
انتقال کامل زندانیان تهران از البرز در آینده نزدیک
رئیس سازمان زندان ها گفت که طرح انتقال زندانیان تهران از این 

استان در آینده نزدیک به صورت کامل اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زندان ها، جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه 
مدیرکل زندان های استان البرز گفت: طرح انتقال زندانیان تهران از این استان 
در آینده نزدیک به صورت کامل اجرا خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد دولت 
با تامین اعتبارات مورد نیاز این روند را تسریع کند. جهانگیر با اشاره به وضعیت 
زندان های البرز گفت: هشتاد و چهار افرادی که با جرم سرقت وارد زندان شدند 
علت ارتکاب به جرم را فقر و بیکاری عنوان داشتند که این مساله ضرورت 
ایجاد زیرساخت های اشتغال در استان را تاکید می کند. مشاور رئیس قوه 
قضائیه بیان کرد: طبق آخرین آمار تعداد زندانیان متهم و تعیین تکلیف نشده 
استان سی درصد است که نسبت به میانگین کشوری باالست. در هفت سال 

گذشته شاهد کاهش بیست درصدی جرائم مواد مخدر در این استان بودیم.

شهیندخت موالوردی تشریح کرد
آخرین وضعیت الیحه حمایت از زنان

معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور:

نمی دانم واژه »کولبر« از کجا اختراع شد

وضعیت  بررسی  کمیته  گزارش  کرد:  تاکید  رئیس جمهور  ویژه  دستیار 
بازداشت  گاه ها و زندان ها تهیه و به رئیس جمهور ارسال شده است.

به گزارش ایلنا، شهیندخت موالوردی درباره آخرین اخبار از کمیته بررسی 
وضعیت بازداشت  گاه ها و زندان ها گفت: تا جایی که من در جریان هستم گزارش 
آن تهیه و به رئیس جمهور ارسال شده است. بنا هم نبود این مساله رسانه ای شود 

و مبتنی بر آن هم ان شااهلل تصمیماتی گرفته خواهد شد.
وی درباره الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت که به قم فرستاده شده  است، 

اظهار کرد: خانم ابتکار در این موضوع مصاحبه ای داشتند و در آن توضیحی دادند 
که این الیحه در دست قوه قضائیه بوده است و ظاهرا برای مشورت از مراکز و 
مراجعی که مطالعات زنان را در دستور کارشان دارند، نظر خواسته شده است و این 
الیحه فعال در این مرحله است. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی 
درباره نحوه پیگیری الیحه جدید دولت برای رسیدگی به وضعیت دانشجویانی که از 
تحصیل بازمانده اند، عنوان کرد: در این موضوع پیشنهاداتی است که وزارت علوم آن 
را پیگیری می کند ولی اگر تصویب و تصمیم گیری شود حتما کمک خواهیم کرد.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور گفت: کسانی 
که خارج از مسیرهای قانونی تردد کنند و جنس 
وارد کشور کنند دیگر نه کولبر هستند و نه کارشان 
قانونی؛ کارشان عبور غیرمجاز و قاچاق است. اگر 
فردا چهار تروریست در قالب این کولبران به جای 
کاال، مواد منفجره وارد کشور کنند و در ۱۰ نقطه 
کشور عملیات تروریستی انجام دهند آن موقع چه 

کسی پاسخگو است؟
به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری در پاسخ به سوالی 
درباره جزئیات کشته شدن یکی از کولبران در مرزهای 
غربی کشور و ضرورت جلوگیری از تکرار این اتفاقات 
گفت: ما دیگر چیزی به نام کولبر نداریم؛ این کلمه کولبر 
هم کلمه ای بود که نمی دانم کجا اختراع شد، هم برای 

خود مردم و هم برای مسئوالن مشکل درست کرد.
برای  صرفا  مرزها  در  بازارچه هایی  ما  داد:  ادامه   وی 
چهار استان مرزی پیش بینی کرده ایم و معافیت هایی 
از این  هم برایشان درنظر گرفته ایم. کسانی که خارج 

مسیرها می روند و جنس وارد کشور می کنند دیگر نه 
کولبر هستند و نه کارشان قانونی است. اینها کارشان عبور 

غیرمجاز و قاچاق است.
 ذوالفقاری گفت: ما در مناطق مرزی خط قرمز نداریم؛ 
هرکس وارد منطقه مرزی شود اخطار می دهند و اگر 
توجه نکرد مورد هدف قرار می گیرد. با صراحت می گویم 

مردم عزیز مرزنشین از مرزهای غیرمجاز عبور نکنید.
 وی ادامه داد: با اصراری که خود ما داشتیم و پیگیری 
که کردیم برای تامین معیشت مردم در مناطق مرزنشین 
در  چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و 
سیستان و بلوچستان امکان تبادل کاال به آن سوی مرز را 
فراهم کردیم. ۱۵ بازارچه مرزی در نظر گرفته شده و به 
تصویب دولت رسیده  است؛ بنده به شما عرض می کنم 
که بیش از دو سال و نیم وزارت کشور، حوزه بنده و 

شخص خودم به دنبال تصویب این موضوع بودیم.
ذوالفقاری افزود: برای این منظور در هر ماه هر خانواده 
گمرکی  معافیت  نفر  هزار  و ۸۰۰  میلیون  دو  نفره   ۴

