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٩٢٣٤٦١٤٧/ ب

٩٢٣٢٩٧١٠/ پ

 آگهی مناقصه عمومی
�امل  متن  دانلود  و  دسترس�  سرو�س  دارد  درنظر  مشهد  اسالم�  آزاد  دانشگاه   
برگزار�  طر�ق  از  را  بين الملل�  ناشر   ١٥٠ حدود  ال�تروني��  مجالت  و  �تاب ها 
در�افت  جهت  م� توانند  واجدشرا�ط  متقاضيان  نما�د،  خر�دار�  عموم�  مناقصه 

به  ١٠روز  مدت  به  آگه�  انتشار  تار�خ  از  آن  تحو�ل  و  ت�ميل  مناقصه،  اسناد  ناشران،  ليست 
آدرس: مشهد، قاسم آباد، بلواراماميه، اماميه ٥٩ سازمان مر�ز� دانشگاه آزاد اسالم� مشهد، 

مد�ر�ت تدار�ات و �ا سا�ت روابط عموم� دانشگاه آزاد اسالم� مشهد مراجعه نما�ند.
تلفن تماس: ٦٢٢٠٢٦٦-٠٥١١ دورنگار: ٦٢٣٠٧٢٤-٠٥١١

دانشگاه در رد �ا قبول پيشنهادها مختار است.
مبلغ ضمانت نامه شر�ت در مناقصه ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ال است.

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
٩٢٣٨٦٣٨٤/ آ

 آگهی مناقصه عمومی
سرو�س ها�  سلف  مصرف�  برنج  تامين  جهت  دارد  درنظر  مشهد  اسالم�  آزاد  دانشگاه   
برگزار�  طر�ق  از  را   �� درجه  پا�ستان�  برنج  ٢٥٫٠٠٠�يلوگرم  مقدار  خود،  دانشجو�� 
تحو�ل  و  ت�ميل  در�افت،  جهت  واجدشرا�ط  متقاضيان  نما�د.  خر�دار�  عموم�  مناقصه 
آدرس:  به  ١٠روز  مدت  به  عموم�  مناقصه  آگه�  انتشار  تار�خ  از  م� توانند  مناقصه  اسناد 
مشهد،  اسالم�  آزاد  دانشگاه  مر�ز�  سازمان   ٥٩ اماميه  اماميه،  بلوار  قاسم آباد،  مشهد، 

مد�ر�ت تدار�ات و �ا سا�ت روابط عموم� دانشگاه آزاد اسالم� مشهد مراجعه نما�ند.
دانشگاه در رد �ا قبول پيشنهادها مختار است.

متقاضيان موظف هستند نمونه برنج ها� پيشنهاد� خود را جهت آزما�ش طبخ تحو�ل دهند.
مبلغ ضمانت نامه شر�ت در مناقصه ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ال است.

تلفن تماس: ٦٢٢٠٢٦٦-٠٥١١ دورنگار ٦٢٣٠٧٢٤-٠٥١١

٩٢٣٨٦٧١٤/ آ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 آگهی تمدید مهلت 
مناقصه عمومی 

مناقصه  آگه�  انتشار  پيرو   
عموم� اجرا� عمليات بخش� از پروژه 
فرهنگ�  و  اقامت�  رفاه�،  مجتمع 
مشهد-  در  واقع  اسالم�  آزاد  دانشگاه 
 -٥ پاسداران  نبش  پاسداران-  خيابان 
اطالع  به   ،٩٢٫٩٫٥ مورخ   ١٢١ پال� 
به  روز   ١٥ از  مناقصه  مهلت  م� رساند 
تلفن  است.  �رده  پيدا  افزا�ش  روز   ٢٥

