
 د   ر نخستین 
وحيد    صابري

د   وره مسابقات   جوان آناين
ن  کم�ا و تیر
ارتش های جهان )س�یزم( د   ر حالی تیم 
تیروکم�ان نیروهای مس�لح جمهوری 
اسامی ایران با کسب سه مد   ال طا، یک 
نقره و سه برنز ، قهرمان شد    که سرمربی 
روسیه معتقد    بود    اگر شرایط آب و هوایی  
مناسب بود   ، قطعاً روسیه قهرمان این د   وره 
می ش�د   .  رقابت  ه�ا   از 

لوری زوباف رائف، سرمربی تیم تیروکمان 
روسیه د   ر گف��ت وگو با » ج��وان آناین « 
د   رباره این د   وره از رقابت  ها گفت: مسابقات 
بر خاف انتظارم از سطح باایی برخورد   ار 
ب��ود   . واقعیت این اس��ت که اص��ًا تصور 
نمی کرد   م تیم  ها د   ر چنین سطحی ظاهر 
شوند    و از این بابت بسیار خوشحال هستم. 
البته نتایج ایران و روسیه خیلی نزد   یک بود    
اما د   ر نهایت ایران د   ر کامپوند    تیمی قهرمان 
شد   . باید    اعتراف کنم اصًا د   وست ند   اشتم 

ایران د   ر بخش مد   ال قهرمان شود   . 
وی د   ر اد   امه افزود   : به نظرم قهرمانی ایران 
د   ور از انتظار نبود    ام��ا اعتراف می کنم که 
اگر هوا بارانی نبود    با توج��ه به پتانسیلی 
که بازیکنانم د   اشتند    می توانستیم قهرمان 
شویم. البته می د   انم که این به نوعی بهانه 
است وگرنه همه د   ر یک شرایط آب و هوایی 
تیر اند   اختند    اما چون بچه های ما کمتر د   ر 
این شرایط بارانی تیر اند   اخته بود   ند    باعث 

شد    د   ر نهایت این مقام را کسب کنیم. 
سرمربی تیم تیروکمان روسیه با اش��اره 
به اینک��ه د   ر کامپوند    بان��وان نتایج خوبی 
گرفتی��م، اظهار د   اش��ت: بر عک��س تیم 

کامپوند    انفراد   ی مرد   ان ک��ه برنز گرفتیم 
د   ر بخش کامپوند    تیمی بانوان ، مد   ال نقره 
را کسب کرد   ی��م. همچنی��ن د   ر کامپوند    
انف��راد   ی بانوان، مد   ال ط��ا و نقره کسب 
ش��د   . د   ر ریکرو تیمی بان��وان، هم عنوان 
د   ومی را کسب کرد   یم. د   ر ریکرو انفراد   ی 
زنان مق��ام اول را کسب کرد   ی��م. د   ر کل 
با توجه به اینکه هفت تیم از کش��ورهای 
روسی��ه، چی��ن، کره ش��مالی، اوکراین، 
سریانکا، برزیل و ای��ران د   ر این رقابت  ها 
 حضور د   اش��تند    ملی پوش��ان زن عملکرد    

خوبی د   اشتند   . 
رائف د   ر پاسخ به سؤال »جوان آناین « که 
چرا از ملی پوشان المپیکی و جهانی د   ر این 
رقابت  ها حضور یافتن��د   ، گفت: ما معمواً 
د   ر تمام��ی مسابقات مان از همی��ن افراد    
ملی پوش استف��اد   ه می کنیم. این موضوع 
چیز جد   ید   ی نیست. د   ر واقع این یک روال 
است. بی شک سال آیند   ه د   ر المپیک چین 
هم بیشتر بازیکنان از همین افراد    خواهند    
بود   . ما با توجه به اینکه قد   رتمند    ش��رکت 
کرد   یم اما د   ید   یم که سطح مسابقات بسیار 
باا بود    و توانستیم د   ر چند    بخش روی سکو 

برویم و مد   ال آور باشیم. 
وی د   ر اد   امه افزود   : به ش��خصه از میزبانی 
ایران بسیار خوش��م آمد   . انصاف��اً میزبانی 
عالی ب��ود    و امکاناتی که ب��رای مسابقات 
د   ر نظر گرفته بود   ند    د   ر سطح اید   ه آل بود   . 
د   وست د   ارم روسی��ه هم یک ب��ار بتواند    
میزبانی مسابقات را بگیرد   . البته سال بعد    
المپیک سیزم د   ر چین برگزار می ش��ود    و 
باید    ببینیم مسئوان ورزش��ی می توانند    

میزبانی یک د   وره را بگیرند   ؟

گفت وگو  با سرمربی تیم ملی تیرو کمان روسیه
 زوباف رائف: باران مانع قهرمانی ما 

د   ر رقابت های جهانی سیزم شد    

شوك موشكی كره شمالی به مذاكره با امریكا
پیونگ یانگ اعتراض خود     را به روند     مذاکرات ابراز کرد    

بارش 42برابري  د     ر سرچشمه هاي كارون و زایند     ه رود     
بارش کوهرنگ د  ر 55روز گذشته 126/1 و د  ر همین مد  ت سال گذشته 3/2 میلیمتر بود  ه است

» موشک فوق پیشرفته «   جهان کره شمالی با آزمایش یک 
نارضایتی خود     را از روند     مذاک�رات با امریكا ابراز کرد    ؛ 
 مذاکرات�ی ک�ه کره ای  ه�ا می گوین�د     ب�ه توق�ف 
اس�ت.  نش�د    ه  منج�ر  امری�كا  تحریم ه�ای 
خبرگزاری د    ولتی کره شمالی د    یروز گزارش کرد    ه است که 
پیونگ یانگ به مناسبت شصت و نهمین سالگرد     آزاد    سازی 
کره  یک فروند     موش��ک  تاکتیک��ی فوق م��د    رن نقطه زن 
با کارآیی ب��اا را آزمایش ک��رد    ه است؛ ساح��ی که کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی با حضور د    ر محل آزمایش آن ، 
با جنبه های فنی محل آشنا شد    ه و شخصاً د    ستور پرتاب آن 
را صاد    ر کرد    ه است. کیم جونگ اون »رضایت کامل« خود     را 
از نحوه آزمایش این ساح اعام و آن را به عنوان نقطه عطفی 
د    ر تقویت بنیه نظامی و قد    رتمند    تر شد    ن نیروهای نظامی 
این کشور توصیف کرد    ه است. خبرگزاری رسمی کره شمالی 
گزارش کرد    ه است: »ساخت و توسعه ساح یاد شد    ه مد    ت 
زمانی طوانی را به خود     اختصاص د    اد    ه است. این ساح د    ر 
اد    امه تاش  ها برای ارتقای سیستم آسیب ناپذیر د    فاعی د    ر 
کشور و نیز تقویت قوای نظامی ارتش صورت گرفته است.« 
 کره جنوبی گفته که این س��اح احتمااً »توپ با برد     بلند    « 

بود    ه است. 
   ترامپ : اینها جعلی است

آزمایش موش��کی جد    ید     کره ش��مالی د    ر حالی انجام شد     
که به گفته ترام��پ ، کره ش��مالی از 28 نوامبر سال 2017 
)7 آذرماه 96( تاکنون آزمایش موش��کی انجام ند    اد    ه بود    . 
ترامپ بار  ها توقف آزمایش های موشکی کره ای  ها را ناشی 
از سیاست های خود    ش خواند    ه و گفته است : »من آزمایش 
هسته ای کره شمالی را متوقف کرد    م. من آزمایش موشکی 
کره شمالی را متوقف کرد    م. ژاپن بسیار خوشحال است. چه 
اتفاق��ی د    ارد     می افتد    ؟ چه کسی می د    ان��د    ؟ خواهیم د    ید    .« 
 آزمایش موشکی کره ش��مالی چند     روز بعد     از آن انجام شد     
که سه   ش��نبه قبل هم سی ان ان گزارش ک��رد     که تصاویر 
ماهواره ای جد    ی��د     از مکان یابی 13 مرک��ز عملیاتی مخفی 
موشک  های بالستیک د    ر کره شمالی خبر می د    هد .    بر اساس 

گزارش سی ان ان، این تصاویر نش��ان می د    هد     پیونگ یانگ 
به رغم مذاکره با امریکا و د    اد    ن وعد    ه به این کشور برای توقف 
برنامه هسته ای و موشکی اش، برنامه موشک های بالستیک  
خود     را پیش می برد    . با این حال، د    ونالد     ترامپ این گزارش را 
جعلی خواند     و گفت: »اگر مورد     بد    ی وجود     د    اشته باشد    ، من 

نخستین فرد    ی خواهم بود     که به شما خواهم گفت... «
   کانال مذاکراتی د    ر بحران

 ناظ��ران ای��ن تح��وات را نش��ان د    هند    ه نارضایتی جد    ی 
پیونگ یانگ از روند     مذاکرات با امریک��ا ، بعد     از توافق چهار 
صفحه ای خرد    اد     ماه 1397 می د    انند     ک��ه د    ر ماقات کیم 
جونگ اون با د    ونالد     ترامپ امضا شد    . به رغم تأکید     کره ای  ها 
بر توقف تحریم ها، د    ولت ترامپ اصرار د    ارد     که تحریم  ها تا 
زمان توقف برنام��ه هسته ای کره ش��مالی متوقف نخواهد     
شد    . د    ونالد     ترامپ 17 آبان ماه د    ر مصاحبه ای تأکید     کرد     که 
احتمااً اوایل سال آیند    ه میاد    ی با کیم جونگ اون ماقات 
خواهد     کرد    ، ولی گفت امریکا هیچ عجل��ه ای برای د    ید    ار و 
ماقات ند    ارد و تحریم  ها کماکان فعال است. چند     روز بعد     
هم مایک پنس، معاون ترامپ د    ر پیام��ی توئیتری از ژاپن 
اعام کرد    :کارزار فشار علیه کره شمالی برقرار خواهد     بود     و 
ماد    امی که به خلع  ساح کامل و قابل راستی آزمایی نرسیم، 
تحریم   ها نیز به قوت خود     باقی می ماند    . امریکا، ژاپن و مابقی 

جهان به نتیجه ای کمتر از این راضی نمی شوند    .
 ای��ن د    ر حالی است ک��ه وزارت خارجه کره ش��مالی اعام 
کرد    ه بود     که اگر تحریم های امریکا برچید    ه نشود    ، سیاست 
همزمان پیشبرد     نیروی هسته ای و پیشبرد     عمران اقتصاد    ی 
را بازخواهد     گرد    اند    . ناظران می گویند     که مد    تی است کانال 
مذاکراتی امریکایی  ها با کره شمالی د    چار بحران شد    ه است. 
هفته قبل قرار بود     کیم جونگ چول، مشاور رهبر کره شمالی 
به منظور هماهنگ کرد    ن زمان د    ومی��ن ماقات ترامپ با 
کیم جونگ اون ب��ه نیویورک سفر کند     تا ب��ا مایک پمپئو 
وزیر امور خارجه امریکا ماقات کند    ، ام��ا این سفر به طور 
غیرمنتظره ای لغو شد    . بی بی سی فاش کرد     که وزارت خارجه 
امریکا این سفر را بعد     از آن لغو کرد     که مطلع شد     چول حتی 

سوار هواپیما هم نشد    ه است. 

 جد  ول ب�رآورد   بارند  گ�ی از اد  اره 
نفيسه ابراهيم زاد    ه

هواشناسی چهار محال و بختیاری،   جامعه
حیرت آور است. بارش برف و باران 
د  ر کوهرنگ سال گذش�ته د  ر د  وره زمانی اول مهر تا 24 آبان 
فقط 3/2 میلیمتر بود  ه اس�ت اما این رقم د  ر همین مد  ت برای 
امسال 126/1 میلیمتر ثبت شد  ه است، یعنی افزایش 42 برابری!

البته این میزان باران هنوز به میزان میانگین بارش د  ر همین مد  ت 
د  ر کوهرنگ نرسید  ه است و باید   منتظر بود   تا میانگین بارند  گی کل 
پاییز و زمستان و کل سال زراعی امسال نیز محاسبه شود   تا بتوان 
نتیجه گیری نهایی را انجام د  اد   اما پیش بینی  ها بسیار خوش بینانه 
است. آیا اشک شوق کوهرنگ به عنوان سرچشمه د  و حوضه بزرگ 
آبریز جنوب و مرکز کش��ور و رود  های اصلی کارون و زایند  ه رود   بر 

د  امان خشکید  ه، این مناطق جاری شد  ه است؟!
از زمان��ی که آب و ه��وا و طبیع��ت و آسمان ه��م از تد  بیر د  ولتی 
برای مد  یری��ت منابع آبی کش��ور ناامید   ش��د  ند  ، خ��ود   د  ست به 
ک��ار مد  یری��ت منابع ش��د  ند   و الح��ق و اانص��اف هم ک��ه پاییز 
بارانی و برف��ی خاطره انگیزی را رق��م زد  ند  . د  ر ای��ن روز  ها آب و 
ه��وای باران��ی و پیش بینی ت��د  اوم بارند  گی  ها د  ر سراسر کش��ور 
خوشحال کنند  ه   ترین خبری است که می تواند   تلخی و طعم گس 
گرانی و تورم و کاه��ش قد  رت خرید   مرد  م را بش��وید   و ببرد  . حاا 
 اگر این خبر با احی��ای زایند  ه رود   و تاطم ک��ارون گره بخورد   که 

نور علی نور است. 
این نوید   را تحلیل آمار ارائه ش��د  ه از سوی اد  اره هواشناسی استان 
چهارمحال و بختیاری می د  هد  . این آمار مبتنی بر د  اد  ه های بارشی 
چند   ایستگاه د  ر این استان د  ر سه سال زراعی )از ابتد  ای مهرماه تا 

31 شهریور سال بعد  ( متناوب منتشر شد  ه است. 
   اشک شوق کوهرنگ بر د  امن خشک زایند  ه رود   

کوهرنگ با بارش 29/6 میلیمت��ر د  ر بیست و چهارساعت منتهی 
به پنج شنبه، اشک ش��وق خود   را بر د  امان خش��کید  ه زایند  ه رود   

جاری ساخت. 
براساس د  اد  ه های هواشناسی اد  اره هواشناسی استان، میزان بارش 
اند  ازه گیری شد  ه د  ر ایستگاه کوهرنگ چهارمحال و بختیاری که 
رود  ه��ای راهبرد  ی و ش��ریان های حیاتی زاین��د  ه رود   و کارون را 
تغذیه می کند  ، د  ر 55 روز گذشته از سال زراعی 98-97، یعنی از 

اول مهر تا 22 آبان 126/1 میلیمتر بود  ه، د  ر حالی که این رقم د  ر 
کل سال زراعی 97-96، فقط 3/2 و د  ر سال زراعی 95-96، 55/5 

میلیمتر بود  ه است. 
برمبنای گ��زارش سازمان هواش��ناسی، افزای��ش میانگین وزنی 
بارش  ها د  ر چهارمحال و بختیاری باعث ش��د   تا این استان رکورد   
میانگین بلند  مد  ت 30 سال اخیر خود   را بش��کند   و میانگین وزنی 
بارند  گی سال زراعی جاری استان) اول مهر تا 24 آبان97 ( به 59 
میلیمتر برسد   و بر این اساس نسبت به د  وره مشابه سال قبل حد  ود   

6456 د  رصد   افزایش نشان د  هد  . 
   کوهرنگ بیشترین و بروجن کم  ترین میزان بارش استانی 
د  ر عین حال این افزای��ش بارند  گی  ها را ک��ه د  ر روزهای اخیر د  ر 
سراسر کش��ور ش��اهد   بود  یم، برای استان چهارمحال و بختیاری 
افزایش 6 د  رصد  ی میانگی��ن وزنی را نسبت به میانگین بلند  مد  ت 

د  وره مشابه رقم زد  ه است.
د  ر گزارش روز پنج ش��نبه اد  اره هواشناسی چهارمحال و بختیاری 
اطاعات 14 ایستگاه د  رک، بروجن، کوهرنگ، شهرکرد  ، لرد  گان، 
مال حلیفه، ارد  ل، سورش��جان،  ب��ن، بلد  اجی، سام��ان، آورگان، 
فارسان و فرخ ش��هر مورد   مطالعه قرار گرفته است که د  ر تمام آنها 
میزان بارند  گی مثبت بود  ه و نسبت به مد  ت مشابه د  ر د  و سال قبل 
روند   افزایشی د  اشته است. د  ر این بین کوهرنگ با 126/1 میلیمتر 
بارند  گی از ابتد  ای مهر تا 24 آبان ماه سال جاری بیشترین و بروجن 
با 15/4 میلیمتر بارش کم  ترین میزان بارش  ها را د  ر استان به خود   

اختصاص د  اد  ه اند  . 
   پاییز پیروز و بارانی 

البته بارش  ها منحصر به استان کوهستانی چهارمحال و بختیاری 
نیست و تهران نیز به عنوان یکی از استان های کم بارش کشور د  ر 
سال های اخیر یک هفته بارانی را تجربه می کرد  ، به طوری که د  ر این 
هفته به د  لیل پیوستگی بارش ها، زمین های شهر خشک نشد  ه اند   و 
باران د  ر مصاف با آفتاب بی رمق و کسل پاییزی پیروز بود  ه و توانسته 

خیابان  ها و کوچه های شهر را خیس نگه د  ارد  . 
این د  ر حالی است که به اعتقاد   کارش��ناسان امسال کشور بعد   از 
پشت سر گذاشتن چند   سال خشکسالی، شاهد   ترسالی است اما 
کارشناسان می گویند   حد  اقل یک د  هه باید   شاهد   چنین بارش هایی 

باشیم تا خشکسالی های د  و د  هه اخیر جبران شود  .

تشييع پيکرهاي د    کتر محمد    تقی نوربخش و عبد    الرحمن تاج الدين - فاطمه عرفانيان - جوان

نوبت اول

آگـهى مزايده عمومى مرحله اول 
شهردارى شمس آباد در نظر دارد تا يك دستگاه كاميون كمپرسى بى 
بن مدل 1396 (در حد صفر) را از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد. لذا 
متقاضيان مى توانند از تاريخ نشر آگهى به مدت 10 روز كارى جهت بازديد 
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قیمت:500تومان

حماسحزباهدومميشود

 بارش باران و برف د    ر کوهرنگ از اول مهر تا 24آبان امسال 126 میلي متر بود    ه است  که نسبت به همین زمان 
د    ر سال گذشته افزایش 42برابري نشان مي د    هد  ؛ البته این میزان د  ر کوهرنگ هنوز به »میانگین بلند  مد  ت تا امروز« 

نرسید  ه اما بارش ها د  ر کل استان از میانگین بلند  مد  ت گذشته است

وزير د     فاع مستعفي رژيم صهيونيستي:

 جان  باختن  2مد     یر ارشد      د     ولتی
 د     ر راه خد     مت

 مد     یرعامل سازمان تأمین اجتماعي و معاون پارلماني این سازمان که براي افتتاح 
چند      پروژه به گلستان رفته  بود     ند      بر اثر تصاد     ف جان باختند     

  سید     تقي نوربخش، مد     یرعامل سازمان تأمین 
اجتماعي و عبد     الرحمن تاج الد      ین معاون پارلماني 
این سازمان به همان د     لیلي جانشان را از د     ست د     اد     ند      
که روزانه افراد      زیاد     ي قرباني مي ش��وند     .» سانحه 

رانند     گي«. بي احتیاط��ي رانند     ه تویوتا لند     کروزي 
که پشت فرمان نشسته بود      به علت عد     م رعایت حق 
تقد     م هنگام د     ور زد     ن، یک��ي از د     ایل وقوع حاد     ثه 

اعام شد     ه است. |   صفحه 14

لیبرمن:  د   ر عرض یک سال، چیزی مشابه حزب اه خواهیم د   اشت، با تمام جزئیات
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 بارش 42برابري
د     ر سرچشمه هاي کارون و زایند     ه رود     
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روزنامه جوان

ويژه نامه تحليلي-  اقتصاد    ي

از کيوسک ها بخواهيد    

پیونگ یانگ اعتراض خود     را به روند     مذاکرات ابراز کرد    

فرماند     ه کل سپاه:

 شوك موشكی کره شمالی 
به مذاکره با  امريكا

 پاسخ هاي ما به د     شمن 
خاموش اما د     رد     ناك است

 جهان به کاراته ایران 
احترام مي گذارد     

فشار اقتصاد     ي نباید      بهانه 
کمد     ي مبتذل شود     
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بهمن عسگري کاراته کاي طایي ایران:  وقتي همه به احترام 
پرچم ایران مي ایستند      حس غرور مي کني

گفت وگوي »جوان« با رسول نجفیان 
د     رباره کمد     ي هاي سخیف سینما  

سرمربي تیم ملي کاراته د     ر گفت و گو با »جوان« : 

فرشید   ارد  ان |  ایسنا | همین صفحه
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       نماز جمعه

88498443سرويس  سياسي

غلبهمقاومتبرنظامسلطهدرجنگارادهها   ش��نبه 26آب��ان 1397 | 9 ربي��ع ااول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5517
حضرت امام خامنه اي د ر د يد ار مد ال آوران بازي هاي پاراآسيايي جاكارتا، 
ضمن تجليل از افتخارآفريني قهرمانان جانباز و معلول، براي چند مين بار 
جنگ كنوني را د ر جهان جنگ اراد ه ها معرفي و اقد ام باارزش و شجاعانه 
ورزشكاران د ر د فاع از فرهنگ ملي و استفاد ه از چاد ر د ر حمل پرچم ايران 
د ر برابر موج بي بند وباري و بي فرهنگي جهان��ي را نمونه اي از پيروزي د ر 

جنگ اراد ه ها د انستند .
مقام معظم رهبري براي اولين بار از واژه »تقابل اراد ه ها« د ر د ي ماه سال 
۸۳ )آخرين س��ال حاكميت فتنه گران د وم خرد اد ي ب��ر قوه مجريه( د ر 
جمع مرد م قم استفاد ه كرد ند  و بيان د اش��تند  كه: »جغرافياي سياسي 
د نيا را، اراد ه و ايمان انس��ان ها د ر آيند ه تعيين خواهد  كرد «. د ر سخنان 
معظم له نقش اراد ه و ايمان انسان هاي آزاد  يخواه به عنوان نقش بي بد يل 
و تعيين كنند ه )فارغ از قد رت سياسي حكومت ها و د ولت ها( د ر تغييرات 
سياسي و ژئوپلتيك به خوبي مشخص گرد يد ه اس��ت. پس از د و سال از 
اولين سخنراني، ايشان د ر د يد ار د انش��گاهيان استان سمنان با اشاره به 
مقاومت هاي مرد مي د ر سال هاي د فاع مقد س، اين نوع د فاع با كمترين 
تجهيزات را نوعي پيروزي قد رت اراد ه  مرد م غيور ايران بر تجهيزات تا بن 

د ند ان مسلح عراقي ها د انستند .
رهبر معظم انقاب از سال ۸۳ تا امروز د ر سخنراني ها و بيانات شان د هها بار 
به تقابل و يا جنگ اراد ه ها د ر د نياي امروز اشاره و تأكيد  د اشته اند . معظم له 
د ر جمع بسيج د انشجويي د انشگاه هاي سراسر كشور د ر ۳۱ ارد يبهشت ماه 
۱۳۸۶ نيز جنگ اراد ه ها را ويژگي جنگ هاي جد يد  د انسته و فرمود ند : »در 
دنيا يك جنگ عظيم و يك چالش بزرگ برپا اس��ت، جنگ توپ و تفنگ 

نيست؛ اما جنگ اراد ه ها، عزمها، سياست ها و تدبيرها است«.
د ر همين راستا مقام معظم رهبري د ر آغ��از جرقه هاي بيد اري اسامي 
د ر كشورهايي همچون مصر، بار د يگر به اهميت جنگ اراد ه ها د ر د نياي 
امروزي اشاره و د ر خطبه هاي نماز جمعه ۱۵ بهمن ماه سال ۸۹ فرمود ند : 
»د ر هر قيام مرد مي، جنگ واقعي بين اراد ه ها است. هر طرفي كه مصمم تر 
باشد  و سختي ها را تحمل كند  پيروز قطعي ميد ان نبرد  است. قرآن به ما 
مي آموزد  كه: »إّن الّذيَن قالُوا َربُُنا اَل ثَُم اسَتقاُموا تََتَنَزُل َعلَيِهُم الَمائِكه 
وا بِالَجَنِه الَتي كنُتم تُوَعد وَن« وبه پيامبرش  أَا تَخاُفوا َو ا تَحَزنُوا َو أبِش��رُ
مي فرمايد : »َفلِذلِك َفاد ُْع َواْسَتِقْم كَما أُِمْرَت َوَا تََتِبْع أَْهَواَءُهْم« د شمن 
مي كوشد  با زور و فريب، اراد ه  شما را تضعيف كند . مراقب باشيد  اراد ه  شما 

سست نشود .« 
امريكايي ها د ر جنگ اراد ه ها، د قيقاً د رهم شكستن اراد ه ملت و مسئوان 
ايران را از  طريق: »جنگ تمام عيار اقتصاد ي«، »تشد يد  فشارهاي رواني 
بر مرد م«، »ايجاد  د وگانه جنگ و صلح«، »تخريب باورهاي مرد م و تشد يد  
بي اعتماد ي به نظام«، »تشد يد  هرج و مرج و تقابل امنيتي با نظام«، »انجام 
عمليات پرحجم و پيچيد ه رواني و ترويج كليد واژه هايي نظير بن بست، 
فروپاشي، از هم گسيختگي امور، غيرقابل حل بود ن مشكات«، »د وگانه 
معيشت/موشك و...«، »مذاكره با امريكا تنها راه ممكن براي حل مشكات« 
و... را هد ف گيري كرد ه اند  اما د ر جنگ اراد ه ها، پيروزي متعلق به ملتي است 
كه »عزم«، »صبر و شكيبايي«، »ايستاد گي«، »پشتكار«، »خونسرد ي 
و تحمل«، »توكل و اعتماد  به خد اوند «، »ايمان و اميد واري«، »تد بير«، 
»سياست«، »برنامه ريزي«، »وحد ت و يكپارچگي«، »اطاعت و تبعيت 
از فرماند ه«، »بي اعتماد ي به د ش��من«، »ش��ناخت د شمن و روش هاي 
د شمني د شمن«، »جلوگيري از نفوذ د ش��من«، »استفاد ه حد اكثري از 
رسانه و تبليغات«، »انجام عمليات پيچيد ه رواني«، »بومي سازي قد رت 
د فاعي مبتني بر نقاط ضعف د شمن«، »عصباني نشد ن و منطقي عمل 
كرد ن« و… د اشته باشد  و جمهوري اسامي ايران ٤۰ سال است كه د ر 
سايه انسجام و وحد ت و با تكيه به همين ويژگي ها بر توطئه ها، فريبكاري ها، 
د سيسه ها، برنامه ريزي ها و اقد امات شيطان بزرگ و متحد ان غربي، عبري 
و وهاب��ي اش د ر تمامي حوزه هاي نظامي، امنيت��ي، سياسي، اقتصاد ي، 
فرهنگي، اجتماعي و... و بر تهد يد ها، تحريم ها، كود تاها، ترورها، تخريب ها، 
نفوذها و... پيروز شد ه و د شمن را خاكريز به خاكريز عقب راند ه و به تثبيت و 
تحميل اراد ه خود  بر د شمن و افزايش اقتد ار علمي، سياسي، د فاعی و توسعه 
عمق استراتژيك خود  پرد اخته و اينك با تكيه به اراد ه ملت مقاوم، نستوه و 
مسلمان كشور، خود  را براي برپايي جشن هاي چهلمين سالگرد  پيروزي 
انقاب اسامي آماد ه مي كند  و خواب شيطان بزرگ براي ناكامي ايران د ر 
برگزاري جشن هاي ٤۰ سالگي انقاب اسامي را به كابوسي بزرگ براي 

آنان تبد يل كرد ه است.
امروز محور مقاومت بر مد ار پيروزي د ر جن��گ اراد ه ها قرار گرفته است: 
»پيروزي مبارزان مسلم��ان فلسطيني بر رژيم خونري��ز و كود ك كش 
صهيونيستي«، »پيروزي مقاومت لبنان«، »پيروزي محور مقاومت سوريه 
بر تروريسم د اعشي و د خالت مستقيم خارجي« و »پيروزي مسلمانان مبارز 
و غيور يمني« بر توطئه هاي رنگارنگ و فتنه مشترك محور شرارت غربي، 
عبري، وهابي؛ همه و همه مصاد يق روشني از پيروزي د ر جنگ اراد ه ها است. 
شكي نيست كه د ر جنگ اراد ه ها محور مقاومت د ر سايه وحد ت و همد لي، 
د ير يا زود  شكست نهايي محور شرارت غربي، عبري و وهابي را به نظاره 
خواهد  نشست و عاوه بر رژيم سفاك صهيونيستي، نظام سلطه و رژيم 

وهابي حاكم بر حجاز نيز ۲۵ سال آيند ه را نخواهند  د يد . 

به40ماهفرصتسوزياروپاپاياندهيد
۱- د و هفته بعد  از اجرايي شد ن تحريم هاي ضد ايراني امريكا، كشورهاي 
اروپايي تغييري د ر رويكرد  خود  نسبت به تأمين منافع ايران د ر برجام صورت 
ند اد ه و كشورهاي اتريش، بلژيك و لوكزامبورگ نيز از ميزباني SPV سرباز 
زد ه و د ر مقاب��ل مقامات اياات متحد ه محد ود يت ه��اي د امنه د اری براي 
اشخاص حقيقي و حقوقي اروپايي ايجاد  مي كنند . د ر مقابل طرف ايراني 
آيند ه برجام با اروپا را همچن��ان اميد واركنند ه مي د اند ؛ عباس عراقچي د ر 
نش��ست خبري با همتاي اسپانيايي مي گويد : »منتظريم ببينيم كه اروپا 
چگونه از حاكميت خود  د ر قبال فش��ارهاي واشنگتن د فاع خواهد  كرد «. 
برايان هوك رئيس گروه اقد ام ايران د ر وزارت خارجه امريكا نيز روز گذشته 
به بانك ها و شركت هاي اروپايي براي حمايت از تجارت با ايران هشد ار د اد  و 
وضع تحريم هاي قريب الوقوع عليه آنها را قطعي د انست. موگريني هم چند  
روز پيش تأكيد  كرد  اروپا مايل است ماحظات امنيتي خود  را از طريق حفظ 
برجام و مذاكره د رباره توان موشكي و نفوذ منطقه اي ايران به پيش ببرد ! اروپا، 
امريكا و ايران سه نقش متفاوت را د ر شرايط فعلي حول برجام پذيرفته اند ؛ 

ايران »اميد وار«، اروپا »اميد  د هند ه« و امريكا »بيم د هند ه« است.
۲- رويكرد  اروپا با د و عنصر قابل ارزيابي است؛ نخست اينكه؛ اروپا   از روز آغاز 
مذاكرات هسته اي »فشار براي واد ار كرد ن ايران به مذاكره د ر حوزه هاي 
غيرهسته اي« و »تكميل فرايند  حقوقي جهت صد ور قطعنامه هاي شوراي 
امنيت ذيل قطعنامه ۲۲۳۱« را با به كارگي��ري ابزارهايي مانند  »تفسير 
موسع از برجام و روح آن«، »ايج��اد  رويه هاي حقوقي مانند  ارجاع پروند ه 
ايران به شوراي امنيت به بهانه آزمايش موشكي و حضور سرد ارسليماني 
د ر حلب« و »سند سازي هاي حقوقي با طرح اد عاي حمله موشكي ايران به 
رياض«د ر د ستور كار قرار د اد ه است. د وم آنكه؛ حد اقل از روز امضاي برجام 
تاكنون با سوزاند ن عنصر »زمان« براي ايران هد ف مهمي مانند  »استمرار 
بخشيد ن به تعطيلي صنعت هسته ای« را عملياتی كرد ه است. بد ين معنا 
كه اروپا نزد يك به سه سال )از روز امضاي برجام تا زمان خروج ترامپ از آن 
از تيرماه۹٤ تا ارد يبهشت ۹7( تعهد ات د هگانه خود  د ر برجام را عملياتي 
نكرد ه است، تعهد اتي كه اجرايي كرد ن حد اقل يك سوم آن مي توانست 
بسياري از مشكات پيش روي اقتصاد  ايران را به آساني حذف كند . از روز 
خروج ترامپ از برجام تا روز اجرايي شد ن د ور د وم تحريم هاي ضد ايراني د ر 
۱۳آبان )نزد يك هفت ماه( اروپا هيچ تاش و اقد ام عملي براي اجرايي كرد ن 
SPV صورت ند اد ه است و به گفته رويت��رز عمليات اجرايي اين سازوكار 

مجعول مالي را به اواسط سال ۲۰۱۹ موك��ول كرد ه است! با اين توصيف 
يعني اروپا طي چهارسالي كه صنعت هسته اي ايران تعطيل بود ه و ايران 
تمام تعهد ات خود  را اجرايي كرد ه است، تنها به استراتژي »زمان گرفتن از 
ايران« با وعد ه های مجعول روي آورد ه است. اروپا بعد  از اجرايي شد ن د ور 
د وم تحريم هاي ضد ايراني امريكا د ر بيانيه اي تنها به ابراز تأسف پرد اخت و 
د ر تفسيري معناد ار)كه د ر اد امه به آن اش��اره خواهد  شد ( از »امنيت ساز 

بود ن« برجام حمايت كرد !
۳- د ر ش��رايطي كه اروپا همچنان نقش »اميد  د هن��د ه« را بازي مي كند  
و امريكا كاراكتر »بيم د هن��د ه« را پذيرفته، طرف ايران��ي عاوه بر ايفاي 
نقش»طرف اميد پذير«، د يالوگ هايي را بيان مي كند  كه نه تنها كمكي به 
تحقق منافع از د ست رفته ايران نمي كند ، بلكه جايگاه ايران را همچنان د ر 
جايگاه »متهم« نشاند ه و هزينه هايي را مي تواند  متوجه كشور كند . عباس 
عراقچي روز گذشته همچنين بيان مي كند : »برجام يك توافق امنيتي د ر 
حوزه عد م اشاعه است كه فروپاشي آن، بحران د يگري بر بحران هاي منطقه 
خاورميانه خواهد  افزود  و وضع امروز منطقه، امنيت اروپا و نظام بين المللی را 
به چالش خواهد  كشيد «؛ شبيه اين عبارات را بارها رئيس جمهور محترم و 
وزير امورخارجه نيز گفته اند . معناي مخالف اينكه گفته شود  برجام »امنيت 
زاست« اين مفهوم است كه امنيت و صلح بين المللی قبل از برجام ] توسط 
ايران[ به خطر افتاد ه بود  و توافق۱+۵ با ايران، »امنيت« را به بار آورد ! يا اينكه 
د ر د يد ار با مقام اسپانيايي گفته شود  فروپاشي برجام »بحران هايي را براي 
خاورميانه ايجاد  مي كند « تكرار اد عاي قبلي غربي ها مبني بر »خطرآفرين 
بود ن توسعه صنعت هسته اي ايران براي امنيت خاورميانه است« مي باشد . 
بد ون ترد يد  جهت ترغيب اروپا به اجراي تعه��د ات برجامي و تسريع د ر 
جهت اجرايي كرد ن وعد ه مجهول برقراري SPV، با چنين اد بيات و روشي 

نمي توان به نتيجه رسيد .
٤- اروپايي ها تاكنون با وعد ه های مجهول توانسته اند ، »تعطيلي صنعت 
هسته اي را استمرار بخشيد ه«، »فرصت شكايت حقوقي ايران ذيل چهارگانه 
حل و  فصل اختافات برجام را گرفته«، »فرصت اقد ام متقابل از ايران جهت 
تعليق تعهد ات برجامي را گرفته« و ايران را به عنوان كشوري كه رفتارش 
برخاف صلح و امنيت جهاني است، معرف��ي كنند . پرسش اين است كه 
عملكرد  چهارساله اروپا با ابعاد  و ويژگی هايي كه اشاره شد  نقطه اي از اميد  را 
باقي گذاشته است؟ آيا گزينه »توقف اجراي تعهد ات برجامي« تا زمان اجراي 
حقيقي تعهد ات اروپايي ها و معرفي كرد ن امريكا به عنوان ناقض برجام البته 
به صورت صريح توسط اين كشورها )ذيل بيانيه كميسيون مشترك برجام( 

نمي تواند  راهگشا باشد  و بن بست پيش رو را حل كند ؟

سيدعبداه متوليان

محمد اسماعيلي

همان گونه كه رهبري بارها توصيه كرد ه اند ، مسئوان و كساني 
كه د ست اند ركار مسائل اقتصاد ي هستند ، ریزبين و جد ي باشند . 
به گزارش ايرنا، آيت ال محمد  امامي كاش��اني د ر خطبه د وم نماز 
جمعه تهران با بي��ان اينكه مسائل اقتص��اد ي از سوي قوه قضائيه 
د نبال مي ش��ود  كه البته د ر رأس اين قوه فقيهي عاد ل قرار د ارد ، 
گفت كه پيگي��ري اين مسائل با د قت و بر اس��اس موازين فقهي و 
شرعي انجام و بايد  از تمام زحماتي كه د ر اين راستا كشيد ه مي شود  
تشكر و قد رد اني كرد . وي اد امه د اد : محاربه تنها شمشير كشيد ن 
نيست؛ اختال د ر نظام زند گي يكي از م��وارد ي است كه با غارت 
اموال و برد ن اموال، نظام اقتصاد ي يك كش��ور را با مشكل روبه رو 
مي كند . خطيب موقت نماز جمعه تهران گفت: د شمنان جمهوري 
اسامي، به ويژه ترامپ، با جنگ رسانه اي و د روغ افكني مي خواهند  
خود ش��ان را موفق نش��ان د هند  د ر حالي كه د نيا مي د اند  ناموفق 

هستند .  امام جمعه موقت تهران اظهار د اشت: ببينيد  امروز امريكا 
د ر كجا قرار د ارد ، با اين همه جن��گ و خونريزي كه انجام مي د هد  
و آل سعود  و رژيم صهيونيستي ك��ه از آن حمايت مي كند  و همه 
د وستان آنها د ر اين خيانت شريك هستند  و مي خواهند  با تبليغات 
د روغ خود  را باا ببرند  و فكر مي كنن��د  اين بزرگي با د روغ گفتن و 
تهمت زد ن حل مي شود  ولي آنها مي د انند  كه امتحان خود  را پس 
د اد ه اند . آيت ال امامي كاش��اني با بيان اينك��ه د ر مجمع عمومي 
سازمان ملل د يد يد  همه به ترام��پ با توجه به اين همه د روغي كه 
د رباره جمهوري اسامي ايران مي گويد ، خند يد ند ، افزود : با جنگ 
رسانه اي مي خواهد  به جنايات خود  سرپ��وش بگذارد  ولي ببينيد  
امروز جمهوري اسامي ايران د ر كجا قرار د ارد  و عزتي كه ايران د ر 
د نيا د ارد ، تمام د نيا به ايران با صد ق و امانت و اينكه مرد م با فضيلتي 

هستند  نگاه مي كنند . 

امامي كاشاني همچنين خطاب به مد يران تصريح كرد : اگر كار براي 
خود  كنيد  و شخصي باشد  همان فكر و كار است ولي كار براي اجتماع 
غير از فكر و عمل چيز د يگر هم مي خواهد  و آن د لسوزي است و آد م 
بايد  د لسوز جامعه باشد . وي د ر بخش د يگري از سخنان خود  با اشاره 
به اينكه بايد  خوب عمل كنيد  تا د نيا بد اند  شيعه چيست و د ل آنها هم 
به سوي ما بيايد ، افزود : اعمال مان را تطبيق د هيم و نبايد  د ر كشوري 
مثل جمهوري اسامي ايران اين قد ر د ر مسائل اقتصاد ي سود جويی 
ش��ود ؛ اين كاهبرد اري ها، خيانت ها، احتكاره��ا و اينكه اگر جايي 
خافي كرد  د ر سكه يا د ار فوري قيم��ت را باا برد  و بعد  هم پايين 
نياورد  اينها كار شيعه نيست. امام جمعه موقت تهران افزود : مود ت را 
بايد  جلب كنيم و امين باشيم و د ر مسائل اقتصاد ي اخال نكنيد . د ر 
توليد  خيانت نكنيد  توليد تان د رست باشد  و به مرد م عرضه كنيد  تا 

گران نشود ، احتكار موجب قبح است. 

