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اربعین

چای با طعم عشق به
سیدالشهدا

مزه این چای را در هیچ کجای عالم پیدا نمی کنی.
رنگارادتداردوطعمشیرینعشقبهسیدالشهداعلیه
السالم.چشمانبامحبتاینمیزبانانکهملتمسانهمیخواهند
با این چای خستگی از جسم و جان برگیری .متوقفت می
کند.انگار لبخند هر زائر خستگی را از آنان میگیرد که
روزهاست پای آتش محبت حسین علیه السالم ایستاده اند
و چای عشق دم می کنند.نوش جان زائر....

روز میز خبر

ش ها به نامه سرگشاده
واکن 
محمدیزدی
خطاب به آیت اهلل

صدای اصالحات /خبرنگار ،انتشار نامه
سرگشاده دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
خطاب به یک مرجع تقلید واکنشهای فراوانی
را در بین علمای حوزه و فعاالن سیاسی در
پیداشت.
در پی انتشار نامه سرگشاده آیت اهلل محمد یزدی
خطاببهآیتاهللشبیریزنجانیکهباادبیاتیتند
و دور از شان مرجعیت شیعه ایشان را از دیدار با
سیدمحمدخاتمیمنعکردهاند؛واکنشهابهاین
نامه ادامه دارد.
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محمد زارع فومنی  -مدیر مسئول

مجلس ،عصاره ملت
یا دولت؟!

محمد زارع فومنی  /مدیر مسئول
سرمقاله

مجلس  ،عصاره ملت
یا دولت؟!

در طی یکی دو روز اخیر در مجلس شورای اسالمی
مسائلی رخ داد که با عث تعجب اینجانب و ملت
شریفایرانگردید.
نمایندگانی که در بدو ورود خود سوگند یاد کرده اند
که حافظ منافع مردم و قانون اساسی کشور و دین مبین
اسالم باشند حال چه اتفاقی رخ داده است که یک شبه
ورقبرگشتهاست؟
از نمایندگانی که یک روز مخالفت خود را اعالن می
کنند و روز بعد در موافقت از وزیر استیضاح شده در
سمت قبلی دفاع می کنند چه انتظاری می رود؟
آیاایننمایندگانحافظمنافعملیماهستند؟
آیاآنهانمایندگانواقعیملتهستندیاشایدنمایندگان
واقعیدولتهستند؟!
تراژدی غمناکی دراین مجلس در حال رخ دادن است
 ،یک روز رئیس جمهور را در مجلس می خواهند و
می گویند که عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور
در مهار مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم درست و
صحیح نبوده است و نتیجه آن چند سوالی که هم از
رئیس جمهور شد مشخص نشد چرا برای قوه قضاییه
ارسال نگردید تا بررسی الزم صورت گیرد.
یک روز هم بعضی وزرا را استیضاح می کنند و آن
وزرای استیضاح شده می گویند نمایندگان از ما باج
خواستند  ،ماندادیم !
درطیچندروزاخیرباچندیننمایندهمجلسصحبت
کردم همه آنها مخالفت خود را با بعضی از وزرای
پیشنهادیدولتاعالنکردند.
قضیه آنجایی جالب شد که همان نمایندگانی که
مخالفتخودرااعالننمودندبهیکبارهپشتتیریبون
مجلسنهبرایمخالفت،بلکهبرایدفاعازعملکردآن
وزیر یا وزرا حاضر شدند.
چه شد که به یکباره ورق برگشت و به نفع آنها و با
باالترین رای کسب ارا نمودند؟
آیا دست هایی در کار است؟!
آیا شایعاتی که در این چند روزه مطرح بوده صحیح
بوده است یا خیر؟
حالشماقضاوت کنین که اینچنین مجلسی آیاعصاره
ملت است یا عصاره دولت ها؟!
الزم به ذکر است که برآن شدیم تا تیم حقیقت یابی را
در رسانه خود تشکیل دهیم تا ابعاد مختلف این مجلس
و به خصوص این رای گیری هارا بررسی نماییم و به
به زودی به نتایج آن را به سمع ملت شریف ایران می
رسانیم و این رسالت خود یعنی خبر رسانی صحیح و
روشنگریبهخوبیجامعهعملمیپوشانیم.منبعنوان
دبیرکلحزبمردمیاصالحاتومدیرمسئولروزنامه
صدای اصالحات برخود واجب می دانم که بتوانم
بعنوان کسی که سال ها در عرصه سیاسی و مطبوعاتی
کار کرده ام شفافیت کامل کاری خود را در دفاع از
حق مرد م وکشور عزیزمان ایران به مرحله ظهور برسانم
که اگر این چنین نشود من هم همان راهی را رفته ام که
بعضیازآننمایندگانمجلسرفتهاند...
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اسحاق جهانگیری در آیین نکوداشت روز ملی
بیمه سالمت که یکشنبه برگزار شد ،اظهار داشت :در
برخی از مواقع مانند اربعین ،یکدفعه تصمیمی گرفته
می شود که باعث بروز مشکالتی می شود که البته آن
هم با همت دوستان حل شد....
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در مورخه شنبه  28مهر ماه در شماره 652
روزنامه صدای اصالحات مطلبی با عنوان
آسایشگاه کهریزک ایاالت خود مختار شده است
منتشر نمود که این آسایشگاه جوابیه ای صادر
نموده است که در ادامه میخوانید....

نگاه

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس

ومسئوالنسازمانپدافندغیرعامل:

پدافند غیرعامل در
مقابل تهاجم دشمنان
علمی ،جدی و
همهجانبه باشد

تخلف دردوره
وزارت
شریعتمداری!

چی شد!؟

عجیب
اما واقعی

رئیس و مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل
کشور با رهبر انقالب دیدار کردند.

صدای اصالحات خبرنگار ،حضرت آیت
اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر دیروز
(یکشنبه) در این دیدار با اشاره به اهمیت روزافزون
پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدهای نو شونده
دشمنان ،تأکید کردند :در مقابل شیوههای پیچیده
تهاجم دشمنان ،پدافند غیرعامل نیز باید کام ً
ال هوشیار
و جدی باشد و به صورت علمی ،دقیق ،بهروز و
همهجانبه عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.
حضرت آیت اهلل خامنهای توجه مسئوالن در
همه بخشها به اهمیت پدافند غیرعامل را الزم دانستند
و افزودند :اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله
را درک نکنند و پدافند غیرعامل به طور شایسته
توسعه پیدا نکند ،کشور در معرض تهدیدهای بعضاً
غیرقابل جبران قرار خواهد گرفت ،بنابراین مسئوالن
بخشهای مختلف کشور چه بخشهای نظامی و چه
بخشهای غیرنظامی ،باید با پدافند غیرعامل همکاری
کامل و الزم انجام دهند.

جوابیه آسایشگاه کهریزک

آسایشگاهخیریه
کهریزک،بازوی
توانمنددولتاست
چندی پیش توسط مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک درباره دیر
کرد پرداخت یارانه توسط مسئولین بهزیستی  ،مطالبی عنوان گردیده
بود که پس از مشخص شدن میزان مبالغ واریزی در حسابهای این
مرکز  ،این اظهارات بالفاصله اصالح و اعالم گردید که یارانه 640
هزار تومانی مددجویان تا پایان شهریور ماه پرداخت گردیده است.
اما آن چیزی که با مقوله (( سیاه نمائی )) از این اظهارات  ،دستاویز
نویسنده (( روی میز خبر )) قرار گرفته  ،قطعاً نیاز به شفاف سازی دارد
 ،گرچه مردم نوعدوست و با وفای جامعه می دانند این مجموعه
خیریه از بدو تأسیس تاکنون با اتکاء به حمایتهای مردمی توانسته
است همچنان با ثبات و استوار در زندگی بخشی به  1750مددجوی
سالمند  ،معلول و بیمار مبتال به ام اس به حرکت خویش ادامه دهد.
نویسنده مقاله با ایراد کلی بر وضعیت نظافت بخشهای بستری ،عدم
توجه به خواسته های مددجویان و نیز خود مختار نامیدن مسئولین
کهریزک  ،این مجموعه خیریه را متهم به عدم شفافیت در اداره
کهریزک می کند  ،حال آنکه اگر ایشان از اطالعات حداقلی درباره
وضعیت جسمی مددجویان و نیز صورتهای مالی این مجموعه داشتند
 ،قطعاً اجازه طرح چنین دیده گاه شتاب زده ای را به خود نمی دانند .
،
عمومی
افکار
تنویر
جهت
بدینوسیله
لذا
گردد:
می
ارائه
اجمال
به
توضیحات
برخی
-1بیش از  60%مددجویان کهریزک  ،فاقد کنترل اسفنکترین
بوده  ،با ملزومات بهداشتی مانند کیسه ادرار و پوشینه از آنان
نگهداری می شود  .بنابر این نباید توقع داشت که بخشهای
محل زندگی این عزیزان بدون کوچکترین عارضه ای باشد.
-2کلیه دریافت و پرداخت های جاری اعم از هدایای مردمی ،
کمک موسسات دولتی و نیز یارانه سازمان بهزیستی در دفاتر مالی
این سازمان ثبت و تحت نظارت کامل سازمان بهزیستی کشور
است (.برابر ابالغیه مورخ  8/9/65وزارت امور اقتصادی و دارائی )
-3تقریباً تمامی اقالم مورد نیاز مددجویان بویژه میوه  ،توسط مساعدت
های مردمی تهیه و تأمین می گردد که البته در چند ماه گذشته بدلیل
گرانی فراوان بویژه خرید و توزیع میوه با چالش هایی مواجه بوده
ایم که انتظار می رود مردم نوعدوست شهرمان با آگاهی از این امر
،بیش از گذشته یاریگر این مجموعه خیریه باشند( .استناد نویسنده
به گفته های یک بیمارکه مدتی است سهمی از میوه به وی تعلق
نگرفته  ،بدور از رعایت انصاف و اخالق روزنامه نگاری است )
نیست
اشکال
بدون
،
کهریزک
آسایشگاه
دریائی از فعالیت ها و برنامه های جاری در زندگی معلولین و سالمندان
ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک در جریان است .سفرهای سیاحتی و
زیارتی مددجویان در طول سال  ،فوق برنامه های آموزشی در مدرسه معلولین
کهریزک  ،برنامه های هنری ویژه معلولین و سالمندان  ،فعالیت  37کارگاه
کار درمانی در واحد توانبخشی برای  490سالمند و معلول  ،اقدامات درمانی
گسترده در حوزه درمان و ......جملگی گواه خدماتی است که در زندگی
بخشی به جمعیت هدف با پیگیری های مستمر و دقیق در حال اجراست.
گرچه با این همه  ،ادعایی وجود ندارد که همه امور بدون اشکال
در جریان باشد اما اگر به دیده انصاف به این همه خدمات بنگریم و
مقایسه نمائیم وضعیت کهریزک را با سایر مراکز مشابه توانبخشی و
نگهداری در سراسر کشور  ،قطع به یقین وضعیت زندگی عزیزان تحت
پوشش کهریزک باسایر افراد نیازمند جامعه  ،تفاوتی آشکار دارد.
با این وجود  ،انصاف به ما می گوید که کهریزک  ،بازوی توانمند
دولت است که با حمایتهای مردمی  ،پناهگاه امنی برای  1750فرد نیازمند
جامعه ایجاد نموده  ،مسئولیت اجتماعی مردم نوعدوست را در زندگی
بخشی به مددجویان  ،جایگزین وظایف مسئولین کشوری نموده است.

گزارش مجلس ازوقوع تخلف درثبت سفارش
خودرو دردوره وزارت شریعتمداری

صدای اصالحات  /خبرنگار  -گزارش کمیسیون صنایع

مردم!بشناسید
نمایندگان خود را!
2

و معادن مجلس از تخلف ثبت سفارش خودرو حکایت از
وقوع این تخلف در دوران مدیریتی شریعتمداری در وزارت
صنعت دارد.
محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت ،معدن و تجارت
و وزیر فعلی تعاون ،کار رفاه اجتماعی موضوع تخلفات در
ثبت سفارش واردات خودرو از مهمترین ایرادات نمایندگان
بود.موافقان رای اعتماد به شریعتمداری تالش زیادی کردند
تا این تخلف را توجیه کرده و در عجیب ترین اقدام تالش
کردند این تخلف را به گردن نعمت زاده وزیر پیشین صنعت،
معدن و تجارت بیاندازند.عبدالحمید خدری عضو فراکسیون
امید که در دفاع از رای اعتماد به شریعتمداری سخنرانی می
کرد مدعی شد تخلف در ثبت سفارش خودرو با درایت
شریعتمداری فاش شده است.
8

فضای مجازی

واکنشکاربرانبهانتشارتقدیرنامه ۱۶۷نمایندهمجلساززحماتوتالشهایعباسآخوندی
صدای اصالحات  /خبرنگار  :عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی در تاریخ  28مهرماه با انتشار نامه استعفای خود که آن را در دهم شهریورماه برای رئیس جمهور نوشته بود ،به طور رسمی از وزارت
راه و شهرسازی استعفا داد .در پی انتشار این نامه ،حسن روحانی نیز این استعفا را پذیرفت .روز گذشته نیز محمد اسالمی توانست از مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی رای اعتماد بگیرد.
اما آنچه سبب شد تا کاربران دوباره به شنیدن نام آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی واکنش نشان دهند ،انتشار تقدیرنامه و تشکر  167نماینده مجلس شورای اسالمی از زحمات و تالشهای عباس آخوندی
در دوره پنج ساله وزارت راه وشهرسازی بود .سوال کاربران از نمایندگان این است در حالی که خود رئیسجمهور در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی صالحیت  4وزیر پیشنهادی دولت اعالم کرده بود :به
عنوان رئیسجمهور خدمت شما عرض میکنم و در برابر مردم میگویم در زمینه مسکن دولت بدهکار مردم است ،به چه دلیلی از عباس آخوندی تشکر کرده اند.باشگاه خبرنگاران جوان
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مجلسی که وزیر استیضاحی را پستی
جدید میدهد ،آنهم با رایی مقتدرانه ،به
کدام درد مردم فکر میکند؟
آیا باید در برابر نمایندهای که با مصاحبه
علیه وزرای پیشنهادی ،کارش را پیش
میبرد و بعد ،به سود آنان نطق میکند،
سکوت کرد؟
لکه سیاه دیگری در کارنامه فراکسیون
امید
آقایان مدعی شفاف سازی! منتظر انتشار
لیست موافقان وزرای پیشنهادی هستیم

انتشار نامه سرگشاده دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
خطاب به یک مرجع تقلید واکنشهای فراوانی را در بین
علمای حوزه و فعاالن سیاسی در پیداشت.

صدای اصالحات /خبرنگار در پی انتشار نامه سرگشاده
آیت اهلل محمد یزدی خطاب به آیت اهلل شبیری زنجانی که با
ادبیاتی تند و دور از شان مرجعیت شیعه ایشان را از دیدار با سید
محمد خاتمی منع کرده اند؛ واکنش ها به این نامه ادامه دارد.
در همین راستا آیت اهلل بیات زنجانی در تماس تلفنی
با آیت اهلل شبیری زنجانی ضمن آنکه ایشان را مایه مباهات
مباهات امت اسالم برشمردند؛ فضای ایجاد شده پس از نامهاخیر
را لطفالهی برای آشنائی بیشتر مردم بالخصوص جوانان با این
شخصیتکمنظیرعلمیدانستند.

آیت اهلل محسن غرویان در واکنش به این نامه و در
گفتوگو با ایلنا گفت :امام خمینی(ره) هم در طول مبارزات و در
طول سالیان متمادی تدریسها ،همیشه به شاگردانشان میگفتند
حرمت علما ،فقها و مجتهدین را حفظ کنید؛ مبادا کلماتی بگویید
که تعرضی به مرجعیت تلقی شود؛ آیت اهلل یزدی هم از شاگردان
نزدیک امام بودند .به هرحال توقع این بود ،آیت اهلل یزدی تعابیر
نرمتر و آرامتری به کار میبرد و یا حتی صالح نبود این نامه به
نحو سرگشاده منتشر شود و باید خصوصی به محضر مرجع آیت
اهلل زنجانی ارسال میشد.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
در حساب توئیتری خود نوشت :مرجعیت پشتوانه حفظ هویت
شیعی است .مواظب باشیم مراجع پاک زیست را با تابلوی دغدغه
مقدس حفظ نظام  ،موهون نکنیم و میراث تاریخی تشیع را به
تاراجنسپریم.
همچنین حجت االسالم والمسلمین مسیح بروجردی در
نامهای خطاب به آیت اهلل شبیری زنجانی نوشت :هرگز گمان
نمیکردم تأکیدات حضرتعالی در لزوم حراست از اخالق
اسالمی در حوزههای علمیه و تذکرات شما درباره افول اخالق
در میان روحانیت ،به همین سرعت چنین شاهدی از غیب پیدا
کند .رعایت ادب اقتضاء میکند کمتر به نامه سرگشاده خطاب
به معظم له بپردازم ،اما ناگزیرم توجه دهم که بی توجهی به
روابط پر برکت دوستانه بلکه گاهی عالقه عمیق پدر و فرزندی
میان استاد و شاگرد در حوزههای علمیه ،باعث تحلیلهای اشتباه
و موضعگیری ناموزون و ایجاد دردسر برای روحانیت و حوزه
شده است.
الیاس حضرتی ،نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی
و قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز در توییتی نوشت :ما
شیعیان مفتخریم که مراجع بزرگوارمان جز از خدای متعال از هیچ
قدرتی اجازه نگرفتهاندومقید به قیود هیچ نهاد سیاسی یا اقتصادی
نبودهاند.بیجهت نبوده که همواره مظلومان به بیوت مراجع پناه
بردهاند.ما مکلفان اما اجازه نخواهیم دادکه به بهانههای واهی به
ساحت مراجع اهانت شود.فاین تذهب

مردم! بشناسید
نمایندگان خود را!

علی شکوریراد دبیر کل حزب اتحاد ملت هم خطاب به
محمد یزدی نوشت :شما بخوبی مقام علمی ،اخالقی و مرجعیت
حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی را میدانید .این نوع
حرمت شکنی حریمی را باقی نمیگذارد و از کسی در مقام
شما بعید است .آنکه در دفاع از او چنین کردهاید از این کار شما
ناخشنود است .خداوند توفیق جبران به شما عنایت فرماید.
حمیدرضا جالییپور هم آیتاهلل شبیری زنجانی را آبروی
روحانیت مستقل شیعه خوانده و نوشته است :آیتاهلل شبیری یک
مرجع تقلید ریشهدار و صاحب سلوک اخالقی در حوزه علمیه
قم است .مرجعیت او ساخته و پرداخته صدا وسیما نیست .او
هیچوقت به اسالماقتدارگرا اعتقادی نداشته و مبلغ آن نبوده است.
زندگی خودش و همه فرزندانش کوچکترین تغییری با قبل از
انقالب نداشته است.
مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصالحطلب هم در توییتی
نوشت :انتقاد از مراجع حق هر شهروند است اما آقای محمد
یزدی نه به لحاظ سابقه و عملکرد و نه از نظر پایگاه مردمی در
جایگاهی نیست که برای عالمی وارسته و معتبر تعیین تکلیف کند.
او باید بداند گذشت دورهای که با تهدید و ارعاب استقالل عمل
مرجعیت شیعه را نقض میکردند.
آذر منصوری ،قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت
نیز در حساب توییتر خود در واکنش به این نامه سرگشاده
نوشت :وقتی کار به جایی می رسد که به آیت اهلل شبیری
زنجانی برای یک دیدار نامه تهدیدآمیز نوشته میشود،
نشان میدهد ،مدافعان گفتوگو و آشتی ملی با چه حجمی از
مقاومت مخالفان مواجهند و چه راه دشواری پیش رو دارند .کاش

این مخالفان میدانستند که «برشاخ نشسته بن میبرند».
همچنین در پی انتشار نامه دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم به آیت اهلل شبیری زنجانی ،حجتاالسالم عندلیب همدانی از
عضویت در این تشکل حوزوی استعفا داد .وی در متن استعفای
خود نوشت :نامه حضرتعالی به محضر مبارک مرجع بزرگوار
شیعه حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی دامت برکاته
هرگونه تردیدی را که تاکنون در باره ادامه عضویت در آن جامعه
محترم داشتم مرتفع کرد چه اینکه به این نتیجه قطعی رسیدم که
تفسیر من از استقالل حوزه و جایگاه رفیع مرجعیت با دیدگاه
جنابعالی و همفکران شما در جامعه محترم مدرسین هیچگونه
هماهنگی ندارد و عمال امکان همکاری وجود ندارد و لذا از ادامه
عضویت در آن جامعه معذورم.
در همین رابطه غالمعلی رجایی مشاور آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی هم در کانال تلگرامی خود نوشت :خداکند نامه آقای
محمد یزدی به مرجع عالیقدر ،آیت اهلل شبیری زنجانی درست
نباشد .در آخرین سفر مشهد که درخدمت مرحوم هاشمی بودم
و در مالقاتشان حضور داشتم ،از آیت اهلل هاشمی شنیدم آقای
زنجانی در مقطعی ،استاد ایشان بوده است.
عباس عبدی فعال سیاسی اصالحطلب نیز در کانال
خود ضمن اشاره به این موضوع که با یک فهم عرفی هر
کسی متوجه میشد که این نامه اثرات منفی و مخربی برای
حوزه و نظام دارد نوشت :پاسخ در فضای بشدت بسته
حاکم بر این گروه است که در پرتو حمایت سیاسی و قدرت
تنفس میکند و لذا قادر به پیش بینی تبعات اقدام خود نیست.

طی روزهای گذشته مجلس به هر چهار وزیر پیشنهادی
از جمله محمد شریعتمداری که همین چند روز پیش به
عنوان وزیر صنعت در آستانه استیضاح قرار داشت رای
اعتماد داد.
صدای اصالحات خبرنگار ،شریعتمداری در حالی تنها 63
رای مخالف برای وزارت کار داشت که تا چند روز پیش  50نفر
استیضاح او در مقام وزیر صنعت را امضا کرده بودند.
شریعتمداری در حالی که قرار بود در جلسه کمیسیون صنایع برای
بررسی استیضاحش شرکت کند ،از این کار سر باز زد و مطابق
پیش بینی از وزارت صنعت کنار رفت تا این بار برای وزارت کار
مهیا شود؛ وزارتخانهای که نوع فعالیت آن با سوابق شریعتمداری
همخوانی ندارد .اما در میان تعجب ،برای این وزارتخانه
غیرتخصصی خود ،رای اعتماد گرفت .در این بین ،غالمعلی
جعفرزاده ایمن آبادی ،نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس
در حالی به عنوان موافق محمد شریعتمداری ،در مجلس سخنرانی
کردکه پیشتر از معرفی او انتقاد کرده و گفته بود مردم می گویند
مگر قحط الرجال است که یک وزیر را از یک وزارتخانه به
وزارتخانه دیگر ببریم.
فراکسیون امید مجلس که عملکرد آن بارها و بارها
مورد نقد قرار گرفته است نیز قبل از جلسه رای اعتماد
در جلسه ای از شریعتمداری اعالم حمایت کرده بود.
حال سوال اینجاست که این فراکسیون بر اساس کدام معیارها
ناگهان به این نتیجه رسده که وزیر ناموفق صنعت در وزارت کاری
که هیچ تخصصی در آن نداشته ،موفق خواهد شد؟
ماجرا فقط به وزیر کار ختم نمی شود .رضا رحمانی که رای
اعتماد مجلس به عنوان وزیر صنعت را اخذ کرده ،یک چهره
اصولگراست که تجربه سه بار حضور در مجلس در دورههای
هفتم ،هشتم و نهم به نمایندگی از اصولگرایان را دارد.
نکته دیگر اینکه در دوران وزارت نعمت زاده و شریعتمداری ،قائم

مقام وزیر صنعت بود؛ بر این اساس طبیعی است که اگر از سوی
نمایندگان نارضایتی از عملکرد این وزارتخانه وجود دارد  -که
دارد  -خود او نیز در معرض انتقادهاست .طرفه آنکه وی در هر
دو دوره وزارتی در دولت های یازدهم و دوازدهم این سمت را بر
عهده داشته .در این شرایط ،با چه معیاری می توان چنین فردی را
شایسته وزارت صنعت دانست؟
او در دوره وزارت محمدرضا نعمتزاده در وزارتخانه صنعت و
معدن قائم مقام او بود و پس از آن در دوره محمد شریعتمداری
هم این سمت را حفظ کرد.
فراکسیونی که برای تشکیل آن در مجلس بارها و بارها از مردم
کمک گرفته شد ،در جهت افزایش امید مردم در مجلس تا
کنون چه کرده است؟ آیا اینکه وزیر در آستانه استیضاح ناگهان
برای یک وزارتخانه دیگر رای اعتماد می گیرد؛ آن هم در یک
وزارتخانه غیرتخصصی ،خود جای سوال و بررسی ندارد؟
آیا رای اعتماد به یک وزیر پیشنهادی به هر قیمت ممکن با این
توجیه که باید با با دولت به هر قیمتی همراهی کنیم ،قابل قبول است؟
شریعتمداری یکی از وزرایی است که عملکرد او در حوزه صنعت
بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته بود .ماجرای ثبت
سفارش خودروهای وارداتی که یک فساد کم سابقه را به وجود
آورد و قوه قضاییه نیز برای بررسی اتهامات وارد عمل شد،بارها و
بارها وزیر را تا مرز استیضاح و برکناری پیش برد.
به جز آن ،شریعتمداری در جریان اعالم اسامی دریافت کنندگان
ارزهای دولتی با چند بار مقاومت درباره خواست مردم و حتی
دستور رییس جمهور ،صدای بسیاری از نمایندگان را درآورد.
این موارد باعث شد تا شریعتمداری در لیست سیاه مجلس قرار
بگیرد و تحت فشار افکار عمومی استیضاح او را نیز پیگیری
کند .آن گونه که از جو مجلس بر می آید در صورت با طرح
استیضاح شریعتمداری ،برکناری او قطعی به نظر می رسد؛ در چنین
شرایطی ،او ناگهان با رای همین مجلس وزیر کار شد .آیا این،
همراهی با دولت است یا تخریب امید مردم؟
بد نیست نمایندگانی که شفافیت یکی از شعارهای اصلی آنها
بوده و هست ،دقیقا مشخص کنند که کدام یک از آنها به وزیر
پیشنهادی کار رای مثبت داده و کدام یک رای منفی تا دست
کم از این رهگذر ،مردم نمایندگان منتخب خود را بهتر بشناسند.

سئوال علی مطهری از آیت اهلل یزدی

پارسایی

استانی شدن انتخابات مجلس مسائل قومی و قبیلهای را
به حاشیه میکشاند

مگرمردمباید
با اجازه شما
به مالقات این
و آن بروند؟!

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی استانی شدن انتخابات
مجلس را موجب تقویت تحزب در کشور و فعال شدن احزاب دانست.

صدای اصالحات -بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
یکی از مزایای استانی شدن انتخابات مجلس این است که میتواند
تحزب را در کشور تقویت و احزاب را فعال کند .در حال حاضر
بیشتر نمایندگان در شهرهای کوچک که یک نماینده دارند در زمان
انتخابات بر اساس گرایشهای طایفهای ،قومی و فامیلی انتخاب میشوند
و مسائل کالن در انتخاب نمایندگان این مناطق کمتر نقش دارد.
وی افزود :متاسفانه گاهی نمایندگان در جریان انتخابات مجلس
وعدههایی برای عمران ،آبادانی ،جاده ،راه ،آب ،برق و گاز یک منطقه
میدهند که جزو کارهای قوه مجریه است و در حیطه وظایف نمایندگی
تعریف نمیشود .در بین این شعارها کمتر مواردی را می بینید که به
قانونگذاری و نظارت که وظایف اصلی نمایندگی است پرداخته باشد.
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد :استانی شدن انتخابات مجلس
باعث میشود این مسائل از بین برود و مردم به تیم منسجم و با برنامه رای
دهند و در مقابل برنامههای خود پاسخگو باشند .در این شرایط مسائل قومی
و قبیلهای در حاشیه قرار میگیرد و جامعه هم منطقی فکر و انتخاب میکند.
پارسایی اضافه کرد :در حال حاضر طبق قانون فعلی نماینده باید  ۲۵درصد آرا

را از یک شهرستان کسب کند اما در زمان استانی شدن انتخابات ،نماینده باید
 ۲۰درصد شهرستان و اکثریت آرای استان را به دست بیاورد ،در واقع به رای
حداقلی در شهرستان نیاز دارد بنابراین ارتباطش با شهرستان قطع نخواهد شد.
وی افزود :اگر کسی در استان بیشترین رای را بیاورد ولی در شهرستان
زیر  ۱۰درصد رای داشته باشد قابل قبول نیست و همین باعث میشود
ارتباط نمایندگان با شهرستان همچنان وجود داشته باشد و قطع نشود.

محسن هاشمی

با اشاره به پیگیری مشکالت دانشجویان
دانشگاه آزاد

ذوالقدر :دانشجویانی که رتبه و تراز
خوبی دارند مجدداً در رشته خود
پذیرفتهمیشوند

شهردارجدیدتا
دوهفتهآینده
انتخابمیشود
رییس شورای شهر تهران از انتخاب شهردار جدید تا
دو هفته آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که کارها
به گونهای پیش رود که نیازی به انتخاب سرپرست
نداشته باشیم.
صدای اصالحات محسن هاشمی صبح امروز
در سخنان خود در ابتدای جلسه شورای شهر تهران
با اشاره به حضور کارگران شهرداری برای نظافت
شهر کربال در مراسم اربعین گفت :از آقای حقشناس
و آقای افشانی شهردار تهران تشکر میکنم که با
حضور در کربال از نزدیک روند خدماترسانی به
زائران اربعین را مدیریت کردندوی با بیان اینکه از
امروز فرآیند انتخاب شهردار جدید آغاز شده است

و امیدواریم ظرف مدت  10روز تا دو هفته شهردار
جدید را انتخاب کنیم ،اظهار کرد :امیدوارم کارها
به گونهای پیش رود که نیازی به انتخاب سرپرست
نداشته باشیم.رییس شورای شهر تهران با اشاره به
گمانهزنیهای برخی رسانهها ،ادامه داد :از رسانهها
میخواهم که از انتشار اخبار ناموثق خوددداری کرده
و با انتشار اخبار و نقدهای سازنده ما را برای طی کردن
این مسیر کمک کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به پیگیری مشکل دانشجویان پذیرفته شده
دانشگاه آزاد گفت که دانشجویانی که رتبه و تراز
خوبی دارند مجددا ً در رشته خود پذیرفته خواهند
شد.
سیده فاطمه ذوالقدر اظهار کرد :در پی تماسها با
مسئولین دانشگاه آزاد آنها توضیح دادند که مشکلی
در سایت به وجود آمده بود که  ۱۸هزار دانشجو ثبت
نام کردند در حالی که خیلی از آنها معدل و تراز
پایین داشتند و پذیرش آنها تنها به خاطر اخالل در
سایت بوده است.
وی افزود :در حال حاضر باید شرایط به گونه ای
باشد که بتوانند تشخیص دهند تراز واقعی افراد و رتبه
های آنها در چه سطحی است و بر اساس آن انتخاب
رشته مجدد صورت گیرد تا حق کسی ضایع نشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :کسانی
که تراز باال و رتبه خوبی دارند نگران نباشند
چرا که مجددا ً در رشتهای که حق خودشان است
پذیرفته خواهند شد و جای نگرانی در مورد آنها
وجود ندارد و این کار تنها به خاطر کسانی است که
رتبه و تراز پایینی دارند و تنها به خاطر مشکل سایت
به اشتباه پذیرفته شدند.

خبرنگار صدای اصالحات ،در نامه علی مطهری
خطاب به آیتاهلل محمد یزدی آمده است:
جناب آقای محمد یزدی دامت برکاته
با اهداء سالم ،در خصوص نامه جنابعالی به
آیتاهلل شبیری زنجانی ،مرجع تقلید ،چند نکته
قابل ذکر است:
 .1در این نامه جناب آقای سید محمد خاتمی
و همفکران ایشان را «افراد مسئلهدار که برای
نظام جمهوری اسالمی و مقام رهبری احترامی
قائل نیستند» معرفی کردهاید و مالقات با آنها را
امری قبیح و موجب «ناراحتی و تعجب مقلدین و
حوزویان» دانستهاید.همه اینها نیاز به اثبات دارد.
«مسئلهدار» کسانی هستند که در سال  88تحت
این عنوان که مقام رهبری از یک کاندیدای
خاص حمایت میکند انتخابات را از حالت طبیعی
خارج کردند و حق اعتراض معترضان را نیز به
رسمیت نشناختند و آنها را برانداز نامیدند و شد
آنچه که نباید میشد .در واقع چنین افرادی برای
نظام جمهوری اسالمی و مقام رهبری احترامی
قائل نشدند.فرضاً بپذیریم جناب آقای خاتمی و
همفکرانشان افرادی مسئلهدار هستند که برای نظام
جمهوری اسالمی و مقام رهبری احترامی قائل
نیستند ،قباحت مالقات یک مرجع تقلید با آنها را
از کجا درآوردهاید؟ اگر مسئلهدار هستند آیا نباید
مسئله آنها حل شود؟ مراجع تقلید به مثابه چتری بر
سر همه مردم و گروهها هستند نه عناصری حزبی
و جناحی.ثالثاً ناراحتی و تعجب اکثر مقلدین
و حوزویان از این مالقات را از کجا به دست

آوردید؟ .2خطاب به آیتاهلل شبیری گفتهاید
«مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسالمی
حاکم ،رهبری و شأن مرجعیت است».به عرض
میرساند مقام و احترام یک مرجع تقلید صرفاً
در سایه احترام به نظام اسالمی حاکم نیست ،بلکه
بیشتر بستگی دارد به رفتار او در مقابل آن نظام
که کارهای درست آن را تأیید کند و از کارهای
نادرست آن انتقاد و از حقوق مردم دفاع کند.
اساساً احترام هرکس تابعی از احترام و پایبندی او
به حق و عدالت است .این تفکر شما ناشی از این
فکر غلط است که نظام را معصوم میدانید.عالوه
بر این ،مسئله طرفینی است ،یعنی همان طور که
مقام و احترام یک مرجع تقلید در سایه احترام او به
نظام اسالمی حاکم است ،احترام نظام اسالمی نیز
در سایه احترام آن به مرجعیت است.مسئله استقالل
روحانیت و حوزه علمیه و مراجع تقلید از دولتها
و حکومتها ،مسئلهای است که سابقه طوالنی در
تاریخ تشیع دارد و به شدت مورد تأکید امام
خمینی(ره) و شهید آیتاهلل مطهری حتی برای
دوره جمهوری اسالمی بوده است .از نظر شهید
مطهری روحانیت شیعه از نظر روحی متکی به خدا
و از نظر اجتماعی متکی به مردم است و همیشه از
دولتها جدا و در کنار مردم بوده است .این ویژگی
حتی در جمهوری اسالمی نیز باید رعایت شود
و روحانیت نباید دولتی و حکومتی شود .اصل
والیت فقیه در نگاه امام (ره) و شهید مطهری و
مقام رهبری به این معنی نیست که سایر مراجع
نادیده گرفته و احیاناً سرکوب شوند.به یاد دارم

چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی در مجلسی
در قم فردی فریاد زد «برای سالمتی یگانه مرجع
عالم تشیع حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی
صلوات» .پدرم ناراحت شد و آن فرد را صدا زد
و به او گفت «این چه جملهای بود که گفتی؟! ما
غیر از امام مراجع دیگری هم داریم ».همین طور
میدانید که ایشان در کتاب نهضتهای اسالمی
از مراجع ثالث آن روز و نقش آنها در پیشبرد
نهضت در کنار امام خمینی به نیکی یاد میکنند؛
همه برای این که نهاد روحانیت اصالت دارد و باید
حفظ شود نه فقط ولیفقیه .3.در پایان نامه خطاب
به آیتاهلل شبیری فرمودهاید «الزم است شؤون
مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمایید
این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد».اوالً خود شما
با این جمله تهدیدآمیز شأن مرجعیت را رعایت
کردهاید یا نه؟ ثانیاً چه کسی گفته مالقات یک
مرجع تقلید با افراد سابقهدار در انقالب که احیاناً
انتقاداتی نیز دارند خالف شؤون مرجعیت است.
آیا شؤون مرجعیت را جنابعالی بهتر از خود
مراجع تشخیص میدهید؟ مگر مردم باید با اجازه
شما به مالقات این و آن بروند؟!ثالثاً این جمله
را که به این مرجع عالیقدر دستور میدهید «این
گونه مسائل دیگر تکرار نگردد» از چه موضعی
میفرمایید .این جمله را فقط امام زمان علیهالسالم
میتواند به یک مرجع تقلید بگوید .در مجموع،
نامه شما موجب وهن روحانیت و حوزه علمیه شد.
امیدوارم به نحوی جبران بفرمایید.با تقدیم احترام
علی مطهری

گفتگوی با کادر ایرانی نمایشگاه کتاب فرانکفورت

«تحول زیرساختها» و «شفافیت مالی»

س فرانکفورت برای ایران
در 

صدای اصالحات یکی از مسئوالن
بخشهای خدماتی نمایشگاه فرانکفورت
تعمیر مرتب زیرساختها را از جمله
درسهایی میداند که ایران و دیگر
کشورها باید از آلمانیهای برگزارکننده
این نمایشگاه جهانی بگیرند.
گروه فرهنگ  /مهر /صادق وفایی:
محمدحسین مجدزاده یکی از بازیگران تئاتر و
رادیو است که چند سالی است بین ایران و آلمان
رفت و آمد دارد .او مقیم آلمان است اما هر سال
چند بار برای ایفای نقشهای مختلف در نمایشهای
رادیویی به ایران میآید و با کارگردانان مختلف
همکاری دارد .این بازیگر و کارگردان تئاتر که به
محمد مجد معروف است ،یکی از مسئوالن بخش
جامهداری و خدمات نمایشگاه بینالمللی کتاب
فرانکفورت است که امسال در فرصتی که دست
داد ،توانستیم گپ و گفت کوتاهی با او ،در یکی
از زوایای نسبتا خلوت نمایشگاه فرانکفورت داشته
باشیم و از تجربه حضور چندسالهاش به عنوان یک
مسئول در امر خدماترسانی این رویداد بپرسیم.
سخنان مجد ،بیتعارف و غیررسمی و در
فضایی دوستانه مطرح و باعث شد در این گفتگو
راهکارهایی هم درباره زیرساختهای نمایشگاهی
و البته نفس مساله زیرساخت مطرح شود که
میتوان مقایسهای تطبیقی در زمینه مدل توسعه
آلمان و ایران را با توجه به این صحبتها در نظر
گرفت .نکته مهم این است که به دلیل کاربری و
مسائل زیرساختی ،مقایسه نمایشگاه کتاب تهران
با نمایشگاه فرانکفورت قیاس اشتباهی است ،اما به
هر حال ،این رویداد بینالمللی ،نکات و درسهایی
برای نمایشگاه کتاب تهران دارد که میتواند به
توسعه و شکوفایی بیشتر آن بیانجامد .در ادامه
مشروح این گفتگو را که میتواند برای خیلی
از عالقهمندان و کنجکاوانی که هنوز نمایشگاه
فرانکفورت را ندیدهاند جذاب باشد ،میخوانیم؛
* آقای مجد یک نیروی خدماتی در
نمایشگاه کتاب فرانکفورت چقدر حقوق
میگیرد؟ آیا با نیروها قرارداد میبندند؟
ابتدای امر باید بگویم که یک شرکت به
نام ا َ ْک ِسنته وجود دارد که تامین نیروی انسانی
خدمات در بخشهای مختلف این نمایشگاه را به
عهده دارد .تمام افرادی که در بخشهای مختلف
این نمایشگاه کار میکنند ،زیرمجموعه اکسنته
هستند .این شرکت در هر بخش مختلف ،تعداد
خیلی محدودی کارمند یا کارگر استخدام رسمی
دارد .باقی اعضا یا نیروها ،به صورت قراردادی،
یا برنامهایساعتی و یا پروژهای با آن همکاری
میکنند.
* دلیل چنین ساختاری چیست؟
چون  ۳ماه از سال ،زمان مرگ یا راکدبودن
نمایشگاه است .یعنی در این  ۳ماه ،هیچ نمایشگاهی
در مجموعه نمایشگاهی شهر فرانکفورت برگزار
نمیشود.
* و این  ۳ماه کدام ماهها هستند؟
ژوئن ،ژوالی و آگوست .و همیشه هر دو سال
یکبار پس از ماه آگوست ،کار با نمایشگاه ماشین
و اتومبیل شروع میشود؛ یکبار هم با نمایشگاه
اتومکانیکا .این ترتیب ،یکسال در میان است.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت امسال دوره

سالن ۵؛ سالنی که ایران در آن حضور
دارد ،جمع شده و غرفه ایران به سالن
دیگری منتقل میشود!
زیرساختهای آلمان ،هر روز در حال تازه و
نو شدن است .بنابراین این حرف شما را اینگونه
تفسیر میکنم که سالن یا ها ِل  ۵قرار است عوض
و نو بشود .من در طول سال در نمایشگاه در رفت
و آمد هستم و مدام میبینم که یک آسفالت از
خیابانهای نمایشگاه یا هر بخش دیگری در حال
تعمیر است .همین چند وقت پیش ،دو ماه تما ِم
تابستان ،کل حیاط نمایشگاه بسته شده و اطرافش
را فنس کشیده بودند.
* برای چه کاری؟
داشتند آسفالتهای حیاط را تعمیر میکردند.

هفتادمش را پشت سر گذاشت؛ یعنی به اندازه
هفتاد سالی که آلمان پس از جنگ جهانی دوم
پشت سر گذاشته و هیچ جنگی نداشته است .خیلی
جالب است که بدانید ،پس از یک سال از تمام
شدن جنگ جهانی دوم _ یعنی جنگی که باعث
با خاک یکسان شدن آلمان شد _ این نمایشگاه
فعالیت خود در عرصه کتاب شروع کرده است.
یعنی سرعت رشد این مملکت پس از جنگ
جهانی دوم برایم خیلی جالب است که حتی به
ساخت کشور اکتفا نکرده و به سرعت نمایشگاه
کتابشان را راهاندازی کردهاند؛ آنهم در سطح
جهانی و بینالمللی.
* بخش خدماتی نمایشگاه کتاب
فرانکفورت به چه صورت است؟
بخشهای مختلف دارد .بخش پذیرایی شامل
رستوران و پذیرایی؛ بخش امانتداری شامل البسه
و لوازم افراد؛ بخش اطالعات؛ بخش حمل و نقل و
بخش امنیتی و مواظبتی.
* خدمات بخش حمل و نقل نمایشگاه
از چه طریقی انجام میشود؟
مثال اگر غرفههایی از هلند ،نروژ و یا هر
کشور دیگر ،قرار است در نمایشگاه حضور داشته
باشند ،شرکت اکسنته برای انتقال مواد و لوازمشان
هماهنگیهای الزم را انجام میدهد .اما چون تراکم
غرفهها باالست ،اکسنته نمیتواند پاسخگوی همه
آنها باشد .بنابراین این غرفهها با شرکتهای
خصوصی خارج از نمایشگاه مذاکره میکنند و
فقط اجازه این را از نمایشگاه میگیرند که چه
روزی کانتینرهایشان وارد نمایشگاه بشود.
* اکسنته ،دولتی است یا زیرمجموعه
نمایشگاه است؟
شرکتی است که زیرمجموعه و متعلق به
نمایشگاه است .این شرکت به صورت دو منظوره
مالیات میدهد؛ یکی به شهرداری بابت درآمدش
از نمایشگاه و مالیات دیگر به خاطر حق وتویی که
در نمایشگاه دارد و آن را به خود نمایشگاه میدهد.
در واقع به بیانی ،یک حق کپیرایت به نمایشگاه

میدهد.
* شما از بودجه یا درآمد سالیانه
نمایشگاه فرانکفورت اطالع دارید؟
سال گذشته درآمد یک ساله نمایشگاه ۶۰۷
میلیون یورو بود .وقتی به این مبلغ توجه میکنیم،
احتماال این فکر به ذهنمان میرسد که کارمندان
یا کارگران نمایشگاه ،حقوقهای کالن میگیرند.
در صورتی که اینطور نیست .مثال در نمایشگاه
کتاب ،ممکن است در بخش البسه یا جامه ِ
داری
ها ِل  ،۳درآمد روزانه  ۰۴یورو باشد .فرض کنید که
کارمندان این بخش ۰۲ ،کیف یا لباس و چمدان
از مردم گرفتهاند؛ هرکدام  ۲یورو و در مجموع
 ۰۴یورو .دو کارمندی که در این بخش کار
میکنند ،به طور معمول حقوق روزانه  ۰۰۱یورو
دریافت میکنند .یعنی ساعتی بین  ۹تا  ۰۱یورو.
خب حاال بابت حقوق این دو نفر  ۰۶۱یورو کسری
وجود دارد .چه برسد به اینکه دارد برق و آب هم
مصرف میشود و نمایشگاه باید هزینهشان را بدهد.
* پس چه کاری میکنند که کسری
بودجه برطرف شود؟
در واقع هزینه را سرشکن میکنند .یعنی
میگویند قسمت خدماتدهی البسه در قسمتی
که در فالن ایستگاه نمایشگاه است ،امروز ۰۰۲۱
یورو درآمد داشته ولی ِ
بخش مربوط به هال  ،۳فقط
 ۰۴یورو درآمد داشته است .بنابراین ابتدا میآیند
و تمام پولهایی را که از خدمات جامهدانی به
دست آمده ،جمع میزنند .دخل و خرج را حساب
میکنند و اگر زمانی کسری آوردند و کم آوردند،
شرکت اکسنته از بودجه سرانه درآمدهای جاری،
حقوق کارکنان را میدهد.
توضیح اینکه وقتی میگوییم  ۶۰۷میلیون
درآمد نمایشگاه است؛ به این معنی نیست که این
مبلغ درآمد شرکت اکسنته باشد .این مبلغ ،درآمد
نمایشگاه است .خود اکسنته بابت هر فعالیتی که در
نمایشگاه انجام میدهد ،یک حق درآمد یا سوبسید
به نمایشگاه میدهد .در واقع شمای مراجعهکننده
که کیفتان یا کتتان را به جامهداری و بخش
البسه میدهید یا غذا میخورید ،یک مشتری اکسنته

هستید و اکسنته هم خودش مشتری نمایشگاه است.
* بخش امنیتی چگونه کار میکند؟
توجه کنید که این بخش در نیروهای پلیس
معنی نمیشود .بخش امنیت نمایش در درهای
ورودی خالصه میشود که پس از اتفاقات
تروریستی در اروپا تشدید شده و کار جستجوی
چمدان یا کیف مراجعهکنندگان را نه با دستگاه،
که به صورت دستی انجام میدهد .کار دیگر
نیروهای امنیتی نمایشگاه این است که در اماکن
مختلف حضور داشته باشند تا هرج و مرجی
صورت نگیرد .در ضمن ،حقوق نیروهای امنیتی
هم با یکدیگر فرقی ندارد.
* چطور؟
یعنی نیرویی که داخل سالنها حضور دارد با
نیرویی که مثال در سرما ،باید  ۰۱ساعت در فضای
باز نمایشگاه بایستد تا ماشینها و تریلیها به صورت
خالف و غیرمجاز وارد نشوند  ،فرقی ندارد.
* خب حقوق بخشهای مختلف
چطور؟ با یکدیگر فرق دارد؟
تفاوت حقوق بخشهای مختلف نمایشگاه
تقریبا بین یک تا یک و نیم یورو است و بیشتر
از این نیست .کمترین میزان درآمد هر کارگر یا
نیروی ساعتی ،براساس قانون پارلمان آلمان در
حال حاضر ۹ ،یورو است که قرار است ابتدای
ِ
میالدی پیش رو به  ۰۲/۹یورو برسد .شرکت
سال
اکسنته همیشه براساس قانون جاری پارلمان آلمان
کار میکند .اگر شما به عنوان نیروی خدماتی وارد
بخشی مانند البسه نمایشگاه بشوید ،چه دیروز آمده
باشید چه از  ۰۲سال پیش ،یک مبلغ را به عنوان
حقوق دریافت میکنید .اما در بخشهای پذیرایی
یا رستورانی ،وقتی رئیس میشوی و ترفیع درجه
میگیری ،درآمدت کمی باالتر میآید.
* این حرف درست است که نمایشگاه
کتاب فرانکفورت در حال کوچکتر شدن
است؟ شنیدهام که تا یکی دو سال دیگر،

یکی از هنرهای آلمانها که ما ایرانیها و
باقی مردم جهان باید یاد بگیریم ،این است که
اگر میخواهند تعمیری انجام بدهند ،آن را از
زیرساخت انجام میدهند .نمونه بارزش هم تیم
ملی فوتبال آلمان است .یعنی به خاطر شکست در
جام جهانی  ،مربی را جریمه یا عوض نمیکنند .به
مربی میگویند قرار است به تو مشاوره داده شود.
بنابراین با وزارت ورزش جلسه میگذارند .االن
سرمربی تیم آلمان موظف شده تا دو سال آینده
میانگین سنی جوانان تیمش را به  ۹۱یا  ۸۱برساند.
یعنی تقریبا باید از  ۱۱بازیکن زمین ،همه  ۸۱یا ۹۱
ساله باشند .این مساله به صورت یک دستورالعمل
ابالغ شده است .این یعنی چه؟ یعنی پرداختن به
زیرساختها .وقتی میخواهند آسفالت نمایشگاه
را تعمیر کنند ۴ ،متر پایینتر میروند و تعمیر را از
آنجا شروع میکنند.
حرفی را که شما درباره کوچکتر شدن
نمایشگاه میزنید ،بعید میدانم .چون این نمایشگاه
به قدری قدیمی و در سطح جهان مطرح است ،که
اگر تعطیل شود  ،میتوانم بگویم بخش عمدهای از
مهمترین ارتباطات بیزنسی ناشران و شرکتهای
بزرگ نشر جهان قطع میشود.
* چرا حتما باید محتاج این مکان
باشند؟ وقتی اینجا با هم آشنا میشوند،
ارتباط را در جای دیگری ادامه بدهند!
معموال ثابت شده که اینجا محلی برای داد
و ستدهای خوب کپیرایتی است .بحث مشتری
نیست .ممکن است شما اینجا یک مشتری را پیدا
کنید اما وقتی در دوره بعد ،یک شرکت بزرگ
آلمانی با حق کپیرایت بزرگتر میآید ،به مراتب
نفع بیشتری برای شما دارد .یعنی کار با چنین
شرکتی ،خیلی مفیدتر از کار با ناشری است که
سالیانه حتی  ۰۰۵کتاب از شما بخرد.
یک اتفاق جالب که این روزهای آخر در
نمایشگاه دیدهام این است که خیلی از کتابهای
بچههای غرفه ایران ،مانده و در انتظارند که
خریداران بیایند و آنها را بخرند .یعنی منتظر
هموطنان یا فارسیزبان و یا عالقهمندان خارجی
به زبان فارسی هستند .اما کتابهای بخش  ۳و
 ۴اینترنشنال نمایشگاه تمام شده است .یعنی حتی
تکشمارهای که به اینجا آوردهاند ،برایشان باقی
نمیماند که با پست  LHDبه کشورشان برگردانند.
* دلیلش چیست؟
به خاطر زیرساختی که آن شرکت اینترنشنال
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دارد .کارش را از پیش کرده و مشتریاش را
پیدا کرده است .بنابراین در این دوره میآید و
فقط به بهانه کپیرایت نسخههای کتابهایش را
میفروشد .یعنی شما کتابش را میخرید که به
کشورتان ببرید و حق کپیرایت را از آن بگیرید.
چه بهتر که در دوره بعد برای خرید کپیرایت
جدید ،با فرد مورد نظر مالقات حضوری داشته
باشید .بنابراین فلسفه وجود چنین مکانی اینگونه
معلوم میشود.
من با یکی از ناشران بزرگ و اصطالحا
گردنکلفت مکزینی صحبت میکردم .این ناشر
میگفت یکی از مزیتهای حضور ما در نمایشگاه
فرانکفورت این است که به واسطه این حضور
چند کپیرایت را از ناشران بزرگ میخریم که
تمام هزینه بازرگانی و خرجهای ما را همین چند
کپیرایت تا سال بعد جبران میکند .دوباره سال
بعد که بیاییم ،سراغ کپیرایتهای جدید میرویم.
اینها همهاش سود و امتیاز هستند که نمایشگاه
فرانکفورت ،آنها را میدهد .از طرف دیگر ،اگر
استقبال از نمایشگاه کم یا زیاد بشود ،چون تورم در
این کشور وجود ندارد ،اجارهبهای غرفه کم یا زیاد
نمیشود .بنابراین مطمئن باشید که کم یا زیاد شدن
استقبال ،روی هزینه غرفه حاضران ،تاثیری ندارد.
چندی پیش شنیدم که ایران ،مهمان ویژه
نمایشگاه کتاب پکن است .امیدوارم این اتفاق
درباره نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم بیافتد و
نشر کشورمان به جایگاه واقعیاش دست پیدا
کند که البته در این مسیر هم هستیم و ایران
واقعا دارد این کار را میکند .امسال با یکی از
حاضران در غرفه ایران حرف میزدم و میگفت
ظرف  ۲سال گذشته ۰۷ ،کتاب به زبان آلمانی
و زبانهای اروپایی چاپ کرده است .امیدوارم
زمانی برسد که مانند امسال که کشور ضعیف و
فقط توریستپذیری مثل گرجستان مهمان افتخاری
بود ،ایران هم مهمان نمایشگاه ویژه نمایشگاه باشد.
* شما میزان حقوق یورگن باس رئیس
نمایشگاه را میدانید؟
این را نمیدانم .ولی اطالع دارم که حقوق
مدیران نمایشگاه براساس یک چارت مشخص
است .به عالوه اینجا هر که بیشتر حقوق بگیرد،
بیشتر هم مالیات میدهد .در کارهای اداری قانونی،
بین  ۰۳تا  ۰۴درصد حقوق افراد به خاطر بیمه و
مالیات کم میشود .به همین دلیل این مساله زیاد
پیچیده نیست .عکس بسیاری از کشورها ،در
آلمان ،سوال درباره دستمزد افراد ،کار بسیار
بسیار سختی است چون هرکس سر جای خودش
نشسته است .اگر تو یک کارگر ضعیف باشی ،باید
حداقل حقوق را بگیری اما شخصیت معنویات
باید توسط سازمانی که از آن حقوق میگیری،
حفظ شود .بنابراین به سختی میتوان فهمید که فرد
چقدر حقوق میگیرد .به نظرتان چرا من به شما
میگویم خدماتیهای نمایشگاه فرانکفورت بین ۹
تا  ۱۱یورو حقوق میگیرند و علنی میگویم! چون
در کشورهای سوسیالیستی مثل آلمان در مورد
برخی از شغلها این مبالغ باید علنی گفته شود تا
آدمهای همسطح در رقابت کاذب و مخرب با
یکدیگر قرار نگیرند.
نتیجه این کار نوعی شفافسازی سراسری
ِ
رقابت
است و این شفافیت باعث میشود افراد در
بهتر کار کردن قرار بگیرند؛ نه جبران کمتر
درآوردن درآمد.

چهره ها

از زمانی که شاعران پاییز را با شعر همراه کردند ،همیشه عدهای مانند اخوان و منوچهری پنجره شعر را رو به زیباییهای
شورانگیز و عاشقانه پاییز و عدهای دیگر رو به مرگ طبیعت و اندوه این فصل گشودهاند.شادی باشد یا اندوه ،پاییز همواره با
شعرهمراهبودهاست.فرقینمیکندازپاییزطعماناررابهخاطرسپردهباشیدیاخرمالو؛هرآنچههستطعمشبهیادمیماند.
ی خود و دیگران دیدهاند.
آنچه میخوانید گفتوگوی با تعدادی از شاعران است درباره تصویرهایی که در شعرهای پاییز 
پاییز؛ یک باغ جاودانه خاطرات
پوران کاوه مهارت یک شاعر را برای خلق تصاویر نسبت به یک عکاس متفاوت میداند و میگوید :رنگهای بسیار زیبا
و تصویری که پاییز از زندگی به ما میدهد علیرغم اینکه ممکن است انسان احساس کند فروپاشی و از بین رفتن طبیعت
است به نوعی میتواند انگیزه ایجاد کند و این زیباییها به جهان روح تازهای داده است .شاعر خلق تصاویر پاییز را با واژه
انجام میدهد در صورتی که عکاس عکس میگیرد و آنها را نشان میدهد .ما باید واژهها را در زمینه اصلی کار خودمان
طوری به کار ببریم که بتوانیم اهمیت ویژهاش را نشان دهیم .در واقع شاعر باید آن جسارت را برای بهتر دیدن آموخته باشد.
این شاعر میافزاید :شاعر باید از نگاه و دید خاص خودش از سطح تمام اشیا عبور کند و به درک عمیقتری برای دیدن پاییز
برسد.کاوه پاییز را فصلی میداند که میتواند یک باغ جاودانه خاطرات در اذهان همه باشد.او با ابراز عالقه نسبت به پاییز و
سرودن درباره آن میگوید :پاییز برای من اندوه و غم نداشته و به نظرم برههای است که میتوانیم زیبایی و آرامش خاصی
را ببینیم و اثرات آن را در شعرهایمان به کار ببریم و این اثرات را جاودانه کنیم .این شاعر درباره تفاوت دیدگاه میان شاعران
نسل امروز با شاعران نسلهای قبل در استفاده از پاییز در شعر بیان میکند :طبیعتا امروز با توجه به مشکالت زندگی و شرایط
خاصموجود،جوانانبیشتردرگیراینمسئلههستند.فکرمیکنمنظرواندیشهشاننسبتبهاینفصلوحتیفصلهایدیگر
و حتی زندگی تغییر کرده باشد؛ چون آرامشی که ما داشتیم امروزه با توجه به شرایط و مشکالت در جوانان وجود ندارد و

باعثدیدنیکمنظرهغمانگیزمیشود.
پاییز شعرآفرین و نگاههای متفاوت به آن
ِ
کریم رجب زاده با اشاره به اینکه پاییز بهار عارفان است میگوید :پاییز فصلی است که با خود نوعی دلتنگی همراه دارد.
خود واژه پاییز یا خزان ،یک نوع حالت استعاری پیدا میکند؛ یعنی پاییز میتواند نشانگر ظلمت ،ستم و ظلم باشد و شاعران
ما هم از این استعاره استفاده کرده یا در مقابل آن بهار را گذاشتهاند.این شاعر میافزاید :به دلیل غارتگریهایی که پاییز دارد
و شکل خاصی در طبیعت ایجاد میکند ،در نگاه برخی شاعران نماد غارتگری و نشانهای از ظلم است .او سپس با بیان
اینکه شاعران این فصل را به طور طبیعی متفاوت از هم دیدهاند میگوید :مثال میتوان از اخوان ثالث نام برد که میگوید
پادشاه فصلها پاییز .من معتقدم فصل پاییز نسبت به دیگر فصلها برای شاعران شعرآفرینتر است .پاییز وقتی پس از تابستان
میرسدزمینراازآنعطشناکیاشدرمیآورد؛برایهمینفصلیاستکهنسبتبهدیگرفصلهامغتنماستوبرایهمین
شاعران گاهی این فصل را ستایش و حتی عاشقانه به آن نگاه کردهاند .مثال در شعری گفته شده که «پاییز دو چشمان تو چه
زیباست» .رجبزاده با اشاره به جلوه دیگری از پاییز بیان میکند :در شعر شاعران ما بخش دیگری از پاییز هم نشاندهنده به
پیریرسیدنانساناست.
عنوان غمانگیز برای پاییز درست نیست
فرهادعابدینیپاییزرازیباترازبهارمیداندودربارهنگاههایگوناگونشاعرانبهپاییزمیگوید:ایندیدگاهبهموقعیتشاعر
هموابستهاست.ممکناستبرایشاعرریزشبرگهااندوهباشدامانبایدفراموششودکهاینریزشهمزایشپیدامیکند
و دوباره سبز میشود .یعنی اینکه عنوانگذاری بر این اساس که پاییز غمانگیز است درست نیست.

پاییزشاعران
چه رنگی
است؟

اینشاعرمیافزاید:دیدگاهنسبتبهپاییزدرشاعراننسلنوبهنسبتگذشتهتغییرینکردهچونپاییزهمانپاییزاستوهمان
دگرگونی را در خود دارد .اما شاعران کالسیک ما غالبا خانهنشین بودند و معموال از زیباییها میگفتند ،اما امروزه شاعر در
متن زندگی مردم است و به راحتی میتواند هم زیباییها و هم زشتیها را بیان کند.
درباره چیستی واژه خزان
پورانفرخزاددرکتاب«ازپاییز»(زنجیرهایازشعرهایپاییزیازسرودههایکهنتاامروزیندرقالبهایگونهگون»درباره
چیستی واژه خزان نوشته است :چنانکه میدانیم زایش هر واژه ،در هر زمان بر پای ه نماد و نمود ریشه یا ریشههایی است که
بتوان به یاریگریشان ،آن نیاز ویژه را برآورده ساخت .برای نمونه ،نامواژه تابستان ،آمیزهای است از واژه تاب «تابیدن و تابش» و
ستان «جایگاه و هنگام» که معنای آن اشارهای است به هنگام تابش خورشید و گرما .یا زمستان که آن اشارهای است به هنگام
سرما و سردی هوا .و واژه بهاران به هنگا ِم بهی هوا ،جوانه زدن درختان ،و شکوفه برآوردن آن گیاهان است.
یباید از همین نهادهای ویژه سرچشمه گرفته و برآمده باشد ...برآمده از
بدین سان نامواژه خزان نیز ،همین راه را رفته و م 
بارانهایموسمیونمایخیسیوخیسشدنزمین!اشارهبهزمانیکهزمیندرانتهایگرمایتابستانآبهایجمعشدهدر
پهن ه زیرین خود را وانهاده ،غرقه در تشنگی است و به بارانهای خزانی نیاز مبرم دارد!
بدین گونه میتوان گفت اگر تابستان هنگام تابش آفتاب و فرارسیدن فصل گرما و زمستان هنگام بارش برف و فرارسیدن
سرما و بهاران هم هنگام بهی و جوانه زدن درختان و شکوفه برآوردن است ،خزان نیز هنگام وزش بادهای سرد ،برگریزان،
خزان کردن گیاهان ،خیس شدن زمین و برنشانیدن برگها در خاک است! پس واژه خزان ،هنگام خیسی یا خیس شدن باید
باشد!خیسان،خزان!وبیگمانمصرعدیرآشنایهمگاننیز،کهمنوچهریگفت:خیزیدوخزآریدکههنگامخزاناست...
آن زمان را ،زما ِن ریزش باران یا خیسان را به یادمان میآورد.
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شماره  659

ستون شهركهاي صنعتي

گاز تا پایان سال
به شهرک صنعتی
قرچک خواهد رسید

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي
تهران به نقل از خبرگزاری فارس ،شاهپور قنبری در
حاشیه سفر استاندار تهران به شهرستان قرچک در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :تولید یک پروسهی بهه م پیوسته
است ،در بعضی مواقع در مرحلهی تولید اگر تنشی وارد
شود ،خلل در تولید ایجاد میکند ولی تمام هموغم
دولتایناستکهتماماینتنشهارابهنوعیخنثیکند.
وی افزود :عمده واحدهای موجود در شهرکهای
صنعتی ،صنایع کوچک و متوسط هستند که به دلیل
کوچک و چابک بودنشان بهخوبی میتوانند خود را با
شرایطوقفبدهند.
قنبری افزود :مشکالتی در تأمین مواد اولیه بود که دولت
مرتب با صدور بخشنامههایی چه در بحث واردات ،چه
مشکالت ارزی و نحوهی دسترسی واحدهای صنعتی،
رفع میکند که به امید خدا این پیچ هم رد خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
بیان داشت :اولین کاری که با حمایت استاندار و وزیر
صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفت ،بحث این
بود که این مرکز ثقل صنعتی تبدیل به شهرک صنعتی
شود که قطعاً یک مزایایی را از لحاظ بحث معافیتهای
مالیاتی و عوارض و شهرداری در پی خواهد داشت؛ در
هیئت دولت تبدیل شهرک صنعتی تثبیتشده است و
مراحل اداری در استان از قبیل کارگروههای آمایش و
زیربنایی در حال اقدام است که بهزودی تمام و محدوده
آن مشخص میشود .تا مشخص شدن محدوده از قانون
شهرداریهاوسایرعوارضمستثنیمیشوند.
وی در خصوص مالیات بر ارزشافزوده واحدهای
صنعتی و تولیدها گفت :مالیات بر ارزشافزوده قانونی
است که حدودا ً  ۱۰سال پیش تمدید و تصویب شد و
اخیرا ً هم در مجلس شورای اسالمی اصالحاتی بر این
قانون در حال انجام است که وزارتخانهی ما نقطه نظرات
خود را در راستای واحدهای صنعتی اعالم کرده است و
دنبال این هستیم که این نقطه نظرات در قانون گنجانده
شودودغدغههایواحدهایصنعتیکاستهشود.
ش افزودهای که در قالب
قنبری تصریح کرد :اما ارز 
عوارض یا همان بحث  ۳۵درصد که به شهرداری داده
میشود از سوی شهرداریها خدماتی ارائه نمیشود.
تالش ما این است که این قدرالسهم را درصدی را به
خود شهرکها و واحدهای صنعتی داده شود که بتوانند
صرف زیرساخت در همان شهرکها کنند .امیدواریم
کهامسالمحققشودتامنبعدرآمدیبرایرفعمشکالت
زیرساختیشهرکهایصنعتیشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
خاطرنشان کرد :در استان تهران حدود ۱۳هزار واحد
صنعتی مشغول کار داریم که ارزش تولیداتی با رقم
باالیی دارند و در جهت حمایت از آنها هستیم که به
تولیدبپردازند.
قنبری در پایان سخنان خود اظهار کرد :گاز شهرک
صنعتی قرچک هم یک بحث دسترسی و انتقال گاز
تا درب شهرک بود که پیگیریهای صورت گرفت،
چون چند معارض در مسیر داشت امسال گاز به شهرک
خواهد رسید .نوسانات قیمتی کمی پیمانکاران را مردد
کرده است اما انشاءاهلل تا پایان سال گاز به این شهرک
میرسد.

مديرعامل شهركهاي صنعتي تهران

رشد2.5برابريانعقاد
قرارداد در شهركهاي
صنعتي تهران در
مقايسه با سال 69

روند روبه رشد و قابل توجه در شهركهاي صنعتي
تهران در شش ماهه اول سال  97چند برابر نسبت به سال
گذشته بوده است.به گزارش روابط عمومي شركت
شهركهايصنعتيتهران،شاهپورقنبريگفت؛وضعيت
انعقاد قرارداد حق بهره برداري در شهركها و نواحي
صنعتي تهران در شش ماهه اول سال ، 97در تعداد
قرارداد  150فقره با مساحت  40.7هكتار بوده است.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران در ادامه
افزود،بهاي كل فروش از اين واگذاري ها 1085
مليارد ريال بوده است كه از اين مبلغ واگذاري زمين
 153مليارد ريال به صورت نقدي دريافت شده است.
وي افزود،در مدت مشابه در سال گذشته تعداد قرارداد
حق بهره برداري  61فقره با مساحت  17.7هكتار با بهاي
كل فروش 254مليارد ريال بوده كه قابل مقايسه با شش
ماهه سال  97نيست.گفتني است كه عليرغم شرايط
اقتصادي و وضعيت خاص بوجود آمده در سال جديد
،اين تعداد قرارداد و واگذاري زمين صنعتي به صاحبان
صنعت و سرمايه گذاران در شهركهاي صنعتي تهران
بي سابقه بوده كه اين روند روبه رشد در حال افزايش
و استقبال خوب سرمايه گذاران در همه شهركهاي
صنعتي تهران بوده است.

توقعات روحانی از وزارتخانهای با امضاهای طالیی
سخنان رییسجمهوری در خصوص وجود امضاهای طالیی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت یکی از مهمترین بخشهای
صحبتهای او در مورد این وزارتخانه در مجلس شورای اسالمی بود.
به گزارش صدای اصالحات به نقل ایسنا ،وزارت صنعت،معدن و تجارت با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت دوازدهم شرایط خاصی
را تجربه میکند .محمد شریعتمداری که دوره حضورش در این وزارتخانه به بیش از  ۱۴ماه نرسید ،در نهایت به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رفت
تا جای خود را به رضا رحمانی بدهد ،فردی که پیش از آن به عنوان قائم مقام وزیر صنعت در امر تولید مشغول به کار بود.
رحمانی در دو روز گذشته توانست در جریان بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی با کسب  ۲۰۳رای موافق ۴۹ ،رای مخالف و  ۱۳رای ممتنع از مجموع
 ۲۶۵رای به عنوان دومین وزیر صنعت ،معدن و تجارت در کابینه دولت دوازدهم کار خود را آغاز کند .نقطه عطف جلسه روز گذشته مجلس شورای
اسالمی در مورد وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سخنان رییسجمهوری در مورد این وزارتخانه بود ،جایی که روحانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
را به عنوان یکی از دستگاههای مهم و کلیدی خطاب کرد ،وزارتخانهای که در آن امضاهای طالیی وجود دارد؛ موضوعی که موجب شده که شخص
رییسجمهوری در جلسهای با رضا رحمانی از او بخواهد تا اگر “شخصی را به مدت یک سال هم در پستی قرار داد حتی اگر ابوذر و سلمان هم بود،او را
تغییر دهد،چرا که متاسفانه در جامعه ما فرد سالم توسط عدهای دیگر آلوده میشود و آن قدر دور او میگردند و طواف معکوس میکنند که آن فرد را
در منجالبی قرار میدهند و در این زمینه باید حواسها جمع باشد”.
رییسجمهوری با تاکید بر اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت بار بسیار سنگینی را به دوش میکشد از رضا رحمانی درخواست کرد تا عالوه بر بخش
صنعت و تولید ،تامین نیازمندیهای مردم و کاالهایی که باید در اختیار آنها قرار بگیرد را در اولویت کاری گنجانده و در عین حال هماهنگیهای الزم
با بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.

روحانی در ادامه صحبتهایش به تالطمهای اخیر بازار ارز و تاثیر آن بر بخش
صنعت ،معدن و تجارت پرداخت و به سوءاستفاده عدهای از ارز یارانهای اشاره
کرد .وی معتقد بود که اکثر تجار ،بازرگانان،صادرکنندگان ،واردکنندگان،
مغازهداران و بنگاهداران کشور از افراد دلسوز هستند اما در برخی از مناصب
عدهای سوءاستفادهگر نیز پیدا میشوند که الزم است وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نسبت به آن واقف بوده و اجازه فعالیت سودجویان را ندهد.
رییسجمهوری در نطق خود مربوط به دفاع از وزیر پیشنهادی صنعت،معدن
و تجارت همچنین با تاکید بر اینکه همواره دو موضوع برای مسئوالن کشور
اصل قرار داشته است؛ یکی رضای خدا و دیگری رضایت مردم و تمام احکام
و وظایف و تالشهای مسئوالن ذیل این دو اصل تعریف میشود ،اظهار کرد
که امیدواریم با تالش و کوشش بیشتر وزارت صنعت،معدن و تجارت شرایط
بهتری برای مردم در این حوزه فراهم شود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا رضا رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت،
معدن و تجارت طی سه سال پیش رو در این وزارتخانه چه عملکردی از خود به جا میگذارد و تا چه حد میتواند در مسائل مدنظر رییسجمهوری و
توقعات جامعه در بخشهای مختلف صنعتی ،معدنی و تجاری کشور موفق باشد.

نرخ نفت و دالر در بودجه  ۸۹چقدر است؟
گرچه هنوز بحثها و رایزنیها در رابطه با تعیین نرخ دالر و نفت در
بودجه سال آینده ادامه دارد ،اما احتمال اینکه قیمت دالر به عنوان
مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال تا حدود  ۵۵۰۰تومان تعیین
شود ،بیش از نرخهای دیگر است و بحثهایی برای نفت حدود ۶۵
دالری مطرح است.
به گزارش صدای اصالحات به نقل از ایسنا ،اخیرا بخشنامه بودجه سال آینده از
سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابالغ شد ،ولی ضوابط و چارچوبهای
آن که باید مبنای تعیین بودجه دستگاهها قرار گیرد ،اعالم نشده است .این ضوابط
میتواندتعیینکنندهسقفهزینههاومنابعدراختیاردولتوبهدنبالآندستگاههای
اجراییباشد.
این در حالی است که تعیین شاخصهای کالن برای پیشبینی بودجه از اهمیت
ویژهای برخوردار است که تعیینکننده منابع درآمدی و همچنین نوع هزینهکرد
دولت خواهد بود.با توجه به اینکه بخشی و در حدود یک سوم منابع عمومی دولت
ازمحلدرآمدهاینفتیتامینمیشود،برایناساسپیشبینیقیمتهربشکهنفت،
میزان صادرات و در اهم آن نرخ دالری که قرار است درآمدهای نفتی به ریال تبدیل

شود ،قابل توجه است که هر ساله در رابطه با آن بحثهای زیادی شکل میگیرد و
معموالتاروزهایتحویلالیحهبهمجلسادامهپیدامیکند.
اما با توجه به شرایط ویژهای که احتماال پیش روی دولت در سال آینده خواهد بود
و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با آن تاکنون مسائلی را مطرح کرده و گفته
که "با توجه به تحریمهای احتمالی آمریکا شرایط بودجه را به طور ویژه بررسی و
تدوینخواهندکرد"،بحثدرآمدهاینفتیبهگونهایاستکهاحتماالوبراساس
آنچه مسئوالن اعالم کردهاند میزان صادرات نفت تا حدود یک میلیون بشکه در
روز خواهد بود.
این در حالی است که اکنون برای سال جاری صادرات نفت به حدود دو میلیون و
 ۴۰۰هزار بشکه در روز میرسد.
اطالعات دریافتی ایسنا نیز از این حکایت دارد که در رابطه با تعیین قیمت فروش
هر بشکه نفت با توجه به افزایش قیمتی که در بازارهای جهانی در چند ماه گذشته
داشته و اکنون به میانگین حدود ۷۵دالر در هر بشکه میرسد ،برای بودجه سال بعد
بحثهایی برای نفت حدود ۶۵دالری وجود دارد و بعید نیست که این قیمت برای
آن ثبت شود.
از سوی دیگر باید نفت فروخته شده توسط دولت از سوی بانک مرکزی به ریال

تبدیل شود که هرساله مبنای آن برای پیشبینی درآمد نفتی دولت تعیین میشود.
نرخهایی که پیشنهاد شده هنوز نهایی نشده است اما ظاهرا نرخ ۵۵۰۰تومان نیز برای
هر دالر از احتمال باالتری برخوردار است.
بر این اساس دولت درآمدهای ارزی خود در سال آینده را با رشد قیمت دالر به
ریال تبدیل خواهد کرد و البته این امری طبیعی بوده و هر ساله معموال قیمت دالر در
بودجه نسبت به سال قبل افزایش دارد .برای سال جاری مبنای دالری بودجه ۳۵۰۰
تومان بود.گرچه احتماال با توجه به تحریمهای پیش رو میزان صادرات نفت ایران
کاهش خواهد یافت اما به هر حال افزایش قیمت دالر در بودجه و همچنین افزایش
قیمت نفت در بازارهای جهانی تا حدی این کسری را میتواند جبران کند؛ همان
طور که در ماههای ابتدایی امسال و بر اساس آنچه سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
افزایش قیمت نفت موجب افزایش درآمدهای نفتی شد ،چراکه دولت برای قیمت
نفت حدود ۵۵دالر در هر بشکه با نرخ ۳۵۰۰تومان پیشبینی کرده بود که این نرخ
برای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی تا بیش از ۷۰دالر افزایش داشت.
بااینوجوداعدادوارقامبودجهمعموالتاپایانروزهایپایانیتحویلبهمجلس(نیمه
آذر) در حال گمانهزنی و چکشکاری بوده و ممکن است تا ساعتهای پایانی نیز
نهایی نشود؛ از این رو هر گونه تغییری در نرخها و سقفهای بودجه محتمل است.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

فقط مبارزه با فساد و رانتخواری و بازگشت به قانون ،اعتماد مردم را بازمیگرداند
موسسات پولی و بانکها اقتصاد را تخریب کردند/فقط مبارزه با فساد و رانتخواری و
بازگشت به قانون ،اعتماد مردم را بازمیگرداند
مصطفی شریف معتقد است اگر بازتوزیع درآمدهای ملی به نفع تولید و سرمایهگذاری مولد صورت
بگیرد و مبارزه با رانت و فساد هم جدی پیگیری شود ،ضعفها و کمبودهای اقتصادی و اجتماعی قابل
درمان است.
ِ
ِ
ملموس
افزایش نرخ ارز بر تورم عینی و
به گزارش صدای اصالحات به نقل از ایلنا ،اثرگذاری
موجود در زندگی روزمرهی مردم ،هنوز به طور مشخص نشانهگذاری و تحلیل نشدهاست؛ درحالیکه
صندوق بینالمللی پول از نرخ تورم ۲۶.۶درصدی برای ایران خبر میدهد ،مرکز پژوهشهای مجلس
ادعا میکند تاثیرپذیری تورم از افزایش نرخ ارز ،یک به پنج است؛ در این شرایط ،واقعیتی که اظهر
منالشمس است ،افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت است؛ گزارش بانک مرکزی از افزایش
 ۶۱درصدی منابع حاصل از فروش نفت خبر میدهد؛ در این میان سواالت بسیاری مطرح میشود؛ نرخ
تورمچقدراست؛آیااینتور ِمسرسامآور«،کنترلشدنی»استودرپایاناینکهدولتدرآمدهایانباشته
نفتی را چگونه باید به مصرف برساند تا در اوضاع آشفته و متورم اقتصاد ،معیشت و حیات فرودستان،
بیش از این ضربه نخورد.
مصطفی شریف (کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی) بر
اینباوراستکهبرایکنترلاقتصادوتورم،بیشازهرچیز«،جلباعتمادعمومی»اهمیتدارد؛اومعتقد
است اگر مبارزه با رانت و فساد ساختاری در دستور کار قرار بگیرد و درآمدهای دولت صرف ایجاد
ارزش افزوده شود ،اوضاع «مهارشدنی»ست.
ِ
افزایش  ۱۹.۵درصدی دستمزد
دولت در ماههای پایانی سال گذشته با استناد به نرخ تورم تکرقمی،
را یک «افتخار» تلقی کرد؛ اما حاال واقعیتهای عینی گواه چیز دیگریست .صندوق بینالمللی پول
در جدیدترین گزارش خود آورده که نرخ تورم ایران برای  ۲۶.۶ ،۲۰۱۸درصد است؛ از سوی دیگر،
مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرده هر ده درصد افزایش نرخ ارز ،برابر با دو درصد تورم است؛ در
این آشفتهبازار ،نرخ تورم واقعی یا تقریباًواقعی چقدر است؛ اص ً
ال در بازار اقتصاد ایران« ،تورم» را میتوان
مولفهایپیشبینیپذیردرنظرگرفت؟
«تورم انتظاری» سندیت و اعتبار ندارد
برای نرخ تورم ،عد ِد دقیقاً واقعی نمیتوان به دست آورد؛ چون باید یکسری اتفاقات بیفتد تا نرخ تورم
عینی خودش را نشان بدهد؛ پیشبینی نرخ تورم و مولفههایی مانند «تورم انتظاری» نیز سندیت و اعتبار
ندارند .همیشه همهی اعداد بر مبنای حدس و گمان است .همین امروز هم نرخ تورم دقیق را نمیدانیم اما
اقداماتی که دولت انجام میدهد و یا قرار است انجام دهد ،میتواند در نرخ تورم اثرگذار باشد؛ به عبارت
کلی ،سیاستهای پولی و مالی در نرخ تورم اثرگذار است .اما اینکه بخواهیم در این اوضاع ،یک عدد
مشخصوثابتبرایتورماستخراجکنیم،امکانپذیرنیست.
تاثر نرخ ارز بر تورم را چقدر میدانید؛ نتایج مرکز پژوهشهای مجلس را چطور ارزیابی میکنید؛ آیا
نسبتیکبهپنج،خوشبینان هنیست؟مردماحساسمیکنندکه تورمرابیشازاینهادرزندگیروزمرهی
خودتجربهکردهاند.
نرخ «کوچه و پسکوچهی ارز» هم داریم
در این آشفتهبازارِ ،
برای محاسبهی اثرگذاری نرخ ارز ،تا حدودی نیاز به ثبات قیمتی داریم؛ االن بازار آشفتهای داریم و
برای تخمین میزان اثرگذاری نرخ ارز ،باید مشخص کنیم چه  baseیا پایهای را درنظر گرفتهایم .االن
یک نرخ  ۴۲۰۰تومانی داریم برای کاالهای اساسی ،اما آیا به همین شکلی که دولت ادعا میکند ،این
نرخ وارد اقتصاد و اثرگذاری میشود؟ نه ،اینطور نیست؛ چراکه همین کاالهای اساسی هم به قیمتهای
باالتر از نرخ ادعایی دولت در جامعه عرضه میشود و همین مساله نشان میدهد که دالر  ۴۲۰۰تومان
هم بیشتر از ۴۲۰۰تومان «اثر تورمی» دارد؛ پس اعدادی که ادعا میشوند ،نه مشابه میزان ادعا شده ،اِعمال
میشوند و نه اثربخشیشان به آن میزان است .پس باید دنبال «اثربخشی واقعی» نرخهای ارزی باشیم؛ این
دالر ۴۲۰۰تومانی یک نرخ ارز است؛ ما نرخهای دیگری هم داریم؛ نرخ سامانهی نیما داریم؛ نرخ بازار
آزاد داریم؛ ما حتی برای قیمت ارز« ،نرخ کوچه و پسکوچه» هم داریم .این نرخها هرکدام اثرگذاری
خودشان را در نرخ تورم دارند اما آن چیزی که مهم است این است که سیاستهای مالی و پولی دولت
بیشترازایننرخهامیتوانددرنرختورم،اثرگذارباشد.االنمطابقآنچهکهاعالممیکنندازلحاظارزی
کمبود نداریم؛ به لحاظ «تراز پرداختها» هم وضعیت خوبی داریم .در همین  ۲۰۱۸هم وضعیت تراز
پرداختها بسیار خوب است؛ ذخایر ارزی دولت باالی صد میلیارد دالر است؛ بنابراین در این زمینهها
مشکلینیست؛بیشت ِرمشکالتمادرحوزهسیاستگذاریست.
آیا دولت میتواند سیاستهایی برای کنترل تورم ملموس زندگی مردم در پیش بگیرد؟ االن درصد
زیادی از مردم وحشتزده هستند و نگران دور جدید تحریمها هستند؛ آیا دولت توانمندی کنترل

قیمتها را دارد تا قدرت خرید مردم و به خصوص طبقهی کارگر ،بیش از این کاهش نیابد؟
موسسات پولی و بانکی ،پول آفریدند
دولت توانمندیهای زیادی دارد؛ مهم بهکارگیری این توانمندیها و جلب اعتماد عمومیست؛ االن ما
از نظر ذخیره ارزی مشکلی نداریم؛ دولت در گذشته نشان داده که میتواند نرخ تورم باال را پایین بیاورد؛
اگر خاطرتان باشد اواخر دولت دهم ،تور ِم  ۳۰تا  ۴۰درصدی داشتیم که آن را توانستند در دولت بعد،
تکرقمیکنند؛گرچهاینکاهشتورم،به ِ
قیمتعمقبخشیبه«رکوداقتصادی»تمامشدامابههرحال،
توانایی دولت برای کاهش و کنترل تورم ،ثابت شدهاست .مهم این است که اقداماتی که میخواهد
ِ
تاثیرگذاریسیاستهایپولیومالیبسیارمهماست؛درهمینچندسال
انجامبدهد،چهاقداماتیست؛
اخیر ،به دلیل اینکه سیاستهای پولی و مالی ما« ،یله» و رها بود ،موسسات پولی و بانکی توانستند نقش
موثریدرتخریباوضاعداشتهباشند؛یکیازعللِ افزایشنقدینگیبهعنوانیکمشکلاصلی،همین
موسسات پولی و بانکها بودند که پول «میآفریدند» .یک اصل بدیهی این است که نقدینگی با یک
ضریب موثر در اقتصاد ،تاثیر می گذارد؛ این ضریب در وضعیت فعلی ایران بیش از  ۴است؛ یعنی اگر
یک واحد به نقدینگی ما اضافه شد ،چهار برابر اثرگذاری در اقتصاد دارد؛ این تاثیر چهار برابری ،یعنی
اینکه میتواند تورم را تحت تاثیر قرار داده و افزایش دهد.
دنبال «جلب اعتماد عمومی» باشد
دولت باید در اولین گام به
ِ
پس اینکه بگویی دولت «نمیتواند» ،به هیچ وجه صحیح نیست؛ دولت میتواند و خوب هم میتواند؛
منتها باید با یکسری سیاستهای مالی و پولیِ حسابشده ،یک ثبات در رویکردهای اقتصادی ایجاد
کند و توانمندیهای خود را اِعمال کند .اما مهمتر از همهی اینها« ،جلب اعتماد عمومی» است؛ االن
یک مشکل بزرگی که داریم این است که مردم اعتمادشان «تا حدودی» خدشهدار شده و آنچه را که
دولتبیانمیکند،نمیپذیرند.خو ِدهمینیکاشکالعمدهاست؛دولتسوایآناِعما ِلسیاستهای
مالی و پولی ،در اولین گام باید به دنبا ِل «جلب اعتماد عمومی» باشد؛ جلب اعتماد عمومی هم راههای
مختلف دارد؛ ممکن است یک نفر اعتراض کند که این پارادایم ،بسیار کلی و انتزاعی است و راهکار
پراگماتیستی ندارد؛ اما یکی از راهکارهای جلب اعتماد عمومی ،مبارزه جدی و همهجانبه با فساد است؛
یکی دیگر از راهکارها ،بستن راههای رانتخواری است؛ االن افراد زیادی افتادهاند به رانتخواری و به
اشکالمختلفازایناوضا ِعآشفتهبهنفعخودشاناستفادهمیکنند؛روشهایبسیاریبرایمبارزهبااین
رانتخواری وجود دارد .یکی از روشهاْ ،
اصل قرار داد ِن «منافع ملی» در تصمیمات و اقدامات است؛
برای جلب اعتماد عمومی واقعاً باید به «قانون اساسی» بازگشت؛ اصول  ۲۶ ،۲۳ ،۲۲و  ۲۷قانون اساسی
را بخوانید و ببینید چه چیزهایی را ترسیم کرده؛ اگر همینها اجرایی شود و مردم نتایج آن را به صورت
ملموسببینند،اعتمادشان جلبمیشود؛اینکهبخواهیمیکطرفهبگوییممیخواهیمفالنوبهمانکاررا
انجام دهیم و به حرف هیچ کارشناسی هم گوش ندهیم ،اعتماد عمومی جلب نمیشود .اعتماد عمومی
وقتی است که برگردیم و از این زوایا به موضوع نگاه کنیم.
یعنی معتقدید دولت باید با مبارزه جدی و عملی با فساد ورانتخواری ،حسن نیت
خود را به مردم نشان بدهد.؟
نشان دادن کافی نیست؛ این حسن نیت باید اثبات شود؛ حسن نیت دولت باید اثبات شود.
گزارش بانک مرکزی از افزایش درآمد حاصل از نفت خبر میدهد؛ این گزارش برای پنج ماهه نخست
امسال ،حاکی از افزایش ۶۱درصدی منابع حاصل از فروش نفت است؛ صادرات غیرنفتی هم به همین
میزان افزایش داشته؛ در شرایطی که از یک طرف قدرت خری ِد دستمزد مردم پایین آمده و از طرف
دیگر ،درآمد دولت باال رفته ،چه میشود کرد؛ آیا دولت نباید این پولها را صرف ارائه خدمات رفاهی
واجتماعیبهمردمبکند؛خدماتیقانونیمانندآموزشوبهداشترایگان؟آیانبایددولتبخشیازسبد
معیشت مردم را جبران کند؛ باالخره دولت پولدارتر شده و مردم فقیرتر؛ آیا نباید این فاصله با پولهای
دولت جبران شود؟
ِ
صرف بنیانهای اقتصادی شود
پول نفت باید
اینجا ِ
نکات ریزی در اقتصاد وجود دارد که باید به آنها توجه کرد؛ خاطرم هست که زمانی رئیس
دولتهای نهم و دهم ،تعدادی را جمع کرد و در جلسه با اقتصاددانان گفت به من بگویید این پول نفت
را چگونه خرج بکنیم؛ این «چگونه خرج کردن» ،بسیار مهم است؛ اگر پول بیاید وارد چرخهی مصرف
شود ،به تورم و نقدینگی دامن میزند و این ،به ضرر مردم است؛ پول نفت و سرمایههای حاصل از
ِ
معروف ماهی
منابع ملی ،باید صرف بنیانهای اقتصادی شود و برای مردم شغل ایجاد کند .همان داستا ِن
و ماهیگیریست؛ ماهی داد ِن روزانه به مردم فایدهای ندارد؛ باید ماهیگیری بیاموزند .باید برای مردم
شغل ایجاد کرد .شغل که ایجاد شود ،تولید که باال برود ،بسیاری از این مشکالت تورمی ،مشکالت
اقتصادیوحتیمشکالتاجتماعیازبینمیرود؛آسیبهایاجتماعیرابررسیبکنید؛ریشهیغالب

این آسیبها در بیکاری است؛ بنابراین اگر این پول نفت و هر ثروت ملی دیگر وارد «سرمایهگذاری
مولد» و تولید شغل شود ،میتوانیم به آینده امیدوار باشیم؛ ولی اگر بیایند انواع و اقسام کاالها را وارد
بکنند و دست مردم بدهند ،نه.
ِ
بحث کاال و سبد کاال نیست؛ بحث آموزش و بهداشت و الزامات قانون اساسی است؛ چون مردم
کمدرآمد و الیههای پایین طبقهی کارگر ،بسیار در این زمینهها مشکل دارند؛ به خاطر شرایط پیش
آمده ،حتی ممکن است نرخ ترک تحصیل در آیندهای نزدیک افزایش قابل توجهی داشته باشد .حال،
بدیهیست که با افزایش درآمدها ،دولت میتواند خدمات آموزشی و درمانی رایگان را گسترش دهد.
اینهامیتواندموثرباشدوقطعاًهمموثراست.ولیبهنظرمنموثرترازهمهایناستکهعلتراازمردمی
که ترک تحصیل میکنند ،بپرسیم؛ بدون شک میگویند چون درآمد نداریم .ما باید درآمد مردم را
ببریمباال،تاخودشانتوانمندشوندوبتوانندنیازهایاساسیخودشانراتامینکنند.
منظورتان از طریقِ «ایجاد شغل» است؛ البته شغلی که «درآمد شایسته» داشته باشد؛ نه اینکه کارگر در
ماه فقط یک میلیون و چهارصد هزارتومان میگیرد؛ در این شرایط ،به فرض شاغل بودن هم نمیتواند
هزینههای آموزش و بهداشت خانوا ِر خود را تامین کند.
فرد نباید دست تکدی جلوی دولت دراز کند
بله ،همین مساله بسیار مهم است؛ فرد نباید دست تکدی جلوی دولت دراز کند؛ این گرچه اصطالح
خوبی نیست اما عین واقعیت است؛ دست تکدی دراز کردن ،صحیح نیست ،حتی جلوی دولت؛ مردم
بایددولتراادارهبکنندنهدولتمردمرا.مردمبایدتوانمندشوند؛اینسرمایههایملیِ انبوهکهبهصورت
رانت در اختیار افراد مختلف قرار میگیرد باید بیاید در حوزه تولید و اقتصاد و شغل ایجاد بکند؛ شغل
کهایجادشود،درآمدایجادمیشود،رشداقتصادیزیادمیشود؛توسعهاقتصادیگسترشمییابدودر
نهایت همه مشکالت حل میشود؛ ما مولفهای در اقتصاد داریم به نام «تولید ارزش افزوده»؛ اگر کشوری
به دنبال تولید ارزش افزوده باشد باید شغل ایجاد کند و آن وقت تمام چیزهایی که شما میگویید به
دنبالشخواهدآمد.
یعنی به تبع اینها درآمد مکفی هم خواهد آمد؟
بله درآمد مکفی هم بدون شک خواهد آمد؛ در آن شرایط ،دیگر کسی چشماش به دنبال دولت نیست؛
دنبالیارانهچنددههزارتومانینیستند؛خو ِدمردمتولیدمیکنند،توانمندمیشوندونیازهایاولیهوثانویه
خود را به راحتی تامین میکنند .حتی مازاد آن را به عنوان سهم دولت در ِ
قالب مالیات و عوارض و غیره
پرداخت میکنند و آن وقت ،دولت میشود نوک ِر ملت...
گفتگو:نسرینهزارهمقدم

موسسات پولی و بانکها
اقتصاد را تخریب کردند

آغاز موج بازگشت زوار از مرز مهران تا امروز

 ۱۹۵هزار زائر بازگشتند
ایالم-افزایش بازگشت زوار از مرز
مهران به داخل کشور بیشتر شده به
طوری که طی چند روز اخیر  ۵۹۱هزار
زائر از این مرز به کشور بازگشته اند،
مسئوالن هم امکانات را در این زمینه
پیش بینی کرده اند.
صدای اصالحات  /خبرگزاری مهر،
گروه استان ها-مجتبی کاور :این روزها مرز
مهران مملو از دلدادگان و عاشقان حسینی
است که عشقانه از این مسیر راهی کربال می
شوند ،امسال بر خالف سالهای گذشته در بحث
ساماندهی و ارائه خدمات به زائران اقدامات
مناسبی صورت گرفته بود ولی عدم هماهنگی
و برنامه ریزی در خصوص کاپوتاژ و ارائه ارز
(دینار ) سبب شد مشکالت زیادی در مرز مهران
به وجود بیاید.
متاسفانه عدم هماهنگی وبرنامه ریزی سبب
شد که بسیاری از زائرین ساعت ها بدون آب
وغذا در مرز به خاطر عدم پذیرش اتوبوس های
کاپوتاژشده گرفتار شوند ولی با تدبیر و رایزنی
مسوالن کشوری و استاندار ایالم این مشکل با
عراق حل شد.
عدم تصمیم به موقع در خصوص ارز دولتی
(دینار ) به زائرین در آخرین روزهای سفر هم
مشکالت وسرگردانی های زیادی برای زائرین
در داخل مرزها به وجود آورد وهمین امر سبب
شد که بسیاری از مقامات اجرایی ونمایندگان
مجلس واستاندار ایالم به صورت جدی وارد
عمل شوند و با تدبیر وافزایش باجه ها مشکل
ارز در کشور عراق حل شد و زائران به راحتی
ارز مورد نیاز خود را تهیه کردند.
با گذشت چندین سال از راهپیمایی بزرگ
اربعین بدون شک هر سال مشکالت که در
سالهای قبل بوده کمتر می شوند ولی هنوز تا
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری است.
باتوجه به اینکه در روزهای آینده موج
برگشت زائران به کشور را شاهد خواهیم بود،

روزنامه صدای اصالحات آماده در یافت اخبار و
گزارش ها از سراسر کشور می باشد
ماصدایمردمهستیم
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جانشین ناجا بیان کرد :به گونه ای برنامه
ریزی شده که برگشت زوار با کمترین مشکل در
مسیر برگشت مدیریت شود و امسال راهپیمایی
اربعین حسینی در کمال آرامش و آسایش زوار
اربعین حسینی به پایان برسد.
وی گفت :برنامه ریزی ها و تمهیدات
ترافیکی در این ایام انجام شده است که امید
است همه زائران حسینی توصیه های پلیس را
جدی گرفته و عمل کنند و در صورت همکاری
همه مسئوالن و مردم ،کمترین مشکل را در این
زمینه خواهیم داشت.

بازگشت  ۵۹۱هزار نفر از
مرز مهران

معاون سیاسی استاندار ایالم گفت :همه
امکانات برای موج برگشت زوار در استان مهیا
شده است.

مسئوالن باید از االن تدبیر الزم در خصوص
ساماندهی امکانات در بحث اسکان  ،غذا ،حمل
نقل ،روان سازی ترافیک  ،مباحث امنیتی داشته
باشند چرا که حجم زائرین که در طول دو هفته
از کشور خارج شده اند تنها در دو تا سه روز
وارد کشور می شوند و به همین دلیل می طلبد
که مسئوالن تدابیر الزم را در دستور کار داشته
باشند.باتوجه به اینکه کشور عراق از لحاظ
بهداشت و درمان و بیماری های واگیر مشکالت
زیادی دارد مسئوالن بهداشتی باید در بحث
بیماریابی دقت الزم را داشته باشند تا از ورود
بیماری های حاد به داخل کشور جلوگیری
کنند.
در بحث زیر ساختها از مسیر ایالم به مهران
اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی تکمیل
و توسعه راه ها هم یکی از ضروریات بسیار مهم

در بحث روان سازی وکاهش تصادفات جاده
است.تردد زائران از طریق ناوگان درون شهری
و برون شهری از داخل شهر مهران است ،می
طلبد مسئوالن برای رفاه حال شهروندان مهران
چاره اندیشی داشته باشند تا زندگی روزمره
شهروندان با مشکل مواجه نشوند.

آخرین وضعیت تردد در مرزها

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی گفت :تا
به امروز بیشترین تردد با بیش از  ۱۶درصد از
زوار اربعین حسینی از پایانه مرزی مهران تردد
کرده اند.
سردار ایوب سلیمانی در بازدید از مرز
مهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود۳۲ :
درصد از زوار اربعین حسینی از مرز شلمچه۳۱ ،
درصد از چذابه و  ۳درصد به صورت هوایی از

مرزهای کشور تردد داشته اند.
وی اظهار داشت :امسال هم با همکاری
مردم و جدیت همه همکاران نیروی انتظامی
در اینکه بدون مجوز کسی از مرز خارج شود،
تالش جدی صورت گرفت ،مواردی که بدون
مجوز به مرز مراجعه کردند برگشت داده شده
و از تردد آنان جلوگیری شد.
وی افزود :موج برگشت زوار اربعین حسینی
از امروز آغاز شده و ورود زائران پس از زیارت
عتبات عالیات در حال افزایش است.
سلیمانی تصریح کرد :همه ظرفیت های
انسانی و امکاناتی اعم از پلیس راه و پلیس راهور
و یگان های مختلف نظامی و مرزبانی بسیج شده
اند که که برگشت زوار اربعین حسینی در کمال
آرامش و امنیت انجام شود و تا به امروز تردد در
مزهای سه گانه روان است.

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر
گفت :تا کنون یک میلیون و  ۶۳۲هزار نفر از
مرز مهران تردد کرده اند که از این میزان ۵۹۱
هزار نفر از مرز مهران وارد کشور شده است.
نوذری افزود :باتوجه به اینکه پیش بینی می
شود زائرانی که از مرزهای دیگر خارج شده اند
از مرز مهران به کشور برگردند ما آمادگی کامل
برای ارائه خدمات دهی به آنها داریم.

استقرار سه هزار دستگاه
اتوبوس در مهران

معاون عمرانی استاندار ایالم گفت:
هماهنگی برای استقرار سه هزار دستگاه اتوبوس
برای برگشت زوار در پایانه مرزی مهران انجام
شده است.
احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر
اظهار داشت :باتوجه به موج برگشت هماهنگی
الزم با دستگاه های خدمات رسان برای ارائه
خدمات به زائران شده است.
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وی بیان داشت :برای بازگشت بیش از ۶۹
گیت در پایانه مرزی فعال است و در کمترین
زمان از مرز مهران وارد کشور می شوند.

غربالگری زائران در برگشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت:
برای بازگشت زائران از عراق و بهمنظور کنترل
و اطمینان از سالمت آنها نیروهای مبارزه
با بیمارها ،بهداشت و درمان با دقت الزم
غربالگری را روی آنها انجام میدهند.
کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر
بیان داشت :با توجه به هماهنگیهایی که بین
بسیج پزشکی سپاه ،نیروهای مسلح و تامین
اجتماعی صورت گرفته است ،سپاه و ارتش با
راهاندازی بیمارستان صحرایی در پایانه مرزی
زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی به کادر درمانی
و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کمک
میکنند.
وی گفت :امسال  ۰۰۶نفر از همکاران ما در
مرز مهران مستقر هستند و تاکنون  ۸۴هزار نفر به
پایگاه های مستقر در مسیر و مرز مهران مراجعه
کردند.وی بیان داشت :از این تعداد  ۷۹نفر در
بخش های ویژه وتخصصی بستری شدند و ۰۹۶
مورد عمل جراحی صورت گرفته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :در
این ایام  ۰۳۶نفر تصادفی به مراکز درمانی استان
مراجعه کردند و نزدیک  ۰۹نفر در داخل مرز
عراق تصادفی داشتیم که بعد از تحویل از هالل
احمر اقدامات پزشکی آنها صورت گرفته است.
وی بیان داشت :در این مدت دو هزار و ۰۰۳
مورد فراخوان آمبوالنس داشتیم و  ۲۱مورد هم
نیاز به بالگرد بوده که خدمات ارائه شده است.
همتی گفت :آمادگی کامل برای بازگشت
زوار را داریم ،تمام تمهیدات الزم اندیشیده
شده و در مورد بیماری های مشکوک عفونی،
گوارشی تا به امروز هیچ گونه مورد مشکوکی
در مرز مهران نداشتیم.

hmeslahat@gmail.com
 @hzbeslahatتلگرام
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معاون اول رئیس جمهور:

مردم نباید برای دارو و درمان
تحتفشارباشند!

معاون اول رئیس جمهور ،از اختصاص ۵۰۰
میلیون دالر برای رفع مشکالت دارویی و طرح
تحول سالمت خبر داد و گفت :این اعتبار طی این
هفته یا هفته آینده پرداخت می شود.

صدای اصالحات/خبرنگار -اسحاق جهانگیری
در آیین نکوداشت روز ملی بیمه سالمت که صبح یکشنبه
برگزار شد ،اظهار داشت :در برخی از مواقع مانند اربعین،
یکدفعه تصمیمی گرفته می شود که باعث بروز مشکالتی
می شود که البته آن هم با همت دوستان حل شد.
وی با اشاره به اینکه اعزام  ۲میلیون زائر در اربعین کار
بسیار بزرگی است و اینکه کشوری بتواند این تعداد زائر را
اعزام کرده و کنار آنها باشد ،اقدام مهمی است ،به مرحله
دوم تحریم ها اشاره کرد و گفت :آمریکایی ها کار ظالمانه
ای انجام دادند و توافقی که برای آن در دولت یازدهم ۱۸
ماه مذاکره فشرده انجام شده بود را زیر پا گذاشتند و اعالم
می کنند که مرحله دوم تحریم ها دو هفته آینده آغاز می
شود که تمام هدف آنها این است که به ملت ایران فشار وارد
کرده و آنها را اذیت کنند و به دروغ می گویند که طرف
ما حکومت و دولت ایران است ،در حالی که مردم ایران را
نشانه گرفته اند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد :یکی از بخش
هایی که به صورت طبیعی مستثنی است و نباید فشار وارد
شود ،بخش سالمت و دارو و درمان مردم است.
وی گفت :به مردم دروغ نمی گوییم و تالشمان این
بود که تامین کاالهای اساسی ،دارو ،درمان و خوراک
مردم با مشکلی مواجه نشود اما تالش آمریکایی ها این بود
که کاالهای اساسی وارد کشور نشود ،به همین دلیل اعالم
کردند که فروش نفت ایران را در ماه نوامبر به صفر می
رسانیم ،در حالیکه دولت های اروپایی و کشورهای همسایه،
طرف ایران هستند به همین دلیل به جای فشار آوردن بر روی
دولت ،به شرکت های خصوصی که با ایران کار می کنند
فشار وارد کردند تا کاالیی را به کشور وارد نکنند اما ما با
سازوکارهایی که ایجاد کردیم و با برنامه ریزی هایی که
انجام دادیم با قاطعیت اعالم می کنیم آمریکایی ها به هیچ
وجه قادر نخواهند بود نفت ما را متوقف کنند.
جهانگیری افزود :نفت ایران هیچ جایگزینی ندارد و
ایران یکی از بزرگان نفت دنیاست و اگر یک میلیون بشکه

نفت را حدود  ۸۰دالر بفروشیم ،معادل سال  ۹۳عایدمان می
شود.
وی گفت :در حال حاضر باالی  ۱۰۰میلیون دالر ذخایر
ارزی داریم و امروز باالترین ذخایر اسکناسی را در کشور
داریم و برای کاالهای اساسی نیز  ۱۳میلیارد دالر اختصاص
پیدا کرده است.معاون اول رئیس جمهور گفت :در بخش
های تولیدی با محدودیت هایی روبرو هستیم اما با اطمینان
می گوییم که هیچ اتفاق جدیدی در  ۱۴و  ۱۵آبان رخ نمی
دهد ،چراکه همه اتفاقات در سه الی چهار ماه گذشته رخ
داده و ما هم در مقابل کاری را که می خواستیم انجام دادیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه راه برخورد با ایران استدالل
و منطق است ،گفت :با زورگیری نمی توان راه به جایی برد
و در این شرایط آنچه در توان داریم برای مردم می گذاریم
و آبروی ما ،آبروی ملت ایران است و هر کداممان در حد
خودمان تالش می کنیم.
معاون اول رئیس جمهور به طرح تحول سالمت اشاره
کرد و افزود :این طرح یکی از افتخارات دولت یازدهم بود
که با هدف کاهش مشکالت سالمت ،درمان و داروی مردم
اجرایی شد.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  13ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﺘﻰ
ﺳﺮﺧﺂﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  13ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ
ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  2ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ ﻧﻮﺟﻪﺩﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ  4ﭘﻼﻙ  24ﺯﻧﮓ ﺳﻮﻡ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/24ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ  54ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  13ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ ﻧﻮﺟﻪﺩﻫﻰ  -2ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9700431ﻭ ﺑﺪﻭﺍ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  15ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1393ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ
110/87868
 54ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻮﺭﻳﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980226600691ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970226600218ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﭼﻤﻦﺯﺍﺩ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻛﻮﻯ ﻣﺮﻳﻢ-ﭘﻼﻙ  1ﻃﺒﻘﻪ  1ﺷﺮﻗﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  1ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﮔﺎ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻮﻩ ﻧﻮﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺳﻮﻡ ﭘﻼﻙ  5ﻃﺒﻘﻪ  4ﻭﺍﺣﺪ  2 503ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﻳﻘﻰ  3ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ
ﻃﺮﻳﻘﻰ  4ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ ﻧﺠﺎﻩ  5ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻮﻩ ﻧﻮﺭ ﻛﻮﻯ ﺳﻮﻡ ﭘﻼﻙ  5ﻭﺍﺣﺪ
 503ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ 1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ  2ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  4ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﭼﻤﻦﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﺋﻰ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﮔﺎ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ  - 2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﻳﻘﻰ  -3ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﻳﻘﻰ  -4ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ ﻧﺠﺎﻩ  -5ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ  834734ﻭ  834735ﻭ  834739ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎﺕ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  318/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ
ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻮﻛﻞ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ
ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻓﻠﺬﺍ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﭼﻚﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎء ﺩﻳﻦ ﺑﺮ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  249ﻭ  310ﻭ  213ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ
 198ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﮔﺎ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  318/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  20/700/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭼﻚﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ
ﺗﻮﺭﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺑﺪﻭﺍ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ
ﺍﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  89ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ  84ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 110/87865ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺭﺿﺎﺋﻰ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﺳﭙﺎﺭﻯ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﻮﺳﻔﺂﺑﺎﺩ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ﻛﻮﭼﻪ  13ﭘﻼﻙ  31ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ -1 :ﺭﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺟﻨﻮﺏ
ﻛﻮﭼﻪ ﺩﻝ ﺁﺭﺍ ﭘﻼﻙ  -2 42ﺳﻴﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺻﻼﺣﺘﭙﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ
ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ  1ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9709970226200099
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/02/04ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  737/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  25/035/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﻳﻮﻡﺍﻻﺩﺍء ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/87864
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭﺷﻴﺦ
ﺗﺎﺝ ﻭ ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺳﻮﻟﻴﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﻮﺝ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺮﺥ ﻧﻴﺎ ﻳﻐﻤﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺥ
ﭘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980226200485ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/28ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
110/87863
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥ ﺭﺑﺎﻃﻰ

وی گفت :کار دولت و سیاستگذار این است که برای
روزهای سخت ملت خود اقدام کند و برنامه ریزی داشته
باشد و در همین مدت بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان برای
حمایت از اقشاری که آسیب دیده اند ،اختصاص دادیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه حجم منابع بودجه ای ما
محدود است به همین دلیل اگر بخواهیم به یک بخشی اضافه
کنیم با مشکالتی روبرو خواهیم شد ،گفت :بنابراین بر اساس
اولویت بندی ها اقدام می کنیم و مهمترین کار دولت این
است که منابع بیشتر را در جاهایی که مهمتر هستند تخصیص
دهد و طرح تحول سالمت به دلیل اهمیت آن بودجه خاصی
را نیز می خواهد.وی گفت :طرح تحول سالمت و تأمین
بودجه آن همچنان اولویت دولت ،مجلس و نظام است.
به گفته جهانگیری ۵۰۰ ،میلیون دالر که در جلسه
شورای عالی روسای سه قوه به تصویب رسید به زودی در
اختیار وزارت بهداشت برای طرح تحول سالمت و رفع
مشکالت دارو اختصاص پیدا می کند.
وی بیان داشت :طی این هفته یا هفته آینده سعی می
کنیم این بودجه را اختصاص دهیم تا مشکالت بخش سالمت
حل شود.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻟﻴﺪﺍ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ
ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻟﻴﺪﺍ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ 153/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1392/9/27 -028889ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﻯ
ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﻯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﻠﺬﺍ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎء ﺩﻳﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  301ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ  198ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ  1376/3/10ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻮﺭﺥ 1377/9/21
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  5/140/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  4/872/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻯ
ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻤﺒﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/88614
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980231200145ﺷﻌﺒﻪ  147ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709970231200742
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -1 :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -2ﻣﻬﻨﺎﺯ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -3ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -4ﺯﻫﺮﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ
 -5ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -6ﻣﻬﺪﻯ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -7ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺯﻫﺮﻩ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ
 -8ﺳﺎﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -9ﺯﻫﺮﻩ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ  -10ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﺨﺘﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1 :
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ -2ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  -3ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ 25
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺠﻮﺭﻳﻦ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ( ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  -1ﻃﺎﻫﺮﻩ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -2ﻣﻬﻨﺎﺯ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ
 -3ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -4ﺯﻫﺮﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -5ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  -6ﻣﻬﺪﻯ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ  -7ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ ﺯﻫﺮﻩ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ  -8ﺳﺎﺭﺍ ﭘﺎﺱ
ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ  -9ﺯﻫﺮﺍ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ  -10ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﺨﺘﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ  -2ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  -3ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  25ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺠﻮﺭﻳﻦ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﺴﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺟﺰء ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  4476/43056ﺑﺨﺶ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﭘﺎﺱ
ﺑﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺍﺫﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺟﺰء ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
 4476/43056ﺑﺨﺶ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ
ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ )ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ( ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﻫﺮﻩ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ
ﻗﻴﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺒﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  28771ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1360/1/17ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  173ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9802
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/5/27ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﻠﻤﺒﺮ )ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ( ﺑﺮ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  4476/43056ﺍﺻﻠﻰ
ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  31617ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺩﻋﺎ
ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﻋﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ 519
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  1ﻭ  19ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮﺏ 1356
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﻠﻤﺒﺮ )ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ( ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ
ﻧﺎﻣﻪ )ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  173ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﺎ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻠﻐﻰ ﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺤﺠﻮﺭﻳﻦ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  89ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎﺩﻩ  84ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  147ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/88608

شهردار تهران:

استعفا نمی دهم!

تقدیم حکم شهردار تهران به محمد علی افشانی توسط وزیر کشور
شهردار تهران درباره ادامه فعالیت خود در شهرداری تهران با توجه به
قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت :استعفایی در کار نیست و تا
آخرین روزی که قانون مشخص کند ارائه خدمت خواهم کرد.
محمدعلی افشانی در حاشیه جلسه علنی امروز شورای اسالمی شهر
تهران درباره زمان حضور خود در شهرداری تهران ،گفت :تا زمانی که
قانون تعیین تکلیف نکند بنده تا آخرین روز به عنوان شهردار تهران ارائه
خدمت خواهم کرد .من همچنان پایبند قانون هستم و اگر نهایتا قانون این
شد که بنده باید بروم حتما پایبند قانون خواهم بود.
وی تاکید کرد :استعفایی در کار نیست و تا آخرین روز ارائه خدمت
خواهم کرد .بنده دیوان عدالت اداری نیز نرفتهام.
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص
احتمال تغییر و تحول در شهرداری تهران به ویژه در معاونتها ،گفت :این
یک اصل مدیریتی است که تا روزی که مدیری در حال ارائه خدمت

است از اختیارات قانونی خود باید استفاده کند و با نظم و انسجام ،سازمان
خود را اداره کند .این نکتهای است که به آن اعتقاد دارم.وی افزود:
احتمال تغییر و تحول وجود دارد اما بی تردید همه اینها در راستای بهبود
مدیریت شهری خواهد بود.افشانی در بخش دیگری از صحبتهای خود
در خصوص دو فوریت الیحه اخذ مطالبات شهرداری تهران نیز گفت:
اصالحیه این الیحه که قبال به تصویب رسیده بود در خصوص چگونگی
وصول عوارض امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا مصوب
شد که همه پرداختی نقدی افراد شامل تخفیف شود .با توجه به شرایط
اقتصادی این امتیاز به تمامی پرداختهای نقدی داده خواهد شد.

روند صعودی
سرانه تولید پسماند
در پایتخت
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به اینکه سرانه
تولید پسماند در تهران رو به رشد است ،اظهار کرد :در حال حاضر
بیخطرسازی و دفع پسماندهای پزشکی صد در صد مورد تایید محیط
زیست نیست ولی اگر اقدامات فعلی برای بیخطرسازی و دفع این
پسماند صورت نگیرد وضعیت آنها خطرناکتر میشود.
کیومرث کالنتری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه مسئولیت مدیریت
پسماندهای پزشکی با دانشگاههای علوم پزشکی است ،اظهار کرد:
در حال حاضر قراردادی بین شهرداری و دانشگاههای علوم پزشکی
وجود دارد و بر اساس تعرفهای که شورا تعیین کرده است ،شهرداری
پسماندهای پزشکی را تحویل میگیرد و آنها را مدیریت میکند.
وی با اشاره به اینکه مدیریتی که در حال حاضر برای پسماندهای پزشکی
در سایت آرادکوه انجام میشود ،ناقص است ،گفت :پسماندهای
پزشکی پس از بیخطرسازی در بیمارستانها بهطور صد در صد بیخطر
نمیشوند ولی این اقدام برای آنکه خطری بهداشت عمومی را تهدید
نکند الزم است.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد:
هرچند که مدیریت پسماندهای خطرناک پزشکی به طور صد در صد
اصولی نیست ولی با فرآیند بیخطرسازی این پسماندها در بیمارستانها

و دفع توسط شهرداری دغدغه ما در مورد پسماندهای عفونی پزشکی
کمتر شده است .پسماندهای پزشکی معموال بهترین مواد برای بازیافت
را دارند و اگر مدیریت نشوند «کتفی»ها از این پسماندها برای بازیافت
استفاده میکنند که میتواند بسیار خطرناک باشد ،ولی خوشبختانه در
حال حاضر با دفع توسط خاک و آهک این کار صورت نمیگیرد.
وی در ادامه با اشاره به طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری تهران
تصریح کرد :متاسفانه این طرح شهرداری هنوز روند اجرایی پیدا نکرده
است و همچنان دفع پسماندها به یک روش سنتی انجام میشود .در این
طرح شهرداری مباحثی چون تفکیک از مبدا ،چگونی دفن پسماندهای
عادی و پزشکی ،استفاده مجدد از پسماندها و ...مطرح است و چنانچه
این برنامه با تایید سازمان محیط زیست اجرایی شود مشکالت انواع
پسماندهای شهر تهران تا حد زیادی برطرف میشود.مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان تهران در پایان با تاکید بر اینکه متاسفانه سرانه تولید
پسماند در تهران رو به رشد است ،اظهار کرد :نباید ما در تهران به یک
جامعه مصرف کننده دورریز تبدیلشویم .کاهش تولید پسماند و استفاده
مجدد از آن از جمله راهکارهایی است که دستگاههای مختلف با
همکاری مردم باید اجرا کنند.

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻴﻼﻧﻰ ﻃﺎﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺷﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻴﻼﻧﻰ ﻃﺎﺭﺍﻧﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻪ ﻭﺟﻪ
ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980213600554ﺷﻌﺒﻪ
 185ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/9/12ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  13/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  185ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/88638
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻴﺒﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻭ
ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/10/11ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/88634

میرلوحیمطرحکرد:

ُمهر محرمانه
روی برخی
تخلفات در
شهرداری
*فهرست امالک
واگذارشده
منتشر شود

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﮕﺪﻟﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺩﺭﻳﺎﻛﻨﺎﺭﻯ ﻭ ﻧﺪﺍ ﻣﻠﻜﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮﺭﺍﺭﺩﻫﺎﺋﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 190
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﺴﺨﻪ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/10/12ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ
ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/88631
ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻘﻴﻞ ﺳﻴﻔﻰ ﻛﻮﺣﻔﻘﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 970167/190/97:ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ :ﻧﺎﺯﻯ ﺍﺳﺪﻯ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺪﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  00491ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/5/7ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻧﺎﺯﻯ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/88627
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭼﻨﮕﻴﺰﻯ

ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻫﺎﺩﻯ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺧﻤﺎﻣﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭼﻨﮕﻴﺰﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970231900897ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ

 950425ﺷﻌﺒﻪ  154ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ

ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ

ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ

ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ

ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
110/88623

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  154ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ
ﻭ ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980231900935ﺷﻌﺒﻪ  154ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/9ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  154ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/88619
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻯ ﻓﻼﺡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9709970231700490ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  1/220/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  690000ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  152ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/88603

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه
لیستآندستهازامالکشهرداریکهدر
اختیار غیر است ،باید منتشر شود ،گفت:
چطورشهرداریبرخیتخلفاترامیبیند
وجریمهاعمالمیکند،امابرخیتخلفات
رانمیبیند؟
محمود میرلوحی در جلسه نودوششم
شورای شهر تهران اظهار داشت :اخیرا
دو مورد اجاره نامه با مدیران شهرداری
درخصوص امالک شهرداری منعقد شد
که افکار عمومی نسبت به آن حساسیت
نشان داد .حال که فضا و سیاست شورای
پنجمشفافسازیاست،الزماستقانون
برای همه اجرا شود.
عضوشورایشهرافزود:چطوردستگاهی
که این دو مورد را بالفاصله اعالم کرد،
نسبت به تخلفات قبلی کوررنگی دارد؟
پیشنهاد می کنم فهرست امالکی که در
گذشته به افراد اجاره داده شده و اکنون
دست به دست می شود ،منتشر شود.
میرلوحی با بیان اینکه احساس می شود
مهر محرمانه روی برخی تخلفات است
و کسی آن ها را نمی بیند ،اظهار کرد:
براساس قانون برای واگذاری امالک به
غیر باید مجوز گرفته شود .در گذشته این
قانون به درستی اجرا نشده و ما با امالکی
که پس گرفته شده کاری نداریم .اما الزم
است لیست امالکی که هنوز در اختیار
افراد است ،منتشر شود تا افکار عمومی در
جریان قرار گیرند .وی با اشاره به جریمه
افرادی که اخیرا در دو مورد اجاره نامه
منعقد کرده اند ،تاکید کرد :اگر ما می
خواهیم انضباط مالی و شفافیت ایجاد
کنیم ،عادالنه نیست برخی جریمه شوند
وبرخیجریمهنشوند.

آتالنتیک:

ماشین پروپاگاندای عربستان سعودی
«گیم اُوِ ر» شده است
یک رسانه آمریکایی در یک یادداشت ضمن
انتقاد درباره روایتهای عربستان سعودی درباره
قتل «جمال خاشقچی» آن را شلیک به خود خوانده
و نوشته به نظر میرسد بازی برای ماشین تبلیغاتی
عربستان سعودی تمام شده است.
صدای اصالحات  /خبرنگار «آتالنتیک»
در یک یادداشت با انتقاد از «تغییر روایتهای
عربستان سعودی درباره قتل جمال خاشقچی»
از برهم خوردن تصویر ساخته شده از ولیعهد
عربستان سعودی در نزد افکار عمومی جهان
و همچنین توقف همکاری چند شرکت البی
آمریکایی با ریاض خبر داده است.
«کریشنادف کاالمور» نویسنده این گزارش
تصریح کرد« :ابتدا آنها گفتند که جمال خاشقچی
بدون هر گونه آسیبی کنسولگری عربستان سعودی
در استانبول را ترک کرده است .سپس گفتند که
او ناپدید شده ،بعد گفتند که او تصادفا در یک
مشتزنی مُرده است .حاال هم مقامهای سعودی
میگویند مرگ جمال خاشقچی یک قتل از قبل
برنامهریزی شده بود».
در گزارش این رسانه آمریکایی آمده
است« :تغییر روایتهای ریاض به همراه انتشار
قطرهچکانی اطالعات درباره این قتل از سوی
مقامهای ترکیهای سبب شده که پرونده خاشقچی
برای هفتهها بعد از ناپدید شدن این روزنامهنگار
همچنان در رسانهها خبرساز باشد».
از نظر کاالمور« ،تفاوتهای شدید در
روایتها نمایانگر دو موضوع است :اول اینکه
مقامهای ریاض روی آنچه در کنسولگریشان
اتفاق افتاده ،کنترلی نداشتند یا اینکه آنها عامدانه
اطالعات غلط درباره این موضوع منتشر کردند».

او ادامه داد« :طوری که عربستان سعودی در
حال انتشار این اطالعات نادرست بوده ،مانند گمراه
کردن افکار عمومی آمریکا درباره پیشرفت در
جنگ ویتنام توسط دولت (ریچارد) نیکسون است.
آنچه که درباره روایت ریاض درباره اتفاقهای
منجر به قتل جمال خاشقچی عجیب است آن است
که آنها چقدر ضعیف تالش کردند واقعیت را

مخفی کنند .ریاض اصال چرا این همه به خودش
زحمت داده است؟ راه حل ساده است :گفتمان
داخلی را کنترل کن ،در افکار عمومی بینالمللی
تردید بیانداز و به دقت از تصویر ارائه شده از کشور
و حاکمانش حفاظت کن».
«مارک اوون جونز» استاد دانشگاه «اکستر»
( )retexEانگلیس که در زمینه تبلیغات رسانهای و

«پروپاگاندای عربی» و رباتهای توئیتیر تحقیقاتی
انجام داده ،به این رسانه آمریکایی اطالعاتی درباره
نتیجه بررسی یک ماهه مطالب منتشر شده در
هشتگ «جمال خاشقچی» به زبان عربی داده است.
به گفته این کارشناس و تحلیلگر انگلیسی،
محتوای اغلب توئیتهای منتشر شده در ذیل
هشتگ جمال خاشقچی حمایت از عربستان

سعودی بوده است.
جونز به آتالنتیک گفت« :فکر نمیکنم
بسیاری از مردم باوری به روایت سعودی (درباره
قتل خاشقچی) داشته باشند اما با این حال در توئیتر
به نظر میرسد پیام غالب (باور به این روایت
ریاض) باشد».
به اعتقاد او ،هدف از غالب کردن روایت
حمایتی از ریاض در توئیتر ،لزوما اقناع افکار
عمومی برای باور به این روایت نیست بلکه هدف،
«گل آلود کردن گفتمان» راجع به قتل خاشقچی و
باور به اینکه «دو روایت معتبر» درباره این موضوع
وجود دارد ،میباشد».
در ادامه گزارش آتالنتیک ،این رسانه از
جدایی حداقل سه شرکت البی آمریکایی از
عربستان سعودی در هفتههای اخیر خبر داده است.
در گزارش آمده است« :بعد از تعیین محمد
بن سلمان به عنوان ولیعهد در ژوئن  ۷۱۰۲تصویر
ارائه شده از عربستان سعودی در خارج از این
کشور شاهد یک بهبود چشمگیر بود .ماشین روابط
عمومی پادشاهی از این کشور تصویر کشوری در
حال نوسازی ارائه داده است و کارزار آنها چنان
موثر بود که پوشش خبری از پادشاهی بر روی
اصالحات مد نظر ولیعهد متمرکز شده بود .از
منظر منطقهای ،ریاض موضع سرسختانهتری در
قبال مقابله با نفوذ رو به گسترش ایران اتخاذ کرد.
کشتن خاشقچی این ماشین روابط عمومی را از
کار انداخت .حداقل سه شرکت (البی) آمریکایی
نماینده عربستان سعودی ،در هفتههای اخیر راهشان
را از پادشاهی جدا کردند».
«استیو بَرِت» دبیر اجرایی «پیآر ویک» شرکت
فعال در زمینه روابط عمومی در آمریکا درباره قطع
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همکاری سه البی آمریکایی با ریاض به آتالنتیک
گفت« :شما به عنوان یک سازمان نمیتوانید قتل را
توجیه کنید ،اینطور نیست؟»
آتالنتیک مینویسد« :اگرچه کشورها
برای بهبود چهره و تقویت منافع خارجی خود
شرکتهای روابط عمومی غربی را استخدام
میکنند اما بسیاری از این شرکتها بعد از مواجهه
با تحقیقات و بررسیهای دقیق ،از قراردادهای افشا
شدهشان با آنها پا پس میکشند».
این رسانه معتقد است« :هر شرکت(البی)
نماینده عربستان سعودی که در دوره محمد بن
سلمان سیر صعودی داشته ،به سختی میتواند
عواقب بینالمللی قتل خاشقچی را پیشبینی کند:
آنها چطور میتوانند وجهه عربستان سعودی را
مرمت کنند؟».
یک کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا در
اندیشکده «چتم هاوس» انگلیس معتقد است که
«بازی برای ماشین تبلیغاتی عربستان سعودی دیگر
تمام شده است».
«نیل کوئیایام» به آتالنتیک گفت« :در حال
حاضر آن چنان تردیدی درباره ماشین روابط
عمومی سعودی وجود دارد که اگر آنها هر چه
درباره مواضعشان مطرح کنند به نظر من مواضع
آنها به چالش کشیده میشود».
وی با انتقاد از روایتهای عربستان سعودی
درباره قتل خاشقچی و تاثیرات آن بر وجهه ریاض
افزود« :تقریبا شبیه این است که بازی دیگر تمام
( )revo emagشده است .واقعا این شلیک
کردن به خود ،خارقالعاده و البته گیجکننده است».
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چهره

تسهیل خروج کارگران
خارجی از قطر

سناتور جمهوریخواه:

ریاض حامی تروریسم در جهان است؛

«رند پال» سناتور ایالت «کنتاکی» در کنگره آمریکا
در تجمع انتخاباتی ایالت «مونتانا» ضمن تاکید بر
حمایت عربستان سعودی از تروریسم در جهان ،بر
لزوم شدت عمل واشنگتن در قبال ریاض تاکید کرد.

به گزارش گروه بینالملل« ،رند پال» عضو جمهوریخواه
کنگره آمریکا در جریان تجمع انتخاباتی به همراه پسر
بزرگ «دونالد ترامپ» برای حمایت از نامزد این حزب
درانتخاباتسنایآمریکادرایالت«مونتانا»اظهاراتبسیار
تندیعلیهعربستانسعودیمطرحکرد.
طبق نوشته پایگاه «هیل» ،این عضو کمیته روابط خارجی
سنای آمریکا در تجمع روز شنبه در مونتانا گفته ،واشنگتن
دیگر نمیتواند رفتارهای بد عربستان سعودی از قبیل
حمایت از تروریسم و جنگ یمن را نادیده بگیرد.
وی گفت« :ما باید درباره اینکه هر چیزی که به عربستان
سعودی مربوط میشود با بی توجهی روبرو میشود،
فکری بکنیم (برای مثال) آنچه آنها در جنگ یمن انجام
میدهند و دهها هزار غیرنظامی در آنجا جان خود را از
دستمیدهند».
سناتور مردم ایالت کنتاکی در کنگره آمریکا سپس به
حمالت تروریستی ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱اشاره کرد ،حمالتی
که  ۱۵تن از مجموع  ۱۹عامل آن تبعه عربستان سعودی
بودند.
پال خطاب به حاضران گفت« :آیا کسی خاطرش هست
که چه کسانی به ما در  ۱۱سپتامبر ( )۲۰۰۱حمله کردند؟
آیا کسی چیزی درباره مدارس دینی (ریاض) شنیده
است؟  ۲۰۰۰۰مدرسه در پاکستان تحت تامین مالی

سعودیها است که در آنها نفرت از مسیحیان ،یهودیان و
هندوهادرسراسرجهانتدریسمیشود».
این قانونگذار آمریکایی افزود« :چرا ما در سطح جهان
تروریسم داریم؟ (به خاطر اینکه) سعودیها تروریسم را
تامینمالیمیکنند».
وی که پیشتر بارها «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان
سعودی را مسئول قتل «جمال خاشقچی» خوانده بود ،باز
هم درباره این پرونده صحبت کرد.
خاشقچی روزنامهنگار منتقد عربستان سعودی دوم
اکتبر(دهممهرماه)بهکنسولگریریاضدراستانبولترکیه
وارد شد و از آن تاریخ دیگر کسی او را زنده ندیده است.
مقامهای عربستان سعودی با گذشت  ۱۷روز از رسانهای
شدن ناپدید شدن خاشقچی اذعان کردند که او در
کنسولگری کشته شده و اخیرا هم دادستانی ریاض اعالم
کرده که قتل او از پیش برنامه ریزی شده بوده است اما
مقامهای عربستان سعودی ادعا کردهاند که محمد بن
سلمان ،ولیعهد این کشور ،اطالع و دخالتی در این ماجرا
نداشتهاست.
سناتور پال در تجمع روز شنبه درباره برخی درخواستها
در آمریکا برای تحریم عربستان سعودی به دلیل ماجرای
قتلخاشقچیاینطورگفت«:بهنظرمنتحریمهاشبیهبهاین
است که ما وانمود بکنیم که داریم کاری انجام میدهیم».
وی ادامه داد« :اگر شما  ۱۵آدمکش را که ولیعهد آنها را
(بهکنسولگریریاضدراستانبول)فرستاده،تحریمبکنید،
شما فقط  ۱۵آدمکش را تحریم میکنید و آنها (عربستان

از  20هزار
مدرسه آنها در
پاکستانچیزی
میدانید؟

سعودی) سراغ ۱۵آدمکش دیگر خواهند رفت .عربستان
سعودی چنین اقدامی را وانمود کردن به انجام یک کار
[اقدامتنبیهی]تلقیخواهدکرد».
رندپالدریکمصاحبهباپایگاهآمریکایی«هیل»خواستار
توقف فروش تسلیحات به ریاض شده بود.
او گفت« :توقف فروش سالح سبب خواهد شد که آنها
از خواب بیدار شوند .حقیقت آن است که اگر قطعات
یدکی هواپیماها در اختیارشان قرار نگیرد ،نیروی هوایی
آنها ظرف دو یا سه ماه زمینگیر خواهد شد .عربستان
سعودی کارهای بسیار بد زیادی انجام داده است و آنها
 ۱۰۰میلیارد دالر برای اسالم رادیکال هزینه کردند».
«دونالدترامپجونیور»پسرارشدرئیسجمهورآمریکابعد
ازسخنرانیسناتورپالپشتمیکروفونرفتودرحمایت
از «مت روسندیل» نامزد جمهوریخواه انتخابات مجلس
سنادرایالتمونتاناصحبتکرد.
پسر «دونالد ترامپ» در اظهارات کوتاهی از این نامزد
انتخابات کنگره آمریکا حمایت کرد و هیچ اشارهای به
عربستانسعودینکرد.

ترامپ روز جمهوری در
هند را تحریم کرد

رئیس جمهور آمریکا دعوت دهلی نو را برای
شرکت در مراسم جشن روز جمهوری در ۲۶
ژانویه رد کرده است.
به نقل از روسیا الیوم« ،دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا دعوت دهلینو را برای شرکت در مراسم
جشن روز جمهوری در  ۲۶ژانویه رد کرده است.
هند همه ساله در چنین روزی که قانون اساسی
این کشور در سال  ۱۹۵۰به اجرا درآمد ،جشن
میگیرد.
شبکه «اندیتیوی» هند به نقل از منابعی که
خواستند نام آنها فاش نشود ،اعالم کرده است:
«دولت آمریکا در هفتههای گذشته بارها برای
دولت هند توضیح داده که دونالد ترامپ رئیس
جمهور این کشور در زمستان پیش رو به دهلینو
سفر نخواهد کرد».
این شبکه همچنین گزارش داد که وزارت امور
خارجه هند هنوز در این زمینه اظهارات رسمی
صادر نکرده است .این در حالی است که سفارت
آمریکا در هند از هر گونه اظهار نظر در این زمینه
خودداری کرده و به همین حد بسنده کرده
که فقط کاخ سفید مجاز به صحبت در مورد
دیدارهای خارجی ترامپ است.

رئیس جمهور چک:

خروجآمریکاازتوافقهایبینالمللی
اعتماد به این کشور را از بین میبرد
رئیس جمهور چک در انتقاد از تصمیم اخیر «دونالد ترامپ» در کناره گیری
از یک توافقی قدیمی گفت رئیس جمهور آمریکا تاکنون چندین توافقنامه
بینالمللی را محکوم کرده و این توافقنامه نیز اولین و تنها مورد نیست.

خروج آمریکا از توافقهای بینالمللی ،اعتماد به این کشور را از بین میبرد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،رئیس جمهوری چک روز شنبه به
جمعسیاستمدارانیپیوستکهبهتصمیماخیر«دونالدترامپ»رئیسجمهورآمریکا
برای خروج از پیمان منع موشکهای اتمی میانبرد ( )INFواکنش نشان داده و از
آنانتقادکردهاند.
وبگاه شبکه خبری «راشا تودی» در این زمینه نوشت« :میلوش زمان» رئیس جمهوری
چکدرگفتوگوباشبکهتلویزیونی«باراندوف»گفتکهباابرازمخالفتاتحادیه
اروپا درباره کنارهگیری آمریکا از این پیمان هم عقیده است.
رئیس جمهور چک در این زمینه گفت« :رئیس جمهور آمریکا تاکنون چندین
توافقنامهبینالمللیرامحکومکردهاست.اینتوافقنامهنیزاولینوتنهاموردنیست».
وی در ادامه گفت« :من به این اصل پایبندم که اگر شما توافقی که در گذشته امضاء
کردید را لغو کنید ،آنگاه از شما سلب اعتماد میشود».
پیمان منع استقرار موشکهای اتمی میانبرد ،آمریکا و روسیه را از در اختیار داشتن،
تولید یا پرتاب آزمایشی موشکهای با برد بین  300تا  3400مایل منع میکند .البته
موشکهایدریاپایهازاینپیماناستثناشدهاند.
ترامپ شنبه گذشته روسیه را به نقض پیمان منع موشکهای اتمی میانبرد متهم و
تهدید کرد کشورش را از این پیمان خارج میکند.

به دنبال اعالم این تصمیم از سوی رئیس جمهور آمریکا ،برخی کشورها و
شخصیتهای حال و گذشته جهان از تصمیم اخیر ترامپ انتقاد کردند« .میخائیل
گورباچف» رئیس جمهور پیشین شوروی سابق با انتقاد ازترامپ ،گفت واشنگتن
متوجهعواقبتصمیمخودنیست.
گورباچف در این زمینه گفت« :تحت هیچ شرایطی نباید توافقنامههای گذشته در
زمینه خلع سالح اتمی را پاره کنیم ...آیا آنها در واشنگتن واقعا نمیدانند این اقدام
چه عواقبی دارد؟ خروج از این پیمان یک اشتباه است».
وزارت خارجه روسیه نیز یکشنبه گذشته به سخنان رئیسجمهور آمریکا درباره
قصد این کشور برای خروج از یک توافق اتمی میان دو کشور واکنش نشان داد
و در بیانیهای اعالم کرد که آمریکا با این تصمیم رویای «دنیای تکقطبی» را در
سرمیپروراند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه ،اصالحیه قانون
بحثبرانگیز ویزای خروجی قطر که براساس آن
کارگران خارجی تنها میتوانستند با اجازه رؤسایشان
از کشور خارج شوند- ،یکشنبه -باالخره اجرایی شد.
وزارت کشور قطر در حساب توئیتری خود نوشت:
«قانون شماره ۱۳در سال ۲۰۱۸که ورود و خروج و اقامت
خارجیها را تنظیم میکند از امروز اجرایی میشود».
قطر در سپتامبر سال جاری میالدی اعالم کرد
که نظام روادید خود را تغییر خواهد داد؛ نظامی
که بسیاری آن را بردهداری مدرن نامیدهاند.
در این قانون جدید ۹۵ ،درصد از نیروی کار
یک کارخانه میتوانند بدون اینکه نیازی به
اجازه کارفرما باشد کشور را ترک کنند .تنها پنج
درصد از کارکنان که بیشترشان مقامهای ارشد
هستند ،همچنان مشمول قانون پیشین میشوند.
در بیانیه وزارت کشور قطر آمده است که کسانی که
«به هر دلیل» اجازه خروج از کشور را ندارند میتوانند
به کمیته شکایت خروج خارجیان شکایت کنند و نتیجه
«طی سه روز کاری به آنها اطالع داده خواهد شد».
لغو اجازه خروج برای کارگران خارجی بزرگترین
اقدامی است که قطر از نوامبر سال گذشته میالدی
و پس از توافقی سه ساله با سازمان بینالمللی کار
برای اصالح قوانینش صورت بخشیده است.

هشدار شورای مشاوران
اقتصادی کاخ سفید
درباره محبوبیت
روزافزون سوسیالیسم
در آمریکا
این گزارش  ۷۲صفحهای ،با عنوان «هزینه واقعی
سوسیالیسم» ،در واقع پاسخی است به افزایش اقبال به
سیاستهای جمعیگرایانه .در این گزارش غریب ،پس
از اشاره به «دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس» آمده
که «سوسیالیستهای خودخوانده در کنگره و میان
رایدهندگانمحوبیتروزافزونیپیداکردهاند».
به نقل از پایگاه اینترنتی مجله ژاکوبین ،اگر به دنبال اثباتی
در اینباره میگردید که افزایش محبوبیت سوسیالیسم
در آمریکا تهدیدی جدی برای دولت «دونالد ترامپ»،
رئیسجمهوری ایاالت متحده و بنیادگرایی بازار
حاکم بر اقتصاد این کشور است ،میتوانید به گزارش
مملو از وحشتی نگاه بیندازید که شورای مشاوران
اقتصادی کاخ سفید آن را در روزهای گذشته منتشر
کرد .این گزارش  ۷۲صفحهای ،با عنوان «هزینه واقعی
سوسیالیسم» ،در واقع پاسخی است به افزایش اقبال به
سیاستهای جمعیگرایانه .در این گزارش غریب ،پس
از اشاره به «دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس» آمده
که «سوسیالیستهای خودخوانده در کنگره و میان
رایدهندگانمحوبیتروزافزونیپیداکردهاند».
این گزارش نقد خود از سوسیالیسم را با نقلقولی از
«مارگارتتاچر»نخستوزیراسبقبریتانیا،آغازمیکند:
«دولتهای سوسیالیستی همواره از جیب مردم خرج
میکنند» .این گزارش همچنین اشاره میکند که بهترین
شیوه آن است بگذاریم «مردم این انتخاب را داشت
باشند که چگونه پول خود را خرج کنند».نویسندگان
این گزارش  ۷۲صفحهای همچنین مدام اصطالح
«رشد» را نشانهای از پیشتازی اقتصاد سرمایهداری از مدل
سوسیالیستی میدانند و هیچ اشارهای هم به این قضیه
نمیکنند که ۹۵درصد از درآمدهای به دست آمده پس
از رکود بزرگ ،در خالل سالهای  ۲۰۰۹تا  ،۲۰۱۳به
جیبیکدرصدثروتمندریختهشد.

قتل خاشقجی جنگ یمن را به حاشیه برد
قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار منتقد عربستانی در
شهر استانبول با وجود آنکه بحران دیپلماتیک و سیاسی
برای عربستان در پی داشته اما چیزی را درباره وضعیت
قربانیان جنگ یمن تغییر نداده است.
روز چهارشنبه گذشته دستکم  ۲۴غیرنظامی در حمالت هوایی
ائتالف تحت رهبری عربستان به استان حدیده یمن ،منطقهای در
ساحل دریای سرخ که در بطن درگیری میان ائتالف عربستان و
جنبش انصاراهلل قرار دارد ،کشته شدند .از جمله مکانهایی که
هدفاینحمالتقرارگرفتندتاسیساتیبودکهدرآنجاکارگرانی
مشغول بسته بندی سبزیجات بودند اما این بمبارانها عمدتا از سوی
دولتمردان سراسر جهان مورد بیاعتنایی قرار گرفتند .تنها در ماه
سپتامبر طبق اطالعات یمن دیتا پراجکت ،بالغ بر ۱۵۴حمله هوایی
علیهیمنصورتگرفت.
در حمالت هوایی در یمن کودکان کشته شده و محاصره اقتصادی
سبب شده که چندین شهر نتوانند به غذا و آب سالم دسترسی داشته
باشند .عربستان از بعد از قتل جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه
واشنگتن پست بابت این رخداد تحت فشار بیسابقه قرار گرفته
است.
اماتحلیلگرانمیگویند،بعیداستکهقتلخاشقجیباعثتمرکز
برسیاستهایکلیتردیگرعربستانشود.سیاستهاییکهیمنیها
را وارد جنگی بر سر زنده ماندن کرده و آنها را گرفتار قحطی و یک
اقتصادشکستخوردهساختهاست.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به نقل از فاریا المسلمی یک

کارشناس اندیشکده چتم هاوس میآورد :عربستان صعودی تنها
به خاطر قتل خاشقجی بیش از اقداماتش درباره جنگ یمن در
سالهایگذشتهتحتفشارقرارگرفتهاست.
ائتالفتحترهبریعربستانعالوهبرمتهمشدنبهاقداماتیبهمنزله
جرایم جنگی در یمن و کشتن زنان و کودکان کنترل حریم هوایی
یمن را به دست گرفته و این کشور را مورد محاصره قرار داده است.
به این بهانه که جلوی اعطای سالحهای ایران به حوثیها را بگیرد.
تحلیلگرانمیگویندکهبعیداستمحمدبنسلمان،ولیعهدعربستان
بابت نقشش در جنگ یمن مورد مواخذه قراربگیرد .مسلمی به
خبرگزاری فرانسه گفت :قتل جمال خاشقجی یک سناریوی دقیق
است.کشورهایغربینقشمستقیمیدراینموضوعنداشتند.بااین
حال یمن یک موضوع پیچیده است و هیچ سفید و سیاهی وجود
نداردوموضوعیمننیازمندتفکراست.
از زمانی که ائتالف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن مداخله
کرد حدود  ۱۰هزار غیر نظامی بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت
در جنگ یمن کشته شدند .گروههای حقوق بشری دیگر نیز این
تلفات را تا ۵۰هزار نفر دانستهاند.
اروپاوآمریکابالغبر ۹۸درصدسالحهایعربستانراتامینمیکنند.
با وجود آنکه آلمان چندی پیش گفت که فروش سالح به عربستان
را به دلیل قتل خاشقجی معلق میکند اما امانوئل ماکرون رئیس
جمهوری فرانسه این ایده را رد کرد .ماکرون بعدا گفت که حامی
یکموضعهماهنگاروپاییدرموردتحریمهایبالقوهاست.
واشنگتننیزبههمینترتیبازچشمپوشیازعربستانبهعنوانیک

شریک تجاری خودداری کرده در حالیکه به گفته دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا عربستان ۱۱۰میلیارد دالر سالح از آمریکا
خریدهاست.
ماه اوت گذشته گزارش شد که شرکت الکهید مارتین آمریکا
موشک لیزری  MK۸۲را که با آن اتوبوس دانش آموزان کم سن
و سال یمنی هدف گرفته شد و  ۴۰کودک را به کشتن داد ،ساخته
است.
از زمانی که عربستان با همپیمانانش در سال  ۲۰۱۵در یمن مداخله
کرد ارتش آمریکا از حمالت این کشور در زمینه هدف یابی
هوایی ،تبادل اطالعات و سوخت رسانی به هواپیماها حمایت کرده
است .نقش خاشقجی به عنوان نویسنده یک روزنامه سرشناس
آمریکایی باعث برجسته شدن قتل او در جهان شد اما گروههای
حقوقبشرینگرانهستندکهمردمگرفتارجنگدریمنجاییکه
عربستان در آن نقش محوری ایفا میکند بر اثر این مناقشه به حاشیه
رانده شوند.کریستین بکرلی محقق حوزه یمن در دیده بان حقوق
بشر گفت :هر قربانی حمالت غیرقانونی ائتالف عربستان در یمن به
اندازهستوننویسواشنگتنپستشایستهنگرانیمااست.
او اظهار کرد :این قربانیان شامل یک داماد و جشن عروسیاش،
کودکی به زندان افتاده ،شامل روستائیانی مشغول حفر چاه ،مردم
مشغول خرید در بازار هستند .کسانی که همگی در بمباران ائتالف
عربستانی کشته یا زخمی شدند اما هیچ یک از این جرایم جنگی
آشکاردریمننتوانستهآنمیزانحجمعصبانیتبینالمللیکهقتل
خاشقجیدرچندهفتهگذشتهتحریککردراتحریککند.
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با تایید خبر تخلیه دفتر سید محمد خاتمی (بنیاد باران)
گفت :بله درست است ،این نقل و انتقال طبیعی است و
در حال انجام شدن است.

رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات خاطرنشان کرد :آنجا
صاحب و حساب و کتاب دارد؛ ما مهمان دفتر امام و حاج
حسن آقا بودیم .طبق توافقی که با بنیاد مستضعفان صورت
گرفته است باید آنجا را آماده کنند و لذا ما سربار آنان
نیستیم.خاتمی تاکید کرد :این تغییر و تحول با رضایت
کامل است.امام :در دولت احمدینژاد هم برای تخلیه دفتر
خاتمی فشار میآوردند /مشغول جمعآوری اسباب و اثاثیه

هستیم جواد امام هم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،
دربارهتخلیهدفترسیدمحمدخاتمیگفت:بحثتخلیهدفتر
به یک اختالف میان موسسه نشر آثار حضرت امام و بنیاد
مستضغفان بازمیگردد ،در گذشته هم این اتفاق افتاده است
و از مدتها قبل به موسسه فشار آوردند تا این دفتر را پس
بگیرند.وی تاکید کرد :آقای خاتمی دبیر کنگره بینالمللی
حضرت امام است و از طرف موسسه در این دفتر مستقر
شدند و در حال حاضر هم ایشان مجبور به تخلیه ساختمان
هستند ،ما هم مشغول جمعآوری اسباب و اثاثیه هستیم.
مدیرعامل بنیاد خاطرنشان کرد :بر اساس مقرراتی که وجود
دارد دولت موظف است برای استقرار روسایجمهور سابق
خود محلی را تدارک ببیند اما متاسفانه تاکنون این کار را
انجام نداده است.وی یادآور شد :درگذشته و در دولت

احمدینژاد این فشارها را آوردند و با قطع آب ،برق و تلفن
دفتر خواستار ترک آنجا شدند.امام در پاسخ به این سوال
که آیا مکان بعدی دفتر رئیس دولت اصالحات مشخص
شده است یا خیر ،گفت :درحال حاضر جایی مشخص
نشده است و ما در حال جمعآوری وسایل هستیم؛ برابر
قانون هم دولت باید مکانی را مشخص میکرد که نکرده
است.واکنش بنیاد مستضعفان به خبر تخلیه دفتر سید محمد
خاتمی /مشکل به زودی برطرف میشود
یک مقام آگاه در بنیاد مستضعفان هم در گفتوگو با ایلنا،
درباره خبر تخلیه دفتر سید محمد خاتمی (بنیاد باران) اظهار
داشت :بنیاد مستضعفان ملکی را در اختیار آقای خاتمی قرار
نداده بود که امروز بخواهد آن را پس بگیرد.
وی ادامه داد :یک مسائل حقوقی جزیی درباره ملک مورد

نظر با موسسه نشر و حفظ آثار امام خمینی(ره) به وجود
آمده است که به زودی این مساله برطرف میشود.

گزارش مجلس ازوقوع تخلف درثبت سفارش خودرو دردوره وزارت شریعتمداری
گزارش مجلس ازوقوع تخلف درثبت سفارش خودرو دردوره
وزارت شریعتمداری
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تخلف ثبت
سفارش خودرو حکایت از وقوع این تخلف در دوران
مدیریتی شریعتمداری در وزارت صنعت دارد.

به گزارش خبرنگار صدای اصالحات به نقل از خبرگزاری
مهر ،در جریان بررسی رای اعتماد به محمد شریعتمداری وزیر
سابق صنعت ،معدن و تجارت و وزیر فعلی تعاون ،کار رفاه
اجتماعی موضوع تخلفات در ثبت سفارش واردات خودرو از
مهمترین ایرادات نمایندگان بود.
موافقان رای اعتماد به شریعتمداری تالش زیادی کردند تا این
تخلف را توجیه کرده و در عجیب ترین اقدام تالش کردند این
تخلف را به گردن نعمت زاده وزیر پیشین صنعت ،معدن و تجارت
بیاندازند.عبدالحمید خدری عضو فراکسیون امید که در دفاع از
رای اعتماد به شریعتمداری سخنرانی می کرد مدعی شد تخلف
در ثبت سفارش خودرو با درایت شریعتمداری فاش شده است.
وی همچنین نامه معاون اقتصادی وزیر اطالعات به وزیر صنعت
را به شرح زیر قرائت کرد« :با سالم و احترام؛ نظر به سوءاستفاده
و انتشار غیرقانونی و مشکوک مکاتبه وزارت اطالعات با دادستان
تهران که موجب شائبه و اتهام به آقای شریعتمداری شده است ،به
آگاهی می رساند تخلفات صورت گرفته در مورد ثبت سفارش
توسط حراست این وزارتخانه کشف شد و به وزارت اطالعات
گزارش شد .آقای شریعتمداری نیز مدعی و پیگیر موضوع بوده
اند».
روح اهلل بابایی صالح عضو دیگر فراکسیون امید نیز مدعی شد ثبت
سفارش خودرو در زمان وزیر سابق صنعت اتفاق افتاده است و
آقای شریعتمداری این موضوع را افشا کرده است.
این در حالی است که کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون
ویژه حمایت از تولید ملی ،گزارشی را در موضوع «توقف ثبت
سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند.

این گزارش حدود دو هفته است که در دستور کار صحن علنی
مجلس قرار گرفته اما هنوز نوبت قرائت آن فرا نرسیده است.
گزارش مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از
تولید ملی حکایت از تخلف وزارت صنعت در ثبت سفارش
خودرو در دوره مدیریتی شریعتمداری دارد.
در بخشی از این گزارش انجمن واردکنندگان اعالم کرده اند« :پس
از انسداد رسمی سایت ،حدود  15000دستگاه خودروی خارجی
از طریق برخی نمایندگیهای رسمی و غیر رسمی ،در فاصله زمانی
تیرماه تا دیماه (1396در دوران مدیریت شریعتمداری در وزارت
صنعت) وارد کشور شده است که نیاز به شفافسازی دارد».

بر اساس این گزارش وزارت صمت نیز اعالم کرده است« :از
تاریخ  28تیر ماه  96لغایت  ۹دی ماه  96ثبت سفارش متوقف
و هرگز تمدید نشده است؛ لیکن تعداد  6481دستگاه به طور غیر
قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت
در سایر کاالها نیز وجود دارد .موضوع در تاریخ  25بهمن  96به
سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است».
در این گزارش آمده است« :نمایندگان وزارت اطالعات از ارائه
کتبی گزارشها خودداری کردند؛ لیکن وجود رانت در ثبت
سفارش و بهدست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه
از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی

خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند».
نماینده گمرک اطالعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف
را تأیید نماید ارائه نداد؛ لیکن بطور شفاهی وجود تخلف را تأیید
نمود.
کمیسیون صنایع و معادن تاکید دارد« :در بررسیهای انجام شده
مشخص گردید که حداقل تعداد  6481دستگاه خودروی خارجی
به اذعان وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تاریخ 24تیر  96لغایت
 ۹دی  96در زمان توقف ثبت سفارش به روشهای غیر قانونی
ثبت سفارش شدهاند که الزم است پیگیری جدی توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ،وزارت اطالعات ،سازمان تعزیرات حکومتی و
گمرک جمهوری اسالمی به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین
به دستگاه قضایی ،افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده
سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین
در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت ،برخورد
الزم به استناد ماده ( )۱قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ماده ()13
قانون مبارزه با جرایم رایانهای و ماده ( )543کتاب پنجم قانون
مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) صورت
پذیرد ،چون موارد مذکور ،از مصادیق تخلف در قوانین فوقالذکر
میباشد».
این گزارش می افزاید« :وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت
سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعالم عدم اطالع از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه
به نحوه صدور دستورالعملهای مکرر ضروری است برای ایجاد
ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در اسرع وقت نسبت به باالبردن ضریب ایمنی سامانه
ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه
اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف ،از
شمارهگذاری این خودروها ،نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی
خودداری کند».

توضیحاتفردوسی
پور درباره تداوم پخش
برنامه نود
بعد از اتفاقاتی که بین عادل فردوسی پور
تهیه کننده و مجری برنامه نود با مدیران
شبکه سه افتاد ،این برنامه در دو هفته گذشته
روی آنتن نرفت و شائباتی مبنی بر احتمال
پخش نشدن این برنامه مطرح شد.
با این حال علی فروغی مدیر شبکه سه امروز در
گفتگوییتاکیدکردکهبرنامهنودادامهخواهدداشت
اما این هفته هم به خاطر ویژه برنامه اربعین این برنامه
روی آنتن نمی رود .به گفته فروغی ،برنامه نود از هفته
آینده پخش می شود.
همچنین عادل فردوسی پور در یک ارتباط تلفنی با
برنامه حاال خورشید خطاب به رضا رشیدپور گفت:
من بیش از  ۲۰سال است که در صداوسیما کار می
کنم و واقعا فرزند رسانه هستم .در این سال ها مردم
همیشه به من لطف داشتند و مدیران مختلف از من
حمایت کردند .من هم سعی کردم برنامه هایی بسازم
که منعکس کننده کاستی ها و فساد در فوتبال کشور
باشد.
تهیه کننده و مجری برنامه نود تصریح کرد :به هر حال
در هر مجموعه ای اختالف سلیقه وجود دارد .اصال
قرار نیست من و فروغی مثل هم فکر کنیم .البته کامال
همه دیسیپلین و اصول حرفه ای را رعایت کرده ام .من
اصولرامیدانم.اتفاقیکهدوهفتهقبلجنابفروغی
درباره آن صحبت کرد همانطور که گفته شد یک
اختالف سلیقه بود .اینکه بازی در شبکه سه پخش
شود تصمیمی بود که من می توانستم با آن مخالف
باشم ولی تصمیمی بود که در نهایت گرفته شد و من
همبهتصمیمشبکهاحترامگذاشتم.

ایران در پروژه
«سیپک» سهیم میشود
یائو جینگ ،سفیر چین در اسالمآباد در
نشست خبری با رسانههای رسمی پاکستان
از مشارکت ایران و افغانستان در پروژه
راهبردی اقتصادی سیپک خبر داد.
سفیر چین در پاکستان ضمن اظهار عالقه کشورش
به مشارکت همه کشورهای دوست و همجوار
پاکستان بهویژه ایران در پروژه سیپک افزود:
سود و فایده حاصل از اتمام پروژه سیپک
فقط بهنفع چین و پاکستان نیست و کل منطقه
از تکمیل این پروژه دچار منفعت خواهند شد.
گفتنی است پروژه ۴۸میلیارد دالری کریدور
اقتصادی چین و پاکستان در فاز سوم تکمیل خود
قرار دارد .این پروژه دسترسی چین به آبهای گرم
اقیانوس هند و دریای عمان را تسهیل میبخشد.
همچنین پاکستان قرار است طی ۲۵
سال ،وام اخذشده از چین را بهصورت
دورهای از سود پروژه سیپک بپردازد.

فروش  ۸محموله  ۳۵هزار
بشکهای نفت
در بورس ثبت شد
هر  ۳خریدار نفت خام ایران در بورس
انرژی ،وجوه خود را به حساب شرکت
سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه(سمات)
واریز کرده و عمال رقابت آغاز شد.
در ابتدای معامالت نفت در تاالر انرژی،
خریداران به رقابت پرداهتند اما خریداری
به ثبت نرسید زیرا نرخ  ۷۹دالر و  ۱۵سنتی
وزارت نفت ،مورد قبول خریداران واقع
نشد و هیچ یک از آنها هم نرخی معادل
پیشنهاد وزارت نفت ندادند؛ به نحوی
که باالترین درخواست برای خرید یک
محموله  ۳۵هزار بشکه ای نفت خام ،قیمت
 ۶۲.۴دالر به ازای هر بشکه بود .پیشنهاد
دیگر برای خرید این محموله ،قیمت
 ۶۱.۸۵دالر به ازای هر بشکه اعالم شد.
در نهایت وزارت نفت قیمت پایه
اعالمی خود را کاهش داد و به
نرخ  ۷۴دالر و  ۸۵سنت رساند.
رقابت برای خرید یک میلیون نفت در رینگ
صادراتی بورس انرژی ادامه پیدا کرد تا در
نهایت ،هشت محموله  ۳۵هزار بشکهای به
قیمت  ۷۴دالر و  ۸۵سنت به فروش رسید.
قرار بر این است که عرضه محمولههای یک
میلیون بشکهای نفت خام در بورس انرژی به
صورت هفتگی و در یک نوبت ادامه یابد.