تماس: ٦٢٢٠٢٦٦-٠٥١١

روابط عمومی دانشگاه آزاد 
اسالمی مشهد 

٩٢٣٨٨٨١٧/ آ

 السالم عليک یا اباعبدا...
 اصال حسين جنس محبتش فرق م� �ند

ا�ن راه عشق پيچ و خمش فرق م� �ند
اربعين حسين� طبق سنوات  به مناسبت فرارسيدن 
گذشته، مجلس ذ�ر فضا�ل و مصائب اهل بيت(ع) 
شب  �� شنبه  لغا�ت   ٩٢٫٩٫٢٢ جمعه  روز  از 
برگزار  شب  ده  مدت  به   ٩٢٫١٠٫١ اربعين 
م� گردد. لذا از دوستداران خاندان عصمت و طهارت 

دعوت م� گردد در مجلس مذ�ور شر�ت فرما�ند.
قرائت  با   ٢١ ال�   ١٩:٣٠ ساعت  از  جلسه  شروع 
ز�ارت عاشورا و سخنران� حاج آقا� شا�ر� برگزار 

م� گردد. مجلس مخصوص آقا�ان م� باشد.
چهارراه  از  بعد  طباطبا��٣،  قاض�  آدرس: 

دوم، سمت راست پال� 45
٩٢٣٨٨٦٦٦/ م عرفانيان طالعی

روزنامهصبحایراناخبار

چهارشنبه 20 آذر1392 . 8 صفر1435 . شماره 18573

اولویت های400 تا 600 می توانند برای اعزام به عمره اقدام کنند
گروه اجتماعی- افرادی که اولویت فیش ثبت نامی آنها تا شماره 600 است 
می توانند برای تکمیل ظرفیت کاروان ها به دفاتر خدمات زیارتی استان ها 
مراجعه کنند.ناصر خدر نژاد معاون سازمان حج و زیارت با بیان این مطلب در 
گفت و گو با فارس گفت: افرادی که اولویت  فیش های ثبت نامی آنها تا شماره 

600 است می توانند برای تکمیل ظرفیت و ثبت نام نهایی به دفاتر خدمات 
زیارتی استان های خود مراجعه کنند.وی ادامه داد: این ظرفیت ها برای دوره 
اعزامی تا 30 دی ماه هستند و این اولویت ها تنها در خصوص استان هایی 
است که هنوز ظرفیت آنها تکمیل نشده است و در مورد تمام استان ها نیست.

 یادداشت روز

 ● از بوی شدید دود خودروها بیزار شدیم. نفس می کشی به جای 
هوا دود به ریه ات می رود. اتوبوس ها به شدت دودزا هستند 
و مردم بی توجه به این معضل حیاتی از خودروهای شخصی 
استفاده افراطی و غیرضروری می کنند، نمی دانند که این سموم 

به داخل خون خود و فرزندان شان می رود. 
ماه است که خ��ودروی فرسوده ام را تحویل داده و مبلغ  ● ۱۸ 
۱۸میلیون تومان به حساب شرکت ص��درا، واری��ز ک��رده ام اما 
تاکنون نه از خودرو خبری است نه از پول. بازنشسته هستم و با هزار 
بدبختی این پول را فراهم کردم. آیا کسی نیست جواب ما را بدهد؟ 
 ● باید ببینیم دوستان بعد از گذشت چند سال باز هم از رئیس 

جمهور روحانی تعریف و تمجید می کنند... 
 ●مطلب »سرفه های خشک« واقعا دردناک بود ولی باید مسئوالن 

بیشتر به فکر مردم باشند تا شاهد چنین شرایط سختی نباشیم.
 ● آق��ای روحانی رای دادی��م و انتظار داری��م که الاق��ل جواب 
یاوه گویی های مقامات آمریکایی را بدهید سکوت شما دل مان 

را به درد آورده است... ممنون خراسان عزیز.
 ● با درود ف��راوان. این که آقای دکتر روحانی با اراده ای قوی 
ناشی از توکل به خداوند سبحان همچنان برای عمل به قول و 
وعده هایی که تا به امروز داده اند پایبند هستند، جای تشکر و 
خوشبینی دارد. اما بر آحاد ملت و مسئوالن نیز وظیفه است که 