خطيب جمعه تهران: اخال در نظام اقتصادي محاربه است

فرمانده كل سپاه: 

پاسخهايمابهدشمن،خاموشامادردناكاست

بسياري از پاسخ های ما غير رسانه ای و غيرعلني و 
چراغ خاموش است اما شك نكنيد  همه پاسخ هاي 
ما براي د ش�منان اس�تكباري د رد ناك اس�ت. 
سرد ار سرلش��كر پاسد ار محمد عل��ي جعفری  روز 
پنج شنبه د ر حاشيه اجاسيه كنگره ۳ هزار شهيد  
استان قزوين، د ر جمع خبرنگاران اظهار د اش��ت: 
د ش��منان امروز به ضعف هاي خود  اعتراف كرد ه و 
ناكارآمد ي آنها با اجراي حربه هاي تحريمي به عنوان 

آخرين ابزار نتوانسته اهد افشان را تأمين كند .
 وي افزود : امريكا هر تهد يد ي كه توانسته از ابتد اي 
انقاب نسبت به ما اعمال كرد ه و ب��ا جنگ و ترور، 
ش��بيخون فرهنگ��ي  و تهد ي��د ات سياسي تاش 
كرد ه به نظام اسامي آسيب بزن��د  و همچنان نيز 
د ر موقعيت هاي مختلف تاش د ارد  اين تهد يد ات 
را عملي كند  اما تهد يد ات نظامي را انجام نمي د هد  
چون مي د اند  كه نتيجه نخواهد  گرفت. فرماند ه كل 
سپاه پاسد اران تصريح ك��رد : تجربه ٤۰ ساله مرد م 
ايران اسامي، مقاومت و ايستاد گي است و اين روحيه 

همچنان مي تواند  ما را به سرمنزل مقصود  برساند . 

وي د ر بخش د يگ��ري از سخنان خ��ود  بيان كرد : 
رسالت شهيد  پيام رسانی به جامعه و مؤمنان است 
كه معناي آن اين است كه از هيچ تهد يد ي نترسيد  
و هيچ خوفي به د ل راه ند هيد  و بد انيد  با ايستاد گي و 
مقاومت د شمن شكست خورد ه و د ر اد امه نيز متحمل 
شكست هاي بيش��تري خواهد  شد . سرد ار جعفري 
ياد  آور ش��د : همان گونه كه تاكنون شاهد  شكست 
استكبار د ر منطقه بود ه ايم به لطف الهي د ر اد امه نيز 
شاهد  اين ذلت خواهيم بود  و تهد يد ات اقتصاد ي نيز 
با قناعت و بصيرت مرد م به پايان مي رسد . وي گفت: 
حركت هاي بسيج و سپاه د ر منطقه موجب ناراحتي 
د شمنان شد ه و همين بيد اري و جبهه مقاومت كه 
د ر يمن، سوريه، و عراق به واسطه انتقال پيام انقاب 
اسامي ايجاد  شد ه، استكبار را ناراحت كرد ه و د چار 
حركت انفعالي شد ه است. فرماند ه سپاه پاسد اران 
د ر خصوص پاسخ به تهد يد ات د ش��من ياد آور شد : 
بسياري از پاسخ هاي مان غير رسانه ای و غيرعلني و 
چراغ خاموش است اما شك نكنيد  همه پاسخ هاي ما 

براي د شمنان استكباري د رد ناك است. 

   آزاد ي 5 نفر از مرزبانان ربود ه شد ه 
فرماند ه كل سپاه د ر خصوص اقد امات انجام ش��د ه 
براي آزاد ي مرزبانان گفت: پنج نفر آزاد  ش��د ه اند . 
جعفري افزود : با رايزني انجام شد ه پنج نفر از مرزبانان 
هنگ مرزي ميرجاوه كه چند ي پيش توسط عوامل 
نفوذي ربود ه ش��د ه بود ند ، آزاد  شد ند  و به زود ي به 
كشور منتقل مي شوند . وي اد امه د اد : تروريست ها د ر 
صد د  هستند  تعد اد ي را كه اسير هستند ، با زند انيان 
خود  معامله كنند  اما پيگير هستيم از طريق د ولت 
پاكستان بتوانيم زمين��ه آزاد ي همه سربازان خود  
را فراهم كني��م. سرد ار جعفري گف��ت: جمهوري 
اسامي زير بار هيچ حرف زور و شروط غيرمنطقي 
تروريست ها نمي رود  و با اقتد ار كامل و با همكاري 
د ولت پاكستان همه نيروهاي نظام��ي خود  را آزاد  

خواهيم كرد . 
   هيمنه و اقتد ار استكبار رو به زوال است

فرماند ه كل سپاه همچنين طي سخناني د ر اجاسيه 
نهايي كنگره ۳ هزار شهيد  استان قزوين با بيان اينكه 
اقتد ار و هيمنه امريكا د ر د نيا رو به زوال است، گفت: 

امروز سكاند ار انق��اب عظيم اسامي ني��ز بر اين 
موضوع تأكيد  كرد ه اند  و تمامي كساني كه از نعمت 
ايمان، معنويت و اسام ناب برخورد ارند ، آن را د رك 
مي كنند . وي با بيان اينكه امريكاي امروز به مراتب 
ضعيف تر از چهار د هه قبل است، اظهار كرد : امريكاي 
چهار د هه قبل نتوانست هيچ غلطي بكند ؛ چه رسد  به 

امريكاي امروز كه رو به زوال است. 
سرلش��كر جعفري د ر اد امه تصريح ك��رد : تاريخ 
٤۰ سال��ه انقاب اسامي پر از ش��كست هاي پي 
د ر پي امريك��ا د ر برابر عزم ملي اي��ران و پيروزي 
خون ش��هيد ان بر نظام سلطه اس��ت كه مي توان 
به نمونه ه��اي آن از قبيل حمل��ه طبس، جنگ 
هشت ساله، ايجاد  ناامني هاي مختلف د ر كشور، 
ايجاد  فتنه ۸۸، تحريم هاي هسته ای، پياد ه كرد ن 
نقش��ه جد يد  براي توسعه رژي��م صهيونيستی، 
جنگ اف��روزی د ر سوريه و عراق و... اش��اره كرد . 
جعفري خاطرنش��ان كرد : امروز كارش��ناسان و 
مقامات غربي و امريكايي به شكست د ر برابر ايران 
اش��اره كرد ه اند ، براي مثال يكي از كارشناسان و 
تحليلگران سياسي گفته ب��ود  امريكا سه بر صفر 
از ايران د ر انتخابات اخير عراق ش��كست خورد . 
اين شكست هاي پي د ر پي نشان د هند ه سابقه ٤۰ 
ساله انقاب اسامي و رشاد ت ها و جانفشاني هاي 
مبارزان و مجاه��د ان انقاب اسام��ي است كه 
مقامات امريكايي و كارشناس هاي غربي نيز به آنها 
اذعان د ارند . فرماند ه كل سپاه ياد آور شد : بسياري 
از اين مقامات د فاعي و نظامي اعام مي كنند  كه 
ما د ر مقابل سرعت تح��وات منطقه و تهد يد ات 
د چار سرد رگمي و آشفتگي شد ه ايم و قطعاً ايران با 

تهد يد  و تحريم هاي اقتصاد ي منفعل نمي شود . 
   اذعان امریكایی ها به شكست تحریم ها

سرلشكر جعفری د ر اد امه اظهار كرد : اين مقامات 
مي گويند  احتمال د ارد  فشارها و تهد يد هاي د يگر 
قبلي ما برخ��اف انتظارات نتيج��ه عكس د هد ، 
ضمن آنكه ما اوضاع آش��فته اي د ر د اخل امريكا 
د اريم. اينه��ا مجموعه اظه��ارات مقامات غربي و 
امريكايي است و چگونه است كه برخي د ر د اخل 
هنوز ابهام د ارند  و از كوت��اه آمد ن د ر برابر غرب و 
امريكا صحبت مي كنند . سرلشكر جعفري گفت: 
د ليل اي��ن گونه اظهارات به فرم��ود ه مقام معظم 
رهبري د رك نكرد ن و نش��نيد ن پيام ش��هيد ان 
است كه اگر گوش شنوايي د اشتيم د يگر گرايش 
به كفر و الحاد  وجود  ند اش��ت و مش��كات كشور 

برطرف مي شد . 

اعتراضمجلس
بهترددآزادانهتروريستهادردانمارك

فراكس�يون حقوق بش�ر مجلس ش�وراي اس�امي د ر بيانيه اي 
به ب�ي مس�ئوليتي د ولت د انم�ارك د ر قبال مس�ئله تروریس�م 
و ت�رد د  آزاد ان�ه تروریس�ت ها د ر ای�ن كش�ور اعت�راض ك�رد . 
به گزارش فارس، د ر اين بيانيه آمد ه است: حد ود  د و د هه است كه تعد اد ي 
از تروريست هاي جد ايي طلب پس از چند ين اقد ام تروريستي د ر ايران به 
اروپا متواري شد ه و د ر كشور د انمارك اقامت د ارند  و از خاك د انمارك به 
تبليغ، طراحي و هد ايت اقد امات تروريستي مي پرد ازند . اين افراد  كه خود  را 
مد عي قوم عرب ايراني معرفي مي كنند ، بر خاف اد عاي خود  اقد امات شان 
منجر به شهاد ت و مجروحيت تعد اد  ۳۵۰ نفر از هموطنان ايراني عرب زبان 
د ر استان خوزستان شد ه است. اين قاتان مرد م ايران د ر حالي آزاد انه د ر 
كشور د انمارك اقامت و ترد د  د ارند  كه سال ها پيش براي اين افراد  از سوي 
اينترپل حكم تعقيب بين المللي صاد ر شد ه است. فراكسيون حقوق بشر 
مجلس شوراي اسامي ياد آور مي شود  كه د ولت د انمارك بر اساس قوانين و 
تعهد ات بين المللي موظف به اجراي حكم تعقيب بين المللی اين افراد  بود ه 
و ازم است كه تروريست ها را د ستگير و به جمهوري اسامي ايران مسترد  
نمايد . هرچند  د ستگيري اخير سه سركرد ه اين گروهك تروريستي اقد امي 
شايسته و د ر راستاي وظايف بين المللی د ولت د انمارك د ر قبال تروريسم 
و امنيت جهاني بود ، اما آزاد ي اين تروريست ها بعد  از ساعاتي كوتاه، اين 
شائبه را مطرح مي سازد  كه د ولت د انمارك سياسي و تحت تأثير د ولت هاي 

ثروتمند  حامي تروريسم بود ه است.  

 خوش چهره:
نمايندهمسئلهدارمطلوبدشمناست

مجل�س بای�د  تبل�ور اراد ه م�رد م باش�د  ول�ي د ش�من ت�اش 
مي كن�د  اگ�ر بتوان�د  نمایند ه ه�ای وام�د ار و مس�ئله د ار 

را ب�ه مجل�س بفرس�تد  ت�ا مناف�ع مل�ي را پيگي�ري نكن�د . 
به گزارش فارس، محمد  خوش چهره، عضو هيئت علمي د انشگاه تهران 
د ر د ومين روز از نشست سياسي اتحاد يه جامعه اسامي د انشجويان كه 
با عنوان »بررسي مسائل روز د ر راستاي تحقق د ولت اسامي- جامعه 
اسامي« و موضوع » مسائل اقتصاد ي روز كش��ور« برگزار شد ، گفت: 
يك مد ير برجسته براي مقابله با يك مشكل بايد  اولويت هاي اصلي را 
تشخيص بد هد . ما هم اولين كارمان اين است كه بايد  آسيب شناسی 
د رستي از اقتصاد  كشور د اشته باشيم. وي افزود : ما د ر كشور د ر مد يريت 
و تصميم گيری د اريم نافرماني خد اوند  را مي كنيم، خد اوند  به ما امر كرد ه 
كه امانت را به اهلش بد هيم، امام عل��ي)ع( هم مي فرمايد  د ر حكومت 
اسامي مسئوليت امانت است، لذا بايد  مسئوليت را به كسي بد هيم كه 
اهلش باشد . اين استاد  د انشگاه با اشاره برخي از بد اخاقي هايي كه د ر 
انتخابات صورت مي گيرد ، اد امه د اد : برخي ها د ر انتخابات به يك ليست 
رأی مي د اد ند  تا برخي افراد  رأی نياورند ، حاا هم مي گويند  چرا كساني 

كه مثًا وارد  مجلس شد ه اند ، تخصص ند ارند . 
خوش چهره با اش��اره به مد يريت د ولت هاي كارگ��زاران، اصاحات، 
مهرورزي و عد الت و تد بير و اميد  ياد آور ش��د : با صراحت مي گويم اين 
چهار د ولت د ر حوزه برجسته اي از اقتصاد  عملكرد شان با هم شباهت 
د ارد . يكي بحث خام فروشي نفت است كه ركورد  همد يگر را هم زد ه اند . 
وي با اشاره به شعارهاي انتخاباتي نامزد هاي گذشته رياست جمهوري 
گفت: يك زمان به آقاي روحاني گفتم د ر انتخابات بيشتر عايمي مانند  
بيكاري  و فقر را مي ش��نويم و هر كسي اين عايم را با شد ت بيشتري 
بگويد ، موفق تر است. حال بحث اين است ك��ه آيا عايم د رست د يد ه 
شد ه و ريشه ها شناسايي ش��د ه است يا خير. اين استاد  د انشگاه گفت: 
يك بار گفتم هر كسي د ر انتخابات ش��ركت مي كند  يا د يوانه است يا 
عاشق، د يوانه براي اينكه احتمااً عمق مشكات را ند يد ه است و عاشق 
براي اينكه مي د اند  چه مشكاتي است و قرار است د ور اول آبروي خود  

را بگذارد  تا مشكات را حل كند . 

ژه
وی

زیباكام:روحاني۹۰درصدپایگاهخودرا 
ازدستدادهاست

از ماه ها قبل مي توان د ريافت كه رويكرد  اصاح طلبان د ر مواجهه 
با د ولت روحاني، به شكل معناد اری تغييريافته است. اين تغيير 
رويكرد  الزاماً به معناي رويگرد اني روحاني از اصاح طلبان نيست 
كه د ولت او برآمد ه از اين جريان است؛ بلكه ناظر بر نگاهي است 
كه به انتخابات ۹۸ مجلس و ۱٤۰۰ رياست جمهوري مي نگرد . 
بد يهي است تمام عملكرد  د ولت روحاني به پاي اصاح طلبان 
به عنوان اصلی ترين حامي او نوشته مي شود ، اما ناكامی های 
او د ر حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصاد ي و سياست خارجي 
موضوعي نيست كه از نظر د ور د اشت. بنابراين، اصاح طلبان 
اگر نيم نگاهی به انتخابات پي��ش رو د ارند ، كه د ارند ، براي فرار 
از اين ناكامی ها، تصميم گرفته اند  د ر نقش منتقد  ظاهر شوند  
تا به زعم خود  براي افكار عمومي پاسخي د اشته باشند . صاد ق 
زيباكام روز پنج شنبه د ر سرمقاله روزنامه آرمان نوشت: »روز 
گذشته رئيس جمهور بازهم به روال گذشته به جاي عملگرايي 
و رسيد گي به مطالبات جامعه و جري��ان حامي خود ، صرفاً به 
بيان سخناني زيبا اكتفا كرد . گويا آقاي روحاني تصور مي كند  
كه همچنان با آنچه »گفتار د رماني« خواند ه مي شود  مي توان 
مسائل را حل ك��رد . از اين جهت است ك��ه مي گويد  »مسئله 

مذهب، اقوام، جنسيت و حزب و جناح نبايد  اصل باشد  و اصل بر 
شايسته سااري است.«

اين فعال سياسي اصاح طلب د ر اد امه نوشت: »اگر از عملكرد  
د ولت يك منحني ترسيم كنيم، عد م محبوبيت د ولت د رست 
چند  هفته پس از ۲۹ ارد يبهش��ت ۹۶ آغاز مي شود  و اينكه 
بسياري احساس مي كنند  نبايد  به وي رأي مي د اد ند  و اكنون 
نيز اين منحني با ش��يب تند ي اد امه پيد ا مي كند ... اگر فرد ا 
انتخابات برگزار شود ، آقاي روحاني د يگر مورد  استقبال مرد م 
قرار نخواهد  گرفت. اين يعني رئيس جمهور چيزي حد ود  ۸۰ 
تا ۹۰ د رصد  پايگاه رأي خود  را از د ست د اد ه، اما همچنان د ر 
عالم خود  سير مي كند ، جهاني كه هيچ ارتباطي با واقعيت هاي 
كنوني جامعه ايران ند ارد .  منتها آقاي روحاني تمام هزينه را 
نمي پرد ازد ؛ بلكه هزينه به پاي اصاح طلبان و كساني نوشته 
مي شود  كه با تمام وجود  مرد م را تشويق كرد ند  تا با شركت 
د ر انتخابات به آقاي روحاني رأي بد هند . هزينه ناكامي ايجاد  
شد ه را اصاح طلباني مي پرد ازند  كه معلوم نيست با چه رويي 
مي توانند  به مرد م بگويند  كه مجد د اً به پاي صند وق بروند  و 
د ر انتخابات بهمن ماه سال آيند ه براي مجلس شركت كنند  يا 
عملكرد ي د ولت د ست جريان حامي را بسته است«. د ر انتخابات رياست جمهوري ۱٤۰۰ مشاركت كنند . كارنامه 

آخوندي:ازمنشمرس��اختند،چونبه  
تعهداتمسکنمهروفادارماندم!

كسي كه مسكن مهر را »مزخرف« خواند ه بود  و روز تود يعش از 
اينكه حتي يك مسكن مهر را افتتاح نكرد ه است افتخار كرد ، د ر 
ياد د اشتي نوشت: » من از روز اول گفتم كه د ر كنار متقاضيان 
مسكن مهر هستم«! عباس آخوند ي د ر ياد د اش��تي د ر كانال 
تلگرامي خود  مد عي شد : آنان كه د ر زند گي مرد م د خالت كرد ند  
و به جاي آنكه د ر د رون شهر و د ر جايي كه امكان زند گي وجود  
د اشته باشد ، برد ند  د ر بيابان هايي كه نه امكانات زند گي د اشت 
و نه امنيت هزينه كرد ند ، آگاهان��ه به اين مرد م ظلم و اجحاف 
كرد ند ... ليكن چه توان كرد  كه ضد رسانه آگاهانه از آنان قهرمانان 
ملي و از من و ما كه به تعه��د  د ولت جمهوري اسامي د ر برابر 
خريد اران مسكن مهر وفاد ار ماند يم و آنچه مي توانستيم را انجام 
د اد يم، شمر مي سازد «.  اد عاهاي وزير مستعفي راه و شهرسازي 
د ر حالی است كه او د ر جري��ان گرفتن رأی اعتماد  از مجلس، 
عاوه بر اينكه از مسكن مهر د فاع كرد ، وعد ه »مسكن اجتماعي« 
به جاي تد اوم مسكن مهر د اد ؛ وعد ه اي كه هرگز عملي نش��د . 
آخوند ي گرچه به كيفيت اجراي پروژه مسكن انتقاد  د اشت، اما 
نه آن پروژه را به عنوان تعهد  د ولت اجرايي كرد  و نه ايد ه خود  ) 

مسكن اجتماعي ( را به سرانجام رساند . 

      خبر

د ر زمينه تأمي�ن منافع برجام�ي ای�ران، اروپا بای�د  از حيثيت 
خ�ود  د ف�اع كن�د . ازم اس�ت اروپ�ا جای�گاه خ�ود  را ب�راي 
تصميم س�ازي و تصميم گيری د ر عرصه بين المللي اثبات كند . 
حميد رضا حاجي بابايي، رئيس فراكسيون نمايند گان وايي مجلس 
د ر گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، ضمن اشاره به د ايل عد م تحقق 
تهد يد هاي امريكا براي اجراي كامل برنامه هاي تحريمي عليه ايران، 
بيان كرد : كشورها ظرفيت ازم براي اجراي تحريم ضد  ايراني را ند ارند  
و از طرفي نيز امريكا نمي توان��د  جايگزيني براي نفت ايران پيد ا كند . 
وي با بيان اينكه شرايط به گونه ای پيش رفته كه امريكا براي اجراي 
تحريم عليه ايران با مشكات اساسي روبه رو شود ، افزود : به همين د ليل 

است كه امريكا براي برخي كشورها معافيت د ر نظر گرفته و د ر واقع 
عقب نشينی كرد ه است. 

نمايند ه مرد م همد ان و فامنين د ر مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه 
د نيا، د نياي بزرگي است و امريكا نمي تواند  بر د نيا احاطه پيد ا كند  و همه 
امور د نيا را د ر واقع رأساً مد يريت كند ، گفت: به نظر مي رسد  كه امريكا با 
مشكل اساسي روبه رو شد ه و شكست تحريم هاي ضد  ايراني را پذيرفته 
است، همچنين امريكا د ريافته كه به صفر رساند ن فروش نفت ايران 
محال است. عضو كميسيون برنامه، بود جه و محاسبات مجلس شوراي 
اسامي با اشاره به مذاكرات ايران و اروپا براي ايجاد  سازوكار مالي جد اي 
از سوئيفت، بيان كرد : امروز اروپا بايد  از حيثيت خود  د فاع كند ، جد اي 

از تعهد  اروپا به تأمين منافع ايران د ر برجام بد ون امريكا، بحث اينكه 
آيا به طور كلي اروپا جايگاهي د ر صحنه تصميم سازي و تصميم گيری 
بين المللي د ارد  يا خير نيز مطرح است. حاجي بابايي اظهار د اشت: اگر 
اروپا د ر اين مقطع نتواند  تصميم بگيرد  نشان د هند ه آن است كه اروپا د ر 
برابر امريكا، منفعل است و اروپا بايد  ضربه مهلك سياسي و اقتصاد ي را 
از امريكا تحمل كند . رئيس فراكسيون نمايند گان وايي مجلس شوراي 
اسامي با بيان اينكه اگر اتحاد يه اروپا د ر اين مقطع نتواند  استقال خود  
را به د نيا نشان د هد ، جهانيان به اين يقين مي رسند  كه نمي توان به اروپا 
تكيه كرد ، گفت: د ر صورت ضعف اروپا د ر تأمين منافع برجامي ايران، 

مشخص مي شود  كه امريكا رأی اين نهاد  اروپايي را تعيين مي كند . 

 حاجي بابايي: اروپا بايد از حيثيت خود در برجام  دفاع كند

      فارس: انجمن اسامي د انشجويان مستقل د انشگاه عامه طباطبايي 
طي نامه اي با اشاره به اد عاي وزير امور خارجه مبني بر پولشويي  د ر كشور 
و عد م ارائه هيچ گونه مستند اتي تا كنون، از د اد ستان كشور خواست تا به 

عنوان مد عي العموم به اين موضوع ورود  كند . 
     ميزان: ائمه جمعه شهرهاي مختلف كش��ور د ر خطبه هاي مراسم 
عباد ي - سياسي نماز جمعه، از اقد ام قوه قضائيه د ر مجازات و محاكمه د و 

تن از اخالگران نظام اقتصاد ي كشور، قد رد اني كرد ند . 
    رسا: آيت ال نوري همد اني با بيان اينكه مسئوان بايد  مرد مي بود ه و 
د رد  آن ها را حس كنند ، از كاهش قد رت خريد  مرد م انتقاد  كرد  و خواستار 

رسيد گي سريع مسئوان به مشكات مرد م شد . 

اعظم داداشي |    ایسنا



ايران پايتخت جراحي زيبايي در دنياس�ت! 
اين را مي ت�وان از بيني هاي عمل ش�ده زنان 
و مرداني متوجه ش�د كه از قضا اوضاع مالي 
خوبي هم ندارند، اما فراگيرشدن جراحي هاي 
زيبايي تا حد يك مد اجتماعي در كنار حس 
خود زشت پنداري موجب ش�ده تا هر روز بر 
صف متقاضيان جراحي ه�اي زيبايي افزوده 
ش�ود. به همين خاط�ر بخش�ي از تخت هاي 
بيمارس�تان هاي دولتي هم در اشغال افرادي 
اس�ت كه تنها به امي�د زيباترش�دن و جلب 
توجه بيشتر به سراغ جراحي زيبايي مي روند 
و حاضرن�د چه�ره خ�ود را براي آم�وزش به 
دست دستياران بس�پارند. همه اين اتفاقات 
در حالي رخ مي ده�د كه به رغ�م آمار بااي 
جراحي هاي پاس�تيك در ايران و تغييرات 
عم�ده در چه�ره متقاضيان اي�ن جراحي ها 
بنا به تأكيد يك جراح فرانس�وي در جراحي 
پاس�تيك در اروپ�ا و امريكا، اف�راد تمايل 
دارند حداقل تغيير در ظاهر آنها اتفاق بيفتد. 
كم نيستند كساني كه حاضر هستند از نان شب 
خودش��ان بزنند، اما بيني ش��ان را عمل كنند و 

پوستشان را بكش��ند. آمار فزاينده جراحي هاي 
زيبايي در كش��ور حتي به تبليغات جراحي هاي 
نامتداولي همچون گوش ااغي يا چشم گربه اي 
هم منجر شده است؛  جراحي هايي كه علي بيژني، 
رئيس انجمن جراحان پاستيك و زيبايي ايران 
درباره آن مي گويد: تاكن��ون اعمال گوش ااغي 
يا چشم گربه اي نديدم، اما تبليغات چنين اعمالي 
را ديده ام. بنا به تأكيد وي، فردي كه اين اعمال را 
براي بيماران انجام مي دهد، قطعاً يك متخصص 
و جراح پاس��تيك نيس��ت. بنابراين عوارضي را 
براي فرد به وجود مي آورد. ب��راي مثال در عمل 
چشم گربه اي ممكن است چش��مان فرد به طور 
كامل بس��ته نش��ود و با وزش باد يا هنگام خواب 
مش��كاتي را براي قرنيه به وج��ود آورد. در كنار 
عوارض جس��ماني محتمل بر اي��ن جراحي ها، 
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم 
در واكنش به تبليغ چنين جراحي هايي از تعيين 
دو ماه حبس و ۷۴ضربه شاق براساس ماده ۶۳۸ 
قانون مجازات اس��امي هم براي افراد متقاضي 
انجام عمل هاي چشم گربه اي و گوش ااغي و هم 

پزشكان تسهيل كننده اين اقدام خبر داد. 

 عب�ور آقاي�ان از خ�ط قرم�ز جراح�ي 
پاستيك

از چش��م گربه اي و گوش ااغي و لب شتري كه 
بگذريم، آمار جراحي هاي متعارف زيبايي نيز در 
ايران غيرعادي است. از همه جالب تر اينكه حاا 
آقايان هم وارد اين گود شده اند و در مواردي در 

حال ربودن گوي سبقت از خانم ها هستند. 
اسماعيل يزدي، استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه 
علوم پزشكي تهران با اشاره به گرايش آقايان به 
خصوص نسل جوان به زيبايي صورت، در اين باره 
معتقد است: خط سبز زيبايي صورت در خانم ها، 

براي آقايان خط قرمز است. 
اين استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي 
تهران، يك��ي از دايل گرايش ب��ه جراحي هاي 
زيبايي صورت را متوجه ابعاد ش��خصيتي افراد 
مي داند و مي گويد: برخي از افراد فقط با گفته هاي 
اطرافيان، خود را مجاب به دست بردن در صورت 
خود مي كنند. در حالي كه همين شخص، وقتي 
عمل زيبايي صورت او مورد توجه قرار نگيرد از 

پزشك خود شكايت مي كند!
ي��زدي تأكيد مي كن��د: يكي از داي��ل افزايش 

ش��كايت از جراحي ه��اي زيباي��ي، همي��ن 
قضاوت هاي اطرافيان در مورد فردي اس��ت كه 

عمل زيبايي صورت انجام داده است. 
 كوچك كردن بيني زيردست دستياران!

»مت اس��تفانلي«، جراح پاستيك اهل فرانسه 
هم با اش��اره به آمار بااي جراحي زيبايي بيني 
در ايران تأكيد مي كند: در اروپا و امريكا، دنبال 
حداقل تغيير در جراحي پاس��تيك هس��تند. 
به گفته وي، بيش��ترين تقاض��اي جراحي هاي 
پاستيك براي اندام اس��ت و تعداد زنان نسبت 
به م��ردان، ۶ به يك اس��ت. در واق��ع ۸۵درصد 
متقاضيان جراحي پاس��تيك در اروپ��ا، زنان 
هستند و مردان اروپايي چندان اقبالي به جراحي 
زيبايي ندارن��د.  اما در ايران آم��ار جراحي هاي 
پاس��تيك هم براي زنان و هم م��ردان به طرز 
قابل توجهي بااس��ت، آنچنان كه كشورمان به 
پايتخت جراحي زيبايي در دنيا معروف ش��ده و 
حتي افرادي با بضاعت مالي اندك هم به دنبال 

زيباترشدن با جراحي پاستيك هستند. 
آنطور كه دكت��ر عبدالجليل كانت��ر هرمزي- 
فوق تخصص جراحي پاس��تيك و عضو هيئت 
علمي دانش��گاه علوم پزش��كي ش��هيد بهشتي 
- در اين باره مي گويد: »بيمارس��تان 1۵خرداد 
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
بيمارس��تان حض��رت فاطمه)س( وابس��ته به 
دانش��گاه علوم پزش��كي ايران و بخش جراحي 
پاستيك بيمارستان امام خميني )ره(  وابسته 
به دانشگاه علوم پزش��كي تهران در تهران و نيز 
بيمارس��تان هاي دانش��گاه هاي علوم پزش��كي 
اصفهان، مش��هد، ش��يراز، تبري��ز و اه��واز در 
شهرستان ها مراكزي هستند كه جراحي زيبايي 
را براساس تعرفه هاي دولتي انجام مي دهند، اما 
فردي كه براي دريافت خدم��ات درماني به اين 
مراكز مراجعه مي كند، بايد آگاه باشد كه بخشي 
از فعاليت هاي پزش��كي كه در اين مراكز انجام 

مي شود براي آموزش دستياران است.«
 سخت ترين جراحي پاستيك 

اگر تصور مي كنيد، جراحي بيني عملي س��اده 
و سبك است، سخت در اشتباهيد! بنا به تأكيد 
محسن نراقي، رئيس انجمن تحقيقات راينولوژي 
ايران مشكل ترين جراحي پاس��تيك در بدن، 
عمل زيبايي بيني اس��ت. بيني عضوي است كه 
داراي مهم ترين عملكرد تنفسي در بدن است و 
از اين طريق به بافت هاي بدن، اكسيژن مي رسد. 
به همين دليل، افرادي كه بع��د از جراحي هاي 
غيرعلمي سامت خودشان را از دست مي دهند، 

متوجه مي شوند چه نعمتي را از دست داده اند. 
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از امروز بازنشستگان نبايد سر كار بروند
پاييز پيران كار رسيد

ايراني ها دنبال بيني اروپايي 
اروپايي ها در فکر چشم پوشی از جراحی زيبايی

روزشمار رفتن بازنشستگان به اتمام رسيد و با 
استناد به زمان تصويب قانون منع به كارگيري 
بازنشس�تگان، امروز آخرين فرصت حضور 
پيران كار اس�ت. پيران مجربي ك�ه البته اگر 
خسته و ناتوان نباشند، قطعاً مي توانند در كنار 
استراحت خود، به انتقال تجربيات خود بسنده 
و نسل به نسل آنها را منتقل كنند، يا به نوعي 
موتور پيش رو در حركت كش�ور شوند. البته 
اين را هم بايد مدنظر قرار داد هر چند كه قانون 
خوب، درست به موقع و البته ازم  ااجراست، 
اما بي ش�ك اگر رويكرد حذف بازنشستگان 
بدون شايسته سااري باشد، همين پست هاي 
حساس، مهم و مديريتي عرصه مفسده انگيزي 
براي  عقده گشايي افراد مختلف خواهد شد. 
قانون منع ب��ه كارگيري بازنشس��تگان يكي از 
بهترين مصوب��ات و البت��ه پيگيري هاي دقيق 
مجلس و دولت بود كه به واسطه آن پيران پست 
و مناصب ها با ميزها خداحافظي مي كنند و جاي 

خود را به نيروهاي تازه نفس مي بخشند. 
 سه تفسير قانون

اظهارات ض��د و نقيض��ي درباره تاري��خ قانوني 
ازم ااجراش��دن اين قانون وج��ود دارد. برخي 
س��رآمد اين تاريخ را 1۵آذرماه مي دانند و برخي 
ديگر از امروز يعن��ي 2۶ آبان ماه آخرين مهلت را 

مشخص كرده اند و برخي ديگر  نيز۳0آبان ماه را 
تاريخ اصلي ذكر كرديد. همه اين تفاسير از قانون 
هم به واژه »اباغ« برمي گردد.  طبق نظر معاونت 
رئيس جمهور ۳0آبان م��اه تاري��خ اتمام مهلت 
دوماهه است، با اين استدال كه تاريخ اباغ )يعني 
روز اول انتشار در روزنامه رسمي( ماك محاسبه 
است و نخس��تين انتش��ار در روزنامه رسمي در 

تاريخ ۳0شهريور رخ داده است؛ دوم نظر سازمان 
بازرسي كل كشور است كه تاريخ اباغ را 1۵روز 
پس از انتش��ار در روزنامه هاي رسمي مي دانند و 
با اين حس��اب از آنجايي كه آغاز مهلت دوماهه 
1۵مهرماه لحاظ شده اس��ت، اتمام دوماهه آن 
نيز قاعدتاً 1۵آذرماه خواهد بود؛ س��وم تفس��ير 
ديگري هم مي گويد منظور از اباغ، زمان امضاي 

رئيس جمهور است و با توجه به تاريخ امضا، يعني 
2۶شهريور ماه پايان مهلت دوماهه است. 

 قانون با متخلفان چه مي كند؟
به گفته بهروز نعمتي، س��خنگوي هيئت رئيسه 
مجلس  اين برداشت از قانون كه 1۵آذرماه زمان 
كناره گيري مديران بازنشسته از سمت هايشان 
است، برداشت اش��تباهي اس��ت و طبق قانون، 
مدي��ران بازنشس��ته دو ماه پ��س از تصويب آن 
يعني 2۶آبان ماه بايد ميز كار خود را ترك كنند. 
وي براين نكته ني��ز تأكي��د دارد، در قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان آمده است: دو ماه بعد 
از تصويب اين قانون اين مصوبه ازم ااجراس��ت 
و بايد مديران بازنشس��ته ميز خود را ترك كنند 
و تاريخ پس از دو ماه از زمان تصويب قانون منع 
به كارگيري بازنشس��تگان 2۶آبان ماه اس��ت.  با 
استناد به همين تفسير، اگر مشموان اين قانون 
از امروز به سركار بروند، تخلف انجام داده اند. طبق 
گفته جمشيد انصاري، رئيس س��ازمان اداري و 
اس��تخدامي كش��ور در بين مقامات و مسئوان 
دولتي 210نفر مشمول اين قانون مي شوند. حاا 
بايد ديد صرف نظر از تفاسير مختلف و استناد به 
اولين تاريخ موردنظر كه 2۶آبان ماه محس��وب 
مي شود، از امروز چند نفر دچار تخلف خواهند شد 

و قانون با آنها چه برخوردي انجام خواهد داد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  جواد نيكي ملكي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:   بله شما 
درست مي گيد؛ كًا يمن فتوشاپه! مثل وجدان شما.

  احسان سلطاني با انتشار اين عكس توئيت كرد:   وطن آنجاست كه 
رتبه چهار كنكور سراس��ري اش، درس و دانشگاه را رها مي كند و در مقابل 
ديوانه تا بن دندان مسلحي كه با پش��تيباني غرب و شرق رؤياي تصرف دو  
هفته اي تهران را در سر مي پروراند، سينه سپر مي كند. ۳۴سال از شهادت 
مهدي زين الدين گذشت. فرمانده پيروز و بي ادعاي لشكر 1۷ يادت گرامي.

  احسان بداغي با انتشار اين عكس توئيت كرد:   يك كيلو انجير 
خش��ك معمولي خريدم 1۶۵هزار تومان. تعداد انجيرها را ش��مردم و 
تقسيم بر قيمت كردم؛ هر دانه انجير حدود ۷00تومان شد. يعني هشت 

دانه انجيري كه در عكس مي بينيد، بيش از ۵هزار تومان قيمت دارند. 

  مهدي يزدي با انتشار اين عكس توئيت كرد: كارهايي ساده و 
كم هزينه اما تأثيرگذاري زياد - فرمانده نيروي هوايي ارتش تو سالن 

غذاخوري و كنار سرباز هاي پايگاه بيرجند.

  سيدمحمد حسيني با انتش�ار اين عكس توئيت زد:   پايگاه 
خبري »وكس« )vox(، طبق يافته هاي علمي دروغ شش برابر سريع تر 
از حقيقت در توئيتر بازنشر مي شود. چنين تحقيقاتي ضرورت ارتقاي 
سطح سواد رس��انه اي جامعه را مورد تأكيد قرار مي دهد و مسئوليت 

خطير فعاان متعهد اين عرصه را مضاعف مي سازد. 

نيلوفر اماني

خدمات تشريفاتي با گواهي هاي كاغذي!
گواهي ه�اي مختلفي كه از س�وي برخي مؤسس�ات ب�ه مراكز و 
دستگاه هاي خدماتي ارائه مي شود، در حد همان گواهي هاي كاغذي 
هم ارزش ندارد و آبي هم از آنها گرم نمي شود. حال آنكه تصور مردم 
از اي�ن گواهي ه�ا ارائه خدم�ات باكيفي�ت و بهره وري بااس�ت. 
 بايد توجه داشت اين تفاوت در نوشته هاي گواهي ها با اقدامات واقعي 
هيچ تناسبي ندارد و جالب تر اينكه همين دارندگان گواهينامه ها بدون 
توجه واقعي به اساس و الزامات استانداردهاي مربوطه، مدعي هستند 
كه تمامي خواسته هاي مشتري را در نظر گرفته اند؛ چراكه وقتي جايي 
يا اقدامي گواهي معتبري را مي گيرد، يعني دارنده اين گواهي يك سري 
اس��تاندارد هاي معتبر جهاني يا ملي رعايت كرده است. اين در حالي 
است كه در عمل خواسته هاي خود يعني همان داشتن ابزار تبليغاتي 
را دنبال مي كنند. امروزه داش��تن برخي از گواهينامه ه��ا به اندازه اي 
بي اهميت شده كه با يك آمار ساده مي توان يافت تعداد گواهينامه هاي 
صادر ش��ده در ايران وحشتناك اس��ت. به عنوان مثال، نسبت صدور 
گواهينامه هاي پاايش زيست محيطي در ايران و به خصوص در تهران 
نسبت به صدور گواهينامه هاي مش��ابه در ساير كشورها چندين برابر 
است.   البته اين آمار فقط مربوط به گواهينامه هاي صادر شده توسط 
مراجع صدور است. چه بسا تقريباً به همين تعداد، گواهينامه نامعتبر 
هم وجود دارد كه اين موضوع به راحتي قابل اثبات اس��ت. كافيس��ت 
جهت نمونه به چند مجموعه اي كه ادعا دارند محصوات سبز يا سازگار 
با محيط زيست (Eco- friendly) دارند، مراجعه كرده و تنها چند سؤال 
فني در خصوص الزامات اس��تاندارد از آنها بپرس��يد.  گواهينامه سبز 
شامل محصوات و خدماتي مي شود كه در چرخه عمر خود كمترين 
پيامد را نسبت به محيط زيست دارند. به عبارتي چرخه عمر محصول 
از ابتدا تا انتها كه به محيط زيست برميگردد، از سوي سازمان مديريت 
مي شود و سازمان فرآيندها را با احترام به محيط زيست طراحي، توليد 
و توزيع مي كند.  تا زماني كه مردم با اين گواهينامه )يا مشابهش مثل 
ايزو1۴001 محيط زيستي( آشنا نباش��ند، ميدان براي سوءاستفاده 
برخي مهيا مي ش��ود. وقتي ابزاري به نام فتوش��اپ را كه اكثراً بلدند، 
پس چرا بروند يك گواهينامه اي��زو واقعي بگيرند و كلي هزينه كنند؟ 
برخي شركت هاي كوچك و گمنام با فتوشاپ و خيلي هم سريع يك 
گواهينامه ايزو قابي براي خودشان درست مي كنند و جالب اينكه اكثر 
مشتري ها و حتي كارفرماها هم متوجه آن نمي شوند.  تهيه شاخص هاي 
آماري محيط زيست و استاندارد سازي آمارها، اس��تقرار، راه اندازي و 
مديريت سيستم ) LMS( از جمله اقدامات مهم سازمان محيط زيست 
در راس��تاي بازآرايي گواهينامه هاي محيطي بوده است، اما همه اين 
خدمات وابس��ته به نظارت و ارزيابي واحده��اي داراي گواهينامه هم 
است.  ضمن اينكه برخي از مراكز هم تصور مي كنند، مجموعه آنها از 
بااترين درجه استاندارد هاي دنيا را برخوردار است و نيازي به داشتن 
اين گواهينامه ها نيست، اعتقاد دارند كه داشتن اين گواهينامه ها فقط 
براي حفظ پرستيژ، كسب بازار، دور نماندن يا جلو افتادن از رقبا و غيره 
مي باش��د.  در واقع گرفتن گواهينامه قبل از رعايت الزامات مربوط به 
استانداردهاي تعريف ش��ده اش نياز به يك فرهنگ و تفكر دارد. بدون 
وجود اين فرهنگ و تفكر نمي توان اين اس��تاندارد ها را به طور واقعي 
پياده سازي كرد. نظارت سيستمي ضمانت كننده كيفيت گواهي ها در 

طول زمان است كه در ايران اين موضوع رعايت نمي شود. 

