
بیش از 70 کش�ور 

زهرا چیذری 
  گزارش  یک

صاحب ماه�واره 
شده اند، اما فقط 10 
کشور جهان توانایی طراحی، ساخت و پرتاب 
ماهواره به مدار زمین را دارند؛ امریکا، روسیه، 
چین، فرانسه، هند، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، 
ایران و رژیم صهیونیستی. حاال از میان این 10 
کشور پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فضایی 
کشورمان با ادعای پیشبرد برنامه موشک های 
بالستیک از س�وی وزارت خزانه داری امریکا 
تحریم ش�د. ای�ن در حالی اس�ت ک�ه تمامی 
دستاوردهای فضایی ایران بومی بوده و به هیچ 

کشوری وابستگی نداشته ایم. 
دستیابی ایران به چرخه کامل فناوری فضایی و 
قرار گرفتن کشورمان در زمره 10 کشور برتر دنیا 
در این حوزه آنچنان موجب به هم ریختن امریکا 
و غرب شده که وزارت دارایی امریکا در تازه ترین 
اقدام ضدایرانی خود، سه س��ازمان و پژوهشگاه 
فضایی این کش��ور را تحریم کرد. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا در بیانیه ای مدعی شده ایران 
از سازمان های فضایی خود برای پیشبرد برنامه 
موشک های بالستیک خود استفاده می کند. در 
واکنش به این اق��دام امریکا، وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با به اشتراک گذاشتن تصویری 
از فضا، کهکشان  و ستاره های این دنیای بی حد 
و مرز در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »نمی توانم 

امریکا را حتی در این تصویر بیابم، چه برسد به 
اینکه فضا را تحریم کند. جهان و آینده روش��ن 

متعلق به همه است، نه یک عده محدود.«
طبق آنچه از فضای مجازی به دست آمده است، 
پژوهشگاه هوافضا هم درباره تحریم فضایی ایران 
می گوید: »نگران تحریم نیس��تیم، چون در این 
چند سال هیچ وابستگی به امریکا و کشورهای 
وابس��ته نداش��تیم. امروز از لحاظ سرعت رشد 
علمی در حوزه فضایی رتبه اول دنیا هستیم، اما 
با 33 س��ال تجربه کاری، می گوییم این سرعت 

رشد تنها 10 درصد از ظرفیت ماست.«
 عصبانیت امریکا از پیشرفت های ایران 

پیش��رفت های علمی کش��ورمان همیش��ه زیر 
ذره بی��ن امریکا و غرب ب��وده اس��ت و گاهی از 
موضع انکار این پیشرفت ها درآمده اند و گاهی با 
کارشکنی ها و سنگ اندازی کوشیده اند تا مسیر 
این رشد و پیشرفت را س��د کنند. تاکنون بیش 
از 70 کشور صاحب ماهواره شده اند، اما فقط 10 
کش��ور جهان توانایی طراحی، ساخت و پرتاب 
ماهواره به مدار زمین را دارند. ایران هم جزو این 
10 کشور دنیا و عضو باشگاه فضایی دنیاست. از 
بین 4 هزار پرتاب ماهواره ای که تاکنون صورت 
گرفته، تعداد پرتاب های ای��ران به 20 عدد هم 
نمی رس��د، اما نتایج خوب همی��ن 20 پرتاب، 
توانسته کشورمان را در باشگاه فضایی جهان قرار 
دهد. باشگاه فضایی شامل کشورهایی می شود 

که به چرخه کامل س��اخت و پرت��اب فضاپیما 
دست یافته اند.

 پیش��رفت های ایران در حوزه ه��وا و فضا و قرار 
گرفتن در میان کشورهای برتر دنیا در این حوزه 
هم آنچن��ان موج��ب عصبانیت غ��رب و امریکا 
شده که می خواهند برای جلوگیری از پیشرفت 
کشورمان در تسخیر آس��مان بر سازمان فضایی 
ایران، پژوهش��گاه فضای��ی ایران و پژوهش��گاه 
هوافضای ایران را تحری��م کنند. جالب تر از همه 
اینکه ای��ران در حالی به بهانه احتمال س��اخت 
موشک های بالستیک تحریم می شود که در میان 
10 کشور عضو باشگاه فضایی جهان، کشور ما تنها 