نیاز  حتی  و  کردیم  راه اندازی  را  اینها  داشت.  خواهند 
نیست که از کشورهای مقابل کاال را وارد کنند. اعالم 
کردیم می توانید همان ترانزیتی که صورت گرفته به نقطه 
صفر مرزی منتقل کنید. مرز نشین ها که دارای کارت 
مرزنشینی هستند بروند و سهمیه شان را دریافت کنند و 
اصالً نیازی نیست که کاال را بر کول بگیرند تا لفظ کولبر 

برای آنها استفاده شود.
وی گفت: خواهش می کنم عزیزان مرزنشین از مرزهای 
غیرقانونی تردد نکنند که حوادث از این دست پیش نیاید 
که بیش از هر کسی آن افرادی که مورد صدمه واقع 
آن  از  ناراحت می شویم.  ما هستیم که  می شوند خود 
طرف مرزبان هم نمی داند در شب با کسی که از مرز 
عبور می کند چگونه رفتار کند. نمی داند کولبر است یا 
تروریست. دستور ایست می دهد، توجه نمی شود. گاهی 
هم عناصر تروریستی وارد می شوند، تیراندازی می کنند 
که در مقابل مرزبانان ما هم آسیب می بینند. در هفته 

اخیر سه شهید مرزبان در کشور داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران از افزایش ۱۱ درصدی پرونده های 
وارده به دادگستری در شش ماهه اول سال۹۷ خبر داد.

به گزارش میزان، غالمحسین اسماعیلی در نشست شورای معاونان دادگستری 
استان تهران گفت: مردم ما به لحاظ تالطم و اضطرابی که به دلیل مسائل و 
نابسامانی اقتصادی در بازار کشور اتفاق افتاد، شش ماهه سختی را پشت سر 

گذاشتند و در این میان شاهد جنگ تبلیغاتی دشمنان نیز بودیم.
وی افزود: وضعیت موجود شرایط را برای مجموعه دادگستری استان تهران به 
مراتب سخت تر کرد و با این نابسامانی ها مواجه بودیم و عالوه بر آن با رسیدگی 

پرونده های قضایی از جمله موضوعات اقتصادی پرونده تشکیل شد.
رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در شش ماهه اول سال ۹۷ 
در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش تعداد پرونده ورودی 

داشته ایم.
وی ادامه داد: این معدل رسیدگی ۱۱ درصدی در بخش های مختلف یکسان 
نبوده و در محاکم استان ۱۳.۲ درصد بوده که دادسراها وضعیت بهتری داشتند 

و رشد ۴.۸ داشته اند.

اگر در مقابل یاغی گری ها تالش نکنیم 
شاهد ظهور هیتلرهای جدید خواهیم بود

دولت طرح های گسترده ای برای 
مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دارد

وزیر دفاع:  رییس جمهوری:
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 اگر ترامپ عربستان را تنبیه نکند ما این کار را انجام می دهیم
تهدید کنگره آمریکا:

"مارکو روبیو" گفته است اتحاد سنتی آمریکا و عربستان سعودی نباید باعث 
شود واشنگتن به همه اشتباهات دولت سعودی سرپوش بگذارد.

سناتورهای آمریکایی به حمالت لفظی خود به دولت عربستان سعودی ادامه 
می دهند و در آخرین اظهار نظرها "مارکو روبیو" سناتور جمهوریخواه تهدید 
کرد در صورتی که ترامپ از تنبیه دولت سعودی سر باز بزند، کنگره این کار را 

خواهد کرد.
با شبکه خبری"سی ان ان"  یکشنبه  روز  که  روبیو  گزارش عصرایران،  به 
قبال  در  کارهایی  ترامپ  دولت  می کنم  فکر  من  گفت:  می کرد،  مصاحبه 
اطمینان صددرصد  شما  به  من  نکند،  کاری  اگر  اما  کرد  خواهد  عربستان 
می دهم که کنگره وارد عمل خواهد شد. این موضوعی است که از اجماعی 

دوحزبی برخوردار است."
او افزود: عربستان سعودی متحد ماست و در برابر توسعه طلبی های ایران در 
منطقه با این کشور همکاری داریم اما این دلیل نمی شود هر کاری که آنها کردند 

تایید کنیم. مساله حقوق بشر موضوعی مهم برای آمریکا است.

Etehademelat

 بولیوی
به فهرست اضافه شد

 اظهارات متناقض بهارستانی ها
درباره بنزین

»برادر« و درد مشترک اقتصادی

صادرات ایران به عراق

مدرسه، سنگر ناامن دانش!

 نگاه جغرافیایی
به ۱۱۵ حریف ایران در تاریخ

یارانه سرسام آور بنزین هم چنان بر دوش دولت

 سریال تلویزیونی »برادر« به کارگردانی جواد افشار
بررسی شد

 پیمان سپاری ارزی روند صادرات را
کند کرده است

 وضعیت ایمنی مدارس کشور 
مرور شد
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درپی قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛

چسبندگی در مقابل بازنشستگی!

برادر بزرگوار جناب آقای مهندس 
سید هاشم موسوی جهان آباد

با کمال مسرت و افتخار انتصاب شایسته حضرتعالی را به 
سمت مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه 

و بویراحمد تبریک عرض می نمایم، بی شک تجارب و 
درایت ارزشمند جنابعالی نوید بخش حرکتی نو و با شتاب 

بیشتر در خدمت به صنعت استان خواهد بود.
ازدرگاه ایزدمنان عزت و سربلندی جنابعالی را برای خدمتی 
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و 

شکوفایی ایران عزیز مسالت دارم.
پویا وکیلی

مدیرمسئول روزنامه اتحاد ملت

رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد:

رشد ۱۱ درصدی ورودی پرونده ها به دادگاه ها در شش ماهه اول سال ۹۷