نيره ساري
  گزارش  2

بدبيني عمومي به توافقنامه پاريس 
عبارت توافقنامه پاريس اولين بار تابستان امسال و به دنبال خاموشي هاي 
مكرر برق و با اعمال برخ��ي محدوديت ها در توزيع اي��ن نيرو با گوش 
افكار عمومي آش��نا و به عنوان متهم رديف اول شرايط از سوي برخي 
كارشناسان معرفي شد.  بعد از آن بيش��تر و بيشتر توافقنامه پاريس و 
تبعات اجتماعي،  اقتصادي و معيشتي آن مورد توجه مردم قرار گرفت.  از 
سوي ديگر، شرايط بين المللي در مواجهه با برجام باعث شده بي اعتمادي 
به تعهدات جهاني دوباره به ميان افراد جامعه بازگردد. بر اين اس��اس 
توافقنامه پاريس كه مطلع اجرايي شدن آن دردسرهاي خاموشي برق 
بود، با وجود اينكه كش��ورمان صادركننده اين نيرو است، بدبينانه نگاه 
كنند و انتظار دارند، اين بار دقيقاً از جزئيات توافقنامه يادش��ده مطلع 
ش��وند و تبعات آن را بدانند و دولت درباره پيوستن يا نپيوستن به آنها 
توضيح دهد.  البته برخي كارشناسان داخلي اين توافقنامه را از مناظر 
مختلف بررس��ي مي كنند، مانند زينب محمدي اقليم ش��ناس و عضو 
انديشكده اقليم و آمايش سرزمين كه روزگذشته در گفت و گو با فارس با 
بيان اينكه جو يك پديده سيال است و بدون هيچ محدوديتي از مرزهاي 
كشورها عبور كرده و از كشوري به كشور ديگر وارد مي شود، بيان كرد: 
بنابراين اگر بپذيريم كه يكي از دايل گرمايش جهاني دي اكسيدكربن 
است كنترل آن يك وفاق و همت جهاني ازم دارد؛ چگونه اياات متحده 
امريكا كه يكي از بزرگ ترين انتشاردهندگان گاز دي اكسيد كربن است، 
براي حفظ رشد اقتصادي و پرهيز از آسيب ديدن صنايع خود از پذيرش 
مفاد توافقنامه از اين معاهده خارج مي شود؟ محمدي خاطرنشان كرد: 
با دقت در تعهدات ساير كش��ورها متوجه مي شويم، پذيرش يك سري 
تعهدات كيفي و غيرقابل اندازه گيري ي��ا موكول كردن اين تعهدات به 
آينده است.  وي ادامه داد: در مقابل كشور ايران، تن به يك سري تعهدات 
كمي و قابل اندازه گيري و بدون شرط يا شروط غيرقابل حصول مي دهد.  
اين كارشناس تأكيد كرد: پذيرش ۴درصدي كاهش دي اكسيدكربن از 
طرف جمهوري اسامي ايران آن  هم بدون هيچ پيش شرطي مي تواند 
تبعات سياسي و اقتصادي غيرقابل جبراني را براقتصاد نوپاي كشور وارد 
كند و رشد اقتصادي كشور را به شدت تحت تأثير قرار دهد.  وي با اشاره 
به اينكه ايران بااترين ذخاير نفت و گاز جهان را در اختيار دارد و اقتصاد 
تك محصولي آن به شدت وابسته به توليد، فرآوري و فروش اين فرآورده 
است، گفت: در صورت پذيرش نهايي اين تعهد نامه هزينه سنگيني بر 
اقتصاد نوپاي كشور تحميل خواهد كرد و هم اكنون نيز با خروج امريكا 
از برجام و برگشت تحريم هاي همه جانبه بهانه خوبي براي عدم پذيرش 

توافقنامه پاريس فراهم شده است. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم
خواهان آقاى محمد رضا عباسى نصرت آبادى با وكالت شهرام كيانى دادخواستى  
به طرفيت خوانده :  1. حسين داورى 2.  اكبر سرابى دادخواستى مبنى بر الزام 
به سند رسمى يك دستگاه كاميون 33 ع 632 ايران 33 و تانكر 21 ع 815 
ايران 33 به انضمام كليه خسارات دادرسى مقوم به مبلغ 3/100/000ريال 
تحت كالسه 97/ح490/1 تقديم شعبه يكم  حقوقى شوراى حل اختالف 
چهار دانگه به نشانى آيت اله سعيدى روبروى ايران خودرو ديزل خيابان سديد 
خيابان صاحب الزمان نموده است كه وقت رسيدگى به تاريخ 97/10/3 ساعت 
15 تعيين گرديده است.  لذ ا به تجويزماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
از طريق نشرآگهى به خوانده ابالغ مى گردد  تا خوانده با مراجعه  به دفتر شعبه 
يكم حقوقى شوراى حل اختالف چهار دانگه ضمن اعالم به نشانى كامل خود  
نسخه ثانى دادخواست  بدوى و ضمائم را دريافت و نسبت به  حضور در جلسه 

رسيدگى  و دفاع  از خود اقدام  نمايند. 
م الف 2835          رئيس شعبه يكم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم
خواهان آقاى غالم حسن شيخى دادخواستى به طرفيت خوانده محمدرضا 
زمانى دادخواستى مبنى بر الزام به پرداخت  مبلغ 150/000/000 ريال به نحو 
تضامنى  و خسارات  تاخير از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت  تحت كالسه 
97/ح397/1 تقديم شعبه يكم حقوقى شوراى حل اختالف چهار دانگه  به 
نشانى آيت اله سعيدى  روبروى ايران خودرو  ديزل خيابان سديد  خيابان 
صاحب الزمان نموده است كه وقت رسيدگى به تاريخ 97/10/3 ساعت 16 
تعيين گرديده است لذا  به تجويزماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب  
از طريق نشر آگهى به  خوانده  ابالغ مى گردد تا  خوانده  با مراجعه  به دفتر 
شعبه يكم حقوقى  شوراى حل اختالف چهار دانگه  ضمن  اعالم به نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست بدوى و ضمائم  را  دريافت  و نسبت به 

حضور در جلسه رسيدگى و دفاع از خود  اقدام  نمايند. 
م الف 2856          رئيس شعبه يكم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
به آقاى ناصر اسمائى فرزند عيسى

شاكى آقاى مرتضى زرين كاله  شكايتى به طرفيت متهم آقاى ناصر اسمائى به اتهام 
كالهبردارى از طريق انتقال مال غيرمطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
كالسه 9609982962300891 شعبه 103 دادگاه عمومى بخش چهاردانگه ثبت  و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/10/16ساعت 10:00 تعيين كه حسب  دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده73 آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در 
خواست  خواهان مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد  تا 
متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ  انتشارآگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود در وقت  مقرر فوق جهت رسيدگى و اخذ آخرين دفاع در دادگاه 

حاضرگردد.
م الف 2863                    مديردفتر دادگاه بخش شعبه 103 دادگاه عمومى 
بخش چهاردانگه- بهرام سهرابى زاده استان تهران بخش
چهاردانگه خيابان سديد كوچه صاحب الزمان

اخطاريه دفترخانه بشماره  97/85
بدينوسيله به اطالع آقاى اسد مقصودى لويه فرزند مقصود  به نشانى مجهول المكان مى رساند 
كه همسرشما خانم فاطمه ابراهيمى فرزند ايلخان برابر دادنامه به شماره 9709972885400961 
شعبه 4 دادگاه خانواده اسالمشهر با تقاضاى ثبت طالق را نموده است. لذا الزم است ظرف مدت 
يك هفته پس از انتشار آگهى در اين دفترخانه به آدرس اسالمشهر باغ فيض كوچه 4 پالك 54 
دفتر طالق 5 اسالمشهر حاضر شويد در غير اين صورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و 

اعتراض  بعدى  مسموع نخواهد شد.
م الف 2855                     محمد رضا آزيده- سر دفترطالق شماره 5 اسالمشهر

آگهى تغييرات شركت آلفا ماشين پويا شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
6833 و شناسه ملى 10460100714 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/7/29تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 . اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: - شركت 
صنعت روى زنگان با شناسه ملى 10460086306(سهامى عام) - نوين آلياژ سمنان با شناسه 
ملى 10860285884 (سهامى خاص) - شركت مهندسى و تحقيقاتى فلزات غير آهنى با 

شناسه ملى 10460103584 (سهامى خاص) 
  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان
   اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زنجان (292007)

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

محمدعلي مريزاد | تسنيم

  فوق تخصص جراحي ترميمي چشم، نكاتي را براي بيماران مبتا به 
تيروئيد در مورد سامت چشم شان ارائه داد. 

  ايحه نظام رتبه بندي معلمان پس از دو ماه بررسي در كميسيون 
تخصصي امور اجتماعي و دولت الكترونيك دفتر هيئت دولت به تصويب 

رسيد و آماده سير مراحل تصويب در هيئت وزيران شد. 
  رئيس پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي 
شهيدبهش��تي با اش��اره به اينكه مطالعه قند و ليپيد تهران پيشرو در 
پيش��گيري از بيماري هاي غيرواگير بوده است، گفت: آموزش جامعه 

مي تواند بروز ديابت را ۳0درصد كاهش دهد. 
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 صندوق بين المللي پول با بررسي شاخص هاي 
كان اقتصاد ايران از تولي�د ناخالص داخلي 
4۳0 ميليارد داري، رشد 0/2درصدي بخش 
غيرنفت�ي، ذخاي�ر ارزي ح�دود ۱00 ميليارد 
داري در سال جاري و ناكامي امريكا در صفر 
كردن صادرات نفت ايران طي امس�ال و سال 
آينده خبر داد و رئيس كميس�يون اقتصادی 
نيز اي�ن دوره از تحريم ه�ا را بی اث�ر خواند. 

   عقب نشيني امريكايي ها
 در اين دور تحريم

رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��امي گف��ت: تحري��م اف��راد و نف��ت ايران 
موضوع جديدي نيس��ت، بنابراين اي��ن دور از 
تحريم ها بر اقتص��اد ايران اثري ن��دارد. محمد 
پورابراهيم��ي درباره تحريم ه��اي امريكا افزود: 
حتي امريكايي ها هم درباره اين دور از تحريم ها 
مجبور به عقب نشيني شده و اعام كرده اند كه 
ما كشورهايي را از اين موضوع مستثني كرديم و 

فروش نفت ايران استمرار خواهد داشت. 
 رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: 
بنابراين اين حقيقت براي خود امريكايي ها هم 
اثبات شده است كه شرايط جديد، شرايطي نيست 
كه آنها بتوانند يكجانبه عمل كنند. پورابراهيمي 
گفت: اتحاديه اروپ��ا و كش��ورهاي ديگر مانند 
روس��يه، چين و هند در موضوع تحريم ها با نظر 
امري��كا كامًا مخال��ف هس��تند و راه ديگري را 
مي رون��د و در آينده اين مس��ير ه��م پررنگ تر 

خواهد شد. 
وي اف��زود: تحريم هاي امري��كا در اقتصاد ايران 

اثر نخواهد داش��ت و آنچه در اقتص��اد ايران اثر 
دارد، عملكرد خود ما اس��ت كه ب��راي آن بايد 
فكري ك��رد كه آن هم اصاح س��اختار اس��ت. 
صندوق بين المللي پول در گزارش��ي موس��وم 
به »چش��م انداز اقتصاد منطقه اي: خاورميانه و 
آسياي مركزي« به بررس��ي وضعيت اقتصادي 
30كش��ور منطقه از جمله ايران در سال 2018 
ميادي و چشم انداز اقتصادهاي اين منطقه در 
سال 2019 پرداخته است.  بر اساس اين گزارش 
اقتصاد ايران كه در سال 2017 رشد 3/7 درصد 
را تجربه كرده بود، امس��ال وارد ركود مي شود و 
رشد منفي 1/5 درصدي و در سال 2019 رشد 

منفي 3/6 درصدي خواهد داشت. 
بر همين اساس ارزش توليد ناخالص داخلي ايران 
كه در سال 2017 به 430/7 ميليارد دار رسيده 
بود در س��ال جاري با اندكي كاهش به 430/1 
ميليارد دار مي رس��د اما صن��دوق بين المللي 
پول پيش بيني كرده است در سال 2019 ارزش 
توليد ناخالص داخلي ايران ب��ه 333/6 ميليارد 
دار كاه��ش يابد. بخش غيرنفت��ي ايران كه در 
سال 2017 رشد 4/6 درصدي را تجربه كرده بود 
در سال جاري با رشد 0/2درصدي مواجه خواهد 
شد و در سال آينده وارد ركود شده و رشد منفي 

1/2 درصدي را خواهد ديد. 
بخش نفتي ايران با اجرايي ش��دن تحريم هاي 
امريكا رشد منفي 7/4 درصدي را در سال 2018 
تجربه خواهد كرد و پيش بيني مي شود در سال 
2019 نيز رش��د اين بخش منفي 12/9 درصد 
باشد. در سال 2017 رشد بخش نفتي ايران 0/9 

درصد اعام شده بود. 
   تاش امريكا ب�راي توقف صادرات نفت 

ايران به سنگ مي خورد
 صندوق بين المللي پول كاهش توليد نفت ايران 
در س��ال 2019 را نسبت به امس��ال 520 هزار 

بشكه در روز برآورد كرده است. 
ايران كه در سال گذش��ته ميادي 3/8 ميليون 
بش��كه در روز نفت تولي��د كرده بود،  در س��ال 
2018 متوس��ط توليد نفت اين كشور به 3/45 
ميليون بشكه در روز كاهش مي يابد و پيش بيني 
شده اس��ت اين رق��م در س��ال 2019 به 2/93 

ميليون بشكه در روز برسد. 
با وجود افت قابل توجه تولي��د نفت ايران توليد 

گاز اي��ن كش��ور در س��ال هاي 2018 و 2019 
تغييري نخواهد داش��ت و در سطح سال 2017 
يعني معادل 5/03 ميليون بش��كه در روز نفت 
باقي مي ماند.  بر اس��اس برآورده��اي صندوق 
بين المللي پول ايران در سال 2017 بالغ بر 2/15 
ميليون بش��كه در روز نفت صادر كرده اس��ت و 
انتظار مي رود صادرات نفت ايران در سال جاري 

به 1/76 ميليون بشكه در روز برسد. 
بر خاف تاش دولت امريكا ب��راي صفر كردن 
صادرات نفت اي��ران صن��دوق بين المللي پول 
پيش بيني كرده اس��ت تاش هاي دولت امريكا 
در اين زمينه به نتيجه نخواهد رسيد و ايران در 
س��ال 2019 نيز 1/2 ميليون بشكه در روز نفت 

صادر خواهد كرد. 
ص��ادرات گاز ايران ني��ز ب��دون تأثيرپذيري از 
تحريم هاي امريكا طي سال هاي 2018 و 2019 
در س��طح س��ال 2017 يعني معادل 160 هزار 

بشكه در روز باقي خواهد ماند. 
بر اساس اين گزارش در حالي كه نرخ تورم ايران 
در سال 2017 بالغ بر 9/6 درصد بوده اين رقم در 
سال جاري به 29/6 درصد خواهد رسيد و سال 

آينده نيز به 34/1 درصد مي رسد. 
   افزايش بيش از 2 برابري رشد نقدينگي 

در ايران
بر اساس اين گزارش، در حالي كه رشد نقدينگي 
در ايران طي سال گذشته ميادي بالغ بر 22/1 
درصد بود، امسال اين رقم به 48/5 درصد افزايش 
مي يابد. پيش بيني شده اس��ت س��رعت رش��د 
نقدينگي در ايران طي سال 2019 كمتر شود و 

به 37/2درصد برسد. 
   تراز مثب�ت 4/۳ ميليارد داري تجارت 

خارجي ايران در سال جاري
صندوق بين المللي پ��ول در ادامه گزارش خود 
پيش بيني كرده اس��ت صادرات ايران در س��ال 
جاري ب��ه 97/5 ميلي��ارد دار و واردات در اين 
س��ال به 93/2 ميليارد دار خواهد رسيد. ايران 
در س��ال قبل102/8 ميليارد دار ص��ادرات و 
93/6ميليارد دار واردات داشت. بر اساس اين 
گزارش انتظار مي رود در س��ال 2019 صادرات 
اي��ران ب��ه 75/9 ميلي��ارد دار و واردات به 76 

ميليارد دار كاهش يابد. 
   ذخاير ارزي اي�ران 99/8 ميليارد دار 

شد
تراز حس��اب هاي جاري ايران در س��ال 2017 
كه نش��ان دهنده تفاوت ارزش پول��ي واردات و 
صادرات اس��ت، بالغ بر 9/5 ميلي��ارد دار بوده 
كه بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول 
اين رقم در س��ال 2018 ب��ه 5/8 ميليارد دار 
خواهد رسيد. ذخاير ارزي 99/8 ميليارد داري 
ايران در س��ال جاري مع��ادل نيازهاي وارداتي 
15/8 ماه ايران اس��ت كه رق��م قابل توجهي در 
مقايسه با ساير كشورهاي منطقه است. ايران از 
نظر توانايي ذخاير ارزي در تأمين واردات رتبه 
سوم را در ميان 30 كش��ور خاورميانه و آسياي 

مركزي دارد.

 مهران ابراهيميان 

 دولت چرا از حامیان بازار 
و تندروها فاصله گرفت؟

بعد از طوفان اقتصادي رخ داده و بازارهاي رها شده كه منجر به تحميل 
فش��ارهاي اقتصادي و رواني به مردم شد و ش��وك سكوت مسئوان 
اقتصادي كه ترميم كابين��ه را تحميل كرد، اين روزه��ا اما تغييرات 
در بدنه مديريتي اقتصادي نش��ان از نوعي غربال گري فكري در نگاه 
اقتصادي دولت اس��ت كه حداقل در فضاي اقتصادي آثار مثبت آن با 
كاهش قيمت ارز و كند ش��دن روند گراني ه��ا در بازارهاي اقتصادي 

قابل رؤيت است. 
اين تغييرات را مي ت��وان از دو منظ��ر كلي مورد بررس��ي قرار داد 
كه نخس��تين مورد آن مي تواند از منظر اقتصاد سياس��ي و آرايش 
گروه هايي باش��د كه در روي كار آمدن دكتر روحاني با ش��عارهاي 

اقتصادي نقش داشته اند. 
 سه جريان مهم موسوم به جريان اصاحات، حزب كارگزاران و حزب 
اعتدال و توس��عه اكنون هر يك براي خود استراتژي مجزايي را براي 
آينده طراحي كرده اند. از همين رو مي توان  پاكسازي بخشي از جريان 
اقتصادي دولت در كابينه از جمله آخوندي و اعام مخالفت دولت با 
شهردار شدن وي را در همين پازل متصور شد. تشبيه حزب كارگزاران 
توسط يك رسانه به » حزب سرمايه داري دولتي « كه دكتر طبيبيان 
آن را تأييد كرده  و آن را حزب باد دانس��ته است نيز در اين چارچوب، 
مصداقي ديگر و عكس العملي به تغييرات اخير دانس��ت. هر چند كه 
در نهايت نشاني از افزايش فاصله احزاب زير بيرق دولت مدعي تدبير 

و اميد است. 
پيش��تر نيز نوبخت و اعضاي حزب اعتدال و توس��عه ك��ه در مناصب 
اقتصادي سمت داش��ته اند، همواره مورد تاخت و تاز جريان رسانه اي 

بوده اند كه همواره در اين سال ها حامي روحاني بوده است. 
اكنون عاوه بر طيف موس��وم ب��ه اصاحات اقتصاد دانان موس��وم به 
نهادگرا و طيف عامه هم با نقدهاي تندي كه قبل از اين شروع كرده 
بودند، خط خود را از دولت جدا كرده و دست از حمايت دكتر روحاني 
برداش��ته اند. آنها سياس��ت هاي اتخاذي دولت را در چنين ش��رايطي 
قابل قبول ندانسته و از حامي سياست هاي تدبير و اميد به تند رو ترين 

نقادهاي اين دولت تبديل شده اند. 
به اين ترتيب مي توان حدس زد كه چه متصديان ديروز و چه حاميان 
كنار نشسته به نوعي با نزديك ش��دن به پايان دوره رياست جمهوري 

نقدهاي خود را تند تر و صف خود را از دولت روحاني جدا مي كنند. 
اين تغييرات اگر چه دير هنگام اس��ت، اما به نوع��ي قابل تأمل بوده 
ونشان از نوعي فاصله گرفتن از افراطي هاي عاشق اقتصاد بازار آزاد 
در دولت دارد. بديهي است از منظر اقتصاد سياسي تصميم دولت 
درباره تغييرات جديد مي تواند به عنوان يك واكنش در مقابل اين 

جداسازي صف ها باشد. 
اما از منظري ديگر، انگيزه انتخاب همتي، طيب نيا، دژ پسند و به تازگي 
قبادي معاون وزير دولت دهم و بسياري از تغييرات در ايه هاي پايين 
اجرايي و بخشي از خروج مديران با استفاده از قانون منع به كار گيري 
بازنشستگان مي تواند نشاني بر فاصله گرفتن از تفكر افراطي حاميان 

اقتصاد بازار آزاد )نئوكاسيك ها( در شرايط تحريم ها باشد. 
 بديهي اس��ت در چنين حال و وضع��ي نمي توان بازاره��ا را براي 
خود ترميمي به حال خود گذاش��ت و تنها با سياس��ت افزايش نرخ 
بهره بانكي پول ها را در بانك ها نگه داشت، كما اينكه همين تصميم 
تحميلي بر شوراي پول و اعتبار در س��ال هاي گذشته در نهايت به 
جهش غير قابل تصور نرخ ارز، طا و تورم ه��اي چند ده درصدي تا 

پايان سال منجر خواهد شد. 
نگارنده فارغ از هر گونه قضاوت مثبت و منفي درباره تغييرات جديد 
بر اين باور اس��ت كه مديران جديدي كه به تازگي در غياب اعضاي 
قبلي به تيم اقتصادي دولت پيوس��ته اند، حداقل به سياستگذاري 
براي بازارها باور دارند و از اين منظر اگر دچار خطاي فاحشي )مانند 
تصميمات چند سال اخير در حوزه بازار پولي نشوند( و يا بر خاف 
مديراني كه با تغيير يك وزير ناگهان سمت معاونت را ترك می كنند، 

تجربه هاي مناسبي در دوران تحريم در وزارت صمت دارند. 
بنابراين اگ��ر در ادامه تصميمات اتخاذي از س��وي اين دولتمردان 
بار ديگر تحت فشار جريان هاي سياسي حامي منجر به تصميمات 
پوپوليسمي بدل نش��ود، به نظر مي رسد ش��رايط معقوانه تري بر 
محيط تصميم سازي اقتصاد حاكم و شرايط براي عبور از تحريم هاي 

فعلي براي مردم آسان تر شود.

وحيد  حاجی پور

چرا عربستان روبه روي ترامپ ايستاد؟
چند هفته پيش نوشتيم كه يكي از بزنگاه هاي مهم و حياتي براي كاهش 
چشمگير اثرات و تبعات تحريم، عميق تر شدن اختافات اياات متحده 
و عربستان است. اختافي كه جنس و نوعش با چالش هاي گذشته ميان 

دو كشور متفاوت است، حتي متفاوت تر از مسئله سوريه و عراق. 
عربستان در آستانه بن بس��ت بزرگي قرار دارد كه محتمل ترين گزينه 
خروج از آن، يا بروز يك ش��به كودتا عليه وليعهد اين كش��ور است يا 
كناره گيري خاموش او از سمتي كه اكنون برايش تبديل به يك قتلگاه 
سياس��ي شده اس��ت. قتل جمال خاش��قچي ورق را به ضرر عربستان 
برگرداند و تصميم امريكا براي عدم سوخت رساني به جنگنده هاي ائتاف 
عربي در جنگ يمن سرخوردگي شديدي را در ش��به جزيره به وجود 
آورده است. تاش جهاني براي آتش بس در يمن و گزارش هاي نهادهاي 
بين المللي از وضعيت وحشتناك مردم اين كشور، جامعه جهاني را به 
سوي محموميت رياض سوق داده است. عربستان از آينده سياسي امريكا 
واهمه فراواني دارد؛ حاكمان سعودي مي دانند با پيروزي دموكرات ها در 
انتخابات مجلس نمايندگان و تشديد فشارها بر رئيس جمهور امريكا، 
قطعاً پرونده يمن و خاش��قچي براي اين كشور دردسر ساز خواهد شد. 
گرچه دموكرات ها اولويت نخس��ت خود را به موضوع دخالت روس��يه 
در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا اختصاص داده اند، اما با توجه به 
پيچيدگي اين موضوع، هيچ اهرمي بهتر از فشار بر دولت اين كشور جهت 

محكوميت سعودي ها در دو پرونده اخير نيست. 
جنگ يمن براي عربستان بيش از 210 ميليارد دار هزينه در برداشته 
است كه هيچ خروجي جز افزايش انتقادات نسبت به عربستان نداشته است. 
گرچه اين انتقادات تا سه ماه پيش به صورت جزيره اي و مقطعي صورت 
مي گرفت، اما قتل روزنامه نگار سعودي، بر تمركز و شدت انتقادات نسبت 
به اين كشور افزود. حاا عربستان با يك بحران بزرگ مواجه شده است، هم 
در داخل خاكش فرياد اعتراضات را مي شنود و هم پالس هايي را از امريكا و 

اروپا دريافت مي كند كه تا چند ماه پيش فكرش را نمي كرد. 
اصواً عربس��تان با دموكرات ها رواب��ط عميقي نداش��ته و چهره هاي 
سرشناس منتقد سياس��ت هاي س��عودي، در جبهه دموكرات ها قرار 
دارند. حتماً در خاطر داري��د در ماجراي تحقيقاتي ك��ه درباره حادثه 
11 سپتامبر صورت گرفت، عربستان پيام هاي تهديدآميزي را به كاخ 
س��فيد مخابره كرد كه در صورت پيگيري اين گزارش، تمامي سرمايه 
خود را از اياات متحده خارج خواهد كرد تا در نهايت اوباما برخاف نظر 
هم حزبي هاي خود، اين پرونده را مسكوت بگذارد. عربستان به خوبي آگاه 
است دموكرات ها مترصد موقعيتي هستند تا حاكمان سركش اين كشور 
را تأديب كنند، فارغ از اينكه سعودي ها چه تاكتيكي را براي تضعيف ايران 
در پيش گرفته اند. عربستان با علم به اين موضوع و با وجود حمايت تمام 
قد ترامپ از خود، مي داند فشارها روي اين كشور در حال تشديد شدن 
است و حاا دست خود را براي »مچ اندازي« گرم كرده است. سعودي ها 
براي افزايش توليد نفت با دو هدف كاهش قيمت نفت و جبران كاهش 
توليد نفت ايران، به ترامپ تعهد داده بودن��د تا توليد خود را 2 ميليون 

بشكه افزايش دهد كه البته اين ادعا، مورد تمسخر قرار گرفت. 
ترامپ هرچند ديرهنگام به اين موضوع پي برد كه عربس��تان توانايي 
پوشش نيازهاي سياس��ي – اقتصادي او را ندارد اما سرانجام به هشت 
كش��ور مصرف كننده نفت ايران معافيت هايي را اعطا كرد كه موجب 
كاهش سريع قيمت نفت ش��د. رويترز خبر داده است عربستان از اين 
تصميم امريكا خشمگين است و به همين دليل در يك چرخش بزرگ، 
اعام كرده است توليد نفت خود را 500 هزار بشكه كاهش مي دهد و 

براي كاهش1/5 ميليون بشكه اي اوپك طرحي را آماده كرده است. 
اين خبر رويترز اما مانند ساير خبرسازي هايش سعي كرده است اختاف 
اصلي عربستان و امريكا را استتار كند. بايد قبول كرد رياض به يك رو در 
رويي پر ريسك با واشنگتن دست زده است و با اعام تصميم خود جهت 
كاهش توليد، به دنبال كاهش تبعات قتل خاشقچي براي خود است و به 
صورت غير رسمي اعام مي كند در صورت تشديد فشارها، قيمت نفت را 
افزايش خواهد داد. جداي از اين رويارويي، عربستان با مشكات اقتصادي 
بسيار زيادي روبه رو شده و كاهش سرمايه گذاري خارجي در اين كشور، 
اقتصاد عربس��تان را با تهديدات غيرقابل باوري مواجه كرده است و اين 
بازي مي تواند براي آل سعود يك توجيه اقتصادي داشته باشد، هرچند 
كه عربستان به دليل رويكردهاي سياسي خود، بارها اقتصاد و درآمد خود 
را فداي سياست كرده است. خاشقچي و دموكرات ها، واهمه بزرگي را در 
ميان حاكمان سعودي به پا كرده است و بهترين ساح براي »پس زدن« 
خطرات پيش رو، شنا كردن در جهت مخالف مسير رودخانه اي است كه 

نقشه اش را دونالد ترامپ كشيده است.

طاي جهاني گران تر شد
قيمت طا در معام�ات روز جمعه بازار آس�يا تحت تأثير افزايش 
تقاضا براي خريد اين فلز ارزشمند به دليل نگراني سرمايه گذاران 
نس�بت به پيامدهاي خ�روج انگلي�س از اتحاديه اروپ�ا افزايش 
يافت و ب�ه بااترين ح�د خ�ود در يك هفت�ه اخير صع�ود كرد. 
به گزارش »ايسنا«، هر اونس طا براي تحويل فوري در معامات روز 
جاري بازار سنگاپور 0/2 درصد رش��د كرد و به 1215/07 دار رسيد. 
بهاي معامات اين بازار روز پنج  شنبه به 1216/79 دار صعود كرده 

بود كه بااترين قيمت در يك هفته گذشته بود. 
در بازار امريكا، ه��ر اونس طا ب��راي تحويل در دس��امبر ثابت بود و 

1215/3 دار معامله شد. 
طرح بريگزيت ترزا مي - نخس��ت وزير انگليس - به دنبال اس��تعفاي 
وزيران كليدي دولت وي و تاش قانونگذاران مخالف يورو براي بركناري 
ترزا مي، به مشكل خورده و نگراني ها را نسبت به احتمال خروج انگليس 

از اتحاديه اروپا بدون يك توافق خروج برانگيخته است. 
دانيل هاينس - تحليلگر گروه بانكي ANZ - در اين باره گفت: مسائل 
پيرامون بريگزيت، تقاضا براي خريد طا ب��ه عنوان دارايي مطمئن را 

تقويت كرده و بازار فعًا به مسائل ژئوپليتيكي توجه پيدا كرده است. 
اس��تفن اينس، مدي��ر معامات آس��يا اقيانوس��يه ش��ركت 
OANDA پيش بيني ك��رد كه اگر رش��د ارزش دار امريكا 

محدود ش��ود، طا ممكن است در س��طوح قيمت پايين تر با 
افزايش تقاضاي خريد روبه رو شود. 

شاخص دار در برابر سبدي از شش ارز بزرگ در معامات روز جمعه 
در 97 واحد ايس��تاد كه فاصله چنداني ب��ا 97/69 واحد ابتداي هفته 

–بااترين ركورد 16 ماهه اين ارز- نداشت. 
ضعيف تر شدن دار، معامات طا كه به دار قيمت گذاري مي شود را 

براي خريداران غيرامريكايي ارزان تر مي كند. 
بر اساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران همچنين به تنش هاي تجاري 
ميان امريكا و چين چشم دوخته اند تا ببينند آيا اين دو قدرت اقتصادي 

موفق مي شوند اختافات خود را حل كنند يا خير.

گزارش IMF از ۱۳ شاخص  اقتصاد ايران در سايه تحريم

تاش امريکا در تحريم نفتی ايران بی نتیجه است
پورابراهيمي: اين دور از تحريم ها بر اقتصاد اثري ندارد

بررسي فاصله نرخ  بيكاري استان ها    کار
در شش سال گذش�ته حاكي از آن است كه 
كمترين شكاف مربوط به سال 9۳ به ميزان 
8/ 8 درصد و بيشترين شكاف نيز مربوط به 
س�ال 9۵ ب�ا ن�رخ ۱4/7 درص�د اس�ت. 
به گزارش »مهر«، آمار مقايس��ه اي پايين ترين نرخ 
بيكاري با بااترين نرخ بيكاري اس��تان ها به استناد 
يافته هاي مركز آمار ايران طي س��ال هاي 90 تا 96 
حاكي از آن است كه بيشترين شكاف نرخ بيكاري در 
بين استان ها مربوط به سال 95 است، به اين ترتيب 
كه در اين س��ال بااترين نرخ بيكاري با 22 درصد 
مربوط به استان كرمانشاه و پايين ترين نرخ بيكاري 
نيز مربوط به اس��تان مركزي با نرخ 7/3 درصد بود؛ 
بنابراين شكاف مطلق نرخ بيكاري در اين سال معادل 
14/7 درصد بود. به عبارتي مي توان گفت، در سال 
95 نرخ بيكاري استان كرمانشاه به عنوان بيكارترين 
استان كشور نزديك به س��ه برابر استان مركزي به 

عنوان كم بيكارترين استان كشور بوده است. 
همچنين كمترين ش��كاف نرخ بيكاري در دهه 
اخير مربوط به س��ال 93 اس��ت؛ در اين سال نيز 
استان كرمانشاه در صدر بيكار ترين استان كشور 

با نرخ 1/57 درص��د نرخ بيكاري قرار داش��ت و 
استان كرمان با نرخ بيكاري 6/9 درصد كمترين 
بيكار كش��ور را به خ��ود اختص��اص داده بود كه 

شكاف بيكاري در اين سال 8/ 8 درصد بود. 
روند نرخ بيكاري در سال هاي مورد بررسي نشان 
مي دهد، از ابتداي دهه 90، نرخ بيكاري كشور در 
سال 95 با 12/4 درصد بااترين ميزان را به خود 
اختصاص داده و اين در حالي است كه در همين 
سال 42 درصد استان ها معادل 13 استان، داراي 
نرخ بيكاري بااتر از ميانگين كش��وري دارند. در 
س��ال 1394 نيز، 61 درصد اس��تان هاي كشور 
داراي نرخ بيكاري بااتر از ميانگين نرخ بيكاري 
كل كشور داشته اند. بر اين اساس، كمترين نرخ 
بيكاري در سال هاي مورد بررسي مربوط به سال 
92 به ميزان 10/4 درصد بوده اس��ت كه در اين 
سال، 48 درصد از اس��تان ها داراي نرخ بيكاري 

بااتر از نرخ بيكاري كشور بوده اند. 
البته مبن��اي اطاعات فوق يك س��اعت كار در 
هفته براي شاغان است، در شرايطي كه بسياري 
از نيروي كار 24ميليون نفري در كشور از حداقل 
دستمزد برخوردارند و با دستمزد هاي موجود نيز 

زير خط فقر به شمار مي آيند. 

بيكارترين استان ايران در ۶ سال اخير را بشناسيد
كرمانشاه بيكار ترين استان ايران

رئيس جمهور روسيه اظهار كرد در ديدار با همتاي 
امريكايي خود در پاريس، درباره قيمت نفت گفت وگو 
كرده و روس�يه از قيمت فعلي نفت راضي اس�ت. 
به گزارش »ايس��نا«، واديمير پوتين نس��بت به 
وضعيت فعلي بازار در مقايسه با همتايان خود در 
اوپك، خوش بيني بيش��تري دارد. وي اظهار كرده 
كه قيمت 70 داري هر بشكه نفت كامًا مناسب 
است. وي وعده نداد روسيه توليد خود را همان طور 

كه برخي از اعضاي اوپك درخواس��ت كرده اند، به 
منظور حمايت از قيمت ها كاهش مي دهد، اما گفت 
قصد دارد ب��ه همكاري با اوپك ب��راي تثبيت بازار 
نفت ادامه دهد، زيرا اقدام��ات فعلي نتايج مثبتي 
داش��ته اند. رئيس جمهور روسيه همچنين نسبت 
به بهبود رواب��ط با امريكا در دي��داري كه با ترامپ 
در اواخر ماه جاري در حاشيه نشست گروه 20 در 

آرژانتين خواهد داشت، ابراز اميدواري كرد.

رئيس جمهور روسيه: 
از نفت ۷۰ داري راضي ام

رويت�رز به نق�ل از مناب�ع آگاه اع�ام كرد 
كه تاج�ران ايران�ي قص�د دارن�د در يك 
مناقص�ه بين الملل�ي ۶0 ه�زار ت�ن برن�ج 
هن�دي را از اين كش�ور خري�داري كنند. 
به گزارش »ايسنا«، شركت مادر تخصصي 
بازرگاني دولتي ايران )GTC( با برگزاري 
ي��ك مناقص��ه بين المللي، خري��داري دو 
محموله 30 هزار تن��ي و مجموع 60 هزار 

تن برنج هندي از كشور هندوستان را انجام 
داده كه قرار اس��ت پرداخت آن به وس��يله 
روپيه ص��ورت بپذيرد. به نق��ل از رويترز، 
همچنين گفته مي شود زمان اين مناقصات 
نيز در هجدهم ماه آينده ميادي � دسامبر 
2018� بسته خواهد شد و محموله ها نيز 
تا فوريه 2019 مي��ادي به ايران منتقل و 

وارد خواهند شد.