کشوری است که کالهک های هسته ای ندارد!
ایران بارها اعالم کرده تحقیقات و دستاوردهای 
فضایی کش��ورمان تنها برای مقاص��د علمی و 
خدماتی است. کش��ف 70 هکتار مزرعه کشت 
خش��خاش با تصاویر ماه��واره ای نمون��ه ای از 
کاربردهای دانش هوافضا در کش��ور اس��ت. در 
ماجرای سیل امسال هم توانستیم با به کار گیری 
فناوری های فضایی به ش��کلی دقی��ق و علمی 
خسارت ناش��ی از س��یل را برآورد کنیم که این 
مسئله موجب صرفه جویی 1۵00 میلیارد تومانی 
در موضوع پرداخت خسارت سیل شد. گویا این 
کاربردهای فناوری فضای��ی در زندگی روزمره 
مردم ایران به م��ذاق امریکایی ها خوش نیامده 
است و به بهانه های واهی به دنبال محدود کردن 

و جلوگیری از پیش��رفت های کشورمان در این 
حوزه  هستند. 

 پنهان کردن ترس پشت ادعا
در اطالعی��ه اي که دولت امری��کا درباره تحریم 
سه سازمان و پژوهش��گاه فضایی منتشر کرده، 
آمده است: »ایران از س��ازمان های فضایی خود 
ب��رای پیش��برد برنامه هایی اس��تفاده کرده که 
ناقض قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت سازمان 
ملل متح��د اس��ت. فناوری های رانش��گرهای 
فضای��ی)اس ال وی(، نظیر آنچه ای��ران در حال 
س��اخت آنها در قالب برنامه فضایی خود است، 
تقریباً یکسان و عیناً دانش ساخت موشک های 
قاره پیماس��ت. برنامه غیرنظام��ی فضایی ایران 
و پرتاب های مرتبط با آن، به این کش��ور اجازه 
می دهد تجربه های الزم در زمینه های مختلف 
برای ساخت یک موش��ک بالستیک را به دست 
آورد که این ش��امل چگونگی س��اخت سکوی 
پرتاب، روشن کردن موشک و موتورهای حمل 
آن در مراحل باال و همچنین کنترل موشک در 

مراحل مختلف پرواز آن می شود.«
مایک پمپئو، وزیر خارج��ه امریکا هم در همین 
رابطه گفته این تصمیم همچنین به تالش ناکام 
ایران برای پرتاب یک ماهواره بر در روز 2۹ اوت، 

هفته گذشته مرتبط بوده است. 
این در حالی است که به گفته سخنگوی دولت 
»مشکل پیش  آمده در سکوی پرتاب آزمایشی 
ماهواره بر ایران تنها یک نقص فنی بوده است« و 
اغلب این مشکالت برای آزمایش های مشابه در 
جهان رخ می دهد. بازنمای جهت دار این حادثه، 
ام��ا از ترس امری��کا و دنیای غرب از پیش��رفت 
فضایی ایران حکایت دارد؛ ترسی که موجب شده 

آنها تحقیقات فضایی ایران را تحریم کنند. 
 ای�ران در باش�گاه فضای�ی جه�ان، اما 

چگونه؟
س��ابقه این ترس و نگرانی به همان س��ال های 
آغازین عضویت ایران در باش��گاه فضایی جهان 
بازمی گردد. به گونه ای که روزنامه نیویورک تایمز 
در چهارم آوری��ل 2006 در مقال��ه ای با عنوان 
 »Iran Joins the Space Club, but Why«
)ایران در باش��گاه فضایی جهان ام��ا چگونه؟( 
دالیل قرار گرفتن ایران در این باش��گاه را مورد 
تحلیل ق��رار داد. این مقاله با بیان مش��خصات 
ماهواره سینای)یک( به عنوان نخستین ماهواره 
ساخت ایران با مشارکت روسیه، اهمیت پرتاب 
این ماهواره را عضویت ایران در باش��گاه فضایی 
جهان عنوان کرد. این مقاله به نقل از دکتر جان 
ب.شلدون، تحلیلگر مرکز دفاع و مطالعات امنیتی 
بین المللی در انگلیس، طی گزارشی درباره برنامه 
فضایی تهران نوشت: »نباید تالش های ایران را 
در این برنامه ها نادیده بگیریم، چراکه ایران برای 
رسیدن به دانش و اهدافش پایداری و شکیبایی 

