارت طرفين، يك معامله بود و تعهدات اروپا و آمريكا 
بايد در ازاى امتياز دريافت شده، تمام و كمال انجام مى شد؛ اما ترامپ با خروج 
از برجام، مسئوليت آمريكا را منتفى كرد؛ با اين اطمينان و تضمين صريح آقايان 
روحانى و ظريف، كه با وجود عهد شكنى آمريكا، ايران از برجام خارج نمى شود!
از نــگاه آمريكا، خروج از برجام، موجب امكان چانه زنى دوباره اروپا براى مطالبه 
امتيازات مد نظر كاخ سفيد از ايران مى شود. اروپا نيز همين نقش را ايفا مى كند. 
روشــن است كه روحانى و ظريف و هر مدير ديگرى، اگر به جاى زدن به دهان 
سه دولت عهد شكن اروپايى مى خواهند به قمار صد در صد باخت ادامه دهند، 
بايد با صراحت ابطال و مرگ كامل برجام را اعالم كنند و بگويند كه در بازى مار 
و پله غرب، بعد از دادن همه امتيازها، به خانه صفر برگشته اند و مى خواهند پس 
از 6 سال فرصت سوزى، اين مسير خسارت بار را دوباره از صفر آغاز كنند. بدون 

اعالم ابطال برجام، نمى توان بسته پوچ INSTEX را پذيرفت.
به هر صورت، اكنون بايد حتماً انجام تعهدات برجامى از سوى كشورمان به طور 
كامل متوقف شود، اما اروپا با 9 ماه فرصت سوزى عمدى و سپس تنزل چند باره 
تعهدات برجامى به SPV و سرانجام بسته حقارت آميز INSTEX، اصرار دارد 
از وزارت خارجه ما براى گواهى فوت برجام و بى حســاب شدن بر سر آن امضا 

بگيرد و درضمن ما را به تعهدات يكطرفه، ملتزم نگاه دارد.
قبول INSTEX يعنى قبول ابطال برجام از سوى طرف هاى بدعهد غربى بدون 
دريافت خسارت و حقوق خود. آيا وزارت خارجه حواسش به خدعه جديد اروپا 
هســت؟ شايد هم كسانى بدشان نيايد تاريخ مصرف برجام را بدون عايدى آن، 
منقضى اعالم كنند و حرف آمريكا و اروپا را تكرار نمايند كه بياييد از نو هزينه 

بدهيد و دوباره برجام جديدى را براى همان توقع لغو تحريم ها امضا كنيد!
مفهوم رويكرد وزارت خارجه اين است كه مى خواهد مرگ برجام را بدون اعالم 
آن بپذيرد، حال آن كه هنوز مردم منتظر سيب و گالبى باغ برجام هستند! اين 

بى صداقتى با مردم است.

 سياست  دومين روز از چهلمين دهه فجر 
انقالب اسالمى مصادف بود با ترافيك سنگين 
سفراى كشورهاى مختلف در كاخ سعدآباد. 
رئيس جمهور در اين روز استوارنامه سفيران 
سيرالئون،  مالى،  تونس،  كشورهاى  جديد 
پاكستان، تركيه،  قزاقستان، كرواسى و ونزوئال 

را دريافت كرد.

 ونزوئال توطئه آمريكا را خنثى مى كند
رئيس جمهــور هنگام دريافت اســتوارنامه 
كارلوس آنتونيو آلكا الكوردونس، سفير جديد 
ونزوئال در تهران گفت: ما پشــتيبان دولت 
قانونى آقاى مادورو هســتيم و مردم ونزوئال 
با وحدت و ايستادگى در كنار دولت، توطئه 

جديد آمريكايى ها را خنثى خواهند كرد.
حسن روحانى با اعالم پشتيبانى مجدد تهران 
از دولت قانونى ونزوئال تأكيد كرد: اتحاد ملت 
ونزوئال با دولت قانونى اين كشور بسيار مهم 
اســت و در اين توطئه جديد، ملت ونزوئال 
پيروز شده و به آمريكايى ها نشان خواهند داد 
اجازه مداخله در امور كشور خود را نمى دهند.
 رئيس جمهور كشورمان با بيان اينكه آمريكا 
توطئه جديدى عليه دولــت و ملت ونزوئال 
آغاز كرده است، گفت: آمريكايى ها اساساً با 
همه انقالب هاى مردمى و كشورهاى مستقل 
مخالفند و مى خواهند با سركوب انقالب ها و 

كشورهاى مستقل، بر دنيا مسلط شوند.
روحانى ادامــه داد: آمريكايى ها حتى ديگر 
قدرت هــا در دنيا را هم تحمل نمى كنند، به 
طورى كه رفتار تحكم آميز آن ها را نسبت به 

روسيه، چين و حتى اروپا نيز شاهديم.

 انقالب مخملى ديده بوديم 
اما مداخله به اين شكل نه!

رئيس جمهور با بيان اينكه شــيوه جديدى 
كه آمريكايى ها با ايجــاد دولت در دولت در 
ونزوئال به كار گرفته اند، يكى از كارهاى بسيار 
زشت است كه امروز در جهان شاهديم، افزود: 
انقالب هاى مخملــى را از طرف آمريكايى ها 
ديــده بوديم، اما مداخله بــه اين صورت در 
ونزوئال، شيوه جديدى است كه آغاز كرده اند.

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه ايران به توسعه 
روابط خود با كشــور دوســت ونزوئال ادامه 
مى دهد، تصريح كرد: در زمينه هاى سياسى 
و همچنين اقتصادى و سرمايه گذارى، مسير 
گذشــته در روابط دو كشور را ادامه خواهيم 
داد. سفير جديد جمهورى بوليوارى ونزوئال 
در تهران نيز طى ســخنانى بــا قدردانى از 
انقالب اســالمى، دولت  حمايت هاى رهبر 
و ملت ايران از مردم و دولت اين كشــور در 
مقاطع مختلف، گفت: در اين نبرد و توطئه 
جديد ما با امپرياليسم جهانى روبه رو هستيم، 
اما مردم ونزوئال در اين مبارزه پيروز خواهند 
شد. كارلوس آنتونيو آلكا الكوردونس ضمن 
تقديم استوارنامه خود به رئيس جمهور، به 
روابط خوب ايران و ونزوئال در همه زمينه ها 

اشاره كرد و خاطرنشــان نمود: ما در مسير 
مبارزه با امپرياليســم و مقابله با توطئه ها بر 
كمك دوســتان خوب خــود از جمله ايران 

حساب كرده ايم.