۶0 هزار تن برنج هندي در راه ايران
فرآوري و بسته بندي برنج هندي

  خبر

   گزارش یک
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 خبر رويترز درباره دريافت غذا
 به جاي پول گاز از عراق دروغ است

س�خنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروش�يمي خبر 
دريافت غذا را از عراق در ازاي پول گاز ايران دروغ رويترز دانست و 
گفت: عراقي ها پيشنهاد كرده اند پول گاز را با دينار پرداخت كنند. 
حميد حسيني در گفت وگو با »ايسنا«، در مورد خبري مبني بر اينكه 
دو مقام عراقي به رويترز خبر داده اند كه اين كشور با ايران براي مبادله 
اقام غذايي در برابر تأمين گاز و نيرو توافق كرده اند، اظهار كرد: اين خبر 
صحت ندارد و خبرسازي رويترز است. عراق اعام كرده حاضر است پول 
گاز را با دينار پرداخت كند. وي افزود: نه بنادر عراق ظرفيت آن را دارند 
كه به ايران اقام غذايي بدهد و نه عراق توليدكننده مواد غذايي است. 
حسيني خاطرنشان كرد: عراق خودش وارد كننده عمده غذايي از ايران 

است؛ پس چگونه مي خواهد به ايران مواد غذايي بدهد؟

صن�دوق بين الملل�ي پول 
كاهش تولي�د نف�ت ايران 
در س�ال 20۱9 را نسبت به 
امس�ال ۵20 هزار بشكه در 
روز برآورد كرده است. ايران 
كه در سال گذشته ميادي 
۳/8 ميليون بش�كه در روز 
نفت توليد كرده بود،  در سال 
20۱8 متوس�ط تولي�د نفت 
اين كشور به ۳/4۵ ميليون 
بشكه در روز كاهش مي يابد 
و پيش بيني شده اس�ت اين 
رقم در س�ال 20۱9 به 2/9۳ 
ميليون بشكه در روز برسد
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   به جاي سياست بازي اين سؤال را از خود بپرسيد
برجام پس از کش و قوس های فراوان، به وعده مجعول برقراری SPV از 
سوی اتحادیه اروپا منتهی شد. اروپایی ها از زمان خروج امریکا از برجام، 
هفت ماه فرصت داشتند مکانیسم ادعایی خود برای دور زدن تحریم ها 

را راه اندازی کنند اما وقت کشی کردند. 
محمد ایمانی فعال رسانه ای طی یادداشتی نوشت: وعده 13 آبان آنها 
عملی نشد. حتی به قول خودشان، راه اندازی »نمادین«)! (SPV  نیز 
در این روز تحقق نیافت. بماند که شرکت های اروپایی در همین فاصله 
زمانی زیر تعهدات خود زدند و کان��ال  کذایی نیز اگر راه بیفتد، مبادله 

نفت در مقابل کااست و نه ارز. 
اکنون سؤال مهمی در میان اس��ت که می تواند ابزار راستی آزمایی  سه 
دولت اروپایی فریبکار باشد. کاش آقای ظریف و عراقچی وقت می کردند 
ابه ای سیاست بازی و برچسب زدن به منتقدان، از خود بپرسند: سه 
دولت اروپایی عضو برجام )انگلیس، فرانس��ه، آلمان( اگر نمی خواهند 
وقت کش��ی کنند، چرا میزبانی دفتر SPV )کانال مبادات مالی ویژه( 
را نمی پذیرند؟ آیا همین برای نمایش دروغگویی آنها کافی نیست؟ این 
موضوع با وجود کم ارزشی و دور شدن از تکلیف اصلی اروپا در برجام، سند 
راستی آزمایی است؛ همچنان که نشان می دهد آیا تیم ظریف- عراقچی 
واقعاً پیگیر مطالب��ه جدی از اروپا ب��رای انجام تعهدات هس��تند یا نه. 
متأسفانه اصرار مشکوکی در وزارت خارجه برای داخلی کردن مباحث و 

عدم مطالبه جدی از طرف اروپایی برجام دیده می شود.
........................................................................................................................

   آقاي ظريف! لطفاً توجيه نتراشيد
سیدمحمد حسیني وزیر اسبق فرهنگ و ارش��اد اسامي در توییتي 
خطاب به ظریف وزیر امور خارجه نوشت: با گذشت 5/5 سال، نتیجه 

دیپلماسي کدخداباور، فشار معیشتي بي سابقه بر مردم بوده است.
اینک دوره منجي گري، اخذ نشان و تندیس سپري شده و زمانه افول 
س��ردار دیپلماسي! و ش��یخ دیپلمات! با شیب تند آغاز ش��ده؛ لطفاً با 

فرافکني براي شکست رویکرد خود، توجیه نتراشید.
........................................................................................................................

    وطن آنجاست که زين الدين رفت
کاربري به نام احسان سلطاني در توییتي به مناسبت سالروز شهادت 
مهدي زین الدین نوشت: وطن آنجاست که رتبه 4 کنکور سراسري اش، 
درس و دانشگاه را رها مي کند و در مقابل دیوانه تا بن دندان مسلحي 
که با پش��تیباني غرب و ش��رق، رؤیاي تصرف دو هفته اي تهران را در 
سر مي پروراند، سینه س��پر کرد. 34 سال از شهادت مهدي زین الدین 

گذشت. فرمانده پیروز و بي ادعاي لشکر 17 یادت گرامي.
........................................................................................................................

   انگار کودکان و جامعه ايراني يتيم اند!
پس از آنکه مسیح علینژاد، پادو  و عمله رسانه هاي 
ضدانقاب، اقدام به انتشار عکس هایي موسوم به 
تجاوز به کودکان شوش��تري در فضاي مجازي 
کرد، علي علیزاده در رشته توییتي به این اقدام 
کفتارمنشانه وي پاسخ داد. علیزاده نوشت: حتي اگر از منظر لیبرالي 
چنین کاري هم غیرقانوني و هم مغایر اخاق اجتماعي است کودکان 
حقوق مطلقه اي دارند که در اختیار خانواده و والدین آنها هم نیست. 
بنابراین رضایت خانواده براي نشر این تصاویر کفایت نمي کرد. حتي بر 
اساس نگاه لیبرال، این کودکان در زمان رسیدن به سن انتخاب قانوني 
یعني 18 سالگي، دیگر انتخاب و قدرتي در تصویري که جامعه از آنها 
مي سازد، ندارند و با انتش��ار این تصاویر و اخبار، تصویر عمومي از آنها 
براي ابد تغییر یافته آن هم نه در ابعاد محلي شوشتر بلکه در ابعاد 80 
میلیوني کشوري. علینژاد اگر چنین عکس هایي را از کودکان بریتانیایي/ 
امریکایي منتشر مي کرد، تمام اکانت هاي مجازي اش بافاصله بسته، 
توسط پلیس بازداشت و تا دادگاه از روزنامه نگاري منع مي شد و رسانه ها 
به صورت خودکار و بر اس��اس ع��رف از تریبون دادن ب��ه او خودداري 

مي کردند اما انگار کودکان و جامعه ایراني یتیم اند.

معاون عمليات ارتش:
 امنیت مستمر با تجهیزات عاریه ای 

تأمین نمی شود 
معاون عمليات ارت�ش گفت: امنيت 
مس�تمر با تجهيزات عاري�ه ای قابل 
تأمين نيس�ت چون هر زمان که ما به 
آن تجهيزات نياز پيدا کنيم، دشمنان 
م�ا از واگ�ذاری و پش�تيبانی آن 
تجهي�زات خ�ودداری خواهند کرد.

به گزارش مهر، امیر سیدمحمود موسوی 
معاون عملیات ارتش با اشاره به آغاز دور جدید تحریم های امریکا علیه 
ایران اظهار داشت: تحریم مس��ئله جدیدی نیست و ما به تازگی با آن 
روبه رو نشده ایم. تحریم ها از روز پیروزی انقاب اسامی آغاز شد و ملت 

ایران همواره با تحریم مواجه بوده است.
وی در همین باره افزود: در برخی حوزه ها مانند حوزه دفاعی، تحریم ها 
موجب پیشرفت نیروهای مسلح شد. دلیل پیشرفت در حوزه نظامی و 
دفاعی این است که نیروهای مسلح همواره بر این باور هستند که تحریم 

نمی تواند جلوی پیشرفت آنها را بگیرد.
امیر موس��وی با تأکید بر اینکه پیش��رفت های حوزه دفاعی با هیچ 
عرصه دیگری قابل قیاس نیس��ت تصریح کرد: اگر سایر حوزه های 
کش��ور هم از حوزه دفاعی سرمش��ق می گرفتند، امروز در وضعیت 

بهتری قرار داشتیم.
وی ادامه داد: اگر چه تحریم می تواند سرعت پیشرفت را کاهش دهد اما 

به هیچ وجه نمی تواند مانع حرکت رو به جلوی انقاب اسامی شود.
امیر موسوی در بخش دیگری از س��خنان خود درباره میزان آمادگی 
ارتش برای مقابله با تهدی��دات گفت: برای س��نجش میزان آمادگی 
نیروهای مس��لح، باید این آمادگی را در حوزه های تجهیزاتی، نیروی 

انسانی و پشتیبانی ارزیابی کرد.
وی گفت: در بُعد نیروی انس��انی، با وجود زیرساخت های آموزشی 
در نیروهای س��ه  گانه ارتش و قرارگاه پدافند هوایی کامًا خودکفا 
هس��تیم و در تخصص های مختلف نیروی انس��انی م��ورد نیاز را 
آموزش می دهیم و در اختیار نیروه��ا قرار می دهیم و این نیروها از 
فرصت های آموزشی و رزمایش ها برای کسب تجربه از فرماندهان، 

حداکثر استفاده را می برند. 
معاون عملیات ارتش ادامه داد: در بعد تجهیزاتی اعتقاد ما بر این است 
که امنیت مستمر با تجهیزات عاریه ای قابل تأمین نیست چون هر زمان 
که ما به آن تجهیزات نیاز پیدا کنیم، دشمنان ما از واگذاری و پشتیبانی 
آن تجهیزات خودداری خواهند کرد. بنابراین ما باید به سمت و سویی 

برویم که متکی به تجهیزات داخلی باشیم.
امیر موس��وی تأکید ک��رد: ما با هماهنگ��ی بین مراکز پژوهش��ی و 
تحقیقاتی با مراکز صنعتی، کنار نیروهای متخصص نظامی ش��اهد 
هس��تیم که محصوات مورد نی��از در حوزه های زمین��ی، هوایی و 
دریایی ساخته می ش��ود و در اختیار نیروهای مس��لح قرار می گیرد 
و نمونه هایی از آن را در تمرینات و رزمایش ها اس��تفاده می کنیم که 
به اس��تحضار مردم هم می رس��د. معاون عملیات ارتش تصریح کرد: 
مردم، بزرگ ترین پشتیبان نیروهای مسلح هستند؛ در حال حاضر از 
لحاظ بازدارندگی نظامی در شرایط مطلوبی قرار داریم و آمادگی ازم 
برای مقابله با تهدیدات در نیروهای مسلح وجود دارد؛ البته این به آن 

معنا نیست که در پی پیشرفت نیستیم.

مراسم بزرگداشت 
مهدی  پورصفا

شهيد طهراني مقدم    گزارش  یک
بنيانگذار موشكي 
سپاه پاسداران انقاب اسامي روز پنج شنبه با 
حضور صده�ا نف�ر از اقش�ار مختلف م�ردم و 
همچنين مسئوان نظامي و سياسي در حسينيه 
امام رض�ا)ع( س�تاد ني�روي هوافضاي س�پاه 
پاس�داران انق�اب اس�امي برگ�زار ش�د.

در این مراسم فرماندهان نظامي و همرزمان شهید 
طهراني مق��دم به بی��ان نکات��ي از تاش هاي این 
فرمانده جه��ادي براي پایه گذاري توان موش��کي 
کشور اشاره کردند و شرایط فعلي منطقه و ضعف 
مستکبران را نش��انه پایان دوران حاکمیت آنان بر 

دنیا عنوان کردند.
امیر سرلش��کر سیدعبدالرحیم موس��وی فرمانده 
ارتش جمهوری اس��امی ایران، ش��هدا را یکی از 
مصادیق شجره طیبه دانس��ت و اظهار داشت: هر 
روز و هر ساعت، ثمرات حرکات شهیدان را به چشم 
می بینیم. وی، شهید طهرانی مقدم و شهید احمد 
کاظمی را از مصادیق بارز ش��جره طیبه دانست و 
تصریح کرد: آنها در جنگ اراده ها پیروز ش��دند و 
پرچم فتح را در آخرین خاکریز قبل از سرزمین های 
اشغالی کوبیدند تا در خیز آخر، یکی از آرمان های 

انقاب را محقق کنند. 
فرمانده ارتش با اش��اره به جمله معروف ش��هید 
طهرانی مقدم که وصیت کرده ب��ود بر روی قبر او 
نوشته شود، اظهار داش��ت: من می گویم این مزار 
کسی است که اسرائیل را نابود خواهد کرد و در این 
تردیدی نیست؛ چون قرار نیست اراده انسان های 
بزرگ تا وقتی روی زمین راه می روند نافذ باش��د؛ 
بلکه شهیدان زنده تر از زنده های ظاهری هستند. 
سرلش��کر موس��وی ادامه داد: افرادی که هدف و 
آرمان شهید را دنبال می کنند زنده هستند؛ کشور و 
جامعه و ملتی که اینگونه است، به حق حیات دارد. 
گاهی سکوت، گویاتر از تکلم و فریاد است؛ گاهی 

نبودن روشن ترین دلیل حضور است.
   نيروی هوا فضا شجره طيبه شهدا

وی، اصل نیروی هوافضا را یکی از ثمرات ش��جره 
طیبه شهدا دانست و تصریح کرد: هوافضا، نیرویی 
اس��ت که برای دش��منان، صاعقه رعب و وحشت 
و برای دوس��تان، بارق��ه ای از رحم��ت را به دنبال 
دارد. سرلشکر موسوی افزود: نیروی هوافضا، شجره 
طیبه ای اس��ت که در هر مقطع، ب��ه اذن خدا ثمره 

جدیدی را برای جبهه مقاومت عرضه می کند.
فرمانده ارتش تهدیدات گوناگون سیاسی، اقتصادی، 
فکری و امنیتی که پس از دفاع مقدس علیه جمهوری 
اسامی و جبهه مقاومت ایجاد شد را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: فتنه داعش در س��وریه و عراق، جنایات 
امریکا و س��عودی در یمن، ایران هراسی و تبلیغات 
سوء در فضای مجازی در قلمرو فکری، گسترده ترین 
تحریم های اقتصادی و اعمال فشارهای ناجوانمردانه 
سیاسی، از قبیل این تهدیدات است. سرلشکر موسوی 
افزود: به رغم تنوع و گوناگونی تهدیدات، به خواست 

خدا، ایران عزیز مسیر پیش��رفت را با سرعت بیشتر 
طی ک��رده و ام��روز در جای��گاه تعیین کننده ای در 
منطقه ایستاده است. وی شکست های متعدد رژیم 
صهیونیستی از جمله در جنگ 33 روزه و ناکامی اخیر 
و نیز اضمحال گروه های تروریستی را مورد اشاره قرار 
داد و تصریح کرد: این  واقعیات در کنار تداوم مقاومت، 
نشانه شکل گیری ژئوپولتیک مقاومت و سرخوردگی 

و ناکامی دشمنان نظام و ملت ایران است.
فرمانده ارت��ش با بیان اینکه ام��روز می توانیم ادعا 
کنیم اصل س��لطه و هژمونی امریکا در غرب آسیا 
به سر آمده، تصریح کرد: در مقابل، عصر پیشگامی 

جمهوری اسامی فرارسیده است.
سرلشکر موسوی ادامه داد: منطقه غرب آسیا تبدیل 
به عرصه شکست های بزرگ امریکای جنایتکار شده 
است. این ها تنها بخشی از ش��جره طیبه شهداست. 

البته این پایان کار نیست، در میانه راه هستیم.
وی افزود: پیام شهیدان، حرکت و تاش تا تحقق تمام 

آرمان های واای انقاب است. آرام نگرفتن تا  کوبیدن 
سر خصم به سنگ؛ به خواست خدا.

فرمانده ارتش به راهبرد مداخله امریکا در منطقه از 
راه دور اشاره کرد و افزود: برخی کشورها با دولت های 
قرون وسطایی خود و رفتار مولد خشونت و جنگ در 
یمن، همچنین حمایت از تروریست ها در منطقه، از 
یک سو به دنبال انحراف مردم منطقه از مشروعیت 
خود هستند و از طرفی رؤیاهای جاه طلبانه صدامک ها 
را دنبال می کنند. سرلشکر موسوی ادامه داد: رژیم 
نجس و نامشروع صهیونیستی که حیات پلید آن با 
شرارت همراه بوده و با جنگ افروزی به دنبال تثبیت 
موقعیت خود بوده، با شرارت در سوریه تاش می کند 
روند اضمحال محتوم خ��ود را کند کند. همچنین 
با عادی س��ازی روابط با اعراب مرتج��ع، قصد دارند 

تهدیدات علیه ایران را افزایش دهند.
وی سازمان های تروریستی را یکی دیگر از بازیگران 
منطقه و سرعت گیرهای مقاومت در منطقه دانست 

و تصریح کرد: فتنه انگیزی همه این گروه ها با هدایت 
امریکاست. بر ماست که با هوشیاری راهبردی، روز 
به روز بر توانمندی دفاعی بیفزاییم تا راه نیمه تمام 
شهدا را طی کنیم تا فردای قیامت در پیشگاه شهدا 
روسفید باشیم. فرمانده ارتش ادامه داد: به خواست 
خ��دا و برکت خون ش��هدا، دش��منان ضعیف تر از 
هر زمانی هس��تند. امریکای ترام��پ ضمن انزوای 
بین المللی، تمام دستاوردهای دروغین دموکراتیک 
را نابود کرده است. سرلشکر موسوی با بیان اینکه 
رژیم نامشروع صهیونیس��تی از عدم کارایی گنبد 
پنبه ای، سرخورده اس��ت، تصریح کرد: حرکت ما 
برای تحقق آرمان های واای انقاب و اندیشه های 
حضرت امام)ره( و رهبر معّظم انقاب و ایجاد تمدن 

اسامی هر روز شتاب بیشتری می گیرد.
همچنین فرمان��ده کل ارتش  در جم��ع خبرنگاران 
با اش��اره به درگیری های اخیر در  نوار غزه و مجبور 
شدن رژیم صهیونیستی به پذیرش آتش بس گفت: 

این پیروزی ورقی جدید از پیروزی های مقا ومت در 
مقابل رژیم  صهیونیستی است تا روزی برسد که دیگر 

این رژیم از دیدن آن روز عاجز شود. 
  رژيم صهيونيستي 

توان تأمين امنيت شهرك نشينان را هم ندارد
سرلشکر صفوی در حاشیه مراسم هفتمین سالگرد 
شهادت ش��هید حس��ن طهرانی مقدم با اش��اره به 
درگیری های اخیر در س��رزمین های اشغالی گفت: 
س��خن گفتن درباره پیروزی های اخیر فلسطینیان 
زودهنگام است و باید با تأمل و با صبوری بیشتر درباره 
آن قضاوت کرد، اما آنچه مس��لّم است این که موازنه 
قدرت به نفع فلسطینیان تغییر یافته و فلسطینیان 

در این زمینه برتری به دست آورده اند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی وعده امنیت و رفاه به 
شهرک نش��ینان داده بود اما آنها اکنون نمی توانند 
امنیت ساکنان فلسطین اش��غالی را تأمین کنند. 
صدها موشک مقاومت اس��امی یک تهدید بزرگ 
برای رژیم صهیونیستی است. وی افزود: استعفای 
لیبرمن ه��م که معتقد ب��ود هیچ عرب��ی نباید در 
زمین های اشغالی حضور داشته باشد، نشانه ای از 

شکست رژیم صهیونیستی است.
سرلشکر صفوی تأکید کرد: جبهه مقاومت اسامی از 
لبنان، سوریه، عراق و یمن گرفته تا فلسطین اشغالی 
گسترش یافته اس��ت. اکنون فلسطین یک قدرت 
بازدارندگی داشته و توازن قدرت را به دست آورده 
است. امیدوارم تا ۲5 سال آینده رژیم صهیونیستی 

از منطقه محو شود.
  قدرت ايران را از زبان ترامپ بشنويد

سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه در حاش��یه مراسم سالگرد ش��هادت سردار 
طهرانی مق��دم در جمع خبرنگاران در س��خنانی 
اظهار داش��ت: مردم در محاصره کام��ل نوار غزه 
قدرت��ی را خلق کردند که ظرف 48 س��اعت رژیم 
صهیونیس��تی دس��ت به دامن کش��ورهای دیگر 
ش��ده که بتواند آتش بس را برقرار کند و  این  یعنی 
شکست را پذیرفته است.  وی  افزود: فلسطینی ها 
ظرف این 48 ساعت در محاصره کامل کاری کردند 
که ارتش رژیم  صهیونیستی که خود را چهارمین 
ارتش بزرگ دنیا می داند، دست هایش را باا گرفت 
و حاا شما از این  معیار می توانید به قدرت دفاعی 

ایران پی  ببرید. 
فرمان��ده نیروی  ه��وا فضای س��پاه با بی��ان اینکه 
سعودی ها سومین بودجه جهان را در اختیار دارند، 
گفت: با این ح��ال ترامپ می گوید اگر دس��ت مان 
را از پشت ش��ما برداریم، شما ظرف س��ه  هفته از 
بین می روید. س��ردار حاج��ی زاده درب��اره قدرت 
بازدارندگی ایران، تصریح ک��رد: قدرت ما را از زبان 
دیگران بشنوید. همین که ترامپ درباره قدرت ایران 
حرف می زند و قدرت م��ا را به ُرخ عرب های منطقه 
می کشد، بدانید ایران قدرتمند است، وقتی ایران از 
فاصله 570 کیلومتری دشمنان و تروریست ها را در 
یک ساختمان از بین می برد، نش��ان دهنده قدرت 

بازدارندگی بسیار باای ماست.

فرمانده کل ارتش در مراسم بزرگداشت شهيد طهراني مقدم:

عصر هژمونی امریکا به سرآمده است
فرمانده نيروی هوا فضای سپاه: قدرت ما را از زبان ديگران بشنويد

نگاهي به تحوات ماه هاي گذش�ته نش�ان مي دهد که دولت 
دوازده�م باي�د ارتب�اط بهتري ب�ا اح�زاب و گروه ه�ا برقرار 
و از ظرفي�ت آنه�ا ب�راي اداره بهت�ر کش�ور اس�تفاده کند.
در طول ماه هاي گذشته چه اصولگرایان به عنوان منتقدان اصلي 
دولت و چه اصاح طلبان به عنوان کساني که از متحدان اصلي دولت 
به شمار می روند، انتقادات فراواني را به عملکرد اجرایي دولت و نحوه 
اداره کشور وارد دانسته اند. برخي از نیروهاي اندیشه ورز اصاح طلب 
نیز تصویر بدت��ري از این اوضاع ارائ��ه کرده اند و از قرباني ش��دن 
اصاحات به زیر پاي کساني که آن را قبول ندارند، به شدت انتقاد 
کرده اند. این سخنان در حقیقت تکرار مدل جدیدي از دعواي بین 
دولت و اصاح طلبان است که از مدت ها پیش در جریان بوده و یکي 
از نمونه هاي مهم آن دادن لقب رحم اجاره اي به دولت یازدهم بود. 
به این ترتیب سؤال اصلي اینجاست که تکلیف احزاب و گروه ها در 
مقابل دولت به عنوان قوه مجریه کشور چیست؟ آیا صرفاً انتقادات 
مداوم به دولت در شرایط فعلي راهگشاي حل مشکات کشور است 

یا باید راه حل دیگري براي آن اندیشید؟ 
این که کسي باور داشته باشد که تنها تبعات درگیري بین احزاب 
و گروه هاي سیاسي مهم کشور با دولت صرفاً به همین انتقادها در 
نشریات و مجات محدود خواهد ماند، حتماً به بیراهه رفتن است.

به طور حتم احزاب و گروه هاي سیاسي عاوه بر نیروهاي سیاسي 
بخش مهمي از مدیران ارشد در سمت هاي اجرایي را نیز در تیول 
خود دارند. کما این که هم اکنون بخش مهمي از سمت هاي دولتي 
در اختیار حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران قرار دارد. سایر احزاب 
نیز به طور حتم چنین تواني را در اختیار دارند که مي توانند آن را 
به ابزاري براي حرکت بهتر یا کندتر دولت در مسیر اجرایي دولت 
تبدیل کنند. حاا سؤال این است که این توان هم اکنون در کدام 

مسیر به کار گرفته شده است؟ 
   اصاح طلبان و اصولگرايان چه کرده اند؟

احزاب اصولگرا از زمان روي کار آمدن دولت یازدهم و امتداد آن تا 
دولت فعلي همکاري با قوه مجریه را در دستور کار خود قرار داده اند. 
در مجل��س نهم به رغم برخ��ي اختافات سیاس��ي و دیدگاه هاي 

متفاوت در خصوص مس��ائل بین المللي مهم ترین لوایح دولت در 
کمترین زمان ممکن به نتیجه رسیده است. نمونه چنین اقدامي 
را مي توان تصویب ۲0 دقیقه اي برجام در مجلس شوراي اسامي 
ذکر کرد که البته با انتقادات فراواني بین نیروهاي اصولگرا روبه رو 
شد. علي اریجاني به عنوان بخشي از نیروي اصولگرا نیز همکاري 
کاملي با دولت در تصویب لوایح نشان داده است. حتي در ماجراي 
تصوی��ب FATF  به رغم انتقادهاي س��خت اصولگرایان از دولت 
برخي نیروهاي اصولگرا از جمل��ه  احمد توکلي و محمدرضا باهنر 
رویکرد همدانه اي با دولت داشته اند و حتي از امکان تصویب این 
ایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خبر داده اند . در طرف 
مقابل احزاب اصاح طلب به رغم این که در طول انتخابات به شدت 

از دولت دفاع کرده اند اما رویکرد نوساني در مقابل دولت داشته اند. 
مهم ترین دغدغه احزاب اصاح طلب دریافت س��هم مناس��ب از 
مناصب اجرایي دولت بوده که گاه به اختافاتي در داخل خود آنان 
نیز رسیده است. نمونه روشن چنین اقدامي اختاف نظر درخصوص 
حبیب اه بي طرف نامزد وزارت نیرو بود. رأي نیاوردن بي طرف که 
نتیجه عدم همکاري نمایندگان اصاح طلب در مجلس بود، شوک 

سختي به گروه هاي سیاسي آنان وارد کرد.
از س��وي دیگر احزاب اصاح طلب گاه به یک سردرگمي در مقابل 
اقدامات دولت رسیده اند. به عنوان مثال در جریان افزایش نرخ ارز و 
مشکاتي که به دلیل نوسانات اقتصادي به وجود آمد، اصاح طلبان 
نتوانستند موضع صریح و روشني در این باره بگیرند. بخشي از این 

مس��ئله هم به نگراني آنان از موضع گیري مردم علیه آنان به دلیل 
اقدامات دولت برمي گردد. در هر صورت دولت نمي تواند نقش مهم 
این دو گروه را در بدنه اجرایي خود و همچنین نهادهاي سیاس��ي 
داخل کش��ور از مجمع تش��خیص مصلحت نظام تا مجلس نادیده 
بگیرد. نکته جالب این که با وجود این حقیقت دولت دوازدهم تازه به 
فکر تبادل نظر با احزاب و گروه ها رسیده و در اولین قدم در جلسه اي 

از گروه اصاح طلب براي تبادل نظر با آنان دعوت کرد.
   قول فراموش شده 

در دیدار اصاح طلبان با روحاني روش��ن شد که تأخیر روحاني در 
مشورت از گروه هاي اصاح طلب تا چه اندازه آنان را ناراحت کرده و 
روحاني متقاباً هم توقع دیگری از آنان داشت. به عنوان مثال حسین 
کمالي در این باره مي گوید: در این رابطه رئیس جمهور توقع داشت 
که فراکسیون امید همکاری بیشتری با دولت داشته باشد. در همین 
رابطه چند نفر از اعضای فراکسیون امید در مجلس حضور داشتند و 
به مباحث مطرح شده از سوی رئیس جمهور  پاسخ دادند. جالب این 
که روحاني در همین دیدار خواستار تشکیل کارگروهي براي ارتباط 
بهتر اصاح طلبان و دولت شده است. در همان زمان محمد عطریانفر 
در این باره گفت: اگر کس��اني که مأموریت پیشبرد کار کارگروه را 
برعهده دارند، این موضوع را جدي بگیرند و رئیس جمهور محترم هم 
به این پیشنهادي که مطرح شده وفادار بمانند و وقع جدي داشته 
باشند حتماً اثربخش خواهد بود. البته گویا دولت به دنبال جلسه اي 
با گروه هاي اصولگرا نیز هست که خبر آن از سوي خبرگزاري فارس 

منتشر شد، اما هیچ گاه روشن نشد که نتیجه آن چه شد.
  ضرورت ارتباط با ساير احزاب

دولت نمي تواند نگاه ابزاري به احزاب داش��ته باشد. قدرت احزاب 
در داخل کشور قابل چشم پوشي نیس��ت. طبیعي است که با این 
پتانس��یل ارتباط بهتر دولت و احزاب نکته اي نیس��ت که از نظر 
شخص روحاني دور بماند. ش��اید از هم اکنون روحاني باید به فکر 
تشکیل همان کارگروه وعده داده ش��ده باشد با این تفاوت که این 
کارگروه عاوه بر رابطه با اصاح طلبان استفاده از توان سایر احزاب 

را نیز در نظر داشته باشد.

گزارش تحليلی از رابطه احزاب و گروه های سياسی با دولت روحانی
همراهاندولتهممنتقدشدهاند

تحلیل 

محسن عطايي |  فارس

نايب رئيس فراکسيون نمايندگان وايی:   کوتاه
اروپابهدنبالوقتُکشیوکسبامتیازاتبیشتراست

ناي�ب رئي�س فراکس�يون نماين�دگان واي�ی مجل�س 
گف�ت: اروپايی ه�ا فق�ط ب�ه دنب�ال وقت کش�ی هس�تند 
و مذاک�رات ب�ا اي�ران را در راس�تای تأمي�ن مناف�ع خود 
و اخ�ذ امتي�ازات بيش�تر از اي�ران ادام�ه می دهن�د.

به گزارش مهر، احمد سالک نماینده مردم اصفهان در خصوص 
ادامه مذاکرات ایران و اروپا گفت: اروپا رفیق پشت پرده امریکا و 
صهیونیسم بین الملل است و هیچ گاه حاضر نیست منافع خود، 

امریکا و اسرائیل را قربانی منافع ایران کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: یادمان نرفته که 
در عرض یکی دو روز همه سفرای اروپایی ایران را ترک کردند و 

بعد از یک ماه همه آنها با خفت به ایران بازگشتند.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: اروپایی ها فقط به دنبال 
وقت کشی هستند و  مذاکرات با ایران را در راستای تأمین منافع 

خود و اخذ امتیازات بیشتر از ایران ادامه می دهند.
وی با بیان اینکه باید زمانبندی برای مذاکره با اروپا در نظر گرفته 
شود، گفت: مقام معظم رهبری اخیراً برای مذاکرات زمانبندی 
تعیین کرده اند. س��الک ادام��ه داد: اروپایی ها ترس��ی را در دل 
کارشناس��ان ایرانی انداخته اند مبنی بر اینک��ه اگر FATF به 
تصویب نرسد، مشکات زیادی برای ایران ایجاد خواهد شد. آنها 

نیز این ترس را به داخل ایران منتقل کردند.

واکنش رحيميان به سخنان وزير امور خارجه
چگونهمیتوانبهظریفاعتمادکردتامدافعمنافعملیباشد

رئيس جمن�ا در واکن�ش به اظه�ارات اخي�ر ظري�ف درباره 
پولش�ويی گفت: اگ�ر آق�ای ظري�ف در اين موقعي�ت خطير 
از روی س�اده لوحی چني�ن اظهارات�ی را بيان ک�رده، در اين 
ص�ورت چگون�ه می ت�وان اعتم�اد ک�رد که چنين ش�خصی 
به عن�وان وزي�ر ام�ور خارج�ه، مداف�ع مناف�ع ملی باش�د؟ 
به گزارش تس��نیم، حجت ااس��ام رحیمیان درباره اظهارات اخیر 
ظریف درباره پولش��ویی گفت: قطعاً هر حرکت و س��خنی که مورد 
استقبال و سوءاستفاده دشمن قرار گیرد و موجب خوشحالی شیطان 
شود، خاف عقل و شرع بوده و محکوم است. وی افزود: از کسی که در 
جایگاه وزارت امور خارجه است اصًا انتظار چنین سخنانی نمی رود 

و بیان چنین سخنانی از س��وی آقای ظریف آن هم در شرایطی که 
کشور در معرض اتهامات بی پایه دشمنان اس��ام و نظام قرار دارد،  
جای تعجب بسیار دارد. رحیمیان تصریح کرد: اگر آقای ظریف در این 
موقعیت خطیر از روی ساده لوحی چنین اظهاراتی را بیان کرده، در 
این صورت  چگونه می توان اعتماد کرد که چنین شخصی به عنوان 
وزیر امور خارجه، مدافع منافع ملی در مقابل دش��منان به خصوص 
شیطان بزرگ باش��د؟ وی تأکید کرد: در هر صورت ازم است آقای 
ظریف این ادعای بسیار عجیب را اثبات کند و  در صورتی که  سندی 
برای ادعای خود ارائه ندهد، این موضوع باید از س��وی دستگاه های 

مسئول از جمله مجلس مورد پیگیری قرار گیرد.



تاريخ س�ازي كارات�ه در مس�ابقات جهاني 
افتخار بزرگي براي ورزش ايران بود. چطور 
شاگردان ش�ما براي س�ومين بار قهرماني 

جهان را تجربه كردند؟
اردوهاي ما از دي ماه سال گذش��ته آغاز شد و از همان 
ابتدا س��ه هدف بزرگ را براي خودمان ترسيم كرديم. 
دفاع از عن��وان قهرماني در رقابت هاي قهرماني آس��يا 
در اردن يكي از آنها بود كه به هدفمان رسيديم. پس از 
آن بازي هاي آس��يايی جاكارتا بود كه تاش مي كرديم 
نتايج��ي بهتر از بازي ه��اي اينچئون كس��ب كنيم كه 
خوش��بختانه در آوردگاه آس��يايي هم موفق ش��ديم. 
مس��ابقات جهاني و تكرار مقام قهرمان��ي اتريش هدف 
سوممان بود كه با تاش دس��ته جمعي هم در انفرادي 
و هم تيمي درخش��يديم. در كوميته انف��رادي از چهار 
فرصت ممكن يك طا، يك نقره و دو برنز گرفتيم و در 
كوميته تيمي نيز براي سومين دوره متوالي مدال طا را 
از آن خود كرديم. كافي است نگاهي به جدول رده بندي 
بيندازيد تا ببينيد در بين تيم هاي آسيايي ايران بهترين 
نتيجه را كسب كرده است؛ در بخش كوميته مردان شش 
فرصت مدال داشتيم كه ملي پوشان كشورمان پنج مدال 
را به گردن آويختند، در حالي كه ساير تيم هاي آسيايي 
حاضر در جهاني مادريد در مجموع پنج مدال گرفتند. 
جالب اينكه هيچ كدام از رقباي آس��يايي دستشان به 
مدال طا نرسيد حتي تيم ژاپن يك نقره و دو برنز گرفت، 
قزاق ها و اردني ها نيز هر كدام يك برنز به دست آوردند. 
با اين حساب كاراته ايران كامًا از آسيا جدا 
شده است و از مدعيان اصلي دنيا محسوب 

مي شود؟
قطعاً همين طور است. نشان داديم كه كاراته ما از قاره 
كهن جدا شده و در جهان نيز حرف اول را مي زند. البته 
بايد توجه داشت كه اتفاقات خوب زماني رخ مي دهد كه 
شرايط مطلوب باشد و همه براي اين موفقيت دست به 
دست هم داده باشند. حمايت هاي مسئوان فدراسيون 
و كادرفني خوب موجب شد بتوانيم نتيجه اي تاريخي 
در اسپانيا رقم بزنيم، نتيجه اي كه مايه مباهات و غرور 

هر ايراني است. 
واكنش حريفان جهاني به درخشش دوباره 

كاراته كشورمان چگونه بود؟
كاراته ايران در سه دوره اخير مسابقات جهاني فوق العاده 
ظاهر شده است. جهان به كاراته ايران احترام مي گذارد، 
چراكه ما با س��بك ايراني به اين افتخارات رس��يديم؛ 
درس��ت مانند ژاپن كه س��بك خاصي براي خود دارد. 
مهم ترين مس��ئله، جنگندگي و جس��ارت ملي پوشان 
ماست كه به اعتقاد من كاراته كاران ما همچون سربازاني 
هستند كه در زمان صلح براي پرچمشان مي جنگند و 
براي افتخارآفريني به خاطر كش��ورمان از زندگي شان 

مي گذرند. 
از فينال كوميته تيمي بگوييد و اينكه چطور 
ملي پوشان شكس�ت را با برد و كسب مدال 

طا عوض كردند؟
در فينال با تركيه مبارزه كرديم و طبق برنامه ريزي مان 
بايد سه بر صفر اين تيم را شكست مي داديم. در واقع تيم 
ما اين پتانسيل را داش��ت. منتها كاراته رشته ركوردي 
نيس��ت و در دو بازي اول غافلگير ش��ديم اما پورشيب 
كاپيتان تيم ملي در قامت يك بازيكن بزرگ ظاهر شد و 
نتيجه را عوض كرد. پس از او مهدي خدابخشي به عنوان 
چهارمين مبارز به روي تاتامي رفت و او نيز پيروز ش��د. 
بازي آخر سجاد گنج زاده با يك نمايش فوق العاده ثابت 
كرد بازيكن قابل اعتمادي براي تيم ملي است و پيروز شد 
تا مدال طا به نام ايران ضرب شود. جالب اينكه اگر مدال 

طاي كوميته تيمي را كسب نمي كرديم تيم كشورمان 
در رده بندي كلي تا رده پنجم سقوط مي كرد. 

به نظر مي رس�د ارزش مدال طاي كوميته 
تيمي براي همه تيم ها بيش�تر از قبل ش�ده 

است. اين موضوع را قبول داريد؟
اين مدال براي همه ارزشمند اس��ت، به ويژه براي تيم 
تركيه كه با همين يك طا مي توانستند از رده دوازدهم 
به رده ششم صعود كنند. در رشته هايي مثل فوتبال در 
المپيك فقط يك داده مي شود. در رشته اي مثل كاراته 
در بخش كوميته تيمي پنج كاراته كا به ميدان مي روند 
به همين دليل جذابي��ت بازي دوچندان مي ش��ود. از 
طرفي مبارزه كوميته تيمي هميش��ه آخرين مس��ابقه 
در رقابت هاي جهاني اس��ت و همين مسئله جذابيت و 
حساسيت بازي را باا مي برد. قهرماني در كوميته تيمي 

اقتدار تشكيات كاراته را نشان مي دهد. 
فكر نمي كنيد كوميته در مقايسه با كاتا )فرم( 
با مدال هاي بيشتري كه كسب كرده است بار 

اصلي كاراته ايران را به دوش مي كشد؟
بايد به بچه هاي كاتا تبريك ويژه بگويم كه توانس��تند 

يك مدال ويژه در اين دوره مس��ابقات جهاني كس��ب 
كنند. امس��ال كاتاي ايران هم در بخش انفرادي و هم 
در بخش تيمي عملكرد خوبي داشت. شهجردي كاتاي 
خوبي زد و حقش بود حداقل يك م��دال بگيرد ولي به 
حريف آلماني قدرتمند خورد و سه بر دو نتيجه را واگذار 
كرد. در بخش تيمي هم كاتاروهاي ما بسيار خوب ظاهر 
شدند و آنها هم شايسته حضور در فينال بودند. در بخش 
كاتا فرصت هاي كمتري براي كسب مدال وجود دارد و 
شرايط برگزاري مبارزاتمان نيز متفاوت است. داوران در 
كاتا دخل و تصرف زيادي دارند و انصافاً مدال گرفتن در 

كاتا به مراتب دشوارتر از كوميته است. 
چه س�ختي هايي براي هت تريك قهرماني 

جهان تحمل كرديد تا به هدفتان برسيد؟
كنار بازيكن��ان ايراني كار كردن ل��ذت خاصي دارد اما 
سال شلوغي را س��پري كرديم. از يك مسابقه به رقابت 
مهم ديگري اعزام شديم و آنقدر انتظارات از كاراته زياد 
ش��ده كه اگر در يك رقابت نتيجه نگيريم بايد پاسخگو 
باشيم. نمي خواهم مقايس��ه اي بين رشته ها انجام دهم 
اما كاراته كاران ما براي رسيدن به مدال هفت مبارزه را 
پشت سرگذاشتند. در صورتي كه در برخي رشته ها با دو 
يا سه مبارزه به مدال مي رسند. تمام اين سختي ها را به 

دليل خوشحال كردن مردم پشت سرگذاشتيم. بايد از 
مسئوان فدراسيون كاراته تشكر كرد كه مشكات ارزي 
را برطرف كردند و بدون دغدغه آن هم با بهترين تداركات 

به مسابقات جهاني رفتيم. 
چطور توانستيد تعدد رقابت هاي آسيايي و 

جهاني را مديريت كنيد؟
صبور بودن و تمركز روي كارم  كمكم كرد. تنها به اين 
فكر مي كردم كه خودم هم بهترين عملكرد را داش��ته 
باشم. رسانه ها، جامعه كاراته و فدراسيون نيز به خوبي از 
ما حمايت كردند و در واقع يك كمربند حمايتي دور تيم 
ملي ايجاد شد. وقتي حاشيه نداشته باشيد قطعاً راحت تر 

به هدف مي رسيد. 
ثبات كادرفني چه تأثيري در كس�ب نتايج 

درخشان تيم ملي داشته است؟
مس��لماً پس از چند س��ال حضور در تيم مل��ي بهتر و 
راحت تر مي توانيد كار كنيد و در خصوص تيم ملي كاراته 
اين موضوع كامًا نتيجه داده است. ثبات حضور به مربي 
كمك مي كند كه برنامه ها و تفكراتش را به خوبي پياده 
كند. ضمن اينكه بهترين تصميم را مي توان گرفت. در 
اين سال ها كادرفني تيم ملي كاراته ثابت كرد مي تواند 
براي كشور مفيد باشد. من هم نواقص و ايراداتي دارم و 

براي آينده بايد تغييراتي داشته باشم. 
چه برنام�ه اي ب�راي حفظ انگي�زه و عطش 

مدال آوري براي شاگردانتان داشتيد؟
بازي هاي آس��يايي روي��داد مهمي براي ورزش��كاران 
است، هم مدال دارد و هم ش��هرت. پس از اين بازي ها 
به مسابقات جهاني رفتيم اما ملي پوشان به بلوغ فكري 
رسيده اند و خودشان هم براي كسب مدال جهاني انگيزه 

باايي داشتند. 
از عملكرد ملي پوش�ان راضي بوديد؟حذف 

امير مهدي زاده شوكه كننده بود؟ 
مهدي زاده از حريفش پيش بود و در 5 ثانيه آخر شكست 
خورد، آن هم بر س��ر يك اتف��اق. او بهترين كاراته كاي 
60 كيلوي جهان است و در هر مسابقه اي ممكن است 
چنين اتفاقي رخ دهد ولي مطمئن باشيد مهدي زاده به 
سرعت با بهترين مدال باز مي گردد. از همه ملي پوشان 
راضي هستم؛پورش��يب عملكرد خوبي داشت،س��جاد 
گنج زاده مب��ارزات فوق العاده اي انجام داد، عس��گري 
كلكس��يون مدال هايش را تكميل كرد، درفشي پور در 
اولين حضورش ما را به آينده اميدوار كرد، خدابخشي در 
كوميته تيمي ثابت كرد قابل اطمينان است،آسيا بري 
لقب پس��ر كاراته ايران را دارد، اباذري آينده درخشاني 

دارد و حيدري هم هميشه كمك حالمان است. 
موفقيت هاي كاراته تا چه زماني تداوم خواهد 

داشت؟
از نظر فني چيزي كم نداريم و تع��داد مربيان خوب در 
كشورمان آنقدر زياد اس��ت كه مثل معدن طا هستند 
اما تيم ملي غير از كار فني، تاكتيك��ي،  روحي و رواني 
اگر در مسير حق حركت كند هميشه در اوج خواهد بود. 
موفقيت هاي امروز كاراته به دليل عقبه اين رشته است. 
يك شبه ره صد ساله را نرفتيم. درخواستم اين است كه 
اگر به مدال المپيك فكر مي كنيم وزارت ورزش و كميته 
ملي المپيك بايد حمايت ويژه از كاراته داشته باشند. در 

غيراين صورت نتيجه اي حاصل نخواهد شد. 
رئيس فدراس�يون كاراته يك�ي از مديران 
بازنشسته است. رفتن فرجي چه تأثيري در 

كاراته خواهد داشت؟
نمي توان از حاا در اين خصوص قضاوت كرد ولي حضور 
آقاي فرجي كاراته را به ثبات رساند. با اين حال قوانين 

كشور بايد اجرا شود.