زیادی دارد.«
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در دادگاه رسیدگي به اتهامات متهمان اخالل در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومي پلیمري مشخص شد 
یک جوان 32 ساله به همراه سایر شرکا و معاونین در نظام تولیدي کشور اخالل کرده است

فاكتورسازي صوري براي فروش چندبرابر قيمت مواد پليمري

رشد بیش از پیش هوافضای ایران با تحریم جدید
تمامی دستاوردهای فضایی ایران بومی است و به هیچ کشوری وابستگی ندارد

تحریم مانع پیشرفت ایران نیست

روزگذشته دادگاه 

علیرضا سزاوار
ب�ه   گزارش  2 رس�یدگي 

اتهامات متهمان 
اخالل در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومي 
پلیمري به ریاست قاضي حجت االسالم زرگر 
در ش�عبه دوم دادگاه وی�ژه رس�یدگي ب�ه 
اخاللگران و مفس�دین اقتص�ادي به صورت 
علني برگزار ش�د. متهمان این پرونده باعث 
ش�دند تولیدکنندگان، مواد اولیه را باالتر از 
قیمت واقعي و به چندبرابر قیمت تهیه کنند. 
هنگام ش��روع دادگاه، قاضي زرگر براساس ماده 
3۵۸ قانون آیین دادرس��ي کیفري به متهمان 

تذکر داد نظم دادگاه را رعایت کنند. 
قاض��ي ش��عبه دوم دادگاه ویژه رس��یدگي به 
مفسدین اقتصادي با بیان اینکه متهمان باعث 
ش��دند مواد اولیه باالتر از قیمت واقعي برس��د، 
افزود: براس��اس کیفرخواس��ت صادره از سوي 
دادس��راي عمومي و انقالب تبری��ز، مدیرعامل 
شرکت تعاوني پلیمرسازان نواندیش آذر و آذران 
توزیع پلیمر ارس با مش��ارکت س��ایر متهمان 
مبادرت ب��ه خرید مواد اولیه پلیم��ري از بورس 

کاالي کشور کرده بودند.
 متولدین 64 و 65

ای��ن متهمان برخ��الف اساس��نامه و مقررات و 
تعهد داده ش��ده به جاي فروش مواد را به اعضا 
براي تولید، محصوالت پلیم��ري را در بازار آزاد 
فروخته  و سبب شده اند تولید کنندگان این مواد 
را از بازار آزاد باالتر از قیمت واقعي و به چند برابر 
قیمت محصوالت تهیه کنن��د. در ادامه رئیس 
دادگاه از نماینده دادس��تان خواس��ت به قرائت 
کیفرخواست بپردازد. نماینده دادستان هم در 
جایگاه حاضر شد و گفت: متهم ردیف اول اکبر 
هادي پور فرزند مقصود متولد 1364، مدیرعامل 
پلیمرسازان نواندیش آذر مقیم تبریز فاقد سابقه 
کیفري و بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم 
ردیف دوم ابوالفضل علي محمدزاده نیکي فرزند 

محمدحسین متولد 136۵ مدیر عامل شرکت 
آذران توزیع پلیمر ارس، مقیم تبریز، فاقد سابقه 

و بازداشت با صدور قرار موقت هستند.
 4 سال اختالس و کالهبرداري

نماینده دادس��تان گفت: متهم ردیف اول و دوم 
متهم به اخالل در نظام تولیدي کشور از طریق 
فروش عم��ده غیرمج��از مواد اولی��ه پلیمري و 
متهم��ان ردیف هاي بع��دي متهم ب��ه معاونت 
در نظام تولیدي کش��ور از طری��ق فروش عمده 
غیرمجاز مواد اولیه پلیم��ري و معاونت با متهم 
ردیف اول در اخالل نظام تولیدي کشور از طریق 
فروش عمده غیر مج��از مواد اولی��ه پلیمري و 

تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. 
وي ادام��ه داد: ب��ا توجه به صحبت ه��اي متهم 
ردی��ف اول و دوم و اتهام��ات ف��روش م��واد به 
دالالن و واسطه گران، عدم تأیید اصالت اسناد، 
پاس��خ اس��تعالمات واصله از بورس کاال، اسناد 
حس��ابداري ش��رکت هاي موضوع پرونده که به 
تأیید حس��ابدار ش��رکت رس��یده، جعلي بودن 