ایشان را یاری و همراهی کنند.
مرحبا به ایرانی. به نژاد پاک آریایی. وقتی ستون حرف مردم  ● 
را خواندم، به ایرانی بودنم افتخار کردم. با وجود مشکالت زیاد 
در زندگی اما با خواندن نوشته سرفه های خشک پسرک، اعالم 
آمادگی و کمک کردند اشک بر گونه هایم روان شد. من هم آماده 

کمک هستم. خدا خیرتان بدهد ان شاءا...
 ● آقای ظریف لحن توهین آمیز اوباما نشان می دهد که دندان 

آن ها در جگر قدرت هسته ای ما گیر کرده است. 
 سالم مجلس سال ۹۲ ● قانون مشاغل سخت سازمان زندان ها 
را تصویب کرد.اما تاکنون اجرا نشده است خراسان اگر می شود 
درباره شغل سخت زندانبانی هم گزارش تهیه کنید که فراموش 

شده و کسی به آن توجهی ندارد. 
 ●با عرض سالم و خسته نباشید. »سرفه های خشک پسرک« 
واقعیت تلخی ب��ود که اش��ک را گوشه نشین چشمم ک��رد اما 
خیرخواهی این همه عزیزان که اسم و آدرس خواستند ثابت 
کرد در این گرگ بازار زیادند فرشته هایی که شاید همسایه مان 

باشند.
 ● انتشار گ��زارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی توسط 
نمایندگان مجلس در جراید بدون اثبات جرم و با ذکر اسامی امری 
کامال غیراخالقی و غیرشرعی بود و فقط جنبه سیاسی داشت. از 

شما مجلسی ها که قانون گذار هستید جای تعجب دارد!!
 ● در جواب دوستی که گفته بودند آقای شریعتمداری با همه 
دولت ها مخالف اند باید گفت، ایشان و روزنامه متبوعش با 
دولت ها مخالف نیستند، با اصول و ارزش هایی که در بعضی 

دولت ها بیشتر و در بعضی کمتر، زیر پا نهاده می شود مخالفند.
من هم سرپرست ۲ ● دختر هستم و برای تهیه جهاز دخترم 
سختی های زیادی متحمل می شوم. می خواستم بگویم امثال 
من و آن مادر رنجیده )پسرک ۴ ساله( فردای قیامت روسفید 

هستیم پیش خانم فاطمه زهرا)س( که لقمه حرام به خانه نیاوردیم 
در این روزگاری که حرام خواری عادت بعضی ها شده است.

 ● آقای محمدرضا خاتمی اشتباه تصور نکن. خطای خود را در 
۴سال بعد با حضور احمدی نژاد عزیز جبران می کنیم. چقدر زود 
نزدیک بود دوباره به خواب رویم ولی خدا را شکر که الالیی شما 
نتیجه عکس داد و به جای این که ما را بخواباند، هوشیارترمان کرد.
 ●با درود فراوان. تهاجم فرهنگی دشمنان ایران اسالمی بسیار 
خطرناک تر و آسیب زننده تر از تحریم های اقتصادی است و در 
صورتی می تواند بی ثمر و خنثی شود که مسئوالن در برابر آن 

فرهنگ سازی اسالمی وسیع و مستمر داشته باشند.
 ●از مطلب »خط، قرمز ن��دارد« فرشاد مهدی پور لذت بردم و 
متاسف شدم و با خودم گفتم چرا وقتی هیچ نظارتی بر اعمال و 

رفتارمان نیست فکر می کنیم کارمان درست است.
 ● واقعا در عجبم چرا رسانه ها قبل از اثبات جرم، آبروی فردی 
را می برند ولی کسی که اختالس کرده نامی از او نیست کمی 
فکر کنیم، از آموزه های دینی دور می شویم و حواسمان نیست 