قهرماني جهان افتخار بزرگي است كه براي 
كاراته ايران به ارمغان آورديد. از مسير كسب 

مدال طاي جهاني بگوييد. 
خدا را ش��اكرم كه اين عزت را به من داد. دو سال كامل 
حرفه اي زندگي كردم و حتي يك قدم هم از مسيرم دور 
نشدم. همه اولويت هايم را نوشته بودم و خوشحالم كه 
به همه آنها رسيدم. از اول هم گفته بودم كه بازي هاي 
آس��يايي و جهاني به من مدال ط��ا بدهكارند. در هر 
دو روي��داد طايي ش��دم. با تم��ام وجودم ب��ه جهاني 
مادريد رفتم و در اين تورنمنت نيز سربلند شدم. تعداد 
شركت كننده ها در وزن من بس��يار زياد بود و به همين 
دليل من تنها ملي پوش��ي بودم ك��ه در اين دوره هفت 
مبارزه انجام داد. حريفاني از چين، س��وئد، قزاقستان، 
س��نگال، ژاپن، روس��يه و ايتاليا را از پيش رو برداشتم. 
حريفم در فينال اروپايي بود و كل س��الن او را تش��ويق 
مي كرد. جو س��الن عليه من بود و از چند روز قبل براي 
من كري مي خواندند. منتها من تمركزم روي كار خودم 
بود. شناخت خوبي از كاراته كاي ايتاليايي داشتم و تاش 
كردم بهترين عملكرد را نشان دهم. در دو سال اخير به 

هر رويدادي كه رفتم با مدال برگشتم. 
چطور توانستيد جو سالن مسابقه را در روز 

فينال تحمل كنيد؟
تيم خوب با يك كادرفن��ي حرفه اي داري��م. تمرينات 
خوبي را پشت سرگذاش��تيم و همه چيز را پيش بيني 
كرده بوديم. حضور دكتر حجتي به عنوان روانش��ناس 
در كنار تيم كمك بزرگي به من كرد. در ورزش حرفه اي 
ورزش��كاران كارهاي تكنيكي را آموخته اند و مسابقات 
جهاني بهترين ورزشكاران حضور دارند و اختاف زيادي 
بين آنها نيست. حضور يك روانش��ناس بهترين گزينه 
براي موفقيت است. تمام تاش��م را كردم تا از حضور او 
بيشترين بهره را ببرم و دكتر حجتي هميشه من را شاگرد 
زرنگ خود مي ناميد. پيش از مسابقات تمام رقابت ها را 
تصوير سازي كرده بودم و در واقع هم از نظر فيزيكي و هم 

از نظر روحي و رواني آماده به مسابقات جهاني پا گذاشتم. 
اميدوارم در كنار همه رشته ها چه تيمي و چه انفرادي يك 

روانشناس حضور داشته باشد. 
در اي�ن دوس�الي ك�ه ب�ه امي�د مدال هاي 
خوشرنگ سختي ها را پشت سرمي گذاشتيد 
فكر مي كرديد اين افتخارات را كسب كنيد؟

با توصيه روانشناس تيم اولويت هايم را نوشته  و هدف هايم 
را تعيين كرده بودم. براساس آنها پيش مي رفتم به همين 
دليل حتي يك قدم هم از مسيرم دور نشدم. مي دانستم 
با تاش و زحمت قطعاً مي توان به موفقيت رسيد. ضمن 
اينكه كم كردن وزن خيلي س��خت بود. از وزن 82 كيلو 
بايد خودم را به وزن  75 - مي رس��اندم. بدنساز تيم ملي 

دكتر خواجوي هم زحمت زيادي برايمان كشيد. 
مبارزه در تاتامي اسپانيا براي شما خوش يمن 
بود. از اينكه پس از 12 سال دوباره مدال طاي 
وزن  75 - را براي كشورمان به دست آورديد 

چه احساسي داشتيد؟ 
در ليگ كاراته وان 2017 اس��پانيا مدال طا را به گردن 
آويختم. در وزن��ي مبارزه مي كنم ك��ه قهرمانان زيادي 
پيش از من حضور داشتند مثل جاسم ويشگاهي و سعيد 
فرخي. آخرين بار 12 س��ال پيش در اين وزن در فناند 
طاي جهاني را كسب كرده بود. البته من قبل از مسابقه 
نمي دانس��تم 12 سال اس��ت هيچ كاراته كاي ايراني در 
75- كيلوگرم مدال طا نگرفته اس��ت. هر ورزشكاري 
دوست دارد قهرمان شود و سرود ملي كشورش در سالن 
طنين انداز گردد. وقتي ببينيد هزاران نفر به احترام پرچم 
كشورمان مي ايستند احساس غرور مي كنيد. روي سكو 
كه رفتم همه سختي هاي گذشته در ذهنم تداعي شد. از 

شدت خوشحالي اشك ريختم و خستگي ام در رفت.  
دينتان به كاراته ادا شده يا همچنان به كسب 
مدال هاي بيش�تر ب�راي كاراته اي�ران فكر 

مي كنيد؟
تا زماني كه كاراته به رش��ته هاي المپيك اضافه نش��ده 

بود به قهرماني در بازي هاي آسيايي، جهاني و قهرماني 
آسيا فكر مي كرديم. طاهاي اين تورنمنت ها را گرفته ام 
و حاا كه كاراته المپيكي ش��ده هدف بلندمدتم كسب 
مدال بازي هاي المپيك است. تا اينجاي كار نيمي از راه 
را پيموده ام و از اين به بعد به كسب سهميه فكر مي كنم. 
اگر بتوانم در دو يا س��ه لي��گ كاراته وان م��دال بگيرم 
سهميه المپيكم قطعي مي شود. پس از آن فقط و فقط به 
مدال آوري در المپيك فكر خواهم كرد و با مدال المپيك 
كلكسيونم تكميل مي ش��ود. هر ورزشكاري با هر تعداد 
مدال جهاني و قاره اي باز هم آرزوي كسب مدال المپيك 
را دارد. اميدوارم با رس��يدن به اين هدف مردم و جامعه 

كاراته را خوشحال كنم.  
چه آين�ده اي ب�راي كارات�ه كش�ورمان در 

المپيك 2020 متصور هستيد؟
كاراته ايران پرمدال و پرس��تاره است. همه رقبا حساب 
ويژه اي روي ما باز مي كنن��د، چراكه مي دانند تيم ملي 
ايران صاحب سبك اس��ت. ديگر همه ما را مي شناسند 
و احترام خاصي ب��راي تيم كاراته ايران قائل هس��تند. 
تمامي ملي پوشان ما شايستگي كسب مدال در المپيك 
را دارند. از طرفي انتظارات مردم هم از ما بيش��تر شده 
كه البته حق دارند. سال هاس��ت كه تيم كاراته ايران در 
هر رويدادي شركت كرده افتخارآفرين بوده و دست پر 

بازگشته است. 
به عنوان يكي از مدال آوران ورزش ايران چه 

انتظاري از مسئوان ورزش داريد؟
كارنامه كاراته را در اين چند سال بررسي كنيد و ببينيد 
چه مدال هايي به نام كشورمان به ارمغان آمده است. ما 
هم انتظار داريم اين تيم پرافتخار حمايت شود. حمايت 
مسئوان در روحيه و انگيزه ملي پوشان تأثيرگذار است. 
اميدواريم بيشتر ديده شويم. اين حق ماست؛ جواناني كه 
سال ها در تيم ملي تجربه كسب كرده اند و بدون حاشيه 
مدال گرفته اند به حمايت مسئوان نياز دارند، چه مادي 

و چه معنوي.
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كاراته ايران در سه دوره اخير مسابقات 
جهاني فوق العاده ظاهر ش�ده اس�ت. 
جهان به كاراته ايران احترام مي گذارد، 
چراكه ما با سبك ايراني به اين افتخارات 
رسيديم؛ درست مانند ژاپن كه سبك 
خاصي براي خود دارد. مهم ترين مسئله، 
جنگندگي و جسارت ملي پوشان ماست 
كه به اعتقاد من كاراته كاران ما همچون 
س�ربازاني هس�تند كه در زمان صلح 
براي پرچمش�ان مي جنگن�د و براي 
افتخارآفريني به خاطر كش�ورمان از 

زندگي شان مي گذرند

 بهمن عسگري كاراته كاي طايي ايران 
در گفت و گو با »جوان«:

 گفت وگوي »جوان« با شهرام هروي
 سرمربي موفق تيم ملي كاراته

 جهان به كاراته ايران 
احترام مي گذارد

 وقتي همه به احترام 
پرچم ايران مي ايستند 

حس غرور مي كني
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"öäxá„xà"õyNłyÉ¡"»áN„"öÚë…É¡"ãN¶ëó"̂N¦x̂ ¦"…NÆy¦"öÙ"â…NÝà̂\"ãNÔ"ÖáNÍ¶Ù"ãNÌ"ÅáNÃ"ãìÔx́ yNªÙ
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"Ûx̂ å¡" x̄"ấ»yŒ".005"|+|"533" +̌̌ "ṍ‰y¦x"×ìäx̂ ¦x"*0"öÃá¢Ù"…Ý̄ ̂Ã"ãÝyìÙ" x̄"ấ»yŒ".00/"|+|"1" +̌̌
"|́…È"*2"öÃá¢Ù"…Ý̄ ̂Ã"Ûx̂ å¡" x̄"ấ»yŒ".01."|+|"42-" +̌̌ "¼ô¦"â̂È"ṍ‰y¦x"õ̂}Ì"*1"öÃá¢Ù"…Ý̄ ̂Ã
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"Óì¦» x́" x̄"ấ»yŒ".022"|+|".035" +̌̌ "â»x̄ "~Ôà»"y}ë̂Ã"*4"öÃá¢Ù"…Ý̄ ̂Ã"Óì¦» x́" x̄"ấ»yŒ".006"|+|".
"+öÃá¢Ù"̨̂Úä"Óì¦» x́" x̄"ấ»yŒ".0//"|+|"4.5" +̌̌ "öÈôªÈ"Ûy„à̂Ã"öÄ‹Ý"¯yÞÃ̂Œ"*5"öÃá¢Ù"…Ý̄ ̂Ã
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"ãÉ}-"ÇëyÉÆ"ãfl x́̄ y¦"Ûy¢̋á¦"Ûx̂ å¡"öÝyªÝ"ã¦"ãÔx"{ì}·"…Ý̄ ̂Ã"övył "́…Ú·x"õyÈl"*2""1"Êô\"õ̂ë¯à"~̨¦"Ü¦
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"ã¦"…Þ¢N̨Ù"~N x̋"¯̂¶Ù"×å¢Ù"ṍyÍä̆¦"KÛà̂ì¦"ã¢„x…Ýx"x̂ NÙ"63,.-,1"‚Në́y¡
"ã¦"x́ "×å¢Ù"öÙôN x̋"|x̄ yN‹Ù"ÛáNÝyÈ"4.-"à"4-6"à"155"à"116"à"115"»xáNÙ
"â̂ÉÃ"à»"à"’Nfl"~ÚN "̋ãÝáÐ"́»"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…Œ́»"ËNë"~N„x»̂\
"ãN "̋à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyfl"à"~N x̋́ "ãÝáÐ"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"Ö x́̆ ä"ãN̋
"ÂºÝ"â̂ÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyìäl"Ö́á¡"̌ x́"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…NŒ́»"×Nä»
"õx̂ ¦"~N x̋́ "…µyN "̋à"’fl"õà¯y¦"Öx…NÈ"õ»á}Ì"~N¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN̋
"õ»á}Ì"~N¦y¦"ÓNÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋ÂNºÝ"~N„x»̂\"à"63,.-,-1"ãN„́áÙ
""~¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋ÂºÝ"â̂NÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~N̋»"Öà»"~NªÑÝx"́»
"ãë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋â̂ÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~N̋»"ÂÌ"à"’fl"~N̋»"õà "́́»"õ»áN}Ì
"…Œ́»"Ëë"à"~N x̋́ "~ÚN "̋öÝyNªì\"à"’fl"×Nªfl"Áx̂ -x"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓÙyÌ
"ãÝyfl"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãë»" x́̆ ä"ãN "̋à"öÝyNªì\"́»"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»
"à»"à"Û»̂Ð"~N x̋́ ""Á̂-"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…Œ́»"Ëë"à"~N x̋́ "~ÚN̋
"Ûl"’fl"à"~N x̋́ "~ÚN "̋Û»̂Ð"́»"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãë»"Ö x́̆ ä"ãN "̋â̂NÉÃ
"’fl"à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyìäl"Ö́á¡"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãNë»"…NŒ́»"×Nä»"à»"à"ËNë"à
"ãìÌyNÆ"Ç·"́»"~N x̋́ "~ÚN "̋öÝyNªì\"Ö́á¡"à"~N x̋́ "~N̋»"Öà»"~NªÑÝx"à
"~ëyÚ·"ÛáNÝyÈ"20"â»yNÙ"ã¦"…Þ¢N̨Ù"̂N̨Úä"ãÉÄÝ"Ê̂N¡"ãN¦"̂NÑë»"ÖyNå¡x" x̄"à
"̶NÆ"ÓÚ¶¡"ã¦"x́ "×å¢Ù"öÙôN x̋"|x̄ y‹Ù"ÛáÝyÈ".6"â»yÙ"~Nëyµ "́yN¦"â»xáNÝy„
"¯à "́/-"Á̂N°"ö¦yì¾"ấ»yNŒ"õx́ "+…NëyÚÝ"öNÙ"ÖáNÍ¶Ù"õ̂Në̆¹¡"¸N}·"âyNÙ
"Ó¦yÈ"¯à "́/-"Á̂N°"¸‘N "̋à"ã}¹NÆ"ÜìÚä"́»"öNäxá„xà"ÓN¦yÈ"¼ôN¦x" x̄"¸N\

"+»á¦"…äxá„"Ûx̂ Nå¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"×NÌy¶Ù"́»"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡
"Ûx̂å¡"/"õ̂ÄìÌ".-43"ã}¹Æ"¸ìv́ "ÂÔx"Ö"2412.

ãìëx̂ «x
"yåì¢ëáÌ"́ x̄ y¦"Ûx̂ å¡"̂ åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢̋̂åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢ x̋"öÝyªÝ"ã¦"öÕµ"…Ý̄ ̂Ã"öÆx»x»"¤y·"…·x"7ãÔ"ÖáÍ¶Ù
"³Ú¢‹Ù"Ó¦yÉÙ"~Þ«"•"…åªÙ"öÝyªÝ"ã¦"öÔô«"öÕµ"*."7×åìÕµ"ÖáÍ¶Ù"5"Êô\"Üì©̨ÕÃ"̇ y y̋\"ãfláÌ
"â…Ýà̂\"â ýÚÆ"ã¦"ã-á¦̂ Ù"×Í·"õx̂ «x"~ x̋á„́»"{«áÙ"ã¦"7ã¦"ÖáÍ¶Ù"ãÞë»l"âyÑÆà̂Ã"{Þ«"õ ý‹¡
"~ x̋"ÖáÍ¶Ù"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"64-664-6.32--2-0"ã-á¦̂ Ù"ãÙyÝ»x»"â ýÚÆ"à"64-665-6.32---36
"à"Òyë́ ".)43-)---"½Õ}Ù"ã¦"ö̋́»x»"ãÞë̆ ä"ÖyÚøÝx"ã¦"ã¢ x̋á„"ÓŒx"Òyë́ "33)---)---"½Õ}Ù"~„x»̂\"ã¦
"õ̆Ì̂Ù"ËÝy¦"Ö́á¡"Ø„yÆ"Ç}-"×Í·"ÓÙyÌ"õx̂ «x"ÛyÙ "̄~ëyÀÔ"Ëfl"…ì̋́̂ "̋‚ë́ y¡"̄ x"ãë»y¡"̂ ì„y¡"| ý̨„
"x́ "Ûl"»yÄÙ"̄ à "́â»"Á̂°"*."7ãìëx̂ «x"¼ô¦x"‚ë́ y¡"̄ x"~ x̋"ÂÕÍÙ"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"+ö¢Ôà»"̂ ªµ"×ìÝ"à"»»̂Ð"öÙ"Ûx̂ ëx
"öÔyÙ"*0"+…ä…¦"ã¦"ÖáÍ¶Ù"~„x»̂\"õx̂ ¦"ö}ì¡̂ ¡"*/"%öÝ…Ù"ÖyÍ·x"õx̂ «x"ÛáÝyÈ"01"â»yÙ&"» x́¿Ð"x̂ «x"³ÈáÙ"ã¦
"ãìëx̂ «x"»yÄÙ"õx̂ «x"ã¦"́ »yÈ"x́ "»á„"ã‒ÝyÞfl"+…Æy¦"̂ ̨ìÙ"Ûl"̄ x"ã¦"ÖáÍ¶Ù"yÄì¢ x̋"à"×Í·x"x̂ «x"ãÌ"…ÞÌ"öÃ̂ ¹Ù
"ã¦"KÒáÉÞÙ̂ì¾"à"ÒáÉÞÙ"ÒxáÙx"ãÚä"~ÚìÈ"à"́ x…ÉÙ"yë"»x…¹¡"ÓÙyÆ"x́ "»á„"ÒxáÙx"ãìÕÌ"̄ à "́ö "̋Á̂°"…ëy¦"…Ýx…Ý
"yë"öÝx̂ ëx"õ ý}¢µx"à"öÔyÙ"|y̨̋áÙ"à"yä"ËÝy¦"»̆Ý"ÛxáÞµ"̂ ä"ã¦"ãÌ"õ…ÉÝ"âá«à"Ûx̆ ìÙ"̂ ¦"ÓÚ¢ªÙ"†à̂ªÙ"́ á-
"⁄Ôyƒ"Ły”Æx"»̆Ý"á¶Ý"̂ ä"ã¦"àx"ãÌ"öÔxáÙx"ãìÕÌ"à"́ áÌ¿Ù"õyä"zy̨·"ÇìÈ»"|yº”ªÙ"âx̂ Úä"ã¦"» x́»"ö« ý„
"́áÌ¿Ù"ÒxáÙx"́ »"̂ Ñë»"̂ ììÀ¡"²áÝ"̂ ä"à"|óyÉ¢Ýx"à"ÓÉÝ"~̋̂åÃ"̆ ìÝ"à"⁄Ôyƒ"Ły”Æx"̄ x"àx"|y}Ôy©Ù"ãìÕÌ"à"» x́»
"ã¦"óxà"…ëyÚÝ"ãvx́ x"öëyøÈ"ÖyÉÙ"ã¦"́ y̨µx"~ x̋á„»x»"ãÚìÚł"ã¦"́ y̨µx"õxáµ»"†̂-"̄ x"Ó}È"Òy "̋Ëë"ÛyÙ "̄̄ x
"õ x́»»á„"*1"%.061"öÔyÙ"~ìÙáÍ¶Ù"õx̂ «x"âá¶Ý"ÛáÝyÈ"0"à"5"»xáÙ&"»áÆ"öÙ"~Æx» ȳ¦"ãÔ"ÖáÍ¶Ù"~ x̋á„́»
"́»"x́ "~Ää"ã«́»"õ̂ë̆ ¹¡"̧ }·"K×Í·"õx̂ «x"̄ x"́ x̂ Ã"́ á±ÞÙ"ã¦"ÒxáÙx"|́áŒ"ÓÙyÌ"Öôµx"̄ x"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù
"öÔyÙ"~ìÙáÍ¶Ù"õx̂ «x"âá¶Ý"ÛáÝyÈ".3"â»yÙ"à"x+Ö+Å"/-"â»yÙ"à"öÝ…Ù"ÖyÍ·x"õx̂ «x"ÛáÝyÈ"01"â»yÙ&"» x́»"ö\
"õx̂ ¦"ÒxáÙx"â…ÝyÚìÈy¦"ãÌ"õá¶Ý"ã¦"Üë»"õx»x"̄ x"́ x̂ Ã"â̆ìÑÝx"y¦"á¶Ý"̂ ä"ã¦"õ̂Ñë»"ã¦"ÒyÙ"ÒyÉ¢Ýx"*2"%.061
"yë"ã¦"ÖáÍ¶Ù"ÂºÝ"Ò»y¹Ù"õ…ÉÝ"õx̆ «"yë"̶ Æ"ã«́»"õ̂ë̆ ¹¡"|x̄ y‹Ù"{«áÙ"…Æy}Ý"öÃyÌ"Ûáë»"~„x»̂\
"ÒxáÙx"|́áŒ"ã‒ÝyÞfl"*3"%.061"öÔyÙ"~ìÙáÍ¶Ù"õx̂ «x"âá¶Ý"ÛáÝyÈ"/."â»yÙ&"+»áÆ"öÙ"|x̄ y‹Ù"à»"̂ ä
"yë"ãÉìƒà"³ë»á¡"yë"ãÔ"ÖáÍ¶Ù"~ÉÃxáÙ"ã¦"œáÞÙ"Ûx…Ý̄ "̄ x"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"õ»x̄ l"»áÆ"ãvx́ x"̄ à "́ö "̋~ÕåÙ"̄ x"̧ \
%.061"öÔyÙ"~ìÙáÍ¶Ù"õx̂ «x"âá¶Ý"ÛáÝyÈ"0"â»yÙ"."â̂º}¡&"+»á¦"…äxá„"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"ß̋á¡"ÓìÄÌ"öÃ̂ ¹Ù
"â»̆ì "̋ấyÚÆ"³Ú¢‹Ù"3.3"ã}¹Æ"Áô¢„x"Ó·"õx́áÆ"ã}¹Æ"̂¢Ã»"Òàą́Ù "|..-,63343
öÈ»yŒ"*Ûx̂å¡"̂åÆ"Áô¢„x"Ó·"õx́áÆ

ãÙyÝ»x»
"ấyÚNÆ"öëyåÝ"×ìÚº¡"%Ç¦yN "̋öëx̆ «"..-3&"Ûx̂ å¡"̊́…NÙ"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ"60-665/.160-.//-"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"â»x̆ ìÕµ"öÕµ"õyÈl"*/+"/4"…N·xà".1"ÊôN\"ö¦áÞ«"́yå¦"Ûy¦yì„"Òàx"Ûx̂ å¡"öÝyNªÝ"ã¦"ãÔx…}µ"…NÝ̄ ̂Ã"́áNÙyÝ"…ìNªÚ«"õyNÈx"*."7|yÍNÆ"+"64-664/.346-..-0
"ö‹Õ„̂åÝ"öÝy”ë…åÙ"á©N̋ x́"õyÈl"à""1"…·xà"."œ"öÕÙ"ËÝy¦"{Þ«"õ̂Nå©Ù"•"¤̂Ì"¯̂}Ôx"öÝyNªÝ"ã¦"×ìäx̂ ¦x"…Ý̄ ̂Ã"â»áN̋l"öÕµ"õyÈl"~ÔyÌà"yN¦"ÒyNÞë "̄…NÝ̄ ̂Ã"»̂NÃ
"Òáå‹Ù"Ûx̂ å¡"öÝyNªÝ"ã¦"Êyfll"ãÚ-yÃ"×Ýy„"*."7"ÜìÚå¢Ù"+"0"œ" "/3" "̃"õ…NÔà"•" "̂Nº¹ìÔà"Ûx…ìÙ" x̄"̂¡"Üìëy\" "̂Nº¹ìÔà"•"Ûx̂ Nå¡"öÝyNªÝ"ãN¦"»xáN«"…NÝ̄ ̂Ã
"×N̋yÈ"õyÈl"*0"+…ÞÄN x̋"õáÌ" "×Õ¹Ù"Ûx…NìÙ" "»à́»yN¦"̂åNÆ" "̆Þ©Ý"Ûy¢N̋̂åÆ" "ÛyåÄŒx"Ûy¢N x̋"öÝyNªÝ"ã¦"ÜìN̨·"…Ý̄ ̂Ã"öNÈ»yŒ"×Nì· "́õyNÈl"*/"ÛyÍNÚÔx
"öÝyÚìÕN "̋ÜìN̨·"…ìN "̋õyÈl"à"0"à"0/1" "̃ö¦̂ ¾".55"̶N}Ý"̊́y‘Ýx̂ å¡"öÝyNªÝ"ã¦"»áÚ¶Ù"…NÝ̄ ̂Ã"öÞNÆà "́öÕµ"…Ú·x"õyNÈl"~NÔyÌà"yN¦"ÜN̨·"…NÝ̄ ̂Ã"õ̂N¦yŒ
"ÒyÙ"ÒyÉ¢Ýx."7"yä"Öyå¡x"+"~ÔyÌà"̂¢Ã»"*.4"…·xà" "0/1"ÛyÚ¢„yN̋" "ö¦̂ ¾".6-"à".55"õyåÝy¦yì„"Üì¦yÙ" "̊́y‘Ýx̂ å¡"öÝyNªÝ"ã¦"×NÆyä"…ìN̋"…Ý̄ ̂Ã"õ»à̂ä̂Ì
"öÞNÆà "́öÕµ"…Ú·x"ÛyëyÈl"~ÔyÌà"yN¦"ÜN̨·"…Ý̄ ̂Ã"õ̂¦yŒ"×N̋yÈ"*."ÛyëyÈl"öÙyN x̋"ã¦"ÜìÚå¢Ù"ÖyNå¡x"ŁáNº„"́»"7âyÐ»x»"õx́ "+ÛxáNÞµ"{Nº¾"*0"ÓN¹«"*/"̂Nì¾
"ö¢}ƒ"Êô\"ãN¦"ÜìÙ "̄ã¹©È"Ëë"ãN¦"~}N̨Ý"̂ì¾"ÒyÙ"̌à̂Ã"́»"~Ì́yNªÙ"̂¦"̂ëx»"à»"̂Nä"ÜìN̨·"…Ý̄ ̂Ã"öNÈ»yŒ"×Nì· "́*/"õ»à̂Nä̂Ì"öÝyÚìÕN "̋ÜìN̨·"…ìN "̋à
"~ëyÍNÆ"²áłáÙ"Û»á¦"öÙy±¢Ýx"õà̂NìÝ"́»yÌ"à"õ̂¢N̨Ð»x»"öłyÈ"ãNÕÚ«" x̄"ö¢Ôà»"ÜNëàyÞµ"{Nº¾"̆NìÝ"à"Ûx̂ ìÚNÆ".."̶N”¦"́»"³NÈxà"öNÕŒx"36" x̄"öNµ̂Ã"5/3
"²áłáÙ"ö¢Ôà»"ÛxáNÞµ"{º¾"̂¦"̂ëx»"ÜN̨·"…Ý̄ ̂Ã"õ̂¦yŒ"×N̋yÈ"õyÈl"Öyå¡x"̂Ñë»"̆NìÝ"à"â»áN̋l"öÕµ"õyÈx"~ÔyÌà"y¦"ÒyÞë "̄…NÝ̄ ̂Ã"»̂NÃ"â»x̆ NìÕµ"öNÕµ"õyNÈl"öÌyNÆ
"|x́ yå°x"̆ìÝ"à"ÛyìÌyNÆ"ãìÔàx"~ëyÍNÆ"†à̂NªÙ"à"ÜìÚå¢Ù"ãìÕµ"ấ»yŒ"~N x̋á„̂ÄìÌ"ã¦"ã«á¡" x̄"âyÐ»x»"ãÔx…}µ"…Ý̄ ̂Ã"́áÙyÝ"…ìNªÚ«"õyÈl"̂Ñë»"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ
"ãvx́ x"yN¦"à"öÃ̂¹Ù"‰áNÄÝ"y¦"ö¢Ôà»"õyå¢ÚN "̋x́ "»áN„"³Èxà"Áô„"|x́ yNå°x"{N̨·"ÜìÚå¢Ù"ãÌ"†̂NÆ"Üë…¦"öNÚë…É¡"‡NëxáÔ"öN-"́»"â»x̆ NìÕµ"õyNÈl"öÌyNÆ"ÓNìÌà
"…ëyÚÝ"öÙ"â»x̆ NìÕµ"õyÈx"ÖyÝ"ãN¦"Òàx"öÌyNÆ"»̂Ã"ã¦"ÜìÙ "̄ã¹©È"Ëë"̌à̂NÃ"ã¦"Öx…Èx"K~N x̋"â»y¢Ãx"õ…¹¦"ÒyN©¦x"{N̨·"yNåÝl"̌¯ x́"à"́yN}¢µx"ãNÌ"öNÌ x́…Ù"à"»yÞN x̋
"̂åNªÙô x̋"0."ấyÚNÆ"ãÝy„̂¢Ã»"323-"ấyÚNÆ"öÚN̋ "́ãÙyÞ¢ÔyÌà"…ÞN "̋ã¦"ã«á¡y¦"x¿Ô"K»á¦"ã¢Ãyë"̂ììÀ¡"öÕÙ"³¦yÞÙ"~ìÍÔyÙ"ã¦"…ÞN "̋Ûl"ãÌ"~N x̋"öÔy·"́»"Üëx"à
"à"â»x̆ NìÕµ"õyÈl"öÌyNÆ"Üì¦"yÙ"öÃ"60,4,2"ãN„́áÙ"ãÙyÝ"ãN¹ëy}Ù"̆ìÝ"à".06."ÒyN "̋́»"õ̂N¦yŒ"×N̋yÈ"õyÈl"à"²¯yÞ¡"»́áNÙ"ö¢}ƒ"ÊôN\"ãNìÔàx"ËNÔyÙ"ÜNì¦"yNÙ"öNÃ
"ËÝy¦"õ"ãì¦xá«"à"öÝy©ÕN "̋ÜN̨¶Ù"à"ṍ…ÞÍN x̋"õ…åÙ"ÛyëyÈl"öÙyN x̋"ã¦"²áłáÙ" x̄"³Õ©Ù"ÛyäxáÐ"à"»x̂ Ãx"|x́ yå°x"à"á¡"öN "̋ÊôÙx"̂¢Ã»"́»"õ̂¦yŒ"×N̋yÈ"×å¢Ù
"â x́»x"|yµô-x"à"~N°yÄ·"ã¦"Ûx̂ ìÚNÆ"ÊôÙx"à"»yÞN x̋"~}ƒ"â x́»x"õ"ãì¦xá«"à"×å¢Ù"à»"̂ä"Ç·"́»"öÌyNÆ"õáN "̋ x̄"ãÕÙy¹Ù"ÜÚƒ"õyNåÍfl"́à…NŒ"⁄N¶¦"́»"ÜNìÙxáÈ
"Ó„x»"…ìëy¡"́»"Ûx̂ ìÚNÆ"ÊôÙx"à"»yÞN x̋"~}ƒ"â x́»x" x̄"â…NÆ"ã¢N x̋á„"Öô¹¢N x̋"õ"ãì¦xá«"̆ìÝ"à"²¯yÞ¡"~¶¡"öłx́ x"Û»á¦"öÕÙ"â»à…¶Ù"Ó„x»"…ìëy¡"́»"»yÞN x̋"~}ƒ
"|yÉìÉ¶¡"à"ÛyÝl"õ̂ìÑ¢N̋»"à"öëyN̋yÞÆ"âá¶Ý"́»"Ûx̂ å¡"Ûy¢N x̋"õ̂¢N̨Ð»x»"|yµô-x"à"~°yÄ·"̌ x́̆ Ð"̆ìÝ"à"60,.-,6"‚ë́y¡"ã¦"öNÕÙ"â»à…N¶Ù"́»"öNłx́ x"Û»áN¦
"â…Ýà̂\"́»"¸Í¹ÞÙ"|x́ yNÙx"à"Üvx̂ È"̂ëyN "̋à"²yÃ»"ÖyÉÙ"́»"ö¡yÙ…ÉÙ"Ó·x̂ Ù"́»"ÜìÚå¢Ù"ã«àô¦"|x́ yNå°x"ÜìÞ‒Úä"à"Ö̂¢¶Ù"̆NÌ̂Ù"Ûl"õáN "̋ x̄"öN¡yÙ…ÉÙ"ãNÔáÚ¹Ù
"öÙôN x̋"|x̄ y‹Ù"ÛáÝyÈ" x̄".01"à"./2"»xáÙ"ÒyÚµx"à"Ö̂«"õ»yÙ"»…¹¡"̆ìÝ"à"Ö̂«"́»"~Ì̂NÆ"⁄¶¦"~ëyµ́"y¦"x¿ÕÃ"ã¢NÆx»"Øì”Nª¡"~¦yƒ"x́ "×åìÔx́ yNªÙ"ṍyÍä̆¦
" x̄"Òàx"â»yNÙ"̆ìÝ"à".034"záºÙ"õ x́»̂N}äôÌ"à"̊ô¢„x"à"kyNª¡ x́"Üì}Í¡̂Ù"|x̄ y‹Ù"…ë…Nª¡"ÛáÝyÈ" x̄"."â»yÙ"à"ÛáÝyÈ"ÛyNÚä"|x̂ Në̆¹¡"̶N”¦" x̄"222"â»yNÙ"̆NìÝ"à
"ã¦"̂ì¾"ÒyÙ"̌à̂NÃ"́»"~Ì́yNªÙ"â̆¦"~¦y¦" x̄"x́ "Òàx"ÂNë» "́×å¢Ù"40,6,."ãN„́áÙ"261"ấyÚNÆ"ãëà "́|…·à"õx́ "̆NìÝ"à"̂ì¾"ÒyNÙ"ÒyNÉ¢Ýx"ãN¦"³N«x́ "|x̄ yN‹Ù"ÛáNÝyÈ
"öÙôN x̋"ṍáåÚ«"~Ôà»"Åà…NÞŒ"Ç·"́»"õ…ÉÝ"õx̆ N«"Ûx̆ ìÙ"ÜNìÚä"ã¦"à"â»x̆ NìÕµ"õyÈl"öÌyNÆ"Ç·"́»"ÒyNÙ"» "́ÛxáNÞ¹¦"ÒyNë "́»́yNìÕìÙ"~N̨ì¦"½NÕ}Ù"~N„x»̂\
"ÖáÍ¶Ù"̶NÆ"ã«́»"õ̂ë̆¹¡"¸}·"ÒyN "̋Òà»"ÓÚ¶¡"ãN¦"x́ "×å¢Ù"̆ìÝ"öN¢Ôà»"ÛxáÞµ"{º¾"â̆N¦"~¦y¦" x̄"à"́yNåfl"ã«́»"õ̂Në̆¹¡"¸N}·"ÒyN "̋~NÄä"̆NìÝ"à"Ûx̂ Nëx
"ÜìÚä"ã¦"à"â»x̆ NìÕµ"õyÈl"öÌyNÆ"Ç·"́»"ÒyÙ"» "́ÛxáNÞ¹¦"Òyë "́»́yNìÕìÙ"ãN "̋½Õ}Ù"~„x»̂\"ã¦"̂Nì¾"ÒyNÙ"̌à̂NÃ"́»"~Ì́yNªÙ"â̆N¦"~N¦y¦" x̄"x́ "Öà»"ÂNë» "́×Nå¢Ù"à
"ÓÚ¶¡"ã¦"̆ìÝ"öN¢Ôà»"ÛxáÞµ"{Nº¾"â̆¦"~¦y¦" x̄"à"́yNåfl"ã«́»"õ̂Në̆¹¡"¸}·"ÒyN "̋~Ää"ÓÚ¶¡"ã¦"̆NìÝ"à"~NÔà»"Åà…NÞŒ"ÇN·"́»"õ…NÉÝ"õx̆ N«"ÛxáNÞ¹¦"Ûx̆ NìÙ
"õyä"Âë» "́ÜNìÚå¢Ù"|yÙyå¡x"̂NÑë»"Łáº„"́»"ãNÙx»x"́»"à"~NÆx»"…äxá„"x̂ N«x"~ìÕ¦yÈ"…NÆx"|x̄ y‹Ù"yÃ̂Œ"ãNÌ"ÖáÍ¶Ù"̶NÆ"ãN«́»"õ̂Në̆¹¡"¸N}·"ÒyN "̋à»
"̂ëx»"Òàx"Âë»́"×å¢Ù"Öyå¡x"̂Ñë»"̆ìÝ"à"â»x̆ ìÕµ"õyÈl"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ"²áłáÙ"Òá¹‹Ù"…ÞN̋"Ûl" x̄"â»yÄ¢N x̋"à"öÚN̋́"…ÞN̋"Ó¹«"́»"~Ì́yNªÙ"̂¦"̂ëx»"Öà»"à"Òàx
"ã¦"ã«á¡" x̄"ÜNìÚå¢Ù"ãìÕµ"~N x̋á„̂ÄìÌ"́à…Œ" x̄"̂±ÞÃ̂Œ"âyÐ»x»"́áNÙyÝ"…ìNªÚ«"õyÈl"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ"²áłáÙ"ö¢Ôà»"|x́ ̂ÉÙ"à"Ç·"Áô„"̂N¦"‰áNÄÝ"ÒyNÚµx"̂N¦
"öÍë̆ìÃ"|x̂ NììÀ¡"⁄¶¦"öäyÐl"¸ìÕ\"~Nëáä"Øì”Nª¡"̆Ì̂Ù"~N̋yë "́õ"ãì¦xá«"{N̨·"ãÍÞëx"à"ãÝáÞ¹Ù"õyä"â̆¦"|yN}ƒx"~Nå«"öNÃyÌ"|x…Þ¢N̨Ù"à"ãNÔ»x"Ûx…NÉÃ
"à"ã¢NÆx»"…ìëy¡"x́ "323-"ấyÚNÆ"ã¦"ãÙyÞ¢ÔyÌà"́y}¢µx"̆ìÝ"̂åNªÙô x̋"0."ấyÚNÆ"öÚN̋ "́»yÞN x̋"ãÝy„̂¢Ã»"à"â…ÙyìÝ"~N̋…¦"11./-1"ấyÚNÆ"…ÞN "̋́»"öëyÚìNÆ"à
"ÓŒx"ã¦"x…Þ¢N̨Ù"à"~vx̂ ¦"ÓŒx"~NìÚÌy·"Û»x»" x́̂ È"¬yN¶Ô"y¦"x¿Ô"ã¢NÆx…Ý"́à…ÉÙ"x́ "̂±Ý"́yNå°x"ÛyÍÙx"̆ìÝ"â…NÝà̂\"́»"â…NÆ"ÜNìì¹¡"õ̂¢N̨Ð»x»"öÚN̋ "́̊yÞNǼyÌ
"ãìÕµ"â»x̆ NìÕµ"öÕµ"õyÈl"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ"̂Ñë»"Łáº„"́»"à"́»yŒ"ãÝáÞ¹Ù"õyNä"â̆¦" x̄"ÜNìÚå¢Ù"~vx̂ ¦"̂N¦"×NÍ·"Ûx̂ Nëx"öÙôN x̋"ṍáNåÚ«"öN̋y x̋"ÛáNÝyÈ" x̄"04
"Öôµx"̆ìÝ"à"~N x̋á„̂ÄìÌ"́à…Œ" x̄"̂N±ÞÃ̂Œ"âyÐ»x»"öÚN̋ "́Òá¹‹Ù"…ÞN "̋ x̄"â»yÄ¢N x̋"à"Ó¹«"à"̂ì¾"ÒyÙ"̌à̂Ã"́»"~Ì́yNªÙ"̂¦"̂ëx»"ÊyNfll"ãNÚ-yÃ"×NÝy„"×Nå¢Ù
"~ìÚÌy·"Û»x»" x́̂ NÈ"¬y¶Ô"y¦"à"öNÃyÌ"|x…Þ¢N̨Ù"à"ãÔ»x"Ûx…ÉÃ"ã¦"ã«á¡" x̄"K"âyÐ»x»"ãN¦"öÚë…É¡"ãN¶ëó"ö-"́»"öÌyNÆ"ÓNìÌà"õáN "̋ x̄"ÛyNªëx" x̄"~ëyÍNÆ"Áx̂ NºÝx
"õx́ "K»»̂NÐ"öÙ"Öôµx"à"́»yNŒ"ãÝáÞ¹Ù"õyä"â̆N¦" x̄"ÁáŒáÙ"×Nå¢Ù"~vx̂ ¦"̂¦"×Í·"Ûx̂ Nëx"öÙôN x̋"ṍáåÚ«"öN̋y x̋"ÛáNÝyÈ" x̄"04"ÓNŒx"ãN¦"x…Þ¢N̨Ù"à"~Nvx̂ ¦"ÓNŒx
"~N̨ì¦"~ÕåÙ"Á̂°"à"öÉÕ¡"ṍáø·"yÞƒ"öÍìÝà̂¢ÍÔx"×¢N̨ì "̋́»"Öà»"Âë» "́×å¢Ù"ã¦"öN̋́»x»"ãN̨Õ«"¼ô¦x"̆ìÝ"à"Òàx"Âë» "́×å¢Ù"õôÌà"́áø·"ÓìÔ»"ã¦"ấ»yŒ
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Ûxá«