 در قدم اول اروپا تأخير داشته است
روحانى همچنين هنگام دريافت استوارنامه 
«دراگا اشــتانبوك» ســفير جديد كرواسى، 
با اشــاره به اينكه امروز اتحاديــه اروپا قدم 
اوليــه را اگر چه با تأخير زياد در زمينه مالى 
برداشته اســت، اظهار داشت: البته از اينكه 
اتحاديه اروپا نشان داد مى تواند در برابر چهره 
خشم آلود آمريكا استقالل عمل داشته باشد، 
خوشحال هستيم. امروز دنيا با كاخ سفيدى 
روبه رو است كه سران آن حتى شخصيت هاى 
مهم اطالعاتى و امنيتى خودشان را هم قبول 
ندارند. رئيس جمهور با اشاره به تحريم هاى 
غيرقانونى آمريكا عليه ملت ايران، گفت: امروز 
دنيا و ســازمان هاى بين المللى اين كار كاخ 
ســفيد را محكوم مى كنند و بى ترديد از اين 
مسائل عبور خواهيم كرد و اهميتى براى آن 
قائل نيستيم. معتقديم آن كه در اين ميان 
زيان مى كند، شــركت ها و ملت هاى جهان 
هستند كه اراده شان تقويت روابط با يكديگر 
اســت و در اين ميان مزاحمى وارد شده كه 
قصد دارد در روابط ملت ها و دولت ها اخالل 
ايجاد كنــد. روحانى با تأكيد بر اينكه دوران 
اقدام نادرست آمريكا بسيار كوتاه است، اظهار 
داشت: اين اقدام آمريكا نمى تواند تأثيرى در 

روابط جمهورى اسالمى ايران با دنيا بگذارد.
رئيس جمهور تقويت روابط اقتصادى تهران 
- زاگــرب را مورد تأكيد قرار داد و گفت: دو 
كشور مى توانند در زمينه انرژى و مسائل مالى 
همكارى هاى گســترده اى با يكديگر داشته 
باشند. «دراگا اشتانبوك» سفير جديد كرواسى 
نيز در اين ديدار پس از تقديم استوارنامه خود 
به رئيس جمهور كشــورمان، تصميم اخير 
اتحاديه اروپا در خصوص مسائل مالى را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: كرواسى از اين تصميم 
اتحاديه اروپا خوشــحال است و اين موضوع 
مى تواند به تقويت و گسترش روابط دو كشور 

كمك كند.

 اميدوارم تونس به آرمان هايش برسد
همچنيــن رئيس جمهور هنــگام دريافت 
استوارنامه «طارق بالطيب» سفير جديد تونس 
در تهران با اشــاره به انقــالب مردم تونس 
در سال هاى اخير و گســترش آن در ديگر 
كشورها اظهار اميدوارى كرد كه مردم تونس 
بتوانند براى تحقق آرمان ها و اهدافشان تالش 
و به موفقيت برســند. روحانى با بيان اينكه 
امروز كشور تونس شــاهد آرام ترين شرايط 
پس از تحوالتى اســت كه به واسطه حركت 
بهار عربى در برخى كشورهاى منطقه به وقوع 
پيوست، افزود: اين نشان مى دهد كه مردم و 
مسئوالن تونس با درايت، تحمل و حكمت 

كار را به پيش برده اند.
رئيس جمهور ادامه داد: شرايط دنياى امروز 
به گونه اى اســت كه اگر كشــورى بخواهد 
مستقل و براساس آرا و نظر مردم خود زندگى 
كرده و به تحكم قدرت هاى بزرگ توجه نكند، 
با سختى  و دشوارى هاى فراوان كه البته نتايج 

آن شيرين است، روبه رو خواهد بود.
روحانى با بيان اينكه ايــران قبل از انقالب 
اســالمى يك پايگاه بزرگ بــراى آمريكا در 
منطقه بود، اظهار داشت: ملت ايران در انقالب 
اسالمى تصميم گرفت كه ايران پايگاه هيچ 
ابرقدرتى نباشد و تنها پايگاهى براى تحقق 

آرمان و اهداف خود باشد.
«طارق بالطيب» ســفير جديد تونس نيز در 
اين ديدار با تقديم استوارنامه خود به رئيس 
جمهور كشــورمان، بر ضرورت گسترش و 
تقويت روابط و مناسبات ميان ايران و تونس 
به عنوان دو كشــور دوست، مسلمان و برادر 
و استفاده از فرصت ها و ظرفيت هاى موجود 
در اين راستا، تأكيد كرد. سفير جديد تونس 
با اشــاره به پيروزى انقالب تونس با تكيه بر 
قدرت مردم، آن را نتيجه حكمت جمعى و 
الهام  گرفته از انقالب اســالمى ايران دانست 
و گفت:  عقالنيت، آرامش و منطق همواره در 
ميان مردم و مســئوالن ايران نمايان است و 
پيشــبرد امور با تكيه بر تدبير از ويژگى هاى 

ايرانيان به شمار مى رود.

 نقش قزاقستان در ميزبانى 
مذاكرات صلح سوريه مهم است

در ادامــه ديدارهاى ديــروز روحانى هنگام 
دريافت اســتوارنامه «اســخت ارازبار» سفير 
جديد قزاقســتان در تهران، بــا بيان اينكه 
جمهورى اسالمى ايران و جمهورى قزاقستان 
از ريشــه هاى مشترك و اشتراكات فرهنگى 
برخوردارند و در طول تاريخ، روحيه برادرى 
و دوستى بين دو ملت برقرار بوده است، اظهار 
داشت: با استفاده از اين ظرفيت هاى مشترك 
مى توان در راســتاى تأمين منافع دو ملت 

گام هاى مؤثر و مفيدى برداشت.
رئيــس جمهــور ميزبانى و حضــور فعال 
قزاقستان در مذاكرات پيچيده و مهم هسته اى 
كشورمان و نيز مذاكرات سوريه (روند آستانه) 
را كه پايه خوبى براى صلح و ثبات در منطقه 
اســت، مورد اشاره قرار داد و با تجليل از آن، 
گفت: تهران و آســتانه در مســائل مختلف 
منطقه اى از جمله درياى خزر همكارى هاى 
ســازنده و موفقى با يكديگر داشــتند و در 
بســيارى از مسائل مهم منطقه اى و جهانى 
از ديدگاه هاى نزديكى به يكديگر برخوردارند 
و مى توانيم سطح همكارى و هماهنگى هاى 

خود را هر چه بيشتر افزايش دهيم.
روحانى خاطرنشــان كرد: تهران و آستانه از 
ظرفيت هاى بسيار بزرگ اقتصادى برخوردار 
هســتند و اميدواريم شاهد توسعه روزافزون 
روابط دو كشــور در زمينه هــاى اقتصادى، 

فرهنگى و علمى باشيم.
«اسخت ارازبار» ســفير جديد قزاقستان، در 
اين ديدار پس از تقديم اســتوارنامه خود، با 
تبريك فرا رسيدن چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى ايران، اراده سياسى مثبت دو 
دولت ايران و قزاقستان را براى توسعه روابط 
مورد اشاره قرار داد و گفت: اطمينان مى دهم 
كه براى گسترش و توسعه روابط دوستى و 
همكارى بين دو كشور، نهايت تالش خود را 

به كار خواهم گرفت.

 اميدها براى عملياتى شدن 
خط لوله صلح

رئيس جمهور هنگام دريافت استوارنامه خانم 
«رفعت مسعود» ســفير جديد پاكستان هم 
گفت: اميدواريم خط لوله انتقال گاز ايران به 
پاكستان با تالش مسئوالن پاكستانى بزودى 

عملياتى شود.
رئيس جمهور با بيان اينكه دو ملت نسبت به 

هم عالقه اى دوستانه،  برادرانه 
و تاريخى دارند، اظهارداشت: 
و  توانمندى هــا  از  بايــد 
در  موجــود  ظرفيت هــاى 
راســتاى توسعه همه جانبه 
همكارى هــاى  و  روابــط 

مشترك استفاده كنيم.
روحانــى با اشــاره به اينكه 
فرصت هاى بسيار خوبى براى 
گسترش همكارى هاى ايران 
بخش هاى  در  پاكســتان  و 

مختلف اقتصادى وجود دارد، گفت: احداث 
خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان يكى از 
پروژه هاى مهم دو كشور است و خوشحاليم 
كه امروز توانسته ايم به تمامى تعهدات خود 
در اين راستا عمل كرده و لوله انتقال گاز را 
به نزديك مرز پاكستان برسانيم و اميدواريم 
اين پروژه با تالش مســئوالن پاكســتانى 
بزودى عملياتى شود. رئيس جمهور با بيان 
اينكه ايــران منبع مطمئــن تأمين انرژى 
براى پاكستان اســت، افزود: آماده ساخت 
نيروگاه هاى بيشــتر براى تأمين برق مورد 
نياز اين كشــور هستيم. روحانى با اشاره به 
اهميت توسعه همكارى هاى ايران و پاكستان 
در آب هاى جنوب، خاطرنشــان كرد: بايد از 
ظرفيت دو بندر مهم چابهار و گوادر به عنوان 
بنادرى كه مكمل يكديگر هستند، به خوبى 
استفاده كنيم. رئيس جمهور با بيان اينكه 
مرزهاى ايران و پاكستان بايد مرزهاى امن 
باشند، بر ضرورت تالش در راستاى توسعه 
امنيت مرزهاى دو كشور و تسريع در آزادى 
مرزبانان گروگان در خاك پاكســتان تأكيد 
كرد. رئيس جمهورى كشــورمان با تبريك 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، بر 
ضرورت تالش براى توســعه و تقويت همه 
جانبه مناســبات و همكارى هاى دو كشور 

تأكيد كرد.

همزمان با دومين روز از دهه فجر، رئيس جمهور استوارنامه نمايندگان كشورهاى آسيايى، اروپايى، آمريكاى التين و آفريقايى را دريافت كرد

آخرين وضعيت هوشيارى روز پذيرش سفيران جديد
نايب رئيس مجلس خبرگان 

تسنيم: حجت االسالم على دانش زاده (مؤمن)، 
فرزند آيت اهللا مؤمن با اشاره به آخرين وضعيت 
آيت اهللا مؤمن گفت: سطح هوشيارى ايشان به 
نسبت روزهاى گذشته تغيير محسوسى نداشته 
است. وى افزود: پزشكان معالج اميدوار هستند 
كه ايشــان واكنش مثبتى به داروهاى تزريقى 
نشــان دهند كه متأسفانه تاكنون چنين امرى 

ميسر نشده است.
آيت اهللا مؤمن نايب رئيس مجلس خبرگان رهبرى 
و عضو فقهاى شــوراى نگهبــان از يكم دى ماه 
سال جارى به دليل مشكالت مغزى و تنفسى به 
بيمارستان منتقل و پس از سپرى كردن يك عمل 
جراحى، هم اكنــون در بخش مراقبت هاى ويژه 

يكى از بيمارستان هاى تهران بسترى است

بخشى از دولت به جاى 
پاسخگويى مى خواهد مشكالت 

را به گردن نظام بيندازد
خبرگزارى دانشجو: سيدحسين نقوى حسينى 
سخنگوى فراكســيون نمايندگان واليى، با اشاره 
بــه نامه نگارى جمعى از دولتى ها به رهبر معظم 
انقالب پيرامون تصويب پالرمــو و CFT، اظهار 
داشــت: به نظر مى رسد بخشى از دولت به جاى 
پاسخگويى مى خواهد مشكالت را به گردن نظام 
بيندازند. وى تأكيد كرد: گويى آن ها هيچ تقصيرى 
ندارند و نظام مقصر اســت كه به آن ها مسئوليت 
داده اســت. نقوى حســينى اين نامه نگارى ها را 
فــرار رو به جلو تلقى و تصريح كرد: آقايان با اين 
نامه نگارى ها مى خواهند در برابر مشــكالت فرار 
رو به جلو كنند. سخنگوى فراكسيون نمايندگان 
واليى در پايان با تأكيــد بر اينكه با نامه نگارى و 
فرافكنى در برابر مسئوليت، مشكالت كشور حل 
نمى شود، خاطرنشان كرد: آقايان، دولتمردان نظام 
هستند و بايد در شرايط كنونى با مديريت صحيح 

مشكالت را حل كنند. 

آذرى جهرمى در پاسخ به انتقادها به روحانى:
قرار نبود رئيس جمهور درباره برنج 

و بدهى هاى بانكى صحبت كند
تسنيم: پس از آنكه صحبت هاى رئيس جمهور 
درباره فيلترينگ و پيامك هاى تبليغاتى با واكنش 
محافل خبرى و رسانه اى روبه رو شد، وزير ارتباطات 
گفت: سخن آقاى رئيس جمهور درباره فيلترينگ 
حرفى فنى بود، با اين منظور كه فيلترينگ روز به 

روز پيچيده تر و سخت تر خواهد شد.
محمــد جــواد آذرى جهرمــى،  درخصوص 
انتقادهاى صورت گرفته نســبت به ســخنان 
رئيس جمهــور دربــاره فيلترينگ گفت: بحث 
ايشــان درباره روند تكنولوژى بوده كه اين روند 
مسيرى را پيش مى برد كه امروز در تغيير برخى 
پروتكل هــاى ارتباطى مى بينيــم و يا مباحث 
مربوط به اينترنت ماهواره اى مطرح اســت و يا 
حتى توسعه برخى فرايندها در آينده و يا حتى 
در همين برهه كنونــى موضوع فيلتر كردن را 

بشدت با مشكل روبه رو مى كند.
آذرى جهرمى در پاســخ به اين پرســش كه آيا 
تصميم جديدى براى رفع فيلتر برخى شبكه هاى 
اجتماعى گرفته شده اســت، اظهار داشت: خير، 

تصميم جديدى گرفته نشده است.
منتقدان رئيس جمهــور معتقدند، در شــرايط 
كنونى مهم ترين مسائل كشور اقتصاد و معيشت 
مردم اســت و دولت بايد بيشترين توجهش را به 
اين سمت معطوف كند، نه اينكه با طرح مسئله 
فيلترينگ تالش كند حواس ها را از مشكالت اصلى 

پرت كند.
در همين زمينه آذرى جهرمى گفت:  به هرحال در 
وزارت ارتباطات قرار نبود رئيس جمهور درباره برنج 
و بدهى هاى بانكى صحبت كنند. قطعاً در وزارت 

مربوطه در اين باره هم سخن مى گويند.

خبر

شيوه جديدى 
كه آمريكايى ها 

با ايجاد دولت در 
دولت در ونزوئال به 
كار گرفته اند، يكى 

از كارهاى بسيار 
زشت است
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2 انتصاب جديد در وزارت نيرو
شهردار بازنشسته، معاون وزير شد

فارس: مديرعامل جديد ساتكاب و معاون 
جديــد وزير نيرو در امــور آب و آبفا، دو 
انتصاب جديد است كه روز گذشته با حكم 

اردكانيان در اين وزارت رقم خورد. 
محمدولى عالءالدينى عضو سابق هيئت 
مديره ساتكاب به عنوان مديرعامل جديد 
اين شركت منصوب و جانشين داود عابدى 

شد. همچنين در حكم ديگرى، قاسم تقى زاده خامسى شهردار سابق مشهد به عنوان 
معاون جديد وزير نيرو در امور آب و آبفا انتخاب شد. حضور تقى زاده خامسى پيش از 

اين به استناد قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در هاله اى از ابهام بود.

FATF سراِب
خبرگزارى دانشجو: حجت االسالم سيد صادق طباطبايى نژاد در مورد نتايج الحاق 
ايران به كنوانســيون هاى بين المللى اظهار نگرانى كرد و در اين باره گفت: اميدواريم 
در بررســى FATF اين موضوع مدنظــر قرار گيرد كه ايران تاكنــون در توافقات 
بين المللى اش منفعت زيادى نبرده و بيشــتر بــا محدوديت و محروميت هاى باال و 
اهرم هاى فشارعليه كشور مواجه بوده است. نماينده مردم شهرستان اردستان با اشاره 
به اين مسئله كه تصميم گيرندگان اين كارگروه مالى بيشتر از اينكه به منافع ما فكر 
كننــد، به منافع و مصالح خود فكر مى كنند، افزود:FATF راه اصلى برون رفت ما از 
مشكالت فعلى نيست، گرچه كسانى كه موافق آن هستند معتقدند ما در محدوديت 
هايى قرار گرفتيم كه بايد يك راه برون رفتى براى آن پيدا كنيم و از اين رو FATF را 
يك راه گريز از مشكالت مى بينند. طباطبايى نژاد در پايان تأكيد كرد: اين خوشبينى ها 
مانند سرابى است كه در آينده با فشارهايى كه به وسيله همين كنوانسيون ها بر ما وارد 

خواهد شد، به آن پى مى بريم.
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غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
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گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان تأكيد كرد كشورهاى 
اروپايى براى رقابت بــا قدرت هايى مانند چين و آمريكا نياز 

مبرمى به توانمندى ها و بازار روسيه دارند.

«برند النگه»،رئيس كميســيون تجارت جهانى پارلمان اروپا 
از ادامه صادرات تجهيزات پيشــرفته جاسوســى از اروپا به 
عربستان خبر داد و با اشاره به قتل فجيع خاشقچى، اين اقدام 

را غيرقابل قبول خواند.

«جرمى هانت»،وزير امور خارجــه انگليس اعالم كرد اجراى 
برگزيت ممكن است به تعويق بيفتد زيرا دولت انگليس براى 
تصويب قوانين كليدى احتماالً به فرصت بيشترى نياز خواهد 

داشت.

آغاز رقابت تسليحاتى در جهان
موشك هاى مافوق صوت روسيه در مقابل تهديدهاى نظامى ترامپ

  جهان  پس از اقدام دونالد ترامپ در تعليق مشاركت آمريكا 
در معاهده موشك هاى هسته اى ميان  برد «آى ان اف» پوتين 
نيز در اقدامى مشــابه تعليق در اين معاهده را اعالم كرد. در 
همين حال رئيس جمهور آمريكا در پى اعالم خروج كشورش 
از معاهده منع موشك هاى هســته اى ميان برد و كوتاه برد 
«آى ان اف» تصريح كرد: قصد دارد گزينه هايى براى «واكنش 
نظامى» نسبت به بازدارندگى برترى نظامى روسيه در نتيجه 
نقض معاهده «آى ان اف» در نظر بگيرد. روسيه نيز در واكنش 
به اين اقدامات اعالم كرد كه كار بر روى موشك هاى مافوق 
صوت را آغاز خواهد كرد. به گزارش رويترز، والديمير پوتين، 
رئيس  جمهور روسيه در نشستى با وزيران خارجه و وزيران 
دفاع روســيه گفت: روســيه كار بر روى توليد موشك هاى 
جديد از جمله موشك هاى مافوق صوت را آغاز مى كند. وى 
همچنين به وزرايش دستور داد هيچ مذاكره خلع سالحى را 
با واشنگتن آغاز نكنند. وى افزود: اقدام ما پاسخى مشابه به 
اقدامات آمريكا است. آن ها گفتند كه تحقيقات و آزمايش بر 
روى ســالح هاى جديد را آغاز مى كنند ما نيز همين كار را 
مى كنيم. وزارت خارجه روســيه نيز در بيانيه اى اعالم كرد: 
اصلى  ترين عامل اقدام آمريكا در بحث كنترل تســليحاتى، 
تضعيف جدى مواضع واشنگتن در حوزه بين المللى است. در 
همين حال كريس وان هولن، سناتور آمريكايى روز گذشته در 

اكانت توييتر خود نوشت: كنگره بايد لوايح جديدى را كه براى 
جلوگيرى از بروز يك رقابت تسليحاتى جديد مطرح شده اند، 
تصويب كند. وان هولن و 9 ســناتور ديگر روز پنجشنبه به 
طور رسمى اليحه قانون جلوگيرى از رقابت تسليحاتى را به 
كنگره ارائه كردند. از سوى ديگر وزارت خارجه چين از اعالم 
خروج آمريكا از پيمان منع موشــك هاى هسته اى ميان برد 
انتقاد كرد و از واشــنگتن و مسكو خواست اختالفاتشان را 
از طريــق گفت و گو حل كنند. پيش از آنكه آمريكا خروج از 
«آى ان اف» را اعالم كند، فدريكا موگرينى، رئيس سياســت 
خارجى اتحاديه اروپا از دو طرف خواســت تا به آن متعهد 
بمانند. او در جمع خبرنگاران در رومانى گفت: آنچه كه ما به 
طور قطع نمى خواهيم در قاره خودمان شاهد باشيم اين است 
كه به ميدان جنگ يا جايى براى رويارويى ساير ابر قدرت ها 
تبديل بشــويم. به گزارش يورو نيوز، در پى خروج آمريكا از 
پيمان منع موشك هاى هســته اى ميان برد، دبير كل ناتو 
گفت: موشك هاى هسته اى جديد در اروپا مستقر نخواهند 
شد. پوتين، وزراى دفاع و خارجه كشورش را موظف كرد تا از 
نزديك استقرار موشكى ساير كشورها را دنبال كنند. رئيس  
جمهور روســيه تأكيد كرد، تا زمانى كه آمريكا موشك هاى 
ميان برد و كوتاه برد در مناطق متبوع مستقر نكرده باشد، از 

استقرار چنين موشك هايى خوددارى مى كند.

بدون تيتر

اتاق فكر

يورونيوز: يك كشيش فرانسوى به اتهام آزار 
و اذيت جنسى چهار كودك دختر كه يكى از 
آن ها فقط 9 سال داشت و همچنين دستبرد 
زدن به دارايى هاى كليسا به مبلغ 100 هزار 

يورو، به پنج سال حبس محكوم شد.
اينترفاكس: روســيه در واكنش به افزايش 
نيروها و تجهيزات ناتــو در منطقه بالتيك، 
نيروهاى نظامى خود در استان«كالينينگراد» 
در نزديكى مرز آلمان در غرب اين كشور را با 

هنگى از جنگنده ها تقويت كرد.

انديشكده رند بررسى كرد
استراتژى اياالت متحده و 

«INF» آينده پيمان
خالدى: انديشكده رند در گزارشى تحت عنوان 
 «INF استراتژى اياالت متحده و آينده پيمان»
به رقابت هسته اى جديد ميان آمريكا و روسيه، 
پس از خروج واشنگتن از پيمان منع موشك هاى 
هســته اى ميان برد «INF» پرداخته و نوشت: 
«INF»، كه در سال 1987 امضا شد، موشك هاى 
هسته اى و متعارف زمينى با برد 500 تا 5500 
كيلومتر را از زرادخانه هاى آمريكا و شوروى حذف 
كرد. اين معاهده مهر تأييــدى بر پايان جنگ 
ســرد و پايه اى براى امنيت و ثبات اروپا بود. با 
اين حال، محيط امنيتى به طور چشمگيرى در 
20 سال گذشته تغيير كرده است. خروج آمريكا 
از اين پيمان به طور جدى رژيم كنترل موشكى 
را تضعيف خواهد كرد. در ادامه آمده است: اكنون 
مقامات واشنگتن براى مديريت اين چالش بايد 
چند توصيه را مد نظر قــرار دهند. آمريكا بايد 
با روســيه همكارى كرده و پيمان «INF» را به 
ساير قدرت هاى منطقه اى بويژه چين گسترش 
دهد. نزديك شدن به روسيه براى پوشش خطر 
چين ضرورى به نظر مى رســد. عالوه بر اين، با 
توجه به نگرانى هاى روسيه در مورد دفاع موشكى 
بالستيك آمريكا و ناتو در اروپاى مركزى، به نظر 
مى رسد كه دستيابى به همكارى روسيه در اين 

زمينه نيز ضرورى است.
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جايى براى اشغالگران در عراق نيست
حشد شعبى مانع گشت زنى 

نظاميان آمريكايى در موصل شد
فارس: نيروهاى حشد شعبى عراق مانع 
گشت زنى تفنگداران آمريكايى در يكى از 
مناطق شهر موصل شدند. رضوان العنزى، 
معاون فرمانده عمليات حشــد شعبى در 
نينوا با بيان اينكه گشــت زنى نظاميان 
آمريكايى تحريك كننده و اقدامى هدفمند 
بود كه بايد جلوى آن را مى گرفتيم، گفت: 
ما اين كار را با بستن راه بر آن ها و هشدار 
مستقيم انجام داديم. ما نيروهاى آمريكايى 
را اشغالگر دانسته و مخالف حضور آن ها در 
عراق هستيم. گشت زنى مشكوك نظاميان 
آمريكا، اعتراض مردم عــراق را به دنبال 
داشته و اخيراً مسئله اخراج آن ها مطرح 

شده است. 

آخرالزمانى در همين نزديكى
آخريــن بار، چند هفته پيش، ســاعت آخرالزمان روى دو دقيقه به نيمه شــب 
تنظيم شد. اين نزديك ترين زمان به نيمه شب در ساعت آخرالزمان است. ساعت 
آخرالزمان، ساعتى نمادين است كه توسط «بولتن دانشمندان اتمى» در سال 1947، 
با مشــورت ده ها برنده جايزه نوبل، براى اعالن هشدار درباره فجايع قريب الوقوع 
ابداع شــده است و هر ساله در گردهمايى اعضاى اين بولتن جابجا مى شود. اين 
سومين سالى است كه ساعت به نيمه شب (آخرالزمان) نزديك مى شود. نخستين 
بار در سال 1953 بود كه آمريكا و شوروى سابق در اوج جنگ سرد، بمب بسيار 
مخرب هيدروژنى را آزمايش كردند. اين روزها اگر قرار باشــد ساعت آخر الزمان 
دوباره تنظيم شــود، احتماالً آخر الزمانى در همين نزديكى را نشان خواهد داد. 
روز گذشــته مسكو و واشنگتن در اقدامى متقابل از پيمان «INF» خارج شدند. 
پيمانى كه بيش از 30 ســال پيش در سال 1987 ميان اياالت متحده آمريكا و 
اتحاد جماهير شوروى توسط دو رئيس جمهور وقت يعنى ريگان و گورباچف امضا 
شد. بر اساس اين پيمان طرفين موظف شدند همه موشك هاى هسته اى و سكو هاى 
پرتاب آن ها را تا فاصله 500 تا 1000 كيلومتر (كوتاه برد) و 1000 تا 5500 كيلومتر 
(ميان برد) نابود كنند. اما حاال با گذشت بيش از حدود 30 سال از اين پيمان دو كشور 
به نقطه صفر بازگشــته اند. بر اساس «INF» آمريكا و روسيه ملزم بودند كه بخشى 
از موشــك هاى بالستيك و كروز خود را كه قابليت حمل كالهك هسته اى دارند از 
اروپا خارج كنند. حاال در نبود اين توافق، آمريكايى ها مى توانند مجدداً موشــك هاى 
خود را در كشور هايى مثل آلمان، بلژيك، هلند، تركيه و... مستقر كنند و روس ها هم 
مى توانند در منتهى اليه مرز خود يعنى در مرز با اوكراين سالح هاى مرگبار خود را 
مستقر كنند و با توجه به برد اين موشك ها مى  تواند برخى شهر هاى اروپا را هدف قرار 
دهد؛ اين همه ماجرا نيست ظاهراً چينى ها هم وارد اين مسابقه شده اند. با پايان پيمان 
منع موشك هاى ميان برد، دنيا با موج بزرگى از ساخت و انباشت موشك هاى هسته اى 
و تهديد به استفاده از اين موشك ها مواجه خواهد شد، مسابقه اى تسليحاتى كه يك 
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اعتراض به خشونت پليس فرانسه 
در دوازدهمين شنبه سياه 

معترضان فرانسوى با برگزارى راهپيمايى در دوازدهمين شنبه سياه، مخالفت 
خود را با خشــونت پليس اين كشــور در برخورد با معترضان ابراز داشتند. 
معترضان در پاريس با حمل پالكارد هايى به استفاده پليس از تسليحاتى نظير 
فلش  بال كه به نقص عضو شمارى منجر شده است، اعتراض كردند. پليس 
فرانسه تاكنون از هزاران گلوله الستيكى عليه معترضان موسوم به «جليقه 
زرد ها» استفاده كرده است كه به نقص عضو آن ها منجر شده است. در جريان 
اعتراضات هفته هاى اخير به سياست هاى دولت فرانسه تاكنون 10 نفر كشته 
و 8000 نفر زخمى يا بازداشت شده اند. حدود 20 نفر هم بر اثر اصابت گلوله 

تفنگ فلش بال به چشمشان بينايى خود را از دست داده اند.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

سخنگوى سازمان ملل:تحليل رويترز از دولت جديد لبنانجنوب عربستان موشك باران شد
شليك 4 موشك زلزال 1 به 

مواضع ارتش سعودى در جيزان
حزب اهللا پس از موفقيت در سوريه 
نفوذ داخلى خود را افزايش مى دهد

همچنان به كار با دولت كنونى 
ونزوئال ادامه مى دهيم

ايسنا: يگان موشــكى ارتش و كميته اى 
مردمى يمن چهار فروند موشك «زلزال-1» را 
به صورت همزمان به محل استقرار نظاميان 
ارتش ســعودى در منطقه «الخوبه» واقع در 
جنوب عربستان شليك كرد. پايگاه خبرى 
سبانت به نقل از منابع يمنى اعالم كرد كه 
در اين حمله موشكى، تعدادى از اين شبه 
نظاميان ائتالف سعودى كشته و زخمى شده 
اند. پيشتر محمد على الحوثى، رئيس كميته 
عالى انقالب يمن در توييتى هشــدارآميز 
خطاب به ائتالف متجاوز سعودى نوشت: يا 
مانع تراشى را كنار گذاشته و به توافق صلح 
سوئد پايبند بمانيد يا اينكه جهنم در انتظار 

متجاوزان و مزدورانتان است. 

تسنيم: خبرگــزارى انگليسى رويترز به 
دستيابى حزب  اهللا و متحدانش بر بيشترين 
كرسى هاى وزارتى در دولت جديد واكنش 
نشــان داد و نوشت: حزب اهللا پس از اتمام 
نبردهايش در سوريه، به نفوذ خود در دولت 
لبنان خواهد افزود. در ادامه آمده اســت: 
افزايش قدرت حزب اهللا، انعكاس نفوذ رو 
به رشد ايران در محورى است كه از تهران 
تا دمشق كشيده شده است. در همين حال 
سعدالحريرى، نخست وزير لبنان ضمن رد 
نگرانى آمريكا در مورد دولت جديد لبنان 
تأكيد كرد: پيش نويس بيانيه وزارتى آماده 
شده و بند مقاومت همانند بيانيه وزارتى 

سابق(بدون تغيير) خواهد بود.

مهر: در حالى كه فشــارها بر ســازمان 
ملل براى به رســميت شــناختن «خوان 
گوآيدو» به عنــوان رئيس جمهور ونزوئال 
ادامه دارد، استفان دوجاريك، سخنگوى 
اين نهاد اعالم كرد: سازمان ملل همچنان 
به كار با دولت كنونى ونزوئال به رياســت 
«نيــكالس مادورو» ادامــه مى دهد. آنگال 
مركل، صدراعظم آلمان نيز در ســخنانى 
تأكيد كرد: تنهــا راه حل خروج از بحران 
در ونزوئال برگزارى انتخابات جديد در اين 
كشور است. در همين حال ايوو مورالس، 
رئيس جمهور بوليوى اما با سفر به ونزوئال، 
حمايت خود را از دولت مشروع اين كشور 

اعالم كرد.
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آگهی افزایش سرمایه شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر مشهد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 53517 و شناسه ملی 14004677318

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ1397/09/29 و به اس��تناد نامه ش��ماره 
19641 مورخ1397/10/01شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/15مبنی 
بر افزایش س��رمایه طی مدت 5 س��ال با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و گواهی شماره

49817/132مورخ1397/09/28بانک ملت ش��عبه کوی آب برق مشهد مبنی بر واریز 
مبلغ 74272800ریال به حساب سپرده هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مرحله 
اول را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد ماده 5 
اصالحی . سرمایه شرکت مبلغ 299672100ریال منقسم به 428103 سهم 700ریالی با 

نام که تماما پرداخت شده میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )340938(

ش
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آگهی تغییرات ش�رکت آران گاز طوس ش�رکت س�هامی خاص به 
شماره ثبت 18839 و شناسه ملی 10380343876 

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای حسین محمدزاده طبسی به شماره ملی 0941890041 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل 2� آقای احمد مالحاجیان به ش��ماره ملی 4591138062 به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3� خانم منصوره حالل به شمارملی 0930604350 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس��المی با امضاء 

مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )340954(
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آگهی تغییرات ش�رکت هتل پردیس مشهد شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 8729 و شناسه ملی 10380244910 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1396/01/10 و نامه شماره 
972/128/10540 م��ورخ 1397/06/22 اداره کل می��راث فرهنگ��ی صنای��ع دس��تی 
وگردش��گری خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - صورت های مالی منتهی 
به تاری��خ 1395/09/30مورد تصویب قرار گرف��ت -2 روزنامه قدس جهت درج آگهی 
های ش��رکت ب��رای مدت یک س��ال انتخاب ش��د . 3- اقای هرمز قندهاری به ش��ماره 
ملی 0937509280به س��مت بازرس اصلی و آقای امیر حس��ین احمدی به ش��ماره ملی 
0943654921به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )340897(

آگهی تغییرات شرکت آرین فام خراسان 
ش�رکت س�هامی خاص ب�ه ش�ماره ثبت 

19816 و شناسه ملی 10380451039
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
 1397/09/20 م��ورخ  الع��اده  ف��وق  بط��ور 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای مرتضی بابک حقیر به شماره 
ملی 0937827290 و آقای هادی محمدزاده 
و  مل��ی 0639027547  ش��ماره  ب��ه  کالت��ی 
آق��ای محمد رحیمی خوئینی به ش��ماره ملی 
کثیراالنتش��ار  روزنام��ه   -2  1971420409
قدس جه��ت درج آگهی های ش��رکت تعیین 

شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )340898(
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(

شماره ثبت 8747 
 شناسه ملی 10100372558

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت و نمایندگان 
قانون��ی آن��ان دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت ش��هاب خودرو )سهامی 
ع��ام( ک��ه در س��اعت 10:00 صبح روز ش��نبه مورخ 
1397/10/29 واق��ع در ته��ران ش��هرک غرب بلوار 
خوردین بعد از چهار راه هرمزان پالک 5 موسس��ه 
س��ازمان اقتصادی رضوی تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند. 
دستور جلس��ه: اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش 
س��رمایه  ش��رکت با رعایت م��اده 141 الیحه اصالح 

قانون تجارت
هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(

/ع
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0

ب��رگ س��بز خ��ودروی وان��ت زامی��ادZ24NIB مدل 
1395 رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 244ی18 
ای��ران 42 ش��ماره موت��ور Z24708982Z و ش��ماره 
شاس��ی NAZPL140BG0441400 به مالکیت احمد 
اس��المیان برده مفق��ود گردیده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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گه
آ

جلس�ه مجم�ع عموم�ی ع�ادی بط�ور 
فوق العاده نوبت دوم 

پارکین��گ در روز دوش��نبه م��ورخ 1397/11/1 راس 
س��اعت 13/30 در محل مس��جد حض��رت ابراهیم )ع( 
مجتمع زیس��ت خاور تش��کیل می گردد، بدینوس��یله 
از کلیه مالکین محترم دعوت می ش��ود در این جلسه 
حضور بهم رسانند ضمنا در صورتیکه حضور مالکینی 
ک��ه به هر دلیل مقدور نمی باش��د می تواند رای خود 
را بموج��ب وکالتنامه مورد تایید هیئت مدیره به فرد 

دیگری واگذار نماید.
دستور جلسه :

1-گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد 
1396

2- بررس��ی و تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 
 1396/12/29

3- تصمیم گیری در خصوص تقس��یم سود و زیان 96 
و سود سنوات قبل 

4- انتخاب هیئت مدیره و بازرس 
5- تصمی��م گیری در خصوص انتقال اس��ناد مالکیت 

پارکینگ 
6- تعیین حق الزحمه هیات مدیره و بازرس

هیئت مدیره پارکینگ طبقاتی زیست خاور   

/ع
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برگ س��بز خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 
79 – 351 س 71 وشماره موتور22528021001 
وشماره شاس��ی 0080320146 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س��بز خ��ودرو  س��واری پیکان م��دل 1383 به 
ش��ماره انتظام��ی ای��ران 71-887 ج 48  و ش��ماره 
موت��ور 11283118916 و ش��ماره شاس��ی 8352124  
متعل��ق به خان��م جواهر صیدالی هفش��جانی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کارت هوش��مند ایس��وزو به شماره پالک 
هوش��مند  ش��ماره  و  ای��ران  552ع25 
2204024 مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . 
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برگ س��بز خودروی س��واری ریو ال اس 1500 مدل 
1387 رنگ نوک مدادی متالیک به ش��ماره انتظامی 
684م99 ایران 12 ش��ماره موتور 1043917 و شماره 
شاس��ی NAS61002281145593 ب��ه مالکیت زینب 
قدسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت توامان انرژی 

فردوس به  شماره ثبت 43759
بدین بوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی  
ع��ادی بط��ور ف��وق العاده ک��ه در س��اعت 10 
صبح م��ورخ 97/11/02 در محل دفتر مرکزی 
ش��رکت به نشانی: انتهای بلوار خیام، منطقه 
گردش��گری سپاد، بهارستان 3، چهارراه دوم 

، سمت چپ حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 

تصویب صورت های مالی سال 96 
انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

انتخاب بازرس 
با تشکر محمد چوپانکاره رئیس هیئت مدیره
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
کاشی سنگ امید ) در حال تصفیه ( به شماره ثبت 100 

امید  سنگ  کاشی  منحله  شرکت  سهامداران  کلیه  از 
دعوت میشود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
محل  در  صبح   8 ساعت   97/10/30 تاریخ  در  شرکت 
و   62 معلم  بین  نشانی مشهد،  به  دفتر هیئت تصفیه 

64 ، پالک 25 ، واحد 101 حضور بهم رسانند .
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت  تصفیه 

2- بررسی و تصویب کاهش یا افزایش اعضاء هیئت 
تصفیه.3- بررسی استعفاء اعضاء هیئت تصفیه و 

انتخاب اعضاء جایگزین           
هیئت تصفیه
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
وعادی بطور فوق العاده شرکت مهندسین 

مشاور نقش آوگون )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 22691 و شناسه ملی 10380381697

از کلیه س��هامداران ش��رکت دع��وت به عمل 
م��ی آورد در روز ش��نبه بتاری��خ 1397/10/29 
راس س��اعت 4بعدازظهر با در دس��ت داش��تن 
برگه س��هام به آدرس مش��هد . خیابان آبکوه . 
نب��ش تکتم جنوبی . طبقه دوم پالک 300 حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه :1.تغییر آدرس در یک واحد ثبتی

2. انتخاب هیئت مدیره جدید 
3. انتخاب بازرسین

در  ک��ه  م��واردی  م��ورد  در  اتخاذتصمی��م   .4
صالحیت شرکت باشد .

رییس هیئت مدیره
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ب��رگ س��بز و کارت تراکت��ور کش��اورزی 285 ت��ک 
دیفرانس��یل به ش��ماره موت��ور LFW82581A و به 
ب��ه  و   N3HKA1CE3TAM23190 شاس��ی  ش��ماره 
شماره سریال MO9620A1 بنام الیاس شریفی نژاد 
به ش��ماره ملی 3031788346 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت اول(
شرکت تعاونی  خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای 

کارکنان سازمان بازیافت شهرداری مشهد شماره 
ثبت:17499 تاریخ انتشار :  97/10/18

 جلس��ه مجم��ع عمومی فوق العاده  ش��رکت تعاونی 
خدم��ات فن��ی و مهندس��ی مش��اوره ای کارکن��ان 
س��ازمان بازیافت شهرداری مشهد  ساعت  10  روز 
یکشنبه  مورخ  97/10/30        درمحل دفتر شرکت 
تعاون��ی  واق��ع در  مش��هد-  خیابان قائ��م بزگراه 
ش��هید کالنتری مدیریت پسماند شهرداری مشهد  
برگزار می ش��ود.  از کلیه اعضای محترم تقاضا می 
ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعض��ای محترمی که ام��کان حضور آنها در جلس��ه 
مق��دور نمی باش��د م��ی توانند ح��ق رأی خ��ود را 
ب��ه موجب وکالتنام��ه کتبی به ف��رد دیگری محول 
نماین��د که در این صورت  تع��داد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیر عضو تنها 

یک رأی خواهد بود.
هم��راه  ب��ه  نمایندگ��ی  اعط��اء  متقاض��ی  اعض��ای 
وکی��ل م��ورد نظر خ��ود باید از س��اعت   9   ت��ا   11   
روز97/10/27 ب��ه مح��ل دفتر ش��رکت مراجعه تا 
پ��س از تأیید وکالتنام��ه های مزبور توس��ط مقام 
مج��از ، ورق��ه ورود به مجم��ع برای ف��رد نماینده 

صادر گردد.
 دستور جلسه:

-تغییر ماده 21 اساسنامه)دعوت مجامع(
هیئت مدیره  خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای 

کارکنان سازمان بازیافت شهرداری مشهد

/ع
97
15
44
0

برگ س��بز خودروی س��واری پژو پارس مدل 1389 
رنگ س��فید روغن��ی به ش��ماره انتظامی 269ص38 
ایران 26 ش��ماره موت��ور 12489176343 و ش��ماره 
مالکی��ت  ب��ه   NAAN01CA7BK479202 شاس��ی 
س��یدجواد تقی زاده مقدم خسرویه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگه��ی ابالغ/ اقای : اله یار خس��روی خلیران    
فرزند :بهرام نظر به اینکه پرونده شما به اتهام غیبت 
غیر موجه و متوالی در هیئت محترم بدوی رس��یدگی 
به تخلفات اداری کارمندان اموزش و پرورش استان 
سیستان و بلوچستان در دس��ت بررسی می باشد در 
اجرای ماده 37 قانون ائین دادرسی مدنی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ ابالغ این نامه به امور اداری مدیریت 
مراجعه و اوراق ابالغ اتهام و احضاریه را دریافت نمائید 
ضمنا این اگهی به منزله ابالغ قانونی و رسمی می باشد 
عبدالغفور حسینی-معاون مدیر کل و مدیر اموزش و 

پرورش شهرستان ایرانشهر /ع
97
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ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری س��مند ال ایک��س 
ش��ماره  ب��ه   س��فید-روغنی  رن��گ   1388 م��دل 
موت��ور 12488061496 باش��ماره انتظام��ی 12 ایران 
822و51شماره شاس��ی NAAC91CC29F199752 و  
ب��ه مالکیت محمدصادق امی��ری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ش
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