تهمت و افترا از گناهان کبیره است! 
 ● سالم، فقط می خواستم بگویم خراسان خسته نباشی. علی 

یارت و خدا نگهدارت باشد. 
 ●لطفا اسم مستندی را که آقای مهدی پور در بدون موضوع در 

موردش صحبت کرده بودند بگویید.
درصدی حقوق   سالم، با تورم ۴۴درصدی و افزایش ۱۸ ●
کارمندان دولت باز هم سفره کارمندان کوچک و کوچک تر 
می شود. به راستی دولت چرا قانون افزایش حقوق برابر تورم 

را اجرا نمی کند؟ 
 ● س��الم، واقعا چرا دول��ت در قیمت گذاری خ��ودرو و بقیه 
کاالها این گونه رفتار می کند؟ یا ارزان کنید یا گران تا تکلیف 

روشن شود.
 ●سالم، آقای مهدی پور لطفا اگر مطلب نداری در ستون بدون 

موضوع چیزی ننویس!
 ●زنی بی سرپرست هستم با یک دختر مریض که تومور مغزی 
دارد، وامی گرفتم که هنوز پرداخت نکرده ام چه می شود 

دولت بخشودگی اعالم کند! 
 ● آقای روحانی در جمع دانشجویان در مورد تخریب دولت 
قبل در گزارش صد روزه گفته بودند فقط من ۲-3 تا آمار دادم 
آن هم از مرکز آمار. آقای رئیس جمهور بی انصافی تا چقدر؟ 
اوال که ما خیلی بیشتر از ۲- 3 تا آمار دیدیم، ثانیا چرا فقط آمار 

منفی مرکز آمار؟ این مرکز، آمار مثبت هم کم نداشت.
 ●ای مسئوالن اقتصاد ایران شما را به خدا قسم هشدارهای 
فرزند برومند ایران زمین جناب دکتر علی ماروسی را که در 
یادداشت روز نوزدهم آذرماه بیان فرموده اند در نظر بگیرید و 

به فکر برنامه ریزی باشید.
 ● سالم جناب نوبخت شما از همه بهتر می دانید اضافه شدن 
۱۸درصد به حقوق همه باعث می شود فاصله طبقاتی بیشتر 
شود پس فرمولی به کار ببرید تا فاصله دریافتی حقوق افرادی 

که دریافتی باال دارند با افراد کم حقوق کاهش یابد.
 ● جای بسی تاسف است؛ آقای ظریف که به عنوان نماینده 
کشور ما و مسئول تراز اول کشور این چنین حرف مضحکی 

بزند. حضرت امام خمینی )ره( گفتند آمریکا غلطی نمی تواند 
بکند. جناب ظریف محترم خجالت بکش! 

 ●مطلب نقاط ضعف و قوت بودجه خیلی جالب بود به ویژه 
ساده نویسی آن.

 ● از شما بعید بود آقای روحانی! اولین بی قانونی دولت در 
الیحه بودجه، تورم تا پایان سال ۹۲، 3۵ درصد، افزایش حقوق 
کارمندان بینوا ۱۸درص��د!! پس قانون خدمات کشوری چه 

می شود، واقعا متاسفم! 
 ● ما طرفداران دکتر احمدی نژاد مطمئن هستیم که ایشان از 
فسادهای مالی صورت گرفته بی اطالع بوده است با این حال با 
توجه به شناختی که از ایشان داریم به وقتش از مردم عذرخواهی 

خواهند کرد.
سالم علیکم، در یادداشت روز، اگر عملکرد امسال ۱00 ● هزار 
میلیارد باشد آن گاه در ۱۹۵ هزار میلیارد، ۹۵ درصد افزایش 

خواهد بود نه ۵0 درصد!
 ● شرکت گاز مبلغی را به عنوان بدهی در قبض های گاز اعمال 
کرده است، مراجعه کردم گفتند مربوط به گاز روستاییان است، 