öåÐl
"́áÙx"́»"zôNÉÝx"à"öNÙáÚµ"õyNåäyÐ»x»"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáNÝyÈ".41"â»yNÙ"õx̂ N«x"́»
"öN̋̂\¯y¦"2"ã}¹NÆ"64-4./"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"́»"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù"~NÕµ"ãN¦"õ̂NÄìÌ
"à"…ë…å¡"à"Üìäá¡"ÖyNå¡x"ã¦"öÕŒx"~N̋à…ìÕµ"â…ë̂Ã"×Ýy„"%ãìÈ»yŒ&"Ûx̂ Nå¡"2"ãNì·yÝ"õx̂ N̋»x»
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öåÐl
"Òáå‹Ù"ô¹Ã"ãÌ"õ…NÚ·x"ÒáN̋ "́õyÈl"ã¦"õ̂ÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáNÝyÈ".41"â»yNÙ"õx̂ N«x"́»
"~Ú·x̆ Ù"»yN‹ëx"Öyå¡x""ã¦"ṍyNë»x»"Üëx"̂NÌ¿Ôx"ÅáÃ"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"ÇN}-"à"…NÆy¦"öNÙ"ÛyÍNÚÔx
"{«áÙ"ã¦"…NÆy¦"öÙ"ã}¹NÆ"Üëx"{ìÉ¹¡"~¶¡"õ»áNÚ¶Ù"ył "́…NìÚ·"õyÈl"~ëyÍNÆ"yN¦"öNÍÕÙ
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"ấyÚNÆ "öNëyåÝ "×NìÚº¡ "%Ç¦yN̋ "öNëx̆ « "..-3& "Ûx̂ Nå¡ "̊́…NÙ "…ìåNÆ "öNëyøÈ
"×Ýy„"~ÔyÌà"yN¦"ÜìN̨·"…Ý̄ ̂Ã"yN x̋̂ åÙ"ÜìN̨·"õyÈl"7öÌyNÆ"+64-664/.346-..--
"öÝyäx̂ Ã"ÖyNÉÙ"×ëyÈ"Ûy¦yì„"Ûx̂ Nå¡"öÝyNªÝ"ã¦"ył "́öÕµ"…Ý̄ ̂Ã"öÝy‹NªÄä"öÚ°yÌ"ãìÚN̋
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"…Ý̄ ̂Ã"yN̋l"̂åÙ"ÜìN̨·"õyÈx"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ"Łáº„"́»"7âyÐ»x»"õx́ "+~ÝyÙx"́»"~Ýyì„
"́»"~Ýyì„"̂N¦"̂ëx»"² x́̄ "öNÕµ"õyNÈl"×å¢Ù"ãNìÕµ"öÚ°yÌ"ãìÚN "̋×Ýy„"~NÔyÌà"yN¦"ÜN̨·
"²áłáÙ"ãNÍÞëx"ã¦"ãN«á¡" x̄"×Nå¢Ù"ãNìÕµ"~N x̋á„̂ÄìÌ"́à…NŒ" x̄"̂N±ÞÃ̂Œ"âyÐ»x»"~NÝyÙx
"ã¢NÆx…Ý"~ÝyÙx"́»"~Ýyì„"â̆¦"|y}ƒx" x̄"~ëyÍ·"öÌyNÆ"ÓìÌà"õáN "̋ x̄"öëyµ»x"…ìN̋ "́ö‘Ì
"â…Ýà̂\"²áNłáÙ"Û»á¦"öNÈáÉ·"â»yNÃx"â…NÝà̂\"Åx́ àx"³NìÚ«"à"öN‘Ì"Ûl"öN̋́̂¦"{N̨·"à
"ÓÌáÙ"Û»áN¦"Ç¶ë‰"|yN}ƒx"~Nå«"öÈáÉ·""õáNµ»"†̂N-"|́à̂ł"à"…Nël"öNÙ"ÛyNìÙ"ãN¦
"ö¹Èxà"¼ô¦x"ÂNŒà"y¦"öN̋́»x»"ãN̨Õ«"́»"ÓìÌà"Ø”NÆ"̆ìÝ"Ûx"̂¦"ÁyNøÙ"à"» x́"»"»áN«à
"Û»x»" x́̂ NÈ"¬y¶Ô"y¦"x¿Ô"K~N x̋"â»áÚÞÝ"†̂©Ù"̆ìÝ"x́ "̶Nëá„"|x́ yNå°x""à"â…Në»̂ÑÝ"̂Nły·
"öN̋y x̋"ÛáÝyÈ" x̄"04"ÓŒx"ãN¦"x…Þ¢N̨Ù"à"öÈáÉ·"õáµ»"ã¦"²áNłáÙ"öNÉÕ¡"à"~Nvx̂ ¦"ÓNŒx
"K»»̂Ð"öNÙ"Öôµx"à"́»yNŒ"ãÝáÞ¹Ù"â̆¦" x̄"×Nå¢Ù"~vx̂ ¦"̂N¦"×Í·"Ûx̂ Nëx"öÙôN x̋"ṍáNåÚ«
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"yN¦"ÜNë…¦y¹Ôx"ÜNë "̄…NÝ̄ ̂Ã"Ö…NÉÙ"Ûx̂ NÙyÌ"õyNÈl"7öÌyNÆ"+"64-664/.6-1-.-..
"Ûy¢N̋̂åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢N x̋"öÝyNªÝ"ã¦"»yìŒ"…ìN "̋…Ý̄ ̂Ã"õáN̋áÙ"ôìÔ"×NÝy„"~NÔyÌà
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"7âyÐ»x»"õx́ "+"õ x́»̂N}äôÌ"7ÖyNå¡x"+"öÝyNªÝ"ã¦"ãÔx"~Ú¹Ý"…Ý̄ ̂Ã"õ…Ú¶Ù"â̂Nä "̄×NÝy„
"×Ýy„"ãìÕµ"õáN̋áÙ"ôìÔ"×Ýy„"~NÔyÌà"y¦"Ö…ÉÙ"Ûx̂ NÙyÌ"õyNÈl"~ëyÍNÆ"ŁáNº„"́»
"y¦"LÒyNë "́ÛáìÕìÙ"»y¢Nªä"à"~N̨ëà»"½Õ}Ù"ã¦"õ x́»̂N}äôÌ"ã¦"̂Nvx»"õ…NÚ¶Ù"â̂Nä¯
"²yÃ»"Ö…Nµ"à"×å¢Ù"́áNø·"Ö…µ"à"õà"ÓNìÌà"|x́ yNå°x"à"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ"ãN¦"ãN«á¡
"ö¦yN̨¢Ýx"â̆¦"»á«áÙ"Üvx̂ È"̂ëyN "̋à"ấ»yNŒ"öN̋́»x»"ãN¦"{NÕ«" x́̂ NÈ"à"â» x́à"ÖyNå¡x" x̄
"Üì}Í¡̂Ù"|x̄ y‹Ù"…ë…Nª¡"ÛáÝyÈ"."â»yNÙ"»yÞ¢N x̋"ã¦"âyÐ»x»"+~N x̋"¯̂¶Ù"â»̂}ÙyÝ"ãN¦
"½Õ}Ù"à"õ̂ë̆¹¡"¸}·"ÒyN̋"Ëë"ÓÚ¶¡"ã¦"x́ "õà"õ x́»̂}äôÌ"à"kyNª¡ x́"à"̊ô¢„x
"öÙ"ÖáÍ¶Ù"öÌyNÆ"ã¦"ÒyNÙ"» "́½NÕ}Ù"ÜNìÚäà"õ…NÉÝ"õx̆ N«"ÒyNë "́/5-,---,---
"́»"öäxá„xà"ÓN¦yÈ"¼ô¦x"‚Në́y¡" x̄"¯à "́/-"|…NÙ"Á̂N°"à"öN¦yì¾"ấ»yNŒ"õx́ "+…NëyÚÝ
"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"×Ìy¶Ù"́»"æx̂ N¢µx"Ó¦yÈ"¯à "́/-"Á̂N°"¸‘N "̋à"âyÐ»x»"ÜNìÚä

"+…NÆy¦"öÙ"Ûx̂ å¡
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"×å¢Ù"́yø·x"öåÐl
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"ÛyÍÚÔx"Òáå‹Ù"ÅáÃ"ÜNìÚå¢Ù"ãÍÞëx"ã¦"̂±Ý"+…NÆy¦"öÙ"{ìÉ¹¡"~¶¡"x̂ N̋»x»"Üëx"́»"õx"ãNÝyëx́
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"à"ẑł"ÖyNå¡x"ãN¦"õ̆«"œyN¦́ "ÒyÚÌ"…ìN "̋×å¢Ù"~NìÃ̂-"ãN¦"õ x̄̂ N„"õ…NåÙ"õyNÈl"öÌyNÆ
"ấyÚNÆ"ã¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ãN¦"ãNÌ"†̂N©Ù"õ»yNµ"Ły”NÆx"ãN¦"ÜNìäá¡"à"õ…NÚµ"†̂N«
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"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…NÝxá„"Û»á¦"ÛyÍNÚÔx"Òáå‹Ù"~Õµ"ã¦"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»"ÜNìël
"¸\"âyÙ"ËNë"Á̂°"â…Ýxá„"yN¡"»»̂Ð"öNÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄"öNÍë"́»"~N¦áÝ"ËNë
"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ã¦"öNåÐl"́yNª¢Ýx"‚Në́y¡" x̄
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"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24102
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

"õyÈl"ã¦"×vyÚłà"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
"…Ý¯̂Ã"öÝyÚìÕ "̋õ…åÙ"×Ýy„,

"ÖyNå¡x"ãN¦"öÝyÚìÕN̋"õ…NåÙ"×Nå¢Ù"~NìÃ̂-"ãN¦"Ûyë̂ÍNªÔ"áNÚµ"…NìÚ·"õyNÈl"öÌyNÆ
"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"ấyÚNÆ"ãN¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"ÜNëx"ãN¦"ãNÌ"†̂N©Ù"̂Në̆¹¡"{«á¢N̨Ù"~È̂N̋
"̊́…Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ"64-6654466.---/3
".-7--"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~}ƒ"%Ç¦yN "̋öNëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡
"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»"{N̨·"ãNÌ"ÜNìì¹¡
"́»"~¦áÝ"ËNë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍÚÔx"Òáå‹Ù"~Õµ"ãN¦"õ̂NÄìÌ
"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…Ýxá„"y¡"»»̂NÐ"öÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄"öNÍë
"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ã¦"öåÐl

"+»»̂Ð"̂Nły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáNÃ"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́ "×NvyÚł
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24103
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

,"õyÈl"ã¦"×vyÚł"à"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
"záëx̂ìÙ"…Ý¯̂Ã"õ…ì "̋ãÔx…}µ̂ìÙ"×Ýy„

"ÅyÄÝx"Ê̂N¡"ÖyNå¡x"ã¦"õ…ìN "̋ãÔx…}µ̂ìÙ"~NìÃ̂-"ãN¦"ÛyNìÔà"×N±µx"̂NìÞÙ"õyNÈl"öÌyNÆ
"62-665/.2-3--/1."ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ã¦"ãNÌ"†̂N©Ù
"öëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡"̊́…NÙ"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ
"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-670-"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~N}ƒ"%Ç¦yN̋
"~Õµ"ã¦"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáNÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~N¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù
"ã¦"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸N\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…NÝxá„"y¡"»»̂NÐ"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì
"×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»

"+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~Nå«"ÅáÃ"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24104
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

"õyÈl"ã¦"×vyÚłà"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
…Ý¯̂Ã"öÝyÀÃx"×Ôyµ"×Ýy„,

"{«á¢N̨Ù"~È̂N "̋Öyå¡x"ã¦"öÝyÀÃx"×Ôyµ"×å¢Ù"~NìÃ̂-"ã¦"ãN¢Ä„"zl"̂N}Ìx"õyNÈl"öÌyNÆ
"62-665/.2.1-.03-"ã̋ôÌ"â…Ýà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²y« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ã¦"ãÌ"†̂©Ù"̂ë̆¹¡
"öëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡"̊́…NÙ"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ
"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-67--"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~N}ƒ"%Ç¦yN̋
"~Õµ"ã¦"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáNÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~N¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù
"ã¦"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸N\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…NÝxá„"y¡"»»̂NÐ"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì
"×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»

"+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáNÃ"́̂ÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24105
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

"×å¢Ù"́yø·x"à"¼ô¦x"öåÐl
"†̂«"à"ẑNł"ã¦"×å¢Ù"́áNºÞÙ"Á"öNÑì¦"Ûx̂NåÙ"õyNÈl"1»,63--04"ấyÚNÆ"ãN¦"â…NÝà̂\"́»
"Ûá}Ý"ÖáNÕ¹Ù"à"Û»áN¦"ÛyÍÚÔx"ÒáNå‹Ù"ã¦"ãN«á¡"yN¦"à"…NÆy¦"öNÙ"õ…NÚµ"{Në̂”¡"à"ÜNìäá¡"à
"zôÉÝx"à"öNÙáÚµ"õyåäyÐ»x»"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáÝyÈ".41"â»yNÙ"̆Nëá‹¡"ãN¦"õà"~NÙyÈx"ÓN¶Ù
"́»"öåÐl"̂NªÝ"‚ë́y¡"¯x"âyNÙ"Ëë"|…NÙ"Á̂°"yN¡"öNåÐl"ãNÙyÝ¯à "́́»"{N¡x̂Ù"õ̂NÄìÌ"́áNÙx"́»
"́yåfl"̶}Ý"Ûá¶ì«"•"õ»x¯l"•"́»"³NÈxà"Ûx̂Nå¡".-"ãì·yÝ"õx̂N̋»x»"ṍyNë»x»"Ö́yNåfl"ã}¹NÆ
"ö¦yì¾"õx "́́áNø·"Ö…µ"|́áNŒ"́»"à"â»áNÚÝ"²yNÃ»"ö¦yN̨¢Ýx"ÖyNå¡x"¯x"à"̂Nły·"öÍNÆ̆‘Ùx»"âx́

"+…NÆ"…äxá„"́»yŒ
"Ûx̂å¡".-"ãì·yÝ"õx̂̋»x»"Ö́yåfl"ã}¹Æ"́yë»x» ""ÂÔx"Ö"24112

"×å¢Ù"́yø·x"öåÐl
"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"́»"~N x̋á„̂ÄìÌ"{«áÙ"ã¦"Ûx̂ å¡"̊́…Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù
"â»áÚÝ̂ ÄìÌ"õyłyÉ¡"õ x́»̂}äôÌ"Öyå¡x"ã¦"â»x̄ "ÜNìÙx"…Ú¶Ù"õyÈl"õx̂ N¦"62--3-
"ã„́áÙ"õx̂ N¦"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ãN¦"²áłáÙ"ãN¦"öÐ…ìN̋ "́ãNÌ
"ÛyÍÚÔx""ÒáNå‹Ù"ã¦"~NëyÞµy¦"+~N x̋"â…Në»̂Ð"ÜNìì¹¡"-6"~µyN "̋.064,-6,/3
"ÛáÝyÈ".5-"à"..2"»xáNÙ"|x́ ̂NÉÙ"õx̂ «x"́»"à"×Nå¢Ù"ã¦"öN̋̂¢̋»"Ö…Nµ"à"Û»áN¦
"~¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"õ̂NÄìÌ"́áÙx"́»"zôNÉÝx"à"öÙáÚµ"õyNåäyÐ»x»"öN̋́»x»"ÜNìël
"̂ły·"âyÐ»x»"́»"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"ö¦yN̨¢Ýx"Öyå¡x" x̄"²yNÃ»"~Nå«"×å¢Ù"yN¡"̂Nª¢ÞÙ
"ã¦"ö¦yì¾"öÐ…ìN̋ "́|x́ ̂ÉÙ"Ç¦y©Ù"ḰáNø·"Ö…µ"|́áŒ"́»"~N x̋"öNåë…¦"+»»̂NÐ

"+…Ùl"…Näxá„"ÓÚµ
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-43"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24110
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-0&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

ãÙyÝ»x»
"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ"63-665-/636--33/"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"…Ý̄ ̂Ã"»óàx"…NìÚ·"õyÈl"7öÌyNÆ"+"64-664-6105-.432"ấyÚNÆ"öëyåÝ"×ìÚº¡"Ûx̂ å¡"õ̂Nå©Ù
".0" "̃öëx̄ ̂ìÙ"à̂N̨„"…ìåNÆ"Ûy¦yì„"́áë̂åNÆ".4"Ûy¦yì„"»y¦l"»yNÆ" "Ûx̂ å¡"öÝyNªÝ"ãN¦"öNÕ¹¡x̂ ¦
"•"Ûx̂ Nå¡"ãë…åÙ" x̄"̂N¡óy¦"̂Nº¹ìÔà"•" "Ûx̂ Nå¡"ÜëyNªÝ"ãN¦"»óàx"…Nì·à"õyNÈl"*/7×Nå¢Ù"+"4"…N·xà
"~NÚ·x̆ Ù"*/"öNÞÄÕ¡"~NÚ·x̆ Ù"*."7yNä"ÖyNå¡x"+ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù" "1"à"." "̃õà…NåÙ"Ê"̊́…NÙ
"ÅáÃ"~Èà"́»"~NÄä"à"»áNÝ"́áë̂åNÆ"×ä…Ää"‚Në́y¡"ãN¦"+…Në…å¡"*1õ»yNµ"Ły”NÆx"ãN¦"ÜNìäá¡"*0
"̂Në "̄â…NÞÞÌ"kyNøÙx"õ…Nº¡"ãN¦"Ûx̂ Nå¡"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ"öÐ…ìN̋ "́ãN̨Õ«"â»yN¹Ôx
"à"ÖôNµx"x́ "öÐ…ìN̋ "́×N¢„"â…NÝà̂\"|yNëá¢¶Ù"à"Åx́ àx"³NÙy«"ãN¦"ãN«á¡"yN¦"âyÐ»x»"~N x̋"ÓìÍNª¡
"́»"7âyÐ»x»"õx́ "+…NëyÚÝ"öNÙ"õx́ "́à…NŒ"ãN¦"|́»y}Ù"ÓNë‰"†̂NÆ"ã¦"ÒyN¹¢Ù"…NÝàx…„" x̄"~Ýy¹¢N x̋"yN¦
"ấyÚNÆ"ãÙyÝ»x»"ã¦"~}N̨Ý"öÕ¹¡x̂ ¦"…Ý̄ ̂Ã"»óàx"…ìÚ·"õyÈl"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"ŁáNº„
"ãÌ"Üëx" x̄"̂N±Ý"³N©È"öNëyøÈ"³N«̂Ù"ÜNëx" x̄"ấ»yNŒ".064,0,/."•́áNÙ"64-664-6105--40-
"öäxá„xà"õyNłyÉ¡"»áN„"öÚë…É¡"ãN¶ëó"̂N¦x̂ ¦"…NÆy¦"öÙ"â…NÝà̂\"ãNÔ"ÖáNÍ¶Ù"ãNÌ"ÅáNÃ"ãìÔx́ yNªÙ
"Üìël"ÛáÝyÈ" x̄"1-4"â»yNÙ"̂¦x̂ ¦"öäxá„xà"~N x̋á„́»"öÃ̂-" x̄"à"â»áÚÝ"x́ "ãÞµ"æ̂N¹Ù"õx́ "ãN¦"~}N̨Ý
"{¡x̂ Ù"ã¦"yNÞ¦"x¿Ô"̂ì¾óà"~N x̋"̌̂ë¿\"Ó¦yÈ"{Nëy¾"ãìÕµ"ÖáNÍ¶Ù"õáN "̋ x̄"yÃ̂Œ"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»
"öÉÕ¡"öäxá„"̂N±Ý…ë…‹¡"Ûyì}Ôx́ …Œ"ãN·à̂©Ù"|yìä"̂N¦"yNÞ¦"x́ "ãNÕŒxà"~N x̋á„́»"âyÐ»x»"ṍy¹NÆx
"‚ë́y¡"́»"â…NÝà̂\"54"Î̂¦"~NÔó»"ã¦"̆ìÝ"ã¢N x̋á„"̂±Ý…ë…‹¡"ãÙyÝ»x»"ãNÌ"Üëx"ã¦"̂N±Ý"x¿NÔ"à"â»áNÚÝ
"ã«áÙ"́¿Nµ"ãvx́ x"ãN¦"~}N̨Ý"ãÍÝl"Ûà…¦"yåìÔx́ yNªÙ"ÜNìÍÔ"â…Në»̂Ð"¼ôN¦x"â»̂N}ÙyÝ"ãN¦".064,0,/0
"öÙx…Èx"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"…µáÙ" x̄"¤́yN„"×ë…É¡"́»"̂Nì„y¡"ŁáNº„"́»"»áN„"öNÝáÝyÈ
"x́ "»á„"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"ã¶ëó".064,3,0"‚Në́y¡"́»"à"öNÝáÝyÈ"́̂ÉÙ"ÓN«x"k"öNøÙ" x̄"¸N\"…NëyÚÝ
"ãÕŒy·"~ìÄìÌ"̂N¦"yÞ¦"x́ "ãÕŒxà"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"âyÐ»x»"x¿NåìÕµ"~N x̋"ã¢NÆx»"×Në…É¡
"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"10."à"10/"â»yNÙ"ã¦"x…Þ¢N̨Ù"à"â»x»"Øì”Nª¡"öÝáÝyÈ"́̂NÉÙ"~NÕåÙ" x̄"¤́yN„
"Á̂°"à"â»áN¦"ṍáø·"ấ»yNŒ"õx́ "» x́»"öNÙ"ÖôNµx"à"́»yNŒ"x́ "öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"» "́ x́̂ NÈ"õ̂NÄìÌ
+…NÆy¦"öÙ"Ûx̂ å¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"Ö̂¢¶Ù"×NÌy¶Ù"́»"æx̂ N¢µx"ÓN¦yÈ"¼ôN¦x"‚Në́y¡" x̄"¯à "́~N̨ì¦

"Ûx̂å¡"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"¸ìv́ ""ÂÔx"Ö"24116

ãÙyÝ»x»
"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-53"ã}¹NÆ"61-665/.163--51."ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"ấyÚNÆ "öNëyåÝ "×NìÚº¡ "%Ç¦yN̋ "öNëx̆ « ".-53& "Ûx̂ Nå¡ "̊́…NÙ "…ìåNÆ "öNëyøÈ
"~ÔyÌà"y¦"×ìäx̂ ¦x…Ú¶Ù"…Ý̄ ̂Ã"õ…NÞ¦"ył́…Ú¶Ù"õyNÈl"7öÌyNÆ"+64-664/.336-..36
"³Ú¢‹Ù" "×N§ìÙ"ãÍÕÃ" "ãë́óyN "̋ "×È"öÝyNªÝ"ã¦"ÓÌá¡"…NÝ̄ ̂Ã"õ»áNÚ¶Ù"…NìÙx"õyNÈl
"+õ x́»̂}äôÌ"7ÖyNå¡x"+"öÝyNªÝ"ã¦"öÝxà̂ëx"záÉ¹ë"õyNÈl"7"×å¢Ù"+"Ëë"…N·xà" "̆}N "̋ÜNìÑÝ
"¤̂„"Çë̂-" x̄"õ x́»̂N}äôÌ"̂¦"̂ëx»"öÝxà̂ëx"záNÉ¹¦"õyNÈl"ÖyNå¡x"ŁáNº„"́»"7âyÐ»x»"õx́
"õyÈl"~ëyÍNÆ"²áłáÙ"K"ÛyÙá¡"16,.2-,---"½NÕ}Ù"ã¦"ãÈà̂N̨Ù"Ëfl"â̂ÉÃ"́yNåfl"Û»̂NÌ
"KÛx̂ å¡"1"ãì·yÝ"õx̂ N̋»x»" x̄"ấ»yNŒ"~N x̋á„̂ÄìÌ"ã¦"ã«á¡"y¦"âyÐ»x»"K"õ…NÞ¦"yNł́…Ú¶Ù
"»à…N̨Ù"à"ËÝy¦" x̄"â…NÆ"ã¢Ã̂Ð"|́áNŒ"Öô¹¢N x̋"K"ãNÔáÚ¹Ù"|yNÉìÉ¶¡"KöÌyNÆ"~ëyÍNÆ
"̂ëyN "̋à"×å¢Ù"²yÃ»"à"́áNø·"Ö…Nµ"K»áåNÆ"|x́ yå°x"K~È̂N "̋~Nå«"ã¦"yNä"ËNfl"Û»áN¦
"â»yÙ"ã¦"x…Þ¢N̨Ù"à"~N x̋"¯̂¶Ù"×å¢Ù"ṍyÍä̆¦"x¿NÔ"Kâ…NÝà̂\"́»"»áN«áÙ"|x́ yNÙx"à"ÜNvx̂ È
"K.034"záNºÙ"õ x́»̂}äôÌ"à"̊ôN¢„x"K"kyNª¡ x́"Üì}Í¡̂Ù"|x̄ y‹Ù"…ë…Nª¡"ÛáÝyÈ"ËNë
"à"öÌyNÆ"ÇN·"́»"ÛyNÙá¡"16,.2-,---"½NÕ}Ù"» "́à"¸N}·"ÒyN "̋ãN "̋ÓNÚ¶¡"ãN¦"x́ "õà
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"Öy‹Ýx"y¦"ËÞëx"» x́…Ý"õ̂Ñë»"ãƒ́à"Öá·̂Ù"à"+öÃá¢Ù"…Ý̄ ̂Ã"ãÝyìÙ" x̄"ấ»yŒ".0/5"|+|"6" +̌̌ "¼ô¦"â̂È"ṍ‰y¦x
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"ã«á¡"y¦"%ö¢È̂ "̋Ëfl&"ãÈà̂N̨Ù"ÒyÙ"Óìº¶¡"*0"õ x́»̂}äôÌ�"̂ë̆¹¡"{«á¢N̨Ù"~È̂N "̋*.
"~N̋̂\x…„"ÜìN̨¶Ùô¾"*/"öÕ¹¶¢Ã"…Ý̄ ̂Ã"õ̂Nì„"öÄ©ºÙ"*."ÛyNëyÈl"~ëyÍNÆ"~ëyÍNÆ"ã¦
"à"²y« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ã¦"ãNÌ"†̂©Ù"K»x̂ Ù"yN¦y¦"…Ý̄ ̂Ã"…ÝáNÆyÌ̂¡"»yNÆ̂åÙ"*0"…NÚ¶Ù"̂NÄŒ"…NÝ̄ ̂Ã
"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"́»"64-.6."öÝyÑëy¦"à62-665-/664-..65"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"ấyÚNÆ"ã¦
".064,.-,-."•́áÙ"öÐ…ìN̋́"~Èà"à"~}ƒ"Ûx̂ å¡"õ̂å©Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂ÄìÌ
"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"40"â»yÙ"²áłáÙ"Ç}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-67--"~µyN̋
"öÍë"́»"~¦áÝ"ËNë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»á¦"ÛyÍNÚÔx"Òáå‹Ù"~Õµ"ãN¦"öNÝ…Ù
"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸\"âyÙ"ËNë"Á̂°"â…Ýxá„"y¡"»»̂NÐ"öÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄
"x́ "×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ã¦

+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáNÃ"́̂ÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"öªÞÙ ""ÂÔx"Ö"24106
"Ûx̂å¡"õ̂å©Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

öåÐl
"…Ý̄ ̂Ã"öÝy©ÕN "̋öN̨ìµ"×Ýy„,"õyNÈl"ã¦"×NvyÚłà"~N x̋á„»x»"à"öÐ…ìN̋ "́~NÈà"¼ôN¦x"öNåÐl
"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ"ã¦"ã«á¡"y¦"õ…Úµ"{ë̂”¡" "x̂ N¢Ãx" "õ…NÚµ"†̂«"à"ẑNł"ÖyNå¡x"ãN¦"…NÚ·x
"Üëx"ã¦"ãNÌ"†̂©Ù"ÜN̨·"…Ý̄ ̂Ã"öÉÄNÆ"̆ìÄ©ºÙ"~NÔyÌà"y¦"x…N„"×Nì· "́…NÝ̄ ̂Ã"ËÔ̂ N "̋̂NŒyÝ
"́»"63-20."öNÝyÑëy¦""à"63-665-/626--3-5"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ
"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~}ƒ"Ûx̂ å¡"õ̂å©Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ
"40"â»yÙ"²áNłáÙ"Ç}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-570-"~µyN "̋.064,.-,-."•́áNÙ
"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…NÝxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"Òáå‹Ù"~NÕµ"ã¦"öNÝ…Ù"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáNÝyÈ
"Ëë"Á̂N°"â…Ýxá„"yN¡"»»̂Ð"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄"öNÍë"́»"~N¦áÝ"ËNë"{N¡x̂ Ù
"K»á„"ÓNÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ãN¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂N¢Ã»"ã¦"öNåÐl"́yNª¢Ýx"‚Në́y¡" x̄"¸N\"âyNÙ
"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáÃ"́̂ÉÙ"~Èà"́»"à"~NÃyë́»"x́ "×NvyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý

+»»̂Ð"̂Nły·
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"öªÞÙ ""ÂÔx"Ö"2411-
"Ûx̂å¡"õ̂å©Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

öåÐl
"öÝyÚÌ̂¡"ṍ…Nì·"̂ìNÆ» x́"õyNÈx"×å¢Ù"ãNìÕµ"ö¢ëyÍNÆ"õ̂Nì\"̂NÈy¦"»xáN«"õyNÈl"öÌyNÆ
"ã¦"öÐ…ìN̋ "́~å«"ãÌ"â»áNÚÝ"Ûx̂ Nå¡"âyÐ»x»"×Në…É¡"…Në…å¡"̂¦"̂Nëx»"öÕÉÞìN̨·"…NÝ̄ ̂Ã
"öëx̆ «".-0-&"Ûx̂ Nå¡"öN̋à…È"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-0-"ã}¹NÆ
"öNÆ¯́à"ãµáÚ‹Ù"õà̂¦à "́ "‡¢ÄÙ"ÛyN¦yì„" "̂ì¡"~Ää"Ûx…NìÙ"*Ûx̂ Nå¡"́»"³NÈxà"%Ç¦yN̋
"~}ƒ"63-665/.461-...6"ãN̋ôÌ"ã¦"à"²y« x́"õ»à̂ìNÆ"Ûy¦yì„"õyå¢Ýx" "õ»à̂ìNÆ
"ã¦"+~N x̋"â…NÆ"Üìì¹¡"-67--"~µyN "̋à".064,.-,-/"Ûl"öÐ…ìN̋ "́~NÈà"ãNÌ"â…Në»̂Ð
"à"õ̂ÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"011"â»yÙ"̆Nëá‹¡"ã¦"à"×å¢Ù"Û»á¦"ÛyÍÚÔx"ÒáNå‹Ù"~NÕµ
"×å¢Ù"y¡"»áNÆ"öÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ãN¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"ãN¦"Ûl"»yNÄÙ" x̄"²ôN-x"à"öNåÐl"̂NªÝ" x̄"¸N\
"+»»̂Ð"̂ły·"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáÃ"́̂ÉÙ"~Èà"́»"à"~Ãyë́»"x́ "~N x̋á„̂ÄìÌ"̂Nëáº¡"»áN„
"ö̋à…È"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"/"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-0-"ã}¹Æ"¸ìv́ ""ÂÔx"Ö"2411.
%Ç¦y "̋öëx̆«".-0-"ã}¹Æ&"Ûx̂å¡

"ã¦"×vyÚł"à"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
öÕÈ…Ú·x"…Ý¯̂Ã"öëóáÙ"Ų̈¶Ù"×Ýy„,"õyÈl

"~È̂N "̋̂¦"̂vx»"öÕÈ…Ú·x"…Ý̄ ̂Ã"öëóáÙ"ÜN̨¶Ù"õyÈl"ãìÕµ"öNÝx̄ x́"ÛxáìÌ"õyNÈl"~ëyÍNÆ
"61-665/.2-6--400"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"ấyÚNÆ"ãN¦"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ãN¦"ãNÌ"†̂N©Ù
"%Ç¦yN "̋öëx̆ «"..11&"Ûx̂ Nå¡"~N§¹¦"öNëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»"..11"ã}¹NÆ
"́á¢N̋»"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-5712"~µyN "̋.064,.-,.-"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~N}ƒ
"ÛyÍÚÔx"ÒáNå‹Ù"~Õµ"ãN¦"öNÝ…Ù"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáNÝyÈ"40"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»
"×å¢Ù"y¡"»»̂Ð"öNÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~¦áÝ"ËNë"{¡x̂ Ù"×Nå¢Ù"Û»áN¦
"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ãN¦"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸\"âyÙ"ËNë"Á̂N°
"~å«"ÅáÃ"́̂NÉÙ"~Èà"́»"à"~NÃyë́»"x́ "×NvyÚł"à"~N x̋á„»x»"öNÝyƒ"ã”N̨Ý"K»áN„"ÓNÙyÌ

"+»»̂Ð"̂Nły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋́
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"..11"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"öªÞÙ ""ÂÔx"Ö"2411/
%Ç¦y "̋öëx̆«..11&Ûx̂å¡"~§¹¦"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

ãÙyÝ»x»
"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-43"ã}¹NÆ"63-665/.2-4--512"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"öëyåÝ"×ìÚº¡"%Ç¦yN "̋öëx̆ «"..-0&"Ûx̂ Nå¡"̊́…Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù
"…N x̋"…Ý̄ ̂Ã"â»x̄ "»àx»"ãÚ-yÃ"×Ýy„"7öÌyNÆ"+"64-664/.343-.-./"ấyÚNÆ
"…ì¹N "̋õyÈl"7×Nå¢Ù"+25" "̃‡N¢Ã"ãNfláÌ"̂N}Ìx"÷x"•"Ûx̂ Nå¡"öÝyNªÝ"ãN¦"ÏN¦
"õ…Úµ"†̂N«"à"ẑNł"*."7yNä"Öyå¡x"+"öÝyNªÝ"ãN¦"́àyNë"…NÝ̄ ̂Ã"öNÑì¦"öNì¶ë
"öÑì¦"öNì¶ë"…ì¹N "̋õyNÈl"ÖyNå¡x"ŁáNº„"́»"7âyÐ»x»"õx́ "+ÅyNÄÝx"Ê̂N¡"*/
"̂N̨ä"ã¦"~}N̨Ý"ãÉÄÝ"Ê̂¡"à"õ…Úµ"†̂«"à"ẑł"»x̂ Nëx"ã¦"̂Nëx»"́àyNë"…NÝ̄ ̂Ã
"~N x̋á„̂ÄìÌ"ã¦"̂±Ý"Ï¦"…N x̋"…Ý̄ ̂Ã"â»x̄ "»àx»"ãÚ-yÃ"×Ýy„"~ëyÍNÆ"²áłáÙ
"ãÉ¦yN "̋Åx́ àx"ö‘Ì"K..-"¸ìÕ\"õyåNÆ x́̆ Ð"KöÌyNÆ"~ëyÍNÆ"†̂NÆ"Kx̂ N̋»x»
"ãN¦"öÌyNÆ"ấyNÆx"K"ãNìøÈ"ÒxáN·x"à"²yNłàx"K¤à "̄ãNÙyÝ…å¹¡"ãN̨Õ«" x̄"öNÕ}È
" x̄"à"â»̂NÌ"†̂N«"à"ẑNł"»x̂ Nëx"63,-4,/4"à"63,-1,.-"•́áNÙ"́»"ãNÍÞëx
"ã¦"…Þ¢N̨Ù"~N x̋"¯̂¶Ù"×å¢Ù"ṍyÍä̆¦"KÛà̂ì¦"ã¢„x…Ýx"x̂ NÙ"63,.-,1"‚Në́y¡
"ã¦"x́ "×å¢Ù"öÙôN x̋"|x̄ yN‹Ù"ÛáNÝyÈ"4.-"à"4-6"à"155"à"116"à"115"»xáNÙ
"â̂ÉÃ"à»"à"’Nfl"~ÚN "̋ãÝáÐ"́»"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…Œ́»"ËNë"~N„x»̂\
"ãN "̋à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyfl"à"~N x̋́ "ãÝáÐ"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"Ö x́̆ ä"ãN̋
"ÂºÝ"â̂ÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyìäl"Ö́á¡"̌ x́"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…NŒ́»"×Nä»
"õx̂ ¦"~N x̋́ "…µyN "̋à"’fl"õà¯y¦"Öx…NÈ"õ»á}Ì"~N¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN̋
"õ»á}Ì"~N¦y¦"ÓNÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋ÂNºÝ"~N„x»̂\"à"63,.-,-1"ãN„́áÙ
""~¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋ÂºÝ"â̂NÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~N̋»"Öà»"~NªÑÝx"́»
"ãë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋â̂ÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~N̋»"ÂÌ"à"’fl"~N̋»"õà "́́»"õ»áN}Ì
"…Œ́»"Ëë"à"~N x̋́ "~ÚN "̋öÝyNªì\"à"’fl"×Nªfl"Áx̂ -x"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓÙyÌ
"ãÝyfl"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãë»" x́̆ ä"ãN "̋à"öÝyNªì\"́»"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»
"à»"à"Û»̂Ð"~N x̋́ ""Á̂-"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…Œ́»"Ëë"à"~N x̋́ "~ÚN̋
"Ûl"’fl"à"~N x̋́ "~ÚN "̋Û»̂Ð"́»"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãë»"Ö x́̆ ä"ãN "̋â̂NÉÃ
"’fl"à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyìäl"Ö́á¡"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãNë»"…NŒ́»"×Nä»"à»"à"ËNë"à
"ãìÌyNÆ"Ç·"́»"~N x̋́ "~ÚN "̋öÝyNªì\"Ö́á¡"à"~N x̋́ "~N̋»"Öà»"~NªÑÝx"à
"~ëyÚ·"ÛáNÝyÈ"20"â»yNÙ"ã¦"…Þ¢N̨Ù"̂N̨Úä"ãÉÄÝ"Ê̂N¡"ãN¦"̂NÑë»"ÖyNå¡x" x̄"à
"̶NÆ"ÓÚ¶¡"ã¦"x́ "×å¢Ù"öÙôN x̋"|x̄ y‹Ù"ÛáÝyÈ".6"â»yÙ"~Nëyµ "́yN¦"â»xáNÝy„
"¯à "́/-"Á̂N°"ö¦yì¾"ấ»yNŒ"õx́ "+…NëyÚÝ"öNÙ"ÖáNÍ¶Ù"õ̂Në̆¹¡"¸N}·"âyNÙ
"Ó¦yÈ"¯à "́/-"Á̂N°"¸‘N "̋à"ã}¹NÆ"ÜìÚä"́»"öNäxá„xà"ÓN¦yÈ"¼ôN¦x" x̄"¸N\

"+»á¦"…äxá„"Ûx̂ Nå¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"×NÌy¶Ù"́»"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡
"Ûx̂å¡"/"õ̂ÄìÌ".-43"ã}¹Æ"¸ìv́ "ÂÔx"Ö"2412.