پرونده بهره برداري براي ش��رکت ها با اس��تناد 
به مواد قانوني مجازات اخاللگ��ران و مرتکبین 
ارتش��ا، اختالس و کالهبرداري تقاضاي صدور 
حکم مج��ازات را داریم ضمن اینکه س��ال هاي 
وقوع جرم در سال ۹4، ۹۵، ۹6، ۹7 و محل وقوع 

جرم شهر تبریز بوده است.
  فاکتورسازي صوري متهمان

نماین��ده دادس��تان گف��ت: این ش��رکت ها، 
ش��رکت هاي توزیع��ي بوده اند ن��ه بازرگاني و 
موظ��ف بودند م��واد پلیمري را از ب��ورس کاال 
خریداري کنند و در اختیار شرکت هاي تولیدي 
قرار بدهند. در حال��ي که آنه��ا 2۹1 نفر افراد 
حقیقي را شناسایي کرده و مواد اولیه را به آنها 

فروخته اند.
وي ادامه داد: یکي از این افراد بنا بر اعتراف متهم 
ردیف اول از دالالن درجه یک خرید مواد پلیمري 
بود و میلیون ها کیلوگرم مواد پلیمري در اختیار 
او قرار گرفته و سپس شرکت ها را با فاکتورسازي 

صوري وادار کرد که از آنها خرید کنند.

 3 هزار مواد دپوشده
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت ها مکلف بودند 
مواد پتروشیمي خریداري شده را بین هفت عضو 
شرکت تقسیم کنند چراکه این هفت عضو فعال و 
محدوده فعالیت نیز با آنها بوده است. در حالي که 
متهمان با 363 مواد پلیمري وارد معامله شده، این 
در حالي اس��ت که اصاًل اجازه خرید و فروش کار 
بازرگاني را نداشتند. وي با بیان اینکه متهمان مواد 
اولیه را در بازار آزاد به فروش مي رساندند، گفت: در 

همین راستا 3 هزار مواد دپو شده وجود دارد.
 خریداران را مجبور مي کردند از دالالن بخرند

در ادامه قاضي هم از نماینده دادستان درخواست 
کرد که اعالم کن��د، کل موادي ک��ه متهمان از 
بورس تحوی��ل گرفتند چقدر ب��وده و چقدر به 

دست تولیدکننده اصلي رسیده است. 
نماینده دادستان پاسخ داد: شرکت هاي این افراد 
از س��ال ۹4 تا ۹7 فعال بوده و متهم ردیف اول 
146 هزار تن مواد اولیه را گرفته و بین 363 نفر 
توزیع کرده و متهم ردیف دوم نیز 2۵4۸ تن مواد 
دریافت کرده است. وي ادامه داد: متهمان مواد 
اولیه را به افرادي که نباید مي فروختند، فروختند 
و افرادي را که ب��ه این مواد اولیه نیاز داش��تند 
مجبور کردند تا از افرادي که در ابتدا مواد اولیه را 

به آنها فروخته اند، با قیمت باالتر بخرند.
 تشکیل دادگاه خاص

در ادامه یکي از وکالي متهمان از قاضي خواست 
که تخلفات متهمان از سال ۹3 به تفکیک صورت 
گیرد که قاضي پاس��خ داد: دادگاه امروز در حد 
کیفرخواست اس��ت و به زودي براي یک به یک 
افراد دادگاه خاص تش��کیل خواهیم داد تا این 

موارد به دقت براي ما روشن شود. 
در پایان قاضي گفت: با توجه به اینکه باید مسائل 
براي متهمان و وکال روشن ش��ود و وقت کافي 
براي بررسي لوایح دفاعي داشته باشند، به زودي 
جلس��ات دیگري براي بررس��ي دقیق تر پرونده 

متهمان تشکیل خواهیم داد. 

در این ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 
-----------------------------------------------------

  آذري جهرمي توئیت کرد: عجب دنیایي شده... عده اي کالهبردار 
به حاجیان امسال س��یمکارت رایگان داده اند، س��پس از مدارک آنها 
سوءاس��تفاده کرده و گوش��ي قاچاق ثبت کرده اند. ولي ان��گار ما رو 
نش��ناخته اند. خواهند دید که حق الناس گفتن هاي ما الکي نیست. با 

دزدي مبارزه مي کنیم، چه بزرگ باشد و چه کوچک. 
-----------------------------------------------------

  فرید ابراهیمي توئیت کرد: 1- ازدواج مرد 20 س��اله با دختر 
10 ساله حرام و از گوشت سگ نجس تر است. 2- ازدواج مرد 6۵ساله 
با زني که 30س��ال از او کوچک تر است، مس��تحب موکد مي باشد. 
3- احتیاط واجب آن اس��ت که مرد در حمام با کلت زنش را بکشد 
که ثواب 70س��ال عبادت را دارد )رس��اله عملیه اصالحاتیه - فصل 

احکام ازدواج(.
-----------------------------------------------------
  یک کاربر نوش�ت: جوادحیدری��ان )خبرنگار محیط زیس��ت!( 
که اولین بار مث��اًل براي مقابله با کودک همس��ري و حمایت از حقوق 
کودکان، اطالعات خصوصي اون دختربچه رو منتش��ر کرد؛ پس��تش 
که تو فضاي مجازي پخش ش��ده رو پاک کرد! امیدوارم براي انتش��ار 
غیرقانوني اطالعات خصوصي محاکمه بشه تا هرکسي به خودش اجازه 

همچین کاري رو نده. 
-----------------------------------------------------

  عارف چراغي نوش�ت: فمینیستاي گرامي که دارین ازدواج اون 
زوج بویراحمدي رو به نقص قانون نس��بت میدید، توجه بفرمایید که 
عقد موقت و غیرقابل ثبت بوده! در نتیجه باالبردن سن ازدواج حتي تا 

30سال هم دردي رو دوا نمیکنه. 
-----------------------------------------------------

  محمدامین توئیت کرد: کس��ي موافق ازدواج کودکان نیس��ت، 
ازدواج بهمئ��ي هم قانوني نیس��ت، انتش��ار فیلمش��م ته بیش��رفیه. 
فرصت طلبان مجلس با این بهونه ها دنب��ال محدودیت ازدواج زیر 1۸ 
سال هستند. به زودي معلوم میشه که پنهاني یه قرارداد برجام طوري 
امضاکردن که اینقدر مقابل نظرات کارشناسان مقاومت مي کنند! این 

خط، اینم نشون.
-----------------------------------------------------

  مجتبي زارعي این عکس را منتشر کرد و نوشت: با خبر ربایش 
دکتر سلیماني، دانشمند ایراني و استاد دانشگاه تربیت مدرس ازسوي 
دولت بالذات تروریست امریکا، والده مکرمه استاد که به کما رفته بود؛ 
دیروز به ملکوت اعلي پیوست؛ آیا دولت، آزادي خواهان و دانشگاهیان 

هم در کما هستند؟ مادرجان! شرمنده ایم!
-----------------------------------------------------

  خبرگزاري ایمنا نوش�ت: رئیس س��ازمان امور مالیاتي: پس از 
پزشکان س��راغ وکال مي رویم. رئیس س��ازمان امور مالیاتي از برنامه 
این سازمان براي اخذ مالیات از 10 تا 20 صنف خبر داد و گفت: پس 
از پزش��کان در گام بعدي براي اخذ مالیات به سراغ وکال و فروشگاه ها 

مي رویم. 
-----------------------------------------------------

  عطاءاهلل حافظي با انتشاراین عکس نوشت: پیشنهاد مي کنم 
با توجه به افزایش کرایه اس��نپ و تپس��ي، حتماً قبل از درخواس��ت 
ماش��ین، قیمت را با نرخ آژانس محله تون مقایسه کنید. این رقابت به 
سرویس دهي بهتر به مشتري کمک مي کند. مسیر هر روز را که اسنپ 
و تپسي 33 هزار تومان اعالم کردند تاکسي تلفني محل 2۵ هزار تومان 

گرفت، یعني 2۵ درصد ارزان تر. 
-----------------------------------------------------

  علیرضا با انتشار این عکس نوشت: بزرگ ترین منکري که در 
یک جامعه مي تواند وجود داشته باشد، این است که یک انسان نتواند با 
هشت ساعت کار درستکارانه، به یک زندگي آبرومندانه و قانع  برسد. 
-----------------------------------------------------

 پیروز حناچي نوش�ت: در اجالس پلي براي ش��هرها به میزباني 
UNIDO در وین تالش کردم ظرفیت هاي همکاري تهران با شهرهاي 
دنیا را به ویژه در حوزه هوشمندسازي تش��ریح کنم. استقبال مجمع 
شهرهاي اروپایي و سایر همکاران در شهرهاي دنیا از فعالیت هاي ایران 

در این حوزه مغتنم است. 
-----------------------------------------------------

 فطرس با انتش�ار این عک�س نوش�ت: دم ورودي هیئت غرفه 
زدیم لوازم التحریر ایراني مي فروشیم و پول جمع مي کنیم براي خرید 
لوازم التحریر کودکان نیازمند و هیچ لذتي باالتر از این نیست که حتي 

بچه هاي کوچیک هم قبل خرید سؤال میکنن اینا ایرانیه؟ 

 مدیر عامل ش��رکت بهره برداري مترو تهران و حوم��ه اعالم کرد: 
مترو اول مهر براي دانش آموزان و دانشجویان رایگان است و این افراد 
مي توانند در طول س��ال تحصیلي از تخفیف ۵0درصدي بلیت مترو 

بهره مند شوند. 
 علي نوبخت، عضو کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجلس گفت: 
تحریم هاي بانکي، بیمه  و کش��تیراني روي تأمی��ن دارو و واردات آن 
اثر مستقیم دارند. دارو در بازار نیست و بحث مس��تثني بودن دارو از 
تحریم ها عوام فریبي است. تأمین دارو یک پروسه پیچیده است. فقط 
بحث تولید، واردات و صادرات نیست بلکه مسائلي مثل بسته بندي و 

افزودني ها هم تأثیرگذار هستند. 
 شهردار منطقه 17 با اشاره به اینکه محور نیلوفري در جنوب تهران 
بزرگ ترین پروژه بازآفریني ش��هري اس��ت، گفت: کمبود سرانه هاي 

خدماتي با تعیین تکلیف این پروژه رفع مي شود. 
 وزیر آموزش  و پرورش با بیان اینکه اولویت چند هفته آینده بازگشایي 
مدارس است، گفت: نزدیک ماه مهر هستیم و الزم است تمام افرادي که 

در این خصوص مسئولیت دارند، اهتمام ویژه اي داشته باشند. 
 شهرداري تهران اعالم کرد: همزمان با پیگیري تأمین منابع مالي و 
اقدامات اجرایي براي تکمیل و رفع اشکاالت خط 7 و افتتاح و تکمیل 
خط 6 مترو، براي تکمیل مطالعات، تصمیم گیري درباره نحوه توسعه 
مترو در محدوده شهر تهران و حومه آن انجام گرفته است. این مطالعات 
هم اکنون به مرحله نهایي رسیده و در مراحل تصمیم گیري و تصویب 

نهایي در مراجع ذي ربط دولتي قرار دارد. 
 معاون بهداش��ت تصریح کرد: در حال حاضر جدید ترین رژیم هاي 
دارویي )با پایه مهار کننده اینتگراز( و اس��تفاده از داروي ارزش��مند 
»Dolutegravir« ماه هاست که در کشور وجود دارد و براي افراد واجد 
شرایط در دسترس است و هیچ گونه کمبودي هم در این زمینه وجود 

نداشته است. 
 معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: در سال جاري اقدامات الزم 
براي انتقال هزار نفر از دانشجویان علوم پزشکي خارج از کشور انجام 

شد و این افراد به کشور بازگشتند. 
 مدیرکل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي کشوري با 
تأکید بر اختیاري بودن استفاده از خدمات بیمه تکمیلي درمان، آخرین 
مهلت حذف و اضافه بازنشس��تگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این 

صندوق را 1۵ آبان ۹۸ اعالم کرد. 
 رئیس پانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماري هاي کودکان گفت: 
در صورتي که زردي غیرمس��تقیم و بیش از 20 میلیگرم درصد باشد، 

مي تواند سبب تشنج، عقب ماندگي ذهنی و ناشنوایي کودک شود. 

استادیوم آزادي 
میزبان شیرخوارگان حسیني

دبیر مجمع جهان�ي حضرت علي اصغ�ر )ع( از آمادگي کامل براي 
برگزاري هرچه باشکوه تر همایش شیرخوارگان حسیني خبر داد. 
داود منافي پور، دبیر مجمع جهاني حضرت علي اصغر)ع( با اش��اره به 
اینکه همایش بزرگ شیرخوارگان حسیني امسال در استادیوم آزادي 
برگزار مي شود، اظهار کرد: این آیین پرش��ور، در بیش از 6 هزار نقطه 
کش��ور و 4۵ کش��ور جهان برپا خواهد ش��د.  وي درباره تسهیالت در 
نظر گرفته ش��ده براي ایاب و ذهاب عزاداران گف��ت: دو هزار اتوبوس 
براي سرویس دهي رفت و برگشت ش��رکت کنندگان در تجمع بزرگ 
ش��یرخوارگان حس��یني در نظر گرفته شده اس��ت. این همایش، روز 

پانزدهم شهریور ماه ساعت ۸:30 تا 10 صبح برگزار مي شود. 
در همایش شیر خوارگان حسیني اتوبوسراني از ساعت 6 صبح نسبت 
به اعزام شهروندان به مقاصد پارکینگ هاي ش��ماره 1۸، 1۹، 20، 21 
)ضلع شرقي( استادیوم آزادي اقدام خواهد کرد. براین اساس مسیرهاي 

در نظر گرفته شده به شرح زیر است: 
مسیر شماره یک: چهارراه تهرانپارس، میدان امام حسین )ع(، پایانه 

آزادي، شهرک ولیعصر)عج(، یافت آباد، شادآباد.
 مسیر شماره دو: پایانه خاوران، میدان خراسان، میدان شوش، ابتداي 

پیروزي، شهرک فجر، شهرک شهید بروجردي. 
مسیر شماره 3: شهرک ش��هید محالتي، میدان تجریش، چهارراه 

اشراق، میدان نبوت، میدان رسالت. 
مس�یر ش�ماره 4: میدان راه آهن، میدان بهمن، بازار دوم نازي آباد، 

جوادیه، میدان انقالب اسالمي، مسجد ابوذر)فالح(. 
مسیر شماره 5: فلکه دوم صادقیه، ش��هرک شهید باقري، تهرانسر، 

شهرک انصار، ستارخان. 
مسیر شماره 6: میدان شهرري، فلکه دوم دولت آباد، خاني آباد. 

همچنین در پایان مراسم شرکت کنندگان به مبادي اولیه باز گشت داده 
خواهند شد. ایستگاه مترو استادیوم آزادي هم فعال است و خط ۵ مترو 
تهران آماده خدمت رساني به عزاداران است. دبیر مجمع جهاني حضرت 
علي اصغر )ع( افزود: برگزاري مراسم روضه خواني و توزیع نذرنامه ها از 
اقدامات حاش��یه اي این همایش بزرگ خواهد بود. منافي پور در پایان 
گفت: 20 درصد از ظرفیت کل اس��تادیوم آزادي ب��راي آقایان در نظر 
گرفته شده است. مس��یر ورود و خروج هم مشخص است تا خانواده ها 
بتوانند به راحتي از ورزشگاه خارج شوند و مشکلي براي آنها به وجود 
نیاید. گفتني است همایش بزرگ شیرخوارگان حسیني امسال عالوه 

بر شهر تهران در سراسر کشور نیز بر گزار مي شود. 
-----------------------------------------------------

حكم قلع و قمع برج   هاي
 تغییر کاربري شده سعادت آباد صادر شد

رئیس کل دادگستري اس�تان تهران درباره برج هاي سعادت آباد 
گفت: ب�ا پیگیري هاي صورت گرفت�ه و احکام صادر ش�ده، ادامه 
س�اخت این برج متوقف و حکم قلع و قمع آن صادر ش�ده است. 
روز گذشته محمدجواد حشمتي، در حاش��یه مراسم تشییع پیکر دو 
شهید گمنام در دادگستري اس��تان تهران در جمع خبرنگاران درباره 
پرونده معروف به برج  هاي س��عادت  آباد گفت: ادامه ساخت این برج ها 
غیرمجاز بوده و به زودي متوقف مي شود. حکم قلع و قمع آنها هم صادر 
شده است.  گفتني است که در سال ۸۵ به تعدادي از نمایندگان وقت 
مجلس یک قطعه زمین 3 هزار متري در خیابان درختي سعادت آباد براي 
احداث حسینیه واگذار مي شود و این افراد طبق قراردادي که با سازمان 
ملي زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربري نداشتند و وزارت راه و 
شهرسازي این اراضي را تنها براي ساخت حسینیه واگذار کرده بود.  با 
این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاري داشته باشند، 
مي فروشند و مالک جدید با فرایند هاي نامتعارف، شهرداري را ملزم به 
صدور پروانه ساخت مي کند تا اینکه وزارت راه و شهرسازي متوجه تغییر 

کاربري و فروش اراضي واگذار شده مي شود و شکایت مي کند. 