آیا مردم راضی اند؟
 ● واقعا به داشتن چنین هموطنانی افتخار می کنم که تا از 
مشکل یک هموطنشان خبردار می شوند خودشان داوطلب به 

کمک هستند.
 ●از روزن��ام��ه ه��ا خواهشمندم ت��ا پ��ی��دا ش��دن محمدامین 

اطالع رسانی را به طور جدی ادامه دهند.
 ● بابت عکس صفحه اول گنبد بارگاه امام موسی کاظم)ع( تشکر 
می کنم، ولی کلمه ابوالرضا صحیح نیست اباالرضا صحیح است 

دقت کنید.
 ●آق��ای بنی اسدی، اص��ال هم خجالت نکش و ح��رف حق را 
بنویس بگذار آن هایی که بیت المال را مهندسی کرده اند 
خجالت بکشند از عدالت موالیمان علی)ع( که آهن داغ را بر 
دستان برادرش گذاشت که بداند بیت المال یعنی چه بداند که 
دنیا و آخرت بدون حساب و کتاب نیست. ذره ای حتی ارزنی از 

حق الناس مکافات دارد.
 ● سالم و خسته نباشید، پولی که مسئوالن ورزش می خواهند به 
مارادونا بدهند، به ازدواج جوان ها بدهند مارادونا بیاید ایران نان 

و آب برای ما جوان ها نمی شود!
 ● یارانه غیرنقدی به ضرر مردم است با این یارانه بیشتر مردم 

زندگی می کنند.
 ●به نام خدا و با سالم و خسته نباشید به خادمان زحمت کش 
روزن��ام��ه خ��راس��ان!در ج��واب دوس��ت ع��زی��زی ک��ه ب��ه جای 
آق��ای بنی اسدی خجالت کشیده بگویم همین زودب��اوری 
و سادگی هاست که ما را به این روز رسانده، هیچ متهم و 
گناهکاری نمی گوید من گناهکارم. برو زندان از تمام زندانیان 

سوال کن همه می گویند ما بی گناهیم!
 ● با توجه به اظهارات نوبخت که دادن یارانه از سال آینده ممکن 
نیست این یارانه آب، برق، گاز، نان، بنزین و ... که از 3 سال پیش 
گران شده است؟ اول اگر می توانید کل قیمت ها را به اولش 

برگردانید بعد یارانه را قطع کنید.
 ● از این که به سرشناس ترین و بااخالق ترین فوتبالیست  جهان 
توهین شده واقعا متاسفم با این کار به فرهنگ و حتی دین و 
مذهبمان که باید برای همه جهانیان الگو باشد ضربه زدیم و کسی 
که از این دین و مذهب شناختی نداشته باشد برداشتش قطعا 

منفی است ما به تبلیغات منفی علیه خودمان قوت می دهیم. 

سید محمد اسالمی
m.eslami@khorasannews.com

سوریه و روزهای تنهایی اروپا 
در خاورمیانه

 تا زمان وعده داده شده برای برگزاری نشست ژنو ۲ 
درباره بحران سوریه حدود یک ماه و نیم مانده است. با 
این حال در این مدت نشست دیگری نیز برگزار می شود 
که می تواند تاثیر بسیاری بر رخدادهای جهانی، از 
جمله بحران سوریه داشته باشد. ش��ورای اروپایی 
نوزدهم دسامبر، ۸ روز دیگر در بروکسل گردهم می آیند 
تا بار دیگر چالش های امنیتی پیش روی این اتحادیه 
را بررسی کنند. بررسی سیاست های عمومی دفاعی 
و امنیتی کمیسیون اروپ��ا از جدی ترین و مهم ترین 
برنامه های این نشست است. شورای اروپایی شامل 
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به همراه هرمن 
ون رومپوی، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و کاترین 
اشتون، نماینده عالی ام��ور خارجه اتحادیه، ارگان 