ãìëx̂ «x
"yåì¢ëáÌ"́ x̄ y¦"Ûx̂ å¡"̂ åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢̋̂åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢ x̋"öÝyªÝ"ã¦"öÕµ"…Ý̄ ̂Ã"öÆx»x»"¤y·"…·x"7ãÔ"ÖáÍ¶Ù
"³Ú¢‹Ù"Ó¦yÉÙ"~Þ«"•"…åªÙ"öÝyªÝ"ã¦"öÔô«"öÕµ"*."7×åìÕµ"ÖáÍ¶Ù"5"Êô\"Üì©̨ÕÃ"̇ y y̋\"ãfláÌ
"â…Ýà̂\"â ýÚÆ"ã¦"ã-á¦̂ Ù"×Í·"õx̂ «x"~ x̋á„́»"{«áÙ"ã¦"7ã¦"ÖáÍ¶Ù"ãÞë»l"âyÑÆà̂Ã"{Þ«"õ ý‹¡
"~ x̋"ÖáÍ¶Ù"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"64-664-6.32--2-0"ã-á¦̂ Ù"ãÙyÝ»x»"â ýÚÆ"à"64-665-6.32---36
"à"Òyë́ ".)43-)---"½Õ}Ù"ã¦"ö̋́»x»"ãÞë̆ ä"ÖyÚøÝx"ã¦"ã¢ x̋á„"ÓŒx"Òyë́ "33)---)---"½Õ}Ù"~„x»̂\"ã¦
"õ̆Ì̂Ù"ËÝy¦"Ö́á¡"Ø„yÆ"Ç}-"×Í·"ÓÙyÌ"õx̂ «x"ÛyÙ "̄~ëyÀÔ"Ëfl"…ì̋́̂ "̋‚ë́ y¡"̄ x"ãë»y¡"̂ ì„y¡"| ý̨„
"x́ "Ûl"»yÄÙ"̄ à "́â»"Á̂°"*."7ãìëx̂ «x"¼ô¦x"‚ë́ y¡"̄ x"~ x̋"ÂÕÍÙ"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"+ö¢Ôà»"̂ ªµ"×ìÝ"à"»»̂Ð"öÙ"Ûx̂ ëx
"öÔyÙ"*0"+…ä…¦"ã¦"ÖáÍ¶Ù"~„x»̂\"õx̂ ¦"ö}ì¡̂ ¡"*/"%öÝ…Ù"ÖyÍ·x"õx̂ «x"ÛáÝyÈ"01"â»yÙ&"» x́¿Ð"x̂ «x"³ÈáÙ"ã¦
"ãìëx̂ «x"»yÄÙ"õx̂ «x"ã¦"́ »yÈ"x́ "»á„"ã‒ÝyÞfl"+…Æy¦"̂ ̨ìÙ"Ûl"̄ x"ã¦"ÖáÍ¶Ù"yÄì¢ x̋"à"×Í·x"x̂ «x"ãÌ"…ÞÌ"öÃ̂ ¹Ù
"ã¦"KÒáÉÞÙ̂ì¾"à"ÒáÉÞÙ"ÒxáÙx"ãÚä"~ÚìÈ"à"́ x…ÉÙ"yë"»x…¹¡"ÓÙyÆ"x́ "»á„"ÒxáÙx"ãìÕÌ"̄ à "́ö "̋Á̂°"…ëy¦"…Ýx…Ý
"yë"öÝx̂ ëx"õ ý}¢µx"à"öÔyÙ"|y̨̋áÙ"à"yä"ËÝy¦"»̆Ý"ÛxáÞµ"̂ ä"ã¦"ãÌ"õ…ÉÝ"âá«à"Ûx̆ ìÙ"̂ ¦"ÓÚ¢ªÙ"†à̂ªÙ"́ á-
"⁄Ôyƒ"Ły”Æx"»̆Ý"á¶Ý"̂ ä"ã¦"àx"ãÌ"öÔxáÙx"ãìÕÌ"à"́ áÌ¿Ù"õyä"zy̨·"ÇìÈ»"|yº”ªÙ"âx̂ Úä"ã¦"» x́»"ö« ý„
"́áÌ¿Ù"ÒxáÙx"́ »"̂ Ñë»"̂ ììÀ¡"²áÝ"̂ ä"à"|óyÉ¢Ýx"à"ÓÉÝ"~̋̂åÃ"̆ ìÝ"à"⁄Ôyƒ"Ły”Æx"̄ x"àx"|y}Ôy©Ù"ãìÕÌ"à"» x́»
"ã¦"óxà"…ëyÚÝ"ãvx́ x"öëyøÈ"ÖyÉÙ"ã¦"́ y̨µx"~ x̋á„»x»"ãÚìÚł"ã¦"́ y̨µx"õxáµ»"†̂-"̄ x"Ó}È"Òy "̋Ëë"ÛyÙ "̄̄ x
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+…NÆy¦"öÙ"Ûx̂ å¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"Ö̂¢¶Ù"×Ìy¶Ù"́»"öäxá„̂±Ý…ë…‹¡"ÓN¦yÈ"¼ôN¦x" x̄"¸N\"¯à́
"Ûx̂å¡"õ̂ÄìÌ"à»"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"¸ìv́ ""ÂÔx"Ö"24113

حاشيه نداشتيم و به هدفمان رسيديم

تيم ملي كاراته كشورمان در س�ال هاي اخير افتخارات زيادي براي ورزش كشورمان به 
ارمغان آورده است. ملي پوش�ان كاراته در شرايطي به مس�ابقات جهاني اسپانيا اعزام 
ش�دند كه با كس�ب س�ومين عنوان قهرماني متوالي در بخش كوميته )مبارزه( تيمي 
مردان هت تريك كردند. شاگردان شهرام هروي براي نخس�تين بار در تاريخ 48 ساله 
رقابت هاي جهاني با دو طا، يك نقره و چهار برنز پ�س از ژاپن عنوان نايب قهرماني در 
بخش مردان را به دس�ت آوردند. بدون شك حضور مس�تمر هروي به عنوان سرمربي 
كوميته مردان نقش بسزايي در اين تاريخ س�ازي داشته است. سرمربي تيم ملي كاراته 
اميدوار است با حمايت مسئوان ملي پوشان ايراني در المپيك توكيو نيز خوش بدرخشند.

قهرمان زحمتكش كاراته مزد زحماتش را در مسابقات جهاني مادريد 
با كسب مدال طا گرفت. بهمن عسگري كه تاتامي مادريد موفق شد 
حريف ايتالياي�ي اش را مقابل هواداران پرتعدادش شكس�ت دهد 
تنها طاي انفرادي كاروان كاراته كشورمان را در اين رويداد مهم  به 
گردن آويخت. ملي پوش وزن  75 -كيلوگرم قبل از مسابقات جهاني 
در بازي هاي آسيايي جاكارتا نيز روي سكوي قهرماني رفته بود تا از 
اين به بعد با خيال راحت به مدال بازي هاي المپيك بينديشد.  مدالی 
كه خودش می گويد تنها مدالی اس�ت كه در كلكسيونش كم دارد.

شيوا نوروزي
      گفت وگو
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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبريزي
آزادسازي سوس�نگرد در 26 آبان 1359 به 
يكي از نقاط عط�ف در تاري�خ دفاع مقدس 
بدل ش�د. عملياتي ك�ه به كلي�د موفقيت 
در عمليات ه�اي بزرگ بعدي تبديل ش�د و 
رزمندگان و فرماندهان از جبهه سوسنگرد 
تجربيات گرانبه�اي زيادي كس�ب كردند. 
فرمان تاريخي ام�ام خمين�ي)ره( مبني بر 
آزادسازي سوس�نگرد و پيگيري هاي مقام 
معظم رهبري از مهم ترين نكات در آزادسازي 
اين شهر است. دكتر حبيب اه پديدار معروف 
به حاج كاظم، از نيروهاي كازروني حاضر در 
جبهه سوس�نگرد بود كه اتفاقات آن روزها 
را به خوبي به ياد دارد. پدي�دار در گفت وگو 
با »ج�وان« روند آزادس�ازي سوس�نگرد و 
عملكرد نيروها را تشريح مي كند و از اهميت 
اين ش�هر براي طرفين درگي�ري مي گويد. 

سوس�نگرد س�ه بار بين ايران و عراق 
دست به دست ش�د، اهميت اين شهر 

براي طرفين چه بود؟
سوس��نگرد در 60 كيلومتري اهواز قرار گرفته 
اس��ت و بعثي ها مي خواس��تند پس از فتح آن 
حميديه و اهواز را به راحت��ي محاصره كنند. از 
جناح جاده خرمشهر به اهواز تا 10 كيلومتري 
اهواز آمده بودند. اگر سوس��نگرد و حميديه را 
مي گرفتند و به سمت اهواز مي رفتند از دو جناح 
اهواز محاصره مي ش��د و ديگر ب��ا خيال راحت 
مي توانس��تند به اهدافش��ان براي اشغال شهر 
برسند. چون در سوسنگرد موفق نشدند بعدها 
نتوانس��تند اهواز را بگيرند و پشت جبهه نبرد 
ماندند. آن زمان شهيد چمران براي اينكه اهواز 
سقوط نكند، از رودخانه كرخه نور، آب گرفت و 
جلوي عراقي ها انداخت و بين ما و دش��من آب 
فاصله ايجاد ك��رد. اين كار ب��راي جلوگيري از 
پيشروي دشمن بود. به دليل  انسجام نداشتن 
نيروهاي نظامي و محكم نب��ودن توان دفاعي و 
صدها مشكل ديگر ش��هيد چمران مجبور شد 
با چنين ترفندي مانع دش��من شود. مي توانيم 
بگوييم سوسنگرد و حميديه مانعي براي ورود 

عراقي ها به اهواز بودند. 
پس ب�راي دش�من يك منطق�ه كامًا 

استراتژيك محسوب مي شد؟ 
عراقي ها اوايل جنگ از هر جايي مي توانس��تند 
به خاكمان ورود كنند چون مانعي جلوي شان 
نبود. تنها نقاطي ك��ه در روزه��اي اول جنگ 
مقاومت كرد، خرمش��هر ، آبادان و سوس��نگرد 
بود. سوس��نگرد به اهواز نزديك بود و ما قبل از 
اينكه عراقي ها به شهر راه پيدا كنند براي اولين 
بار نيروي نظامي در منطقه گذاش��تيم. آنقدر 
انسجام نداشتيم كه در شهرهاي نزديك مرز نيرو 
مستقر كنيم ولي مي دانستيم كه عراقي ها روي 
سوسنگرد حساس هستند و يك دروازه ورودي 

براي ورود به اهواز است. 
ش�ما در كدام نقطه از ش�هر مس�تقر 

بوديد؟
من بچه كازرون هستم. كازروني ها در سوسنگرد 
نقش مهم و ويژه اي داشتند. از 59/7/27 اولين 
گروه منسجم 80 نفره مان به فرماندهي شهيد 
دكتر علي اكبر پيرويان به سوسنگرد رفت و در 
هويزه مستقر شد. آن زمان در سوسنگرد خبري 
نبود. زماني كه من مي خواس��تم به جبهه بروم 
وقتي بچه ها گفتند به سوس��نگرد و هويزه بيا 
 گفتم من اهل آن مناطق نيستم و مي خواهم به 
آبادان بروم و بجنگم. آن روزها جنگ در آبادان 
شدت داشت و سمت سوسنگرد خبري از جنگ 
نبود. من سمت آبادان و ماهشهر رفتم و تا زماني 

كه عراقي ها به سوسنگرد حمله كردند آنجا بودم. 
پس از محاصره شهر سريع خودم را به سوسنگرد 
رساندم و روز سوم و چهارم كه محاصره شكسته 
شد وارد سوسنگرد شدم. اصًا بنا نبود ما منتظر 
باشيم كه عراقي ها حمله كنند و ما دفاع كنيم. 
كسي از اتفاقات بعدي خبر نداشت ولي عراقي ها 
مي دانس��تند چه زماني بيايند و سوس��نگرد را 
بگيرند. 80 نفري كه از ما در سوسنگرد مستقر 
بود يك شب قبل از حمله بعثي ها متوجه تخليه 
شهر شديم. برخي از مردم شهر از حمله دشمن 
خبر داش��تند ولي بچه هاي ما بي خب��ر بودند. 
بچه ها امكاناتي نداشتند و با ساده ترين ساح ها 
مي خواستند مقابل دشمن بايستند. دشمن وارد 
سوسنگرد شد و به نيروها اعام كردند كه خودتان 
را از هويزه به سوسنگرد برسانيد. نيروها ورودي 
هويزه به سوس��نگرد مستقر ش��دند و به دفاع 
پرداختند. عراقي ها در اين نقطه متوقف شدند. 
بعثي ها از اين جناح و از جاده بستان به سوسنگرد 
و روس��تاي دهاويه قصد پيشروي داشتند. در 
دهاويه هم خط داش��تيم و بچه هاي تبريز در 
منطقه مستقر بودند. شهيد تجايي آنجا مسئول 
و مشغول نبرد با دش��من بود. وقتي عراقي ها از 
بستان و هويزه جلو آمدند عماً از دو جناح شهر را 
محاصره كردند. بعثي ها تا وسط شهر كه مسجد 
جامع مستقر بود آمدند و بچه هاي كازرون در اين 

منطقه با دشمن درگير شدند. 
مدافعان ش�هر چه تعداد بودند و با چه 
امكاناتي مي خواس�تند از سوسنگرد 

دفاع كنند؟
در آن س��ه روز محاص��ره ح��دود 300 نيرو از 
بچه هاي تهران، تبريز، قزوين، لرستان،  خراسان 
و خوزستان در سوسنگرد مستقر بودند. بيشترين 
نيرويي ك��ه در آن برهه در سوس��نگرد حضور 
داش��ت بچه هاي كازرون بودند كه دو گروهان 
و جمعاً 130 نفر مي ش��دند. اي��ن نيروها بدون 
امكان��ات بودن��د و دوره آموزش��ي خاصي هم 
نديده بودند ولي انگيزه زيادي داش��تند. ساح 
سنگينشان بازوكا بود. بازوكا يك لوله مثل لوله 
پوليكا بود كه موشكي س��رش نصب مي شد و 
درصد خطاي باايي داش��ت. يا ام ي��ك و برنو 
س��اح هايي نبودند كه بتوان با آن جلوي تانك 
ايس��تاد. بعثي ها از هويزه با تان��ك مي آمدند و 
رزمندگان با اين ساح ها جلويشان مي ايستادند. 
يك محور ديگر محور ابوحمي��زه بود. عراقي ها 
براي اينكه دس��ت ما را از پشتيباني اهواز كوتاه 
كنند جاده اي كه از اهواز به س��مت سوسنگرد 

مي آمد و از حميديه رد مي شد و بعد از حميديه 
روستاي ابوحميزه در پنج كيلومتري سوسنگرد 
قرار داشت قطع كرده بودند و بزرگ ترين مشكلي 
كه در س��ه روز محاصره برايمان درست كردند 
قطع همين ج��اده بود. تنها ي��ك راه فرار براي 
نيروهاي محاصره ش��ده رودخانه كرخه وجود 
داشت كه آن هم نه قايق به تعداد كافي داشتيم و 
نه مي دانستيم چگونه از آب عبور كنيم. در منطقه 

مانده و محاصر شده بوديم. 
در اين چند روز محاصره چه اتفاقاتي در 

سوسنگرد افتاد؟
عراقي ها كه از س��مت هويزه جلو  آمده بودند با 
بچه هاي سوسنگرد و كازرون مواجه شدند. يكي 
از نيروهاي سوس��نگردي برايم تعريف مي كرد 
اولين تانكي كه به ب��ازار كويتي ها آمد خبرش 
پخش شد كه عراقي ها تا بازار كويتي ها آمده اند. 
مي گفت اع��ام كرديم ك��ه ب��راي زدن تانك 
داوطلب مي خواهيم. يكي از بچه هاي كازرون 
داوطلب ش��د و با هم تا نزديك��ي تانك رفتيم. 
رزمنده كازروني با نارنج��ك روي تانك رفت و 
منهدمش كرد و تانك همانجا ماند. چيزي حدود 
هشت تانك را در همان نزديكي زدند. نيروهاي 
ديگر از سمت بستان جلوي شان را  گرفتند و به 
كمك نيروهاي كازرون  آمدند و آنها را از ش��هر 
خارج كردند. روز چهارم كه من آمدم متجاوزان 
از شهر خارج شده بودند ولي در شهر جنگ تن 
به تن با آنها داش��تيم. يكي از دوستان تعريف 
مي كرد وارد يكي از منازل مردم براي پناه گرفتن 
ش��دم كه ديدم عراقي ها آنجا سنگر گرفته اند. 
سريع تا او را ديدند تسليم ش��دند و اسيرشان 
كردند. پس از سه روز جاده اهواز به سوسنگرد 
آزاد شد. يك گروهان ديگر از كازرون آمده بود 

تا جايگزين نيروهاي سوسنگرد شود. وقتي اين 
اتفاق افتاد آنها را سمت جبهه اهواز فرستادند تا 
آنجا پدافند كنند. خودم كه وارد سوسنگرد شدم 
مغازه ها درهايشان باز بود و خمپاره خورده بودند 
و بخشي از شهر آسيب ديده بود. درهاي منازل 
باز و وضع عجيب و غريبي بود. تنها پايگاهي كه 
مردم،مسئوان و رزمندگان به آن اتكا داشتند 
مسجد جامع سوسنگرد بود. من هم بعد از يكي 
دو ساعت  خيلي س��خت از ميدان امام خودم 
را به مسجد رس��اندم. دنبال بچه هاي كازرون 
مي گشتم تا خودم را به آنها برسانم. يك هفته 
ماندم ولي نتوانستم به آنها ملحق شوم. دليلش 
هم اين بود كه عده اي برگشته بودند. از 130 نفر 
رزمنده كازروني 10 نفر شهيد شدند. در كل 80 
نفر در سوسنگرد شهيد شدند كه بخشي از آن 
اهالي ابوحميزه بودند. مجروحان و شهدا را به 
مسجد جامع مي آوردند و از آنجا به اهواز منتقل 

مي كردند. ش��هيد چمران آنجا مجروح ش��د و 
ايشان را به عقب فرستادند. اين سه روز خيلي 
شرايط عجيبي داش��ت. چند روزي كه من در 
سوسنگرد بودم كارمان اين بود كه به آن سمت 
پل مي رفتيم. عراقي ها هزار متري رودخانه بودند 
و دور ش��هر خاكريز زده بودند و تانك هاي شان 
را گذاش��ته بودند. خاكريزهاي ش��ان كوتاه و 
تانك هاي شان مشخص بود. ما با آرپي جي اين 
تانك ها را مي زديم. به مح��ض اينكه اين اتفاق 
مي افتاد آنها هم با شدت بيشتري مي زدند. اين 
قصه تا زماني كه عراقي ها از سوس��نگرد فاصله 
گرفتند ادامه داش��ت. آنها عقب تر رفتند ولي 
در عوض خاكريزهاي قوي ت��ري زدند و جبهه 
دهاويه درست شد. شهيد چمران آنجا رفت و 

حين بازديد خمپاره 60 آمد و شهيد شد. 
امام خميني چگونه از حصر سوسنگرد 

مطلع شدند؟ 
ش��هيد تجايي در تماس با آيت اه مدني، امام 
جمعه تبريز از وضعيت نيروها گفت و باعث شد تا 
خبر به امام برسد. امام فرمودند كه سوسنگرد تا 
فردا بايد آزاد شود. خبر را از طريق آقاي اشراقي 
به آيت اه خامنه اي رساندند و ايشان جلو آمدند 
و اول شرايط را به بني صدر گفتند. منتها ديدند تا 
بني صدر بخواهد انجام بدهد نيروها در سوسنگرد 
از بين مي روند. به همين دليل خودشان وارد كار 
ش��دند و به فرمانده تيپ دوم لشكر 92 جناب 
سرهنگ قاس��مي دس��تور دادند تيپشان وارد 
عمل شود و براي نجات سوسنگرد بروند. نيروها 
صبح روز 26 آبان حركت كردند و از جاده اهواز 
به سوسنگرد آمدند و موفق شدند ابوحميزه را 
آزاد و جاده را هم ب��از كنند. روز چهارم كه خود 
من از اهواز به سوسنگرد رفتم ساعت 7صبح بود. 
وقتي با تانكر آب از جاده رد مي شدم ديدم بعد از 
حميديه تانك هاي عراقي به فاصله 700 متري 
جاده به صورت رديفي ايستاده اند. من آن موقع 
فكر ك��ردم تانك ه��ا از كار افتاده اند چون هيچ 
صدايي از آنه��ا در نمي آمد. اصًا نمي دانس��تم 
چه خبر است. بعد از اينكه وارد سوسنگرد شدم 
عراقي ها از خواب بيدار ش��ده بودند و با شدت 
زيادي آتش مي ريختند. جهنم را با چشمم ديدم. 
بمباران هوايي مي كردند، زميني توپخانه شان 
مي زد و تانك هاي ش��ان از سمت بس��تان تير 
مستقيم مي زد. تير كاليبر مستقيم هم مي زدند 
و از زمين و آسمان آتش مي باريد و معلوم نبود 
از كدام سمت خواهي خورد. توپ خمسه خمسه 
كه مي زدند پنج تا پنج تا به زمين مي خورد. وقتي 
توپ ها از عراق شليك مي ش��د صداي سوتش 
مي آمد. مثل آمبوانس��ي كه صداي��ش از دور 
مي آيد خمسه خمسه هم همينطور بود و صداي 
س��وتش كه مي آمد مي فهميديم موشك ها در 
حال آمدن هستند. من جدول خيابان را پناه و 
سنگر گرفته بودم. وضعيت بدي بود. عراقي ها به 
خاطر شكسته شدن محاصره به شدت عصباني و 
ناراحت بودند و با حماتشان قصد تافي داشتند. 
بعد از يك هفته خواستم به اهواز برگردم همان 
تانك هايي كه در كنار جاده ديده بودم كمي عقب 
رفته بودند ولي همان ج��اده را چنان زير آتش 
قرار داده بودند كه نمي شد روي جاده راه رفت. 
بعداً فهميدم چون عراقي ها صبح ها بين 6 تا 8 
مي خوابيدند و كار نمي كردند  حالت آتش بس 
داشتند. زماني هم كه تانك ها را كنار جاده ديديم 

صبح بود آنها خواب بودند و ما را نزدند. 
مي ت�وان گف�ت پ�س از آزادس�ازي 
سوس�نگرد م�ا تجرب�ه عمليات هاي 
موفقيت آميز ديگر مقابل دشمن را هم 

پيدا كرديم؟
نكته كليدي كه در سوس��نگرد ما به آن دست 

نگاهي به روند آزادسازي سوسنگرد در 26 آبان 1359 در گفت وگوي »جوان«  با دكتر كاظم پديدار از رزمندگان حاضر در شهر

 آزادي سوسنگرد فتح الفتوحي براي عمليات  بزرگ بعدي بود

سوسنگرد جاي عجيب و غريبي بود و 
خاكش گيرايي زيادي داشت. يكي از 
شهداي ما به نام عبدالرحمن رضازاده 
مي گفت دوست دارم همين جا شهيد 
و مفقود ااثر شوم. در عمليات شهيد 
مدني ايشان جلوي خودم شهيد شد. 
عمليات طريق القدس را كه انجام داديم 
منطقه دست خودمان افتاد. رفتيم آنجا 
و همه اجس�اد را بي�رون آورديم ولي 
نتوانستيم پيكر ايش�ان را پيدا كنيم
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از باا به پايين
 1- صب��ح زود- كارگردان فيلم ب��ه رنگ ارغ��وان  2- از اس��امی بان��وان- كارگاه هنری  3- نف��س- از پا تا 
 سر- كار س��خت- ش��هر ايس��تاده  4- گوس��فند جنگی- از آات موس��يقی- ش��هر محل تولد امام زمان)عج( 
 5- قتل سياس��ی- مانند هم بودن- مس��گر  6- گزارش��گر- ميمون و فرخنده- صد متر مرب��ع  7- چين و 
شكن- شمشير بران- س��ريع ترين روش شنا  8- بند دس��ت- هميشگی- وجود داش��تن- تكرارش آوای فاخته 
اس��ت  9- فوق- جزيره ای در اندونزی- دوست  10- وحش��ی- صورت نقاشی ش��ده- از درختان جنگل های 
شمال  11- دردمندی- آب زيركاه- سوگ و عزا  12- سفينه فضانورد اروپايی- همكار بتمن- جايز و شايسته 
 13- يادداشت- جامه كهنه- نفت سياه- آفت نباتی  14- حدنصاب ورزشی- گلوله خمير  15- قيمت تمام 

شده- پروا و تفكر

از راست به چپ
 1- از شهرهاي استان گلس��تان- بش��كه بزرگ آب يا نفت  2- رشته اسكی- پرتابه ورزش��ی  3- ضمير سه 
 كيلويی- مس��ابقه اس��ب دوانی- جواهر قابی- خاک كوزه گری  4- ابزار دروگری- لخت- مادر لر- پول فناند 
 5- نشانی- پيامبری- خودداري از پرداخت وجه برات  6- دينداری- رستاخيز- آماس  7- بو كشيدن- گاو نر- 
 تصديق روسی  8- گاه  جايگزين ضوابط می شود- از خشكبار  9- تخم مرغ فرنگی- سود حرام- ساز بادی آذری 
 10- خداوند، صاحب- رستم يونان باستان- س��اقه زيرزمينی  11- شيره چغندر- اعتبار بانكی- بزرگراهی در 
تهران  12- بيماری زردی- ضمير اش��اره- قوم ذبح ش��ده- خروس مازنی  13- چه وقت؟- غير ممكن- سمت 
چپ- دانه خوشبو  14- وعده ديدار- گل خاردار  15- لقب كشور افريقای جنوبی- منطقه ای در استان كردستان 

كه در نوار مرزی ايران و عراق قرار دارد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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يافتيم اين بود كه توانس��تيم تجربه هاي خوبي 
كس��ب كنيم ك��ه برايم��ان فتح الفتوحي براي 
عمليات  هاي بعدي شود. مقاومت و درگيري هاي 
تن به تن با عراقي ها، ش��كار تانك هاي دشمن 
و هماهنگي  با ارتش همه دس��ت به دس��ت هم 
داد تا تجربه بزرگي كس��ب كني��م و دري براي 
عمليات هاي بزرگ بعدي باز شود. ثامن اائمه، 
طريق الق��دس، فتح المبي��ن، بيت المقدس و... 
نمونه اي از اي��ن عمليات ها بودن��د. فرماندهان 
هم از همين سوس��نگرد تجربه كس��ب كردند. 
محك جدي و نوعي سناريوي آموزشي،  رزمي و 
عملي بود كه ما ناخواسته درگير و مجبور شديم 
بسيج، سپاه و ارتش دست در دست كار بزرگي 
انجام دهند. در اين ماجرا بني صدر خيانت هايي 
داشت. اجازه نداد مهمات و ساح به رزمندگان 
سوسنگردي برسد. در كل ما در اين نبرد پيروز 
شديم. چون بعدها توانستيم از قَِبل اين تجربيات 
آينده جنگ را براي خودمان ترسيم كنيم. بعد 
از آزادسازي سوس��نگرد در اسفند عمليات امام 
مهدي)عج( را داشتيم. در اين عمليات پلي روي 

سوسنگرد زده ش��د كه بعدها به پل دايي همت 
معروف ش��د. دايي همت بچه بروجرد و در قيد 
حيات اس��ت. دايي همت الوارها را به هم وصل 
و پلي روي رودخانه كرخه درس��ت كرد. نيروها 
از روي پل عب��ور مي كردند و خيل��ي به كمك 
رزمندگان مي آمد. بعد از عملي��ات امام مهدي 
در 27 شهريور 60 عمليات شهيد مدني را انجام 
داديم. ابتدا از 11 مرحله عمليات بسيار موفقيت 
آميزي انجام داديم. خط اول و دوم ارتش عراق 
را گرفتيم و چون پش��تيباني نداش��تيم و براي 
نگهداري خط مشكل بود مجبور به عقب نشيني 
شديم. هر چند بعدها از همان محور و به فاصله 
كوتاهي عمليات طريق القدس انجام ش��د. اين 
عمليات اندوخته تمام تجربيات ما از عمليات هاي 
قبلي بود و منجر به آزادسازي بستان و دهاويه 
ش��د. تا عملي��ات فتح المبي��ن و بيت المقدس 
خرمشهر و هويزه آزاد ش��د. آنجا از خرمشهر تا 

تنگه چذابه دشمن را پشت مرز خودش برديم. 
نيروه�اي مخل�ص و پاك�ي در جبه�ه 
سوسنگرد حضور پيدا كردند كه برخي 

از آنها به شهادت رسيدند.
به سوسنگرد »شهر عاشقان شهادت« مي گفتيم. 
كساني كه عاشق شهادت بودند سمت سوسنگرد 
مي آمدند. هر كس مي خواس��ت ش��هيد ش��ود 
جاي خرمشهر به سوس��نگرد مي رفت و به قول 
رزمندگان »شهر پروازي« شده بود. كازروني ها 

در سوسنگرد جا و مكان داشتند. در چند محله 
سوسنگرد خانه داش��تيم. براي اينكه خودمان 
هم اذيت نش��ويم اولين نانوايي فعال در جنگ 
را بچه ه��اي كازرون آنجا ايج��اد كردند. نانوايي 
كه نان داغ درست مي كرد و در شبانه روز 5هزار 
نان درس��ت مي كردي��م و تحويل خ��ط مقدم 
مي داديم. نيروها مي گفتند سوس��نگرد ش��هر 
دوم كازروني هاست. در خانه ها خاطرات بسيار 
خوبي داش��تيم و در اين خانه ها مس��تقر شده 
بوديم.يادش بخير ش��هيد نص��راه ايماني كه 
بعدها مس��ئول محور در عمليات شهيد مدني 
ش��د قبل از نماز صبح  بلند مي ش��د و نماز شب 
مي خواند. با صداي بلند نماز مي خواند و گاهي 
اعصاب ما خرد مي ش��د. مي گفتيم چرا آنقدر با 
صداي بلند نماز مي خواني؟ كه جواب مي داد اگر 
با صداي بلند نخوانم نمي فهمم. نماز را هر روز در 
مسجد جامع مي خوانديم و اين برايمان مثل يك 
وظيفه و عادت زيبا شده بود و بعد سركارهايمان 
مي رفتيم. آن اواخر در سوسنگرد به مناسبت 22 
بهمن جش��ن مي گرفتيم. در شرايطي كه هنوز 
گلوله و توپ سمت شهر مي آمد و عراقي ها شهر 
را مي زدند. تا عمليات طريق القدس نش��ده بود 
سوسنگرد آتش داشت. در دهاويه هم درگيري 
داشتيم و ش��دت درگيري ها خيلي شديد بود. 
اگر كسي در دهاويه 24 س��اعت دوام مي آورد 
مي گفتند خيلي پوس��تش كلفت است، يعني 
از صبح تا ش��ب تركش و گلوله نخورده اس��ت. 
نزديك مرز بود و پشت س��ر هم روي شهر آتش 
مي ريخت. بعد از عمليات طريق القدس شهر به 
روال عادي اش برگشت و مردم رفته رفته آمدند 
و مغازه ها باز شد. فرماندار و شهردار آمدند و شهر 

دوباره جان گرفت. 
در پاي�ان اگر خاط�ره  جالب�ي در روند 

آزادسازي اين شهر داريد برايمان بازگو 
كنيد. 

يك خاطره  دارم كه خيلي زيباست. تمام بچه هاي 
مخلص و عاشق شهادت در سوسنگرد بودند. اان 
تمام كساني كه از جبهه سوسنگرد باقي مانده اند 
همه مؤمن و متعهد هس��تند. سوسنگرد جاي 
عجيب و غريب��ي بود و خاك��ش گيرايي زيادي 
داش��ت. يكي از ش��هداي ما به نام عبدالرحمن 
رضازاده مي گفت دوست دارم همين جا شهيد و 
مفقود ااثر شوم. در عمليات شهيد مدني ايشان 
جلوي خودم شهيد شد. عمليات طريق القدس را 
كه انجام داديم منطقه دست خودمان افتاد. رفتيم 
آنجا و همه اجساد را بيرون آورديم ولي نتوانستيم 
پيكر ايش��ان را پيدا كنيم. مي دانس��تيم در چه 
محدوده اي عراقي ها پيك��رش را دفن كرده اند و 
مي خواس��تيم پيكرش را پيدا كنيم. لودر را هر 
زمان كه در خاک مي زديم از كار مي افتاد. چندين 
بار اين كار را انجام داديم و نشد. يكي از رزمندگان 
گفت خودتان را اذي��ت نكنيد رحمان گفت من 
مي خواه��م مفقودااثر باش��م و دنبال پيكرش 
نباش��يد. پيكرش همچنان در سوسنگرد است 
ولي دقيق نمي دانيم كجاست. بااخره هماني كه 
خودش مي خواست شد. سوسنگرد قداست دارد 
منتها اگر كسي بفهمد براي چه آنجا جنگيديم و 
دفاع كرديم. انسان هاي بزرگي آنجا شهيد شدند 

و جنگيدند. 

اولين نانوايي فعال در جنگ را بچه هاي 
كازرون آنجا ايجاد كردند. نانوايي كه 
نان داغ درست مي كرد و در شبانه روز 
5 هزار نان درست مي كرديم و تحويل 
خط مقدم مي داديم. نيروها مي گفتند 
سوسنگرد شهر دوم كازروني هاست. در 
خانه ها خاطرات بسيار خوبي داشتيم و 
در اي�ن خانه ها مس�تقر ش�ده بوديم
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سفت و سخت محو بازي با تبلتم بودم كه با صداي مادر 
به خودم آمدم.

»سعيد؟ نمي خواي بخوابي؟ ديروقته ها.« 
همانطور كه س��عي داش��تم تمركزم را از دست ندهم 
گفتم: »چش��م مامان. اين مرحله بازي رو تموم كنم 
مي خوابم. خيلي حساس شده.« مادر با دلخوري گفت: 
»آخرش به خاطر اين تبلت  كار دست خودت مي دي. 
مگه فردا قرار نيست بري اردو؟ خواب مي موني ها! من 
و بابات فردا قبل از اذان صبح مي ريم امامزاده براي نماز 
و شركت در دعاي ندبه. خونه نيستم صدات كنم. بگير 
بخواب.« گفتم: »باشه. نگران نباش. وسايلم رو آماده 
كردم. ساعت روميزي رو روي 6 صبح تنظيم مي كنم تا 

به موقع بيدار بشم.«
تب بازي مرا گرفته بود و آنقدر برايم جذابيت داش��ت 
كه دلم نمي خواس��ت نيمه كاره رهايش كنم و مرحله 
به مرحله هيجانش بيشتر مي شد. با ظاهر شدن كلمه

end تبلت را خاموش كردم و از اينكه توانسته بودم تا 

اين مرحله پيش بروم احساس غرور مي كردم. به ساعت 
نگاه كردم. عقربه هاي س��اعت نزديك ي��ك بامداد را 
نشان مي داد. باورم نمي شد! يعني چهار ساعت مشغول 
بازي بودم و متوجه گذران اين همه وقت نشده بودم؟ 
چشمانم خسته بود و ناي مسواك زدن نداشتم. روي 
تخت دراز كش��يدم و به اردو فكر كردم. در مدرسه دو 
اردو برگزار شده بود؛ يكي تور تفريحي يكروزه ديدار از 
شهر تاريخي كاشان و ديگري اردوي جهادي يكروزه كه 

دانش آموزان در كنار بزرگ ترها در يكي از روستاهاي 
نزديك شهر به صورت داوطلبانه براي ساختن مدرسه 
روس��تا كمك مي كردند. من در اردوي جهادي اسم 
نوش��ته بودم. يك بار ديگر وس��ايلي را كه بايد قبل از 
سفر برمي داشتم، چك كردم و مطمئن شدم چيزي از 
قلم نيفتاده است. كم كم پلك هايم سنگين شد و ديگر 

چيزي نفهميدم. 
با صداي زنگ تلفن از خواب پريدم و به صفحه گوشي 
نگاه كردم. شماره ناشناس بود. گفتم: »بفرماييد.« صدا 
بي مقدمه گفت: »تو كه نمي خواستي بيايي چرا من رو 
سر كار گذاش��تي؟ مي دوني چقدر منتظرت شدم؟« 
صداي محسن بود، همكاسي ام. قرار گذاشته بوديم 
با هم به مدرسه برويم. گفتم: »سر كار نه! خوابم برده! 
حاا از كجا زنگ مي زني؟« گفت: »از تلفن مدرس��ه 
زنگ مي زنم. ناظم ميگه اگه تا 20 دقيقه ديگه رسيدي 
كه هيچ وگرنه ديگه زحمت نكش!« هنوز گيج خواب 
بودم. نگاه به س��اعت كردم. س��اعت 7 و نيم را نشان 
مي داد. تازه فهميدم كه ديشب از شدت خستگي يادم 

رفته بود ساعت را تنظيم كنم . 
تصميم گرفتم هرطور شده خودم را به مدرسه برسانم. 
لباس��م را پوش��يدم و كوله پش��تي اي را كه شب قبل 
آماده كرده بودم برداش��تم و با خودم گفتم اگر بدوم 
حتماً مي رسم. به طرف مدرس��ه دويدم. خوشبختانه 
راه طواني نبود. از راه دور اتوبوس را ديدم كه جلوي 
مدرسه ايستاده بود. خوشحال شدم كه با هر زحمتي 

بود خودم را رسانده ام. اتوبوس با 
سوار شدن من حركت 
كرد. م��ن روي اولين 

صندلي خالي نشس��تم. 
برگش��تم تا محس��ن را 

پيدا كنم و ب��ه او بفهمانم 
كه بااخره رس��يدم، اما او را 

نديدم. 
آقاي محمودي ناظم مدرس��ه 

اسامي دانش آموزان را يكي يكي 
خواند و در آخر گفت: »كسي هست 

كه اسمش را نخوانده باشم؟« دستم 
را بلند كردم و گفتم: »آقا، اسم من و 

محس��ن نعمتي را نخوانديد.« ناظم با 
تعجب گفت: »محسن نعمتي؟! مگه قرار 

بود با ما بياد؟! يكي از بچه ها از آخر اتوبوس 
گفت: »اجازه آقا، محسن نعمتي 

سوار اتوبوسي شد كه 
زودت��ر از م��ا راه 

افتاد. فكر كنم 
توي اردوي 

جهادي 

اسم نوشته بود.« حاا ديگر همه چيز دستم آمده بود. 
من اشتباهي سوار اتوبوس كاشان شده بودم. البته آن 
روز بد نگذشت،  اماعصر كه برگش��تم اولين كاري كه 
كردم باتري تبلتم را از ج��ا درآوردم وتصميم گرفتم 
ديگر در ب��ازي با تبل��ت افراط 

نكنم.

دانستني هاي علمي روزي   روزگاري... تب تبلت كار دستم داد

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

با اينكه روزانه هزاران مسافر با هواپيما ها جابه جا مي شوند، اما 
با اين حال هنوز در پس اين تكنولوژي رازهايي نهفته است كه 
عموم مردم اطاعات زيادي از اين وسيله نقليه ندارند. در ادامه 
همراهمان باشيد تا با چند نكته كه احتمااً تا كنون نشنيده ايد، 

آشنا شويد. 

۱- هواپيما ها براي مواجهه با رعد و برق طراحي شده اند
اين اتفاق معمواً رخ مي دهد و آنها مي توانند رعد و برق را تحمل 
كنند. آمارها نشان مي دهند كه برخورد رعد و برق با هواپيما، 
سالي يك بار يا هر هزار س��اعت يك مرتبه رخ مي دهد. از سال 
۱۹6۳ ميادي به بعد، تاكنون هيچ هواپيمايي بر اثر اصابت رعد 
و برق سقوط نكرده است. مهندس��ان اين وسايل را به گونه اي 
طراحي مي كنند كه بار الكتريكي ناشي از رعد، از هواپيما عبور 

كند و بدون رخ دادن هيچ حادثه اي، به خارج انتقال يابد. 

 2-با يك موتور هم مي توان به پرواز ادامه داد
اينگونه تصور مي ش��ود كه يك موتور مي توان��د تنها نيمي از 
بار پرواز را به دوش بكش��د. اين طرز فكر درس��ت نيست و آنها 
مي توانند بدون موت��ور دوم نيز به راه خود ادام��ه دهند. ديگر 
حقيقت جالب درباره هواپيما ها اين اس��ت كه آنها مي توانند با 
توجه به »نس��بت پرواز« خود، حتي بدون موتور نيز مس��افت 

زيادي را بپيمايند. 

3- چرا در سرويس بهداشتي هواپيما جاسيگاري وجود 
دارد؟

گرچه سيگار كش��يدن در هواپيما ممنوع اس��ت اما اگر كسي 
به رغم هشدارها نتوانست از كشيدن س��يگار خودداري كند و 
قصد چنين كاري را داش��ت حداقل در محلي كم خطر سيگار 
بكشد و بتواند سيگارش را خاموش كند و از انداختن آن درون 

سطل زباله پرهيز نمايد. 

 4-چرا غذاهاي توزيع ش�ده در هواپيما ه�ا تا اين حد 
بدمزه هستند؟

تحقيقاتي كه در س��ال 20۱۵ ميادي انجام گرفت، نشان داد 
كه محيط دروني هواپيما، طعم و بوي غذا ها را تغيير مي دهد و 
باعث مي شود شيريني غذاها كمتر احساس شود و مزه شوري 

افزايش يابد. 
بر اس��اس نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در س��ال 20۱0 
ميادي، هنگامي كه در هوا قرار داريم، تشخيص طعم شور از 

شيرين ۳0 درصد سخت تر خواهد شد. 

5 -چرا هواپيما ها در هوا ردپا به جا مي گذارند؟
خطوط سفيدي كه شما در آس��مان به دنبال هواپيما مشاهده 
مي كنيد چيزي نيس��ت جز بخار آب كه بر اثر چرخش سريع 
موتور هواپيم��ا به وجود مي آيد. مثل زماني كه در هواي س��رد 

جلوي دهان بخار ناشي از بازدم ديده مي شود.

احتمااً ش��ما هم ديده يا ش��نيده ايد 
كس��ي كه در خواب عميق بوده بلند 
ش��ده و ش��روع به راه رفتن ك��رده يا 
كارهايي را انجام داده اس��ت. شايد راه 
رفتن و انجام دادن كاري مهم نباشد اما 
عمده نگراني اين است كه خوابگردي 
ممكن است باعث آسيب ديدن فرد يا 
ديگران شود. اگر خوابگردي به صورت 
رفتارهاي پيچي��ده اي مانند باز كردن 
در و ترك ك��ردن خان��ه، از پلكان باا 
رفتن يا انجام فعاليت هايي كه ممكن 
است به فرد صدمه بزند، بروز كند، فرد 
مبتا حتماً بايد مورد ارزيابي و درمان 

قرار گيرد. 
 علت خوابگردي چيست؟

پوركرامت��ي، روانپزش��ك مي گوي��د: 

خوابگردي در كودكان كه معمواً تا ۱۱ 
سالگي )دوران بلوغ( نمايان مي شود، 
ناشي از اختال جدي و مهمي نيست. 
افراد خوابگرد معم��واً كار خطرناكي 
نمي كنند ي��ا اقدام��ات خطرناكي كه 
باعث صدم��ه به خودش��ان و ديگران 
ش��ود، انجام نمي دهند اما چيزي كه 
رعايت آن ازم اس��ت اين است كه از 
بيدار كردن خوابگرد با تكان هاي شديد 
و بلند صدا كردن او بپرهيزيد. آنها فقط 
ممكن است كمي گيج باشند و ندانند 
كجا هس��تند. پس بايد به آرامي آنها را 

بيدار كنيد. 
 چه كنيم كه خوابگردي نكنيم؟

براي جلوگي��ري از خوابگ��ردي ابتدا 
بايد عوامل آن را ش��ناخت. عوامل اين 

اختال خواب ناكافي، اس��ترس زياد، 
برنامه نامنظم خ��واب، مصرف بعضي 
از داروها و خوابيدن در محيط ش��لوغ 
است و درمان خوابگردي شامل رعايت 
بهداشت خواب، حفظ كردن يك برنامه 
منظم خواب )اجتن��اب از محروميت 
خواب( و اجتناب از مص��رف كافئين 
)قه��وه( به خصوص در عصرهاس��ت. 
مطمئ��ن ش��ويد ب��ه ان��دازه كاف��ي 
مي خوابيد. در ج��اي متعادل و كم نور 
بخوابيد و از نوشيدن مايعات و نوشابه، 
قبل از رفتن ب��ه رختخواب خودداري 
كنيد. در موارد ش��ديد ب��ا مراجعه به 
پزشك متخصص، دارو تجويز مي شود. 
پس اگر نمي خواهيد خوابگردي كنيد 

خوب بخوابيد.

داستان تصويري :    بارندگي
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*پيتزا
پيتزافروش: پيتزا رو براتون چهار قسمت ببرم يا هشت قسمت؟ 

مشتری: من زياد گرسنه نيستم، همون چهار قسمت كافيه.!

*پنگوئن هاي بيسواد 
معلم : سعيد ميدونی  چرا پنگوئن ها بيسوادن ؟

سعيد:چون همش برف مياد مدرسه هاشون تعطيله!

*امتحان
پدر: امتحان رياضی امروزت چطور بود؟

پسر: يكی از جواب هام غلط بود.
پدر: اين خيلی عاليه، پس بقيه سؤال ها رو درست حل كردی؟

پس�ر: نه ديگه، اينقدر درگير حل اون يكی سؤال شدم كه اصًا 
وقت نشد به بقيه نگاه كنم..!!

 

نيشخند

شـما هم در خواب راه مي رويـد؟!

5 نكته شگفت انگيز درباره هواپيما

تو روزنامه نوشته روز 
جمعه

  برف و بارون مياد 
چه بد !پس 

 تفريح رفتنمون
كنسل شد

 بد نيست!

خيلي هم خوبه يعني 
 چي خيلي

 خوبه؟
 بارون  مسافرتمون  روتعطيل 
كرده اين خيلي خوبه؟ پس 
معلوم ميشه شما تفريح رو 

دوست ندارين

تفريح و گردش رو دوست دارم 
اما بارندگي را هم دوست دارم 
حتي اگر به قيمت كنسل شدن

 مسافرت باشه

ولي پدر  مدت ها بود منتظر چنين 
فرصتي بوديم حاا به اين راحتي 

ميگين  مسافرت تعطيل بشه

ببين پسرم بعضي موقع ها 
يك اتفاق ممكنه براي ما 

ضررجزئي داشته باشه  اما  در 
عوض نفعش خيلي بيشتر از 

ضررش است  

 منفعت  بارندگي و  پر شدن سدها  
 و رودخانه ها ازآب كه نياز حياتي

 ماانسان هاست  مهم تر از
  مسافرت ماست

پدرقول بده حتما جدي ميگين؟
در اولين فرصت به 

مسافرت بريم

پدرقول بده حتما 
در اولين فرصت به 

مسافرت بريم
حتماً

 پسرم  



  نيما احمدپور
بي ترديد بازخواني زمانه و كارنامه پهلوي ها بدون 
خوانش زندگي اش�رف پهلوي ناتمام است. نقش 
اين خواهر دوقلو در دوران سلطنت برادر، مهم تر 
از آن است كه بتوان آن را ناديده انگاشت. مقالي 
كه پيش روي داريد، بر برخي مناسبات اشرف با دو 
نخست وزير دهه 20 نور افكنده است. اميد مي بريم 
انتش�ار اينگونه پژوهش ها درآس�تانه چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب اسامي مفيد و مقبول افتد. 

   
  هژير؛خادم با وفاي پهلوي ها

اش��رف پهلوي خواهر دوقلوي محمدرضا پهلوي، به 
دليل بي توجهي هايي كه در دوران حيات تجربه كرده 
بود، بيش از حد يك شاهزاده در عرصه هاي گوناگون 
كشور خودنمايي مي كرد. او اما در دوره نخست وزير 
قوام، چندان مج��ال مداخله در امور دول��ت را پيدا 
نيافت. اقتدار قوام، هيچ گاه اجازه نداد تا دست اشرف 
در امور سياسي گشوده شود. همين امر، قوام را براي 
اشرف غيرقابل تحمل مي كرد. به همين دليل سعي 
كرد دست خود را در دس��ت برخي از وزراي كابينه  
قوام بگذارد تا به كمك آنها مي��دان را از اين پيرمرد 
سياس��تمدار بربايد. از اين رو پيش از همه به دو نفر 
از وزراي قوام چشم طمع دوخت؛ يكي عبدالحسين 
هژير، وزير اقتصاد كابينه  قوام و ديگري دكتر منوچهر 
اقبال، وزير به��داري. هژير در وف��اداري به خاندان 
پهلوي امتحان پس داده بود و در اوضاع سياسي زمان 
رضاشاه هم دستي در كار داشت. او مردي اديب بود 
و به زبان هاي انگليس��ي، روس��ي و فرانسوي احاطه 
داش��ت. اقبال هم در اطاعت از اوامر اشرف هيچ گاه 
كوتاهي نكرد. او به خوبي مي دانس��ت كه حمايت و 
همدستي با اشرف به مفهوم پيشرفت روزافزون وي 
در دستگاه سلس��له پهلوي خواهد بود. هژير نيز در 
كابينه  قوام در همدستي با اشرف از هيچ چيز فروگذار 
نبود و در تأسيس س��ازماني به نام»سازمان خدمات 
اجتماعي« با تخصيص درص��دي از درآمد گمرك و 
درآمد حاص��ل از فروش بنزين، اش��رف را ياري داد. 
او با ياري رساندن به اش��رف در بركناري كابينه  قوام 
به نخست وزيري خود مي انديشيد. هژير كه در زمان 
وزارت دارايي، جواني حدودا30ً ساله بود، به رغم سن 
كم، س��مت هاي زيادي را تجربه كرده بود. رياس��ت 

كميس��يون ارز، بازرس دولت در بانك ملي، بازرس 
شركت بيمه، رياست كشاورزي، وزارت پيشه و هنر، 
بازرگاني كشور و سرانجام وزارت دارايي از جمله  اين 

سمت ها بودند. 
  حمايت اشرف از هژير در كابينه حكيمي

پس از بركناري قوام، هژير بخت اول نخست وزيري 
بود. او از جمله سرشناس ترين افرادي بود كه اشرف 
در باند خود پرورانده بود. نظر ش��اه هم نس��بت به او 
مس��اعد بود و از همه مهم تر هژير از مهره هاي مورد 
نظر و حمايت انگليس بود. با همه  اين احوال، سقوط 
قوام، صدارت او را در پي نداش��ت ام��ا اين به مفهوم 
وجود فردي مطمئن تر از او در حواشي دربار نبود بلكه 
مسائل سياسي - اقتصادي نخست وزيري او را نداشت، 
بنابراين تا مناسب شدن اوضاع سياسي براي شروع 
كار كابينه  دلخواه اشرف و دربار، هژير همچنان بايد 
در انتظار رسيدن به اين آرزوي ديرينه لحظه شماري 
مي كرد. در آن هنگام نظرها به سوي فردي ديگر به 
نام ابراهيم حكيمي، مشهور به حكيم الملك جلب شد. 
در فاصله  ارديبهشت1324 تا دي1326، اين سومين 
باري بود كه به نخس��ت وزيري برگزيده مي شد. هر 
چند حكيمي، همچون هژير سرسپرده  اشرف نبود اما 
مهره هاي دولت او از دستان مداخله گر اشرف چندان 
در امان نماندند و وزرايي با خواست اشرف از كابينه  
اين پيرمرد سردرآوردند كه چهره  شاخص اين افراد 
دست نشانده، همچنان عبدالحسين هژير بود كه به 
عنوان وزير مشاور، كرسي وزارت را و در واقع صندلي 

انتظار صدارت را اشغال كرده بود. 
  نخست وزيري هژير، يكه تازي اشرف

ايام دولت ابراهيم حكيمي نيز همچون بسياري ديگر 
از نخست وزيران پيش��ين محمدرضا چندان پايدار 
نبود. همه  مدتي كه حكيمي بر كرسي نخست وزيري 
تكيه زده بود ازش��ش ماه تج��اوز نك��رد و كابينه  او 
به چش��م نيامد و س��قوط كرد. پايان نخست وزيري 
حكيم��ي به معني اوج پيش��رفت هژير ب��ود. پس از 
بركن��اري حكيمي، عبدالحس��ين هژير ب��ه عنوان 
نخس��ت وزير، زمام امور را به دست گرفت. اين اتفاق 
همان چيزي بود كه آرزوي هژير و خواس��ت اشرف 
را برآورده مي كرد اما نخس��ت وزيري هژير به معني 
گرفتن قدرت توسط اش��رف و يكه تازي بي رقيب او 
در ميدان سياسي بود. پس اش��رف هر چه خواست 

كرد و مهره هاي خود را به وزارت رس��انيد ولي براي 
اعمال نفوذ در امور نخست وزيري كه اشرف با حمايت 
انگليسي ها او را به صدارت رسانيد، تنها مهره چيني 
در كابينه كافي نبود؛ اشرف حتي در انتخاب معاونان 
هژير نيز آشكارا دخالت داش��ت. هژير پس از شروع 
نخست وزيري، خواست كابينه  خود را دولتي مقتدر 
نشان دهد؛ از اين رو از كشتن و بستن و زنداني كردن 

ابايي نكرد. 
روحاني��ون از حض��ور او در رأس كابينه به ش��دت 
خش��مناك ش��دند. آنها بر اين عقيده بودن��د كه او 
بهايي مس��لك اس��ت، بنابراين هژير نمي توانس��ت 
پايگاهي در جامعه مذهبي و سنتي براي خود بيابد. 
فقط روحانيون، معترض اين نخس��ت وزير جوان اما 
نه چندان كم تجربه نبودند؛ مطبوع��ات نيز از او دل 
پري داشتند. وي نتوانست رابطه  مناسبي با روزنامه ها 
برقرار كند. اي��ن بود كه مطبوعات هم از نخس��تين 
روزهاي نخس��ت وزيري اش، آتش خش��م خود را به 
سوي او گشودند و به اعتراض و انتقاد از او برخاستند. 
اين انتقادها تأثيري در عملك��رد هژير كه با حمايت 
بي دريغ دربار، پايه هاي قدرت خود را محكم مي ديد، 
نداشت، پس مطبوعات پا را از انتقادهاي ساده فراتر 
گذاشتند و با عباراتي موهن و تند به او حمله بردند و 
كاريكاتورهاي زيادي از او در صفحات خود به نمايش 
گذاشتند. عباراتي چون كور ناقص الخلقه، يك چشم 
و دزد دريايي از جمله  القابي بودن��د كه روزنامه ها و 

مجله ها سزاوار او دانستند. 
  يك دل و دو دلبر؛هژير و رزم آرا!

عاوه بر مردم و مطبوعات، هژير دشمن ديگري هم 
داش��ت به نام سرلش��كر حاجعلي رزم آرا كه او نيز از 
دوستان و همدستان اشرف بود. رزم آرا نظامي مقتدر 
و تحصيلكرده اي بود كه علوم نظامي را در دانشكده  
سن سيرو فرانس��ه آموخته بود. وي بعداً در ارتش به 
درجه  سپهبدي رسيد. فرمانبرداري رزم آرا از اشرف 
تعجب مردان سياست و نظام را برانگيخت. مردي كه 
در ارتش، توانا ، مدير و پرصابت به نظر مي آمد چرا در 
برابر دربار و درباريان به ويژه اشرف، سست و بي اراده 
بود؟ توجه اش��رف به رزم آرا و هژير، حسادت اين دو 
را نسبت به هم برانگيخت و شعله  رقابتي كينه توزانه 
را ميان اين دو برافروخت. سخن چيني هاي اين دو بر 
ضد يكديگر نزد اشرف آنقدر سّري و پنهان نبود كه از 

رزم آرا به اش�رف به حدي نزديك شد 
كه بس�ياري، وجود روابطي عاش�قانه 
بين اين دو را احتمال دادند. عاش�قانه 
بودن روابط اين دو، دور از ذهن نيست. 
نامه هاي�ي از رزم آرا ب�ه اش�رف به جا 
مانده اس�ت كه اين احتم�ال را تقويت 
مي كند. اي�ن نامه ه�ا زماني نگاش�ته 
ش�ده كه اش�رف در خارج از كشور به 
سر مي برده  و رزم آرا در آنها درد فراق 
را به شرح نشسته و بي تاب ناليده است
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دهه 20 اشرف پهلوي و مناسبات او با عبدالحسين هژير و حاجعلي رزم آرا
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نخست وزيراني در قامت عشاق!

دولتمردان و روزنامه نگاران دور بماند. اگر چه هر 
دو در پيروز شدن اش��رف در جنگ با قوام سهيم 
بودند ولي پس از بركناري قوام، شمشير به روي 
هم كشيدند. بيش��تر از دو ماه از زمامداري هژير 
نگذش��ته بود كه نزاع بين آنها علني شد. رزم آرا 
توسط همدستان خود در ستاد ارتش، مجلس و 
دربار سعي كرد كارشكني بر ضد دولت را شروع و 
تا آنجا كه امكانپذير است دولت هژير را تضعيف 
كند. او س��عي كرد از مطال��ب و كاريكاتورهاي 
منتشر ش��ده در مطبوعات بهره برداري كند. به 
همين جهت مطالب��ي را كه بر ض��د دربار چاپ 
مي ش��د، تهيه مي كرد و به نظر ش��اه مي رساند 
اما اين كارهاي رزم آرا نظر درب��ار را درباره  هژير 

تغيير نداد. 
تاش ه��اي مطبوع��ات و مردم ب��ه هژير مهلت 
نداد تا بتواند ش��يريني صدارت را چندان به كام 
خود بچش��د و بر اريكه  قدرت قوت بگيرد. او نيز 
سرنوش��تي بهت��ر از كابينه هاي ناكام پيش��ين 
نداش��ت. همه  ماجرا هاي دولت هژير تنها درپنج 
ماه اتفاق افتاد. تيرماه1327 تا آبان همين سال، 
همه  مدتي بود كه هژير، عنوان نخس��ت وزيري 
را يدك كش��يد. پس از او محمد ساعد مراغه اي 
بر كرس��ي بي وفاي نخس��ت وزيري نشست و به 

مدت17 ماه قدرت را تجربه كرد. 
  و اينك بخت آزمايي اشرف

توجه اش��رف به هژير در روزهايي ك��ه او وزارت 
دارايي را بر عهده داشت، بيهوده نبود. به موجب 
قانون  اساس��ي هيچ يك از بس��تگان درجه اول 
ش��اه، حق تصدي وزارت و مش��اغل سياسي را 
نداشتند، بنابراين اش��رف نمي توانست به سمت 
نخس��ت وزيري ي��ا وزارت فكر كن��د. وي براي 
رسميت بخش��يدن به فعاليت هاي خود چاره اي 
ديگر انديشيد و به رسم معمول بسياري از زنان 
دربار خاورميانه اي به سوي فعاليت هاي خيريه و 
عام المنفعه رو آورد. ابتدا به س��مت فعاليت هاي 
بهداشتي رفت اما به تدريج به فكر ايجاد سازماني 
براي اين امور افتاد. بس��تگان درجه اول ش��اه به 
موج��ب قانون اساس��ي از اداره  نهادهاي��ي كه با 
بودجه  دولت اداره مي شد، محروم بودند. پس اين 
سازمان نمي توانست تحت حمايت وزارتخانه اي 
قرار گيرد و دولت نمي توانس��ت بودجه اي به آن 
اختصاص دهد. ب��ه همين دليل با فرمان ش��اه، 
سازماني مس��تقل از دولت و با عنوان» سازمان 
شاهنش��اهي خدمات اجتماعي« راه اندازي شد. 
رياست عاليه  اين س��ازمان برعهده  خود شاه بود 
اما او اداره  آن را به اش��رف نيابت داد و اين همان 
چيزي بود كه اش��رف به آن نياز داش��ت. پس از 
گذشت مدتي از فعاليت سازمان، هيئت مديره  آن 
به بهانه  تأمين هزينه ها و افزايش خدمات توانست 
امتياز» بخت آزمايي ملي« را به دست آورد. به راه 
انداختن بخت آزمايي كه تا اواخر حكومت پهلوي 
ادامه داشت س��بب درآمدهاي كاني براي آنان 
شد. هر روز در سطح كشور بليت هايي به قيمت2 
تومان به فروش مي رس��يد. اعام كرده بودند كه 
ممكن است برنده  ويژه  آن تا 25 هزار تومان جايزه 
بگيرد يا صاحب خانه و اتومبيل ش��ود. روزهاي 
چهارشنبه  هر هفته كه روز بخت آزمايي نام گرفته 
بود، روز قرعه كشي براي مشخص شدن برندگان 
بخت آزمايي بود. اش��رف از اين» اتاري« بسيار 
خش��نود بود. توجيه او اين بود كه هم به سازمان 
خدمات اجتماعي كمك مي شود و هم هيجان و 
لذت در جامعه به وجود مي آورد. سود كان اين 
برنامه چشمگير بود و ماهانه ميليون ها تومان از 
اين برنامه عايد اشرف و همدس��تان وي در اين 

سازمان مي شد. 
وقتي هژير از نخس��ت وزيري بركنار شد، مدتي 
فاقد سمت سياسي بود. اين فرصت، مناسب بود تا 
اشرف به پاس خدمات هژير پشتيباني و حمايت 
خود را از او به مردم و مجلس اعام كند. از اين رو او 
را به قائم مقامي خود در سازمان خدمات اجتماعي 
برگزيد تا به همه بگويد كه پشت هژير هيچ وقت 
خالي نيست. سازمان خدمات اجتماعي، اشرف را 
به يكي از آرزوهاي ديرينه اش رساند. آنگونه كه 
خود مي گفت همچون هر دانشجوي ايراني آرزو 
داشت ينگي دنيا)امريكا( را به چشم خود ببيند. 
دعو تنامه اي از سازمان صليب سرخ جهاني، اين 
آرزوي ديرين��ه اش را ش��دني ك��رد. او به عنوان 
رئيس يك��ي از س��ازمان هاي ام��دادي - رفاهي 
دعوت شده بود اما اين فرصت را داشت كه بتواند 
در خيابان هاي آباد امريكا قدم بزند و ساختمان 
قدبرافراشته  نيويورك را با تعجب و حيرت تماشا 
كن��د؛ آنچنان تعجب��ي كه مخصوص س��اكنان 

كشورهاي جنگ زده و ويرانه است. 
  رزم آرا؛ رسواي درد عشق!

حاجعلي رزم آرا، نظامي كاركشته و مقتدري بود 
كه درجات نظامي مختلفي را پشت سرگذاشت 
و در لش��كرداري آبديده ش��د. او در نويسندگي 
هم دستي روان داشت و توانس��ت با نگارش12 
جلد»جغرافياي نظامي ايران« در ميان محققان، 
دانش��گاهيان و مطبوعات، جايگاه��ي علمي به 
دست آورد. همه  اين امور سبب شد تا در وزارت 
جنگ عهده دار منصبي قابل توجه شود و سپس  
حدود سال1325 رياست ستاد ارتش را به دست 
آورد. رزم آرا در اين مقام از خود لياقت نشان داد. 
او س��رويس هاي اطاعاتي و ضداطاعاتي ارتش 
را س��اماندهي كرد. جذبه ، قدرت و توانايي او در 
نظامي گري چنان محبوبيت و اقتداري در ارتش 
براي او به دنبال داشت كه كمتر كسي عقيده به 
بازستاني رياست ستاد ارتش را از او داشت اما او 
به همان ان��دازه كه در لش��كرداري و رزم، توانا و 
قابل توجه بود، در سياست چهره اي ناتوان از خود 
نشان داد. منش نظامي گري و خوي فرماندهي اش 
به او اجازه نمي داد كه بتواند رفتاري متناس��ب و 

ظريف در صحنه  سياس��ي از خود نشان دهد اما 
برخاف اين ناتواني، اصرار داش��ت كه آرام آرام 
نشان و درجه  نظامي را از شانه هاي خود در آورد 
و لباس ارتشي را به كناري نهد و كسوت سياست 
به تن كند. شايد همين عاقه و ميل او سبب شد 
كه او رفتاري سخيفانه در مقابل دربار پيشه كند 
و در مقابل اشرف سر خم نمايد تا بتواند به قدرت 

سياسي دست يابد. 
رزم  آرا براي ورود به سياس��ت، راهي جز راه كاخ 
اش��رف را باز نديد. اقتدار و مديري��ت نظامي او و 
تمجيد از كارداني اش در ستاد ارتش توسط برخي 
مطبوعات مورد حمايتش نظر اشرف را نسبت به او 
مساعد كرده بود. همين مسئله راه او را در تصدي 
مناصب سياس��ي هموار كرد. او ناچار بود در اين 
جهش به س��وي قدرت، رقابتي سخت را با هژير 
آغاز كند. شدت اين رقابت، عاوه بر اينكه هر دو را 
فرسوده كرد و به آبرو باختن هر دو انجاميد، اشرف 

را نيز به ستوه آورد. 
ديديم كه هژير توانست گوي سبقت را از رزم آرا 
بربايد و زودت��ر از وي ص��دارت را تجربه كند اما 
صدارت هژير به مفهوم ناكام ماندن رزم آرا نبود. 
رزم آرا به قدرت رسيدن هژير را پايان تاش خود 
معني نكرد و از سقوط او نيز نمي توانست به آساني 
به صدارت رسيدن خود را نتيجه بگيرد. با اين حال 
اين تصور او منطقي بود كه به سوي نخست وزيري 
گامي به جلو نهاده است. با بركناري هژير از مقام 
نخست وزيري، محمد ساعد مراغه اي اين منصب 
را به عهده گرفت. س��اعد در اين سمت بي تجربه 
نبود. او پيشتر در س��ال1321 نيز حدود10 ماه 
بر صندلي صدارت نشسته و ش��يريني قدرت را 
چشيده بود اما بي وفايي آن را باور نكرده بود و اين 
بار نيز پس از حدود هفت سال، بار ديگر توانايي 
خود را در اين كار آزمود و17 م��اه صدارت را) از 
آبان1327 ت��ا فروردين1329( به س��وابق خود 
افزود. س��اعد نيز راه به جايي نبرد و صدارت را به 
كناري نهاد. همانگونه كه پس از وي حس��نعلي 
منصور هم در دومين تجربه  نخس��ت وزيري اش، 
از صدارت خود طرفي نبست. رزم آرا در زمان اين 
دو نخست وزير نيز به فعاليت خويش براي دست 
يافتن به نخست وزيري ادامه داد و همچنان دست 
التماسگرش به دامان اشرف آويخته بود. هر چند 
در گذر زمان، ترور هژير كه به فدائيان  اس��ام  و 
ترور ناموفق شاه در دانش��گاه تهران كه به حزب 
توده منسوب است، به رزم آرا نيز نسبت داده شد، 
اما اش��رف از توجهات خود نسبت به او نكاست و 

او را طرد نكرد. 
  نامه هاي يك عاشق دلسوخته!

رزم آرا به اشرف به حدي نزديك شد كه بسياري، 
وجود روابطي عاشقانه بين اين دو را احتمال دادند. 
عاش��قانه بودن روابط اين دو، دور از ذهن نيست. 
نامه هايي از رزم آرا به اشرف به جا مانده است كه اين 
احتمال را تقويت مي كند. اين نامه ها زماني نگاشته 
شده كه اشرف در خارج از كشور به سر مي برده  و 
رزم آرا در آنها درد فراق را به شرح نشسته و بي تاب 
ناليده است. با توجه به شخصيت نظامي رزم  آرا و 
مراقبت هاي اطاعاتي او، برخي از تحليلگران بعيد 
مي دانند كه او اينگونه بي گدار به آب زده باشد و راز 
مگوي دل پريشان و سر پر سوداي خود را آشكارا 
بر كاغذ آورده باشد تا مكتوب و ماندگار بماند. اگر 
اين نامه هاي عاشقانه جعلي نباشد گوياي مسائل 
گوناگوني است و قبل از همه هوشمندي رزم آرا را 
تأييد مي كند كه با هر كس به زبان خود او سخن 
مي گفت. وانگه��ي رزم آرا زماني ميان��ه اي گرم با 
اشرف داشت و همدست او بود كه اشرف در علقه  
زوجيت احمد شفيق، اين ش��وهر فراموش شده  
مصري بود. شوهري كه زماني اشرف براي ازدواج با 
او، دل امپراتور مملكت باستاني مصر را به درد آورد. 
متن اين نامه ها نشان مي دهد كه رزم آرا، در نگارش 

نامه هاي عاشقانه چندان توانا نبوده است:
اولين نامه

  »عزيز مهربانم!
مهر و محبت و عاقه  حقيقي و واقعي با مرور ايام 
ظاهر شده، اثرات خود را بروز مي دهد. من هنوز 
كاغذ روز گذشته  تو را كه در لحظه  حركت نوشته، 
مرا براي يك عم��ر مرهون مراحم��ت كرده اي، 
مي خوانم. هر قدر بيش��تر در عب��ارات آن دقيق 
مي ش��وم از طرز فك��ر و توجه تو لذت ب��رده و بر 
ايمان من افزوده مي شود... ان شاءاه كه شب را به 
خوبي گذرانده و خوب خوابيده اي... من وقتي در 
روزنامه ها راجع به تو مزخرفاتي مي خواندم ولي 
وقتي افتخار شناسايي تو را حاصل كردم ديدم بشر 
چه اندازه به غلط رفته و بد فكر مي كند... من كه 
در عمر خود جز راه و رسم نظامي، رويه و طريقه 
نداش��تم... بدان من اهل مداهن��ه و گزاف گويي 
نيس��تم ولي خوبي و اس��تحكام تو مرا اين قِسم 

معتقد كرده است...«
به هر حال، گذر زمان، صدارت رزم آرا را نزديك تر 
كرد؛ چون فروپاشي دولت منصور از روز تشكيل 
قابل پيش بيني بود. ديگر زمان آن رسيده بود كه 
رزم آرا نيز آرزوي ديرينه  خود را برآورده ببيند و 
اريكه  صدارت را مهيا و بي مانع جلوس حس كند. 
برخاف اشرف، شاه هيچ گاه نمي توانست به رزم آرا 
اعتماد كند و به خيال وفاداري او خاطر آس��وده 
دارد. رزم آرا ني��ز فرجامي بهتر از هژير نداش��ت. 
گويي روزهاي عمر او به گونه اي ش��مارش شده 
بود كه او بتواند آخرين ِسمت ممكن را تجربه كند 
و پس از آن جان بسپارد. در اسفند1329، درون 
يكي از مس��اجد تهران هنگام حضور در مجلس 
بزرگداشت آيت اه فيض با گلوله اي كه از تپانچه  
فدايي اسام، استاد خليل طهماسبي نخست وزير 
را نشانه رفت، پايان زندگاني پرماجراي او را رقم 
زد و بدين روي يكي ديگر از ماجراهاي عاشقانه 

اشرف پايان يافت. 

اشرف پهلوي  به دليل بي توجهي هايي 
كه در دوران حيات تجرب�ه كرده بود، 
بيش از حد يك شاهزاده در عرصه هاي 
گوناگون كش�ور خودنماي�ي مي كرد. 
او ام�ا در دوره نخس�ت وزيري ق�وام، 
چندان مجال مداخل�ه در امور دولت 
را نيافت. اقتدار ق�وام، هيچ گاه اجازه 
نداد تا دست اش�رف در امور سياسي 
گشوده ش�ود. همين امر، قوام را براي 
اشرف غيرقابل تحمل مي كرد. به همين 
دليل سعي كرد دست خود را در دست 
برخي از وزراي كابين�ه  قوام بگذارد تا 
 به كمك آنها مي�دان را از اين پيرمرد

 سياستمدار بربايد

  شاهد توحيدي
احمد ملكي، مديرمسئول 
روزنامه ستاره و از اعضاي 
تشكيل دهنده جبهه ملي 
اي��ران به ش��مار مي رود. 
روايت وي از حاشيه هاي 
تشكيل و تداوم اين تشكل 
سياسي، از اسناد مهم در 
بازخوان��ي تاريخچه اين 
جبهه به ش��مار مي رود. او پس از 28 مرداد، خاطرات 
خويش را طي چند بخش در روزنامه ستاره منتشر كرد 
و اخيراً مجموعه آنها طي كتابي از سوي مركز اسناد 
انقاب اسامي نشر يافته است. در ديباچه اين اثر، ناشر 
براي ترسيم فضا و دوره اين خاطرات، مقدمه اي نگاشته 

كه بخشي از آن به قرار ذيل است:
»انتخابات دوره  شانزدهم مجلس شوراي ملي در مهر 
ماه 1328 توسط دولت س��اعد آغاز شد. دخالت هاي 
هژير، وزير دربار و بسياري از صاحب نفوذان، اعتراض 
بس��ياري از ش��خصيت هاي سياس��ي را برانگيخت. 
مصدق الس��لطنه به هم��راه 19 نف��ر از نخب��گان و 
روزنامه نگاران، در اعتراض به انتخابات در 22 مهر ماه 
در كاخ شاه متحصن شدند. آنها خواستار لغو انتخابات 
بودند. تحصن پس از چند روز بي هيچ نتيجه اي پايان 
يافت. متحصنين در روز اول آبان در منزل دكتر مصدق 
اجتماع كردند و پايه هاي جبه��ه  ملي را بنياد نهادند. 
جبهه  ملي هدف اساسي خود را اصاح قانون انتخابات، 
قانون مطبوعات و اص��ول حكومت نظامي اعام كرد. 
ترور هژير توسط فدائيان اسام موجب بطان انتخابات 
گرديد و در انتخاب��ات مجدد، آقاي مص��دق، مكي، 
شايگان، بقايي، حائري زاده، عبدالقدير آزاد و نريمان 
از اعضاي جبهه  ملي به مجلس راه يافتند. با بازگشت 
پيروزمندانه  آيت اه كاش��اني و مبارزات بي امان وي 
عليه انگليس��ي هاي نفت خوار و وابستگان آنها و قتل 
رزم آرا، جبهه  ملي قدرت تازه اي يافت و مجبور شدند 
مسئوليت اجرايي كشور را به مصدق بسپارند. حركت 
گروه هاي مختلف كه تا قيام 30 تير به سوي همگرايي 
پيش مي رفت پس از اين واقعه ب��ه واگرايي انجاميد 

و هر لحظه ش��كاف موجود بين رهبران و هدايتگران 
حركت ملي بيشتر ش��د تا اينكه با كودتاي 28 مرداد 
1332 حكومت مصدق سقوط كرد و ساير رهبران نيز 

به انزوا كشيده شدند. 
احمد ملكي مدير روزنامه  ستاره، يكي از رجال و فعاان 
سياسي اس��ت كه خود در جريان تحصن و تأسيس 
جبهه  ملي بوده و حوادث و وقايع منجر به تش��كيل و 
تركيب گروه ها را با دقت مش��اهده كرده است. ملكي 
يكي از اعضاي جبهه  ملي بود ك��ه از جبهه  ملي جدا 
شد و از مخالفان سرسخت مصدق گرديد. ملكي پس 
از كودتاي  28 مرداد، خاطرات خود را روزانه طي 59 
شماره در روزنامه  ستاره منتشر كرد. با اينكه ملكي از 
روزنامه نگاران معروف ايران است خاطرات وي بسيار 
نامنظم، تكراري و فاقد انسجام منطقي است. در اين 
حال اين خاط��رات به دليل حضور نويس��نده اش در 
جبهه  ملي مي تواند بسياري از ناگفته هاي تاريخي را 
بيان كند. به عاوه اين خاطرات مي تواند علت شكست 
احزاب را در ايران تبيين نمايد. به عقيده  وي، انتخابات 
دوره  هفدهم مجلس شوراي ملي كه در دوران حكومت 
دكتر مصدق برگزار شد، آخرين چوب حراجي بود كه 
بر پيكر جبهه  ملي وارد شد و اطرافيان مصدق كه او را به 
عنوان فردي مؤمن به قوانين و وطن پرست مي دانستند 
هر رياكاري و عوامفريبي و بدتر از همه جاه طلبي چيز 
ديگري از او نيافتند. سراسر متن خاطرات به مطالعه و 
بررسي شخصيت و اعمال دكتر مصدق و دكتر فاطمي 
پرداخته است. از آنجا كه وي، خود از دوستان فاطمي 
بود و در حقيقت دكتر فاطمي به نوعي از بركشيدگان 
وي محسوب مي شد توانس��ته است توصيفي دقيق و 
نظام مند از اف��كار و فعاليت هاي وي ارائ��ه دهد. او در 
نهايت، به سعايت دكتر فاطمي در دوران نخست وزيري 
دكتر مصدق و بدگويي از روزنامه  باختر امروز، اشاره 
و آن را امري بسيار ناپس��ند در دوران حيات سياسي 
دكتر فاطمي قلمداد مي كند. نويسنده  اين خاطرات 
مهم ترين علت شكست مصدق را جاه طلبي و استبداد 
شخصي وي مي داند و ياد آور مي ش��ود اگر وي چند 
صباحي نيز توانست شاهد پيروزي را در آغوش بكشد، 
مرهون تبليغات و پروپاگاندايي بود كه وي مانند ساير 
ديكتاتورها اعمال مي كرد. مركز اسناد انقاب اسامي، 
اين خاطرات را نه به عن��وان آخرين قضاوت در مورد 
جبهه  ملي، بلكه به عنوان روايت��ي از يكي از اعضاي 
جبهه  ملي ك��ه در ميانه  راه از آنها جدا ش��د - و طبق 
س��نت اعضاي جبهه  ملي در تاريخ، بايكوت شد- در 
دسترس اهل تحقيق قرار مي دهد و قضاوت نهايي را به 

عهده  آنها واگذار مي كند.« 

 حاشيه اي بر انتشار خاطرات 
احمد ملكي

حاشيه هايي از تشكيل و تداوم 
حيات جبهه ملي

   كارت تبريكی كه پس از تشكيل جبهه ملی 
از سوی يكی از هواداران آن منتشر شد



امریکا خودش هم فهمیده که هی��چ غلطی نمی تواند 
بکند، ولی نمی دانیم چرا اینقدر تاش می کند غلط کند. 
اان بیش از 40 سال است که این در و آن در می زند که به هر نحو ممکن 
غلط مورد نظر خودش را بکند ولی نمی تواند. یعنی عرضه غلط کردن هم 
ندارد. این امریکایی که ما در این 40 سال دیده ