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یه جزئیات حادثه مرگبار برای زائران ایرانی در ناصر
س��خنگوی س��تاد اربعین گفت: هویت هف��ت جان باخته 

تصادف صبح دیروز ناصریه شناسایی شد.
شهریار حیدری گفت: س��اعت 6:30 صبح دیروز تصادف 
دو دستگاه خودرو ون در سه راه ناصریه عراق رخ داد. در یکی 

از این خودروها زائران ایرانی اهل جنوب کشور حضور داشتند 
که متاسفانه هفت نفر از آنها کشته و یک نفر زخمی شد. 

وی ادامه داد: مجروح این حادثه در بیمارس��تان بستری 
بوده و اجساد به این بیمارستان منتقل شد. 

به گفته سخنگوی ستاد اربعین، هویت جان باختگان این 
حادثه شناس��ایی شده و کنسولگری کشورمان مشغول فراهم 
آوردن مقدمات انتقال اجس��اد اس��ت. اسامی کشته شدگان به 

زودی اعالم می شود.

ونده ثامن  الحجج برطرف شد ایرادات پر
پرونده ش��رکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج که برای 
رفع ایرادات مورد نظر دادگاه به دادسرا ارجاع شده بود، 

دوباره به دادگاه کیفری یک استان تهران بازگشت.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری یک 
اس��تان تهران در گفت وگو با تس��نیم گفت: این پرونده 
برخی ایرادات ش��کلی داشت که به دادسرا ارجاع شد و 
اکنون ش��عبه بازپرس��ی پس از برطرف کردن ایرادات 
مدنظر، پرونده را به دادگاه بازگردانده اس��ت. وی گفت: 
هنوز تاریخ محاکمه متهمان تعیین نش��ده است و ابتدا 

باید برخی تشریفات دادرسی انجام شود.
افتخ��اری همچنی��ن با اش��اره به برگ��زاری دادگاه 
مطبوعات اف��زود: در دادگاه مطبوعات به پرونده مدیران 
مسئول خبرگزاری ایرنا و بسیج رسیدگی شد که در هر 

دو مورد، شکات اعالم گذشت کردند.

خودکشی یک بیمار در بیمارستان
جس��د یک بیمار درحالیکه حلق آویز شده بود، در 

محوطه یک بیمارستان در غرب پایتخت کشف شد.
س��اعت 9:27 صبح دیروز مأم��وران کالنتری 141 
ش��هرک گلستان با بازپرس کشیک قتل پایتخت تماس 
گرفت��ه و اعالم کردند ی��ک بیمار در یک بیمارس��تان 
اعصاب و روان در غرب پایتخت خودکشی کرده و جان 

خود را از دست داده است.
تحقیق��ات اولیه حاک��ی از آن بود که این بیمار 59 
س��اله در این بیمارستان بس��تری بوده و روز گذشته از 
بیمارستان خارج شده است که پس از جست وجو، جسد 
وی درحالیک��ه حلق آویز ش��ده بود در محوطه پش��تی 
این بیمارس��تان کش��ف شد. س��رانجام با دستور سجاد 
منافی آذر؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد متوفی برای 
بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 

درباره این پرونده ادامه دارد.

 کالهبرداری 2/5 میلیارد تومانی 
از شرکت های بیمه با »تصادف«

پلیس آگاهی پایتخت موفق ش��دند ی��ک باند بزرگ 
کالهبرداری از شرکت های بیمه را شناسایی و متالشی کند.

کارآگاه��ان پلیس آگاه��ی پایتخت موفق ش��دند 
اعضای گروهی را که با ایجاد تصادفات ساختگی و جعل 
اوراق پزشکی قانونی و... کالهبرداری می کردند، دستگیر 
کنند. براساس این گزارش اعضای این باند که مجرمین 
س��ابقه دار بودند با این شیوه و شگرد، موفق شده بودند 
بیش از دو میلیارد و 500 میلیون تومان از شرکت های 

بیمه کالهبرداری کنند.
به دنبال دستگیری اعضای این باند، مرکز اطالع رسانی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کرد افراد دستگیر شده 
در اظهارات خود به ارتکاب کالهبرداری به این ش��یوه و 
ش��گرد در شهرهای تهران و کاشان اعتراف کرده اند و در 
حال حاضر پرونده این متهمان در اداره س��یزدهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ در حال رسیدگی است.

تجلیل از خانواده 2 دانش آموز
2 خان��واده که اعضای ب��دن فرزن��دان دانش آموز 
خ��ود را به بیماران نیازمند اهدا کرده بودند، از س��وی 

مسئوالن آموزش و پرورش تقدیر شدند.
هادی زارع پور مسئول آموزش و پرورش شهرستان 
بویراحمد در مراس��م تقدیر از 2 خانواده که اعضای بدن 
فرزندان دانش آموز خود را به بیماران نیازمند اهدا کرده 
بودن��د، گفت: دانش آم��وزان مرح��وم آرش واحدی زاده 
و بنیامی��ن پناهنده رخت بربس��ته و امانت��ی بودند که 
برگشتند، اما رفتن آنها برای همه ماندگار شد. وی افزود: 
تقدیر از این خانواده ها تجلیل از نوع دوستی و اقدام نیک 

و ترویجی برای فرهنگ حسنه اهدای عضو است.
 آرش واحدی زاده بر اثر برق گرفتگی در »سرآبتاوه« 
و بنیامی��ن پناهن��ده بر اثر برخورد خودرو در روس��تای 
»مزدک« دچار مرگ مغزی ش��ده بودند که اعضای بدن 

آنها در 2 هفته گذشته به بیماران نیازمند اهدا شد.

یالی برای آب رسانی  سرمایه گذاری 140 میلیارد ر
وستاهای کهگیلویه و بویراحمد به ر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و 
بویراحمد با اشاره به اینکه در حال برآورد و مطالعه  یک پروژه  
آب رسانی بزرگ در شهرستان باشت هستیم، تصریح کرد: 
در این پروژه بزرگ آب رسانی، 33 روستا با جمعیتی حدود 
2500 نفر از محل منابع بنیاد برکت خدمات دهی می شوند.

فیض اهلل پاسره اظهار داش��ت: 22 پروژه  آب رسانی با 
اعتبار 140 میلیارد ریال به همت بنیاد برکت، وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در این استان تعریف 
شده که با اتمام آن ها 60 روستا با جمعیتی افزون بر 6 هزار 

و 200 نفر از آب شرب سالم بهره مند می شوند.

انهدام باند سارقان مسلح طال در زاهدان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: اعضای 

باند هفت نفره سرقت مسلحانه طال دستگیر شدند.
س��ردار محمد قنبری گفت: درپی وق��وع یک فقره 
سرقت مسلحانه منزل یکی از شهروندان بررسی موضوع و 
دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت 
و کارآگاهان موفق به شناسایی اعضای باند سارقان مسلح 
س��ابقه ار و حرفه ای شدند. وی افزود: پس از هماهنگی با 
مقام قضایی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هفت نفر 
از اعضای این باند در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی 
از این مکان پنج کیلوگرم طال و جواهر و 2۸ س��که طال 

کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

وف »ث«، »ز«، »پ«، »ف« و »ش«  پالک هایی با حر
رئیس پلیس راهور ناجا از اختصاص پالک های ملی 

به اتومبیل های نظامی خبر داد.
سردار تقی مهری اظهار داشت: به دنبال پیگیری های 
انجام شده توسط پلیس راهور و برگزاری جلسات متعدد، 
ریاس��ت س��تادکل نیروهای مس��لح موافقت خود برای 
شماره گذاری خودروهای تحت اختیار نیروهای مسلح را 
اع��الم کرد. وی گفت: براین اس��اس پالک ملی با حرف 
»ث« به خودروهای س��ازمانی سپاه، »ز« به خودروهای 
وزارت دف��اع و پش��تیبانی، »پ« ب��ه خودروهای نیروی 
انتظامی، »ف« به خودروهای ستادکل نیروهای مسلح و 

»ش« به خودروهای سازمانی ارتش اختصاص یافت. 

این روزها از تولد نوزاد جدید 
آموزش و پرورش برای تأمین درحـــاشيه

رفاه معلمان با عنوان »بانک 
فرهنگیان« صحبت می شود، اما این پرسش مطرح 
اس��ت که آیا وجود این بان��ک زندگی فرهنگیان را 

گرم می کند؟
حکای��ت فعالیت بی��ش از دو ده��ه صندوق 
ذخیره فرهنگی��ان، ماجرای تخلفات روی داده در 
این مدت و تحقیق و تفحص مجلس هنوز به پایان 
نرس��یده اس��ت که این روزها خب��ر از ایجاد بانک 

جدیدی برای فرهنگیان به گوش می رسد.
خبر تأسیس بانک جدید فرهنگیان در شرایطی 
مطرح اس��ت که در زیر مجموع��ه صندوق ذخیره 
فرهنگی��ان، بانک س��رمایه وج��ود دارد و تخلفات 
صورت گرفته در این بانک که 46 درصد از س��هام 
آن در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان است، بیش 

از دیگر تخلفات صورت  گرفته خبرساز شد.
ایجاد بانک جدید برای فرهنگیان خبری است 
که باعث تعجب و طرح این پرسش از سوی جامعه 
یک میلیونی فرهنگیان شد که به راستی مسئوالن 
وزارت آم��وزش و پرورش با چه هدفی قصد ایجاد 

چنین بانکی را در سر پرورانده اند؟!
آنچ��ه اذه��ان مخاطب��ان را به خود مش��غول 
س��اخته اس��ت، این موضوع مهم است که با توجه 
به اینکه هنوز نتیج��ه تحقیق و تفحص مجلس از 
صندوق ذخیره فرهنگیان اعالم نش��ده اس��ت و از 
س��وی دیگر ه��ر روز خبرهای جدی��دی از میزان 
تخلف��ات به گوش می رس��د، چه طور مس��ئوالن 
صندوق ذخیره فرهنگیان به دنبال ایجاد یک مرکز 

دیگر اقتصادی هستند؟
اگر اندکی به عقب برگردیم، بانک سرمایه نیز که 
ای��ن روزها در مرکز پرونده تخلفات صندوق ذخیره 
فرهنگیان قرار دارد، با نی��ت خدمت به فرهنگیان 
تأس��یس ش��د و با ارائه طرح های رفاهی نمایش��ی 
مانند اعط��ای »کارت صدرا« و خرید اقس��اطی از 
فروشگاه های فرهنگیان، پا به میان جامعه فرهنگیان 
گذاشت اما در ادامه »سرابی« بیش نبود و به نوبت 
طرح های یاد ش��ده یا به کلی لغو ش��د و یا نصف و 
نیمه و با اش��کاالت اجرایی متوقف شد و با آن آب 

مورد احتیاج زندگی فرهنگیان گرم نشد. 
شهاب الدین غندالی مدیرعامل اسبق صندوق 
ذخیره فرهنگیان 14 اسفند ماه 93 گفت: »بانک 
سرمایه در آینده نزدیک به بانکی قدرتمند تبدیل 
خواهد ش��د«. وی با بیان اینکه بانک س��رمایه از 
جایگاه و ظرفیت بسیار مناسبی خصوصاً در حوزه 
آموزش و پرورش کش��ور برخوردار اس��ت، اظهار 
داش��ت: »با ارائ��ه خدمات بانکی شایس��ته به این 
قش��ر مهم جامعه و مش��ارکت و همراهی معلمان 
فرهیخته و جامعه محترم فرهنگیان، یقیناً ش��عار 

»بانک خوب سرمایه است« محقق خواهد شد«.
اما این بانک نتوانس��ت خواس��ته های آموزش 
و پ��رورش را محق��ق کند و چن��دی بعد ماجرای 

تأسیس بانک فرهنگیان مطرح شد.

ماجرای تأسیس بانک فرهنگیان
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه 
علنی 17 مردادماه س��ال گذشته خود یک فوریت 
ط��رح »تنظیم برخ��ی از مقررات مال��ی، اداری و 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش« را به تصویب 

رساندند.
ه��دف از ارائه این طرح ی��ک فوریتی، تعریف 
منابع مالی جدید خ��ارج از چارچوب های موجود 
برای وزارت آموزش و پرورش اس��ت تا بخش��ی از 
نیازهای مالی و رفاهی این وزارتخانه تامین ش��ود؛ 
این طرح همچنین به دنبال تعریف مقررات مالی، 
اداری و پش��تیبانی معینی اس��ت ک��ه اختیارات 

قانونی را در کنار تامین مالی پیش بینی کند.
براس��اس یکی از ماده های این طرح، صندوق 
ذخی��ره فرهنگی��ان مکلف می ش��ود پ��س از طی 

مراح��ل قانونی، بانک فرهنگیان را تاس��یس کند؛ 
بان��ک فرهنگیان نی��ز مجاز به تامین تس��هیالت 
مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیالت 
بانک های دیگر و با نرخ سود کمتر از آن می شود و 
وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان رئیس مجمع 

بانک فرهنگیان تعیین خواهد شد.
شهاب الدین غندالی مدیرعامل اسبق صندوق 
ذخی��ره فرهنگیان 27 مرداد ماه س��ال گذش��ته 
درب��اره آخری��ن اقدامات انجام ش��ده ب��ه منظور 
راه ان��دازی بانک قرض الحس��نه فرهنگی��ان اظهار 
داش��ت: از آنجا که بانک سرمایه یک بانک تجاری 
اس��ت و امکان دریافت تس��هیالت مال��ی از بانک 
س��رمایه برای فرهنگیان مشکل بود، طرحی را به 
منظور تاسیس بانک قرض الحسنه ویژه فرهنگیان 

و تجمیع صندوق های وام ضروری ارائه کردیم.
وی افزود: این طرح را با نمایندگان مجلس در 
میان گذاش��تیم که از سوی آنها در مجلس مطرح 
و یک فوریت آن به تصویب رس��یده و منتظر طرح 

آن در صحن علنی هستیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه 
س��هام صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک س��رمایه 
45.67 درصد اس��ت گفت: در صورت راه اندازی این 
بانک بخش عمده ای از س��هام ما در بانک سرمایه به 
بانک قرض الحسنه منتقل خواهد شد و از آن زمان به 
بعد فرهنگیان می توانند وام و تسهیالتی ارزان قیمت 

و با سود چهاردرصد دریافت کنند.
غندال��ی اف��زود: امیدواریم ای��ن بانک پس از 
تصوی��ب و طی مراح��ل اجرایی الزم ت��ا چندماه 
آینده راه اندازی شود و بتوانیم بخشی از مشکالت 

فرهنگیان را حل کنیم.

مه��دی نیک��دل مدیرعام��ل فعل��ی صندوق 
ذخیره فرهنگیان نیز 2۸ بهمن ماه سال 95 درباره 
آخری��ن وضعیت راه اندازی بان��ک ویژه فرهنگیان 
که در س��ال گذشته در دستور کار صندوق ذخیره 
فرهنگیان قرار داش��ت اظهار کرد: طرح راه اندازی 
بانک وی��ژه فرهنگیان اکنون در مجلس ش��ورای 
اس��المی در دست بررسی اس��ت. یک فوریت این 
طرح هم تصویب ش��ده بود اما چون کامل نبود به 

صحن نرفت و قرار است تکمیل شود.
وی افزود: برخی معتقدند بانک قرض الحس��نه 
فرهنگیان باید دایر ش��ود و برخ��ی می گویند بانک 
فرهنگیان. به هر صورت ممکن است بزودی مجلس با 
این طرح موافقت و دولت را مکلف به اجرای آن کند. 

اگر چنین اتفاقی بیفتد ما از آن استقبال می کنیم.

ورود صندوق به بانک سرمایه صحیح نبود
مه��دی نیک��دل مدیرعامل صن��دوق ذخیره 
فرهنگیان، نهم آبان ماه امسال در نمایشگاه بانک، 
بورس و بیمه در پاس��خ به این س��وال که آیا شما 
زیر بار ادغام بانک سرمایه با سایر بانک ها می روید، 
گفت: ما در ش��رکت های خود، قص��د بنگاهداری 
نداری��م و بنابراین، مش��کلی ه��م در واگذاری ها 
نداری��م. این در حالی اس��ت ک��ه وضعیت کنونی 
بانک سرمایه نیز نظیر همه بانک های کشور است 
و هیچگون��ه تفاوتی با آنها ندارد؛ بنابراین نباید آن 
را در ب��وق و کرنا کرد؛ البته ادغام یک بحث فرعی 
است و به هیچ عنوان نمی توان گفت که این بانک 

ورشکسته است.
نیکدل با بیان اینکه، بانک سرمایه ورشکسته 
نیس��ت، گفت: صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان قصد 
فروش س��هام خ��ود در این بان��ک را دارد، چراکه 

اصوال ورود صندوق به این بانک صحیح نبود.
وی گفت: بانک س��رمایه بده��کاران عمده ای 
دارد که به همه بانک های دولتی و خصوصی کشور 
بدهکارند و از ابتدا هم قصد این را نداش��ته اند که 
بدهی خ��ود را بپردازند؛ بنابرای��ن آنها زندان هم 
می رون��د، ولی پول ه��ا را بازپرداخ��ت نمی کنند؛ 
همانطور که یکی از بدهکاران، هشت ماه است که 
در زندان به سر می برد، ولی تا به حال، هشت ریال 

هم از بدهی خود را نپرداخته است.
نیکدل ادامه داد: ده ماه است که هیات مدیره 
بانک س��رمایه کامل نشده اند و به جای 5 نفر، سه 
نفر در هیات مدیره هستند، بنابراین صورتجلسات 
آنه��ا هم ثبت نمی ش��ود و بنابراین م��ا بانک را به 

عنوان یک سرمایه گذاری مفید تلقی نمی کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا 
فروش سهام بانک سرمایه موفق خواهد بود گفت: 
س��رقفلی بانکها همچنان ارزش دارد و مجوزشان 
می ارزد، چراک��ه بانک مرکزی دیگ��ر برای ایجاد 
بان��ک مج��وز نمی دهد؛ پس یک بان��ک ولو اینکه 

بدهکار باشد، باز هم جذاب است.

تأسیس بانک فرهنگیان کلید خورد
مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 
17 آبان ماه امسال، طی حکمی »داود نعیمی« را 
به عنوان نماینده این مؤسس��ه به منظور پیگیری 

تأسیس بانک فرهنگیان منصوب کرد.
در متن ابالغی به نعیمی آمده است: »در اجرای 
مصوبه هیأت امنا در جلس��ه مورخ 26 مهرماه 96 
و مصوبه جلسه هیأت مدیره مورخ اول آبان ماه 96 
مبنی بر لزوم پیگیری تأسیس بانک فرهنگیان که 
در مجلس شورای اسالمی در دست بررسی است، 
جناب عالی را به عنوان نماینده موسس��ه صندوق 
ذخیره فرهنگیان به منظور پیگیری تأسیس بانک 

مذکور منصوب می کنم«.
ب��ه گ��زارش فارس،آنچ��ه خواس��ته جامع��ه 
فرهنگیان است، جدا از ایجاد مرکزی قابل اطمینان 
برای پس ان��داز اندوخته های معلمان برای دوران 
بازنشس��تگی، باز گرداندن آب به جوی اطمینان و 
اعتماد و باز ستاندن سرمایه های به یغما رفته خود 

در صندوق ذخیره فرهنگیان است.
تالش برای انحراف اذهان فرهنگیان از تخلفات 
نجومی صندوق ذخیره با طرح تأسیس بانک فرهنگیان 
امری مورد پسند همگان نیست و باید مسئوالن امر 
ابت��دا این غده چرکی��ن را از بدنه نظ��ام آموزش و 
پرورش خارج سازند و از بازگشت آن جلوگیری کنند 
و اعتماد سلب شده معلمان را برگردانده و بعد به فکر 

طرح های جدید باشند.)فارس(

آگهي مناقصه عمـومي دو مرحـله اي « شماره ٠٢٩-٩٦ »

وزارت نيرو

شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان       

  شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي ٢مرحله اي , نسبت به « تامين تجهيزات سيستم اتوماسيون ديسپاچينگ فوق توزيع»  

اقدام نمايد.

 لذا ازمتقاضيان شرکت دراين مناقصه دعوت بعمل مي آيد، جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه ونسبت 

به واريز مبلغ.٥٠٠,٠٠٠ ريال بصورت الکترونيکي به شماره حساب ٢١٧٥٠٩٥٤٠٢٠٠٢ بنام ساير درآمدهاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان ازتاريخ٩٦/٠٨/٢٣ 

لغايت ٩٦/٠٨/٢٥ اقدام ويک نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند . با توجه به اينکه کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد از طريق سامانه 

تدارکات الکترونيکي دولت برگزار مي گردد , الزم است در صورت عدم عضويت قبلي شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت مذکورانجام ونسبت به دريافت گواهي 

امضا, الکترونيکي اقدام نمايند . شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره ٤-٣٣٣٣١٧٠٠-٠٧٦ داخلي٢٢٩٨ ، ودرخصوص سامانه با داخلي ٢٠٧١ 

تماس حاصل فرمايند . ثبت شماره تلفن ,فکس وايميل از سوي شرکت کنندگان در سامانه الزامي مي باشد . ضمنا» تاکيد مي گردد اسناد بايستي به صورت فيزيکي نيز در 

روز برگزاري مناقصه به دبيرخانه اين شرکت ارائه گردد . 

    توضيحات:

١-مبلغ تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال به صورت ضمانتنامه معتبربانكي ويا واريز نقدي .

٢-دستگاه نظارت : معاونت  بهره برداري شرکت سهـامي برق منطقـه اي هرمزگان مي باشد وشرکتهاي متقاضي مي تواننددر خصوص سئواالت فني خود با تلفن 

داخلي٢٢٥٥( آقاي مهندس خشان ) تماس حاصل فرمايند. 

٣-حداكثـرمهلت تحويل اسنـاد به دبيرخانه اين شركت تا ساعت ٩صبح روز دوشنبه مورخ ٩٦/٩/١٣  وزمان بازگشايي پاكات راس ساعت ١٠ صبح همان روز دردفتر امور 

تدارکات وقراردادهاي اين شركت مي باشد. 

٤-به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهدشد.

٥-آگهي ما درسايت سامانه (www.setadiran.ir)بخش «ثبت نام/ پروفايل تامين کننده / مناقصه گر»  قابل مشاهده مي باشد.      

شناسه آگهي: ١٠٣٥٦٨                               

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعدازظهربدون لكنت

داللی می کنند بجای تولید
ایران بهش��ت سرمایه گذاری و تولید است اگر قوانین دست و پاگیر نباشد و دولت از سهم 
خودش بگذرد. به جز کشورهای بسیار فقیر و خاص کجای دنیا را شما سراغ دارید که حداقل 
دستمزد کارگر اندازه ایران باشد. وقتی می بینیم برای زدن یک مغازه ساده باید چند ماه بدویم 
و کلی هزینه زائد بدهیم، زدن یک کارخانه بزرگ که جای خودش را دارد. سیاست ها در تولید 
و اش��تغال به شکلی اس��ت که انگار دولت تمام زورش را می زند که بخش خصوصی نتواند وارد 
کارزار رقابت شود. به همین دلیل است که سرمایه دارها به جای احداث کارخانه و اشتغال زایی، 

دالل خرید و فروش ماشین و مسکن می شوند و فقط داللی می کنند بجای تولید.
باغشاهی

 
بیدار شوید

لطفا از خواب بیدار شوید. اوضاع مملکت به هم ریخته است؛ مخصوصا اوضاع اقتصادی و فرهنگی. 
بیکاری جوانان باعث بحران شده است که می تواند در چند سال آینده به نقطه بدون بازگشت برسد.
حجازی

 
انتقاد از برخی نمایندگان

برخی نمایندگان مجلس تعهدات اول و آخرش��ان سیاس��ی اس��ت و دیگ��ر جایی برای 
رسیدگی به امور مردم ندارند. آنها نماینده مردم نیستند.

ناشناس

درود به رزمندگان یمنی
امریکایی های جنایتکار ادعا کرده اند موشک اصابت شده به ریاض نشانه های ایرانی دارد.

آیا بمب هایی که بر س��ر مردم مظلوم یمن می ریزد نش��انه های سعودی دارد یا آمریکایی؟ آیا 
داعش با س��الح های آمریکایی مردم بی گناه س��وریه و عراق را نمی کشد؟ دور تا دور یمن را 
محاصره کرده اند و امکان ارسال دارو هم به این کشور نیست آن وقت ایران را متهم می کنند 
که موشک به یمن داده است. البته این وظیفه انسانی و اخالقی دولت ایران است که به مردم 
یمن برای دفاع از خودشان کمک نظامی بکند و  ای کاش می توانستیم موشک شهاب و زلزال 
به آنها بدهیم تا کاخ سعودی را با خاک یکسان کنند. درود به رزمندگان یمنی که توانسته اند 

این موشک ها را طراحی و به سمت عربستان شلیک کنند.
بختياری

 
فقط دیگران مقصرند

مادام��ی که امورات مملکت جناحی پیش برود نه تخصصی اوضاع بدتر می ش��ود که بهتر 
نمی شود. اکثر دولتمردان و سیاسیون ایران مثل هم هستند، فقط دیگران مقصرند و آنها عالمه 
دهر هستند. درخصوص آلودگی هوای تهران و ترافیک تهران هم مسئوالن نگاه سیاسی دارند.
حسينی

»بانک فرهنگيان«؛ تولد زودهنگام نوزاد جدید آموزش و پرورش

 مدل یا کاله جدید
برای ذخیره اندوخته فرهنگیان

تاالرهای دیده نشده کاخ سعدآباد گشوده می شود
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از بازگشایی 
تاالرهای دیده  نشده موزه ظروف سلطنتی خبر داد و گفت: 
همچنین پیانوی کاخ ظ��روف که متعلق به دوران پهلوی 
اول است پس از مرمت و احیا، طی مراسمی با نواختن یکی 

از استادان بنام موسیقی کشور رونمایی می شود.
کیا پارس��ا اظه��ار داش��ت: افزایش تاالره��ای موزه ای 
کاخ اش��رف )م��وزه ظروف س��لطنتی( واق��ع در مجموعه 
فرهنگی تاریخی سعدآباد و رونمایی از تاالرها و اشیای موزه ای 
باارزش و دیده  نش��ده در این کاخ برای عموم از هفته جاری 

آغاز و به ترتیب اولویت تا سه هفته متوالی انجام می شود.
وی بی��ان داش��ت: دو ت��االر از فضاه��ای خصوصی 
کاخ اش��رف )موزه ظروف س��لطنتی( که پس از انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران تاکنون به روی بازدیدکنندگان 
بس��ته بوده اس��ت به زودی با ترکیب��ی جدید به عنوان 

تاالرهای موزه ای گشایش می یابد.
پارس��ا افزود: یکی از این تاالرها، تاالر موس��یقی و 
دیگری ات��اق اس��تودیوی خصوصی عکاس��ی پهلوی و 
فضاهای اطراف آن اس��ت که با اختصاص و نمایش آثار 
بی نظیر و دیده  نش��ده مخازن این موزه از جمله ظروف 
آنتیک اروپایی متعلق به س��ه دوره قاجار، پهلوی اول و 

دوم، پذیرای عموم عالقه مندان خواهد بود.
وی اضاف��ه کرد: از دیگر اقدام��ات صورت گرفته در 
ای��ن موزه می توان به اختصاص یکی از تاالرهای مرکزی 
به نمای��ش دائمی ظروف نق��ره منحصربه ف��رد و کمتر 
دیده شده دربار پهلوی با عنوان »تاالر نقره« اشاره کرد.

ونده زنجانی دستور عودت چک 1۷ هزار میلیاردی پر
قاضی مقیس��ه دس��تور داد پنج فقره چک ضمانت 
واکذار ش��ده به بابک زنجانی برای خرید 13۸ ش��رکت 

تأمین اجتماعی، این سازمان عودت داده شود.
در ماج��رای خرید 13۸ ش��رکت تأمی��ن اجتماعی 
توس��ط بابک زنجانی، س��عید مرتضوی رئیس وقت این 
س��ازمان، 5 فقره چک ضمانت به مبلغ 444 میلیارد ین 
ژاپ��ن معادل 17 ه��زار و 700 میلیارد تومان به زنجانی 

داده بود.
باب��ک زنجانی ک��ه بابت وج��وه حاص��ل از فروش 
محموله های نفتی و وجوه نقدی واگذار ش��ده، حدود دو 
میلیارد یورو به وزارت نفت بدهی داش��ت، چهار فقره از 
ای��ن چک ها را در اختی��ار وزارت نفت قرار می دهد تا به 

نوعی بدهی خود را تسویه کند.
در رس��یدگی به پرونده بابک زنجانی در ش��عبه 15 
دادگاه انق��الب به ریاس��ت قاضی صلوات��ی که منجر به 
صدور حکم اعدام و تأیید آن در دیوان عالی کش��ور شد، 
دادگاه ب��ه خاطر حج��م باالی پرونده، ب��ه رد پنج فقره 
چک های س��ازمان تأمین اجتماعی تصریح نکرده و این 

موضوع از قلم افتاده بود.
اکنون قاضی مقیسه رئیس شعبه 2۸ دادگاه انقالب، 
در رسیدگی مجدد به پرونده متهمان ردیف دوم و سوم 
پرونده نفتی، عالوه بر محکوم کردن مهدی ش��مس زاده 
و حمید فالح هروی به 20 س��ال حبس، استرداد اموال 
و جزای نقدی، بر عودت پنج فقره چک س��ازمان تأمین 

اجتماعی تصریح کرده است.

خطرات پرتاب کردن شیرخواران به سمت باال
یک متخصص مغز و اعصاب و جراح س��تون فقرات 
به جزئیات و عواقب خطرناک پرتاب کردن ش��یرخواران 
به س��مت باال و آس��یب جدی که به مغز ک��ودک وارد 

می شود، پرداخت.
علیرض��ا زالی درباره معای��ب و خطرات مغزی پرتاب 
کردن ش��یرخواران به س��مت باال اظهار داشت: گاهی در 
برخی از مناطق کش��ور این مس��ئله عادت شده است تا 
برای اینکه نشاطی در شیرخواران ایجاد شود آنها را به باال 
پرتاب می کنند، چون وقتی شیرخوار به سمت باال پرتاب 
می شود یک هیجان برای او ایجاد می شود و نشاط ظاهری 
دارد و افراد با خنده و تبس��می که بر لب او می نش��یند، 

تصور می کنند این عمل، کار نشاط آوری است.
وی ادامه داد: پرتاب کردن شیرخواران به سمت باال، 
بسیار خطرناک است و کاماًل باید از این عمل اجتناب کرد، 
زیرا علت آن اس��ت که در شیرخواران اندازه سر نسبت به 
بقیه بدن بیش��تر اس��ت و چگالی، حجم جمجمه و مغز 
نس��بت به بدن تناسب آن متفاوت است و با این کار یکی 
از مخرب ترین فرآیندهای آسیب رس��ان به مغز، که اساساً 
تغییر ش��تاب می گویند رخ می دهد، به همین دلیل است 
در حوادث ترافیکی می بینیم که بیش��ترین آسیب به مغز 
وارد می ش��ود. زالی تصریح کرد: هر موقع که شتاب عالوه 
بر خود س��رعت از ش��تاب باال به پایین یا از پایین به باال 
رخ دهد این را در اصطالح پزش��کی به آن »اکسلریشن« 
می گویند که یکی از مخرب ترین فرآیندهای آسیب رسان 

به بافت مغز است.

و در خط 2 کاهش سرفاصله حرکت قطارهای متر
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
گفت: پس از کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خطوط 3 
و 4 متروی تهران، این زمان در خط 2 هم کاهش یافت.

فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه در حال حاضر سرفاصله 
حرک��ت قطارها در خط دو به 4 و نیم دقیقه کاهش یافته 
است، افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت خطوط موجود، 
اولویت اول ش��رکت بهره برداری متروی تهران است و در 
این راس��تا مدیریت تعمیرات و نگهداری قطارهای مترو و 
افزایش تعداد قطارهای فعال به منظور کاهش س��رفاصله 

حرکت قطارها در دستور کار قرار گرفته است.
وی تجهیزات و طراحی اولیه خط دو متروی تهران 
را پاس��خگوی س��رفاصله حرکت 2 و نیم دقیقه دانست 
و تصری��ح کرد: این س��رفاصله تاکنون ب��ه دلیل کمبود 
واگن عملیاتی نشده است اما سعی می کنیم تا با افزایش 

ناوگان در آینده به این زمان برسیم.
نوبخت با اشاره به اینکه این کاهش سرفاصله حرکت 
قطارها در خط 2 باعث افزایش صد هزار نفری در ظرفیت 
این خط می ش��ود، گفت: خط دو مت��روی تهران به خط 
5 )تهران - گلش��هر( متصل است و حجم باالی تردد در 
این خط س��بب شده تا درخصوص اعزام قطارهای بیشتر 
در س��اعات پرتردد اقدام شود؛ ایجاد این تغییرات در خط 
دو موجب کاهش ازدحام جمعیت به ویژه در ایستگاه های 
تقاطعی چون، تهران )صادقیه(، شادمان، امام خمینی)ره( 
و دروازه ش��میران می ش��ود که امیدوارم در آینده نیز باز 

بتوانیم تعداد اعزام قطارها در این خط را افزایش دهیم.