استراتژیک و اجرایی اتحادیه اروپا است.
آموزش نظامی به شهروندان اروپایی ▪ 

بدون شک یکی از جدی ترین چالش های پیش روی 
کشورهای اروپایی وضعیت کنونی در سوریه است. 
سوریه ای که در ۲ سال گذشته با پیروی اروپا و آمریکا از 
سیاست های پیشنهادی عربستان، قطر و ترکیه، به این 
سمت می رفت که "سرزمین سوخته"ای شود هدیه به 
القاعده! سیری که با مخالفت روسیه و چین و خردورزی 
برخی کشورها به ویژه ایران مسدود شد. اما با گذشت 
زم��ان به نظر می رسد که اروپایی ها در م��ورد بحران 
سوریه به روز حساب نزدیک تر می شوند. رسانه های 
غربی در ماه های گذشته از "سیل" شهروندان اروپایی 
به سوریه خبر داده اند که جذب گروه های تکفیری و 
سلفی شده اند. آن ها به راحتی با بلیت های ارزان قیمت 
خود را به ترکیه می رسانند و از آن جا نیز به سادگی وارد 
سوریه می شوند. در ازای حضور در درگیری ها با ارتش 
سوریه، ماهیانه حقوق قابل توجهی می گیرند و البته با 
جدیدترین سالح هایی که دوستان عرب شان به آن ها 
هدیه می کنند، از بهترین فرصت برای "آموزش های 
نظامی" بهره می برند. ای��ن شهروندان اروپ��ای��ی که 
بین ۲0 تا 30 سال سن دارن��د، عموما تحصیلکرده 
هستند و پس از بازگشت به کشورشان افراد اثرگذاری 
خواهند شد. شبکه بی.بی.سی چندی پیش گزارش 
داد مرکز مطالعه افراط گرایی در کینگز کالج لندن با 
هشدار درباره این سیر، اعالم کرده است که "سوریه به 
آهنربایی تبدیل شده است" و "در حال حاضر ذهن همه 
تکفیری های دنیا را به خود مشغول کرده و اولین مکان 
انتخابی آن ها است." جالب این که محققان این مرکز 
تاکید کرده اند گروه های تکفیری دیگر، مانند القاعده 
در مغرب اسالمی و شباب در سومالی، پیامی را مخابره 
کرده و گفته اند "ببینید، ما را فراموش نکنید. ما هم به 
مبارزان خارجی احتیاج داریم، همگی به سوریه نروید".

روزهای تنهایی ▪ 

کشورهای اروپایی مدت هاست که دیگر کنفرانس های 

پیاپی به اصطالح "دوستان سوریه" را راه نمی اندازند و 
ادعاهای پیشین شان درباره اینکه "در سوریه برای به 
دست آمدن دموکراسی خون ریخته می شود" را تکرار 
نمی کنند. آن ها در ماه های گذشته تالش کرده اند تا 
با راه حل های موقت مانع این سیل خروشان برای بهره 
بردن از آموزش های نظامی در سوریه شوند. اما واقعیت 
این است که بحران کنونی سوریه، اروپا را در برابر آزمون 
بزرگ تر و مهم تری قرار داده است. اروپایی ها به خوبی 
می دانند که آمریکا اندک اندک دارد نوع حضورش 
در منطقه خاورمیانه را تغییر می دهد. شورای روابط 
خارجی اتحادیه اروپا به تازگی در پژوهشی اعالم کرده 
است: »سیاست آمریکا درباره همه چیز از سوریه گرفته 
تا بحران اقتصادی، پرسش های مهم بسیاری برای 
اروپایی ها ایجاد کرده است.«)۱( آمریکا بودجه جنگی 
این کشور را به شدت کاهش داده است و محور تمرکز 
خود را از غرب به شرق آسیا تغییر داده است. رهیافت 
جدید آمریکا در عصر سیاست های ریاضتی، بهره بردن 
از تکنیک های کم هزینه در حوزه های امنیتی است. 
آمریکایی ها اکنون تمرکز خود را بر روی تربیت نیروهای 
ویژه، حمالت سایبری و استفاده از پهپادها قرار داده 
اند و دوره لشگرکشی های چند ملیتی به روشنی به 
سر آمده است. این تغییر رویکرد آمریکا از افغانستان تا 
شمال آفریقا را در بر می گیرد. سرزمینی که اگرچه برای 
آمریکا دوردست محسوب می شود، اما برای اروپایی ها 
"همسایگی" است. بنابراین از این پس اروپایی ها در 
خاورمیانه روز به روز تنها تر می شوند. گزارش شورای 
روابط خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه تصریح می 
کند که "واشنگتن به طور فزاینده ای مشکالت پیش رو  
را در درجه اول اروپایی می داند، تا آمریکایی". این یعنی 
این که بحران های غرب آسیا پیش از اینکه مشکلی برای 
آمریکایی ها باشند، مشکل اروپایی ها هستند. این در 
حالی است که وضعیت توانمندی نظامی خود اتحادیه 
اروپا از آمریکا به مراتب بغرنج تر است. بودجه دفاعی 
اتحادیه اروپا در ۱3 سال گذشته از ۲۵۱ میلیارد یورو 
در سال ۲00۱ به ۱۹۴ میلیارد یورو در سال ۲0۱3 
کاهش پیدا کرده است.)۲( به عالوه این که بر اثر بحران 
اقتصادی کنونی، کشورهای اروپایی سیاست های 

دفاعی انزوایی در پیش گرفته اند.
ضرورت یک چرخش منطقی ▪ 

بنابراین به نظر می رسد که اروپایی ها باید با هوشمندی 
بیشتری آینده پیش رو را در نظر بگیرند. اعضای شورای 
اروپ��ا در نشست امنیتی ۸ روز دیگر در بروکسل باید 
به این واقعیت بپردازند که بدون تردید پیشگیری از 
ایجاد بحران و یا گسترده تر شدن آن، برای کشورهای 
بحران زده اروپ��ای��ی به مراتب ارزان قیمت تر است. 
بازگشت اتحادیه اروپا به مسیر همکاری های دیپلماتیک 
با آن دسته از کشورهای منطقه که منافع ملی خود را 
در امنیت و ثبات تعریف کرده اند، می تواند جایگزین 
سیاست های پیشین این اتحادیه شود. بدون شک ایران 
برای بازگشت آرامش به منطقه از جمله نخستین گزینه ها 
برای همکاری مشترک در برابر اتحادیه اروپا خواهد بود.

پی نوشت: ▪ 
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 در دومین جلسه از دور جدید دادگاه اختالس از بیمه ایران

پای یک بانک خاص به ماجرای 
اختالس از بیمه ایران باز شد

دومین جلسه دادگاه اختالس از بیمه ایران مربوط به بخشی از متهمان پرونده که 
پیشتر احکام شان از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود،صبح  سه شنبه در شعبه 
7۹ دادگاه کیفری استان تهران برگزارشد. جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اختالس از 
بیمه ایران با نظر قاضی پرونده بعد از رسیدگی به اتهام ۸ نفر، به پایان رسید.به گزارش 
ایرنا، نماینده دادستان در آغاز دادگاه گفت: بیشتر افرادی که حکمشان نقض شده 
معاونینی هستند که به اتهام تحصیل مال نامشروع و معاونت در اختالس محکوم 
شده بودند. توکلی با اعالم نام افرادی که تفهیم اتهام نشده اند، گفت: کیفرخواست 
صادره در خصوص بیمه ایران به سه بخش مباشرین و شرکای اختالس به صورت 
شبکه ای، معاونین در اختالس توام با جعل به صورت شبکه ای و معاونینی که عالوه 
بر معاونت در اختالس به تحصیل مال نامشروع هم متهم شده اند نیز تقسیم شد.

اتهام پولشویی یک میلیارد و 785 ▪ میلیون تومانی

به گزارش فارس دادگاه دیروز به ریاست قاضی کشکولی و با رسیدگی به پرونده 
»و-غ« آغاز شد و نماینده دادستان تهران هنگام قرائت کیفرخواست این فرد گفت: 
این فرد اقدام به پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 7۸۵ میلیون تومان کرده است. وی 
افزود: این در حالی است که خانم »و-غ« در این پرونده به عنوان معاونت در اختالس 
هم متهم شده و برایشان قرار مجرمیت صادر شده است. در حالی که امروز 3 نفر از 
متهمان بنابر اعالم قاضی، غیبت داشتند و خود را به دادگاه معرفی نکردند، نوبت به 
»ه-ن« رسید که براساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به پولشویی ۵7۵ 
میلیون تومانی شده است. این در حالی است كه »ه-ن« در جایگاه متهمان قرار گرفت 
و مدعی شد من هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم. وی افزود: من وظیفه ام فقط 
نقد کردن چک بود و آن هم در یک شعبه خاص از یک بانک خاص. متهم در توضیح 
بیشتر درباره این بانک گفت: آقای »ف« به من گفته بودند که به یک بانک خاص 
بروم و در همانجا چک ها را نقد کنم تا اینکه در مرتبه آخر از من خواست تا پول ها را 
به حساب خودم بریزم. نماینده دادستان گفت: شما پشت همه چک هایی که نقد 
کرده اید آدرس های اشتباه قید کرده اید در حالی که اگر از نامشروع بودن آن با 
خبر نبودید دلیلی نداشت که آدرس های اشتباه بنویسید. »ه-ن« گفت: آدرس ها 
هیچ کدام دروغ یا اشتباه نبوده است بلکه آقای »ف« از من خواستند این آدرس ها 
را بنویسم. در ادامه نوبت به رسیدگی به اتهامات یک مرد 7۵ ساله رسید. این فرد 
پدر زن یکی دیگر از متهمان به نام »ف« است که به اتهام معاونت و پولشویی از سوی 
دادس��رای تهران مجرم شناخته شده است. در بخش هایی از کیفرخواست این 
فرد آمده است نامبرده »م.ب.ح« متهم به پولشویی به مبلغ 737 میلیون تومان و 
تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۵ میلیون تومان است. این متهم با حضور در جایگاه 
متهمان مدعی شد من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم و همه اینها زیر سر 
دامادم است. وی مدعی شد: 3 فقره چک از آقای »ف« که دامادم بود گرفتم که 
طی سال های متوالی بوده و پول های ناشی از آن را هم دادم به خود آقای »ف«. 
این متهم گفت: وقتی چک ها را از آقای »ف« می گرفتم می دیدم که پشت نویسی 
شده و از من خواستند با م��دارک شناسایی خودم فقط آن ها را به بانک بدهم.

آزادی ۲ گروگان از چنگ اشرار در عملیات سپاه 
در جنوب شرق کشور 

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از هالکت تعدادی از اشرار در جنوب 
شرق کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در 
پی اقدام شب دوشنبه اشرار در گروگان گیری ۲تن از هموطنان عزیز، رزمندگان 
این قرارگاه صبح دیروز طی یک عملیات غافلگیرانه در منطقه عمومی ایرانشهر 
ضمن آزادی گروگانها  تعدادی از اشرار مسلح را به هالکت رساندند. بنابراین 
گزارش در این عملیات تعداد 3 تن از اشرار کشته و 3 تن دیگر نیز مجروح شدند.

خوانندگانعزیز،ستون»حرفمردم«روزنامهخراسانحرف مردم
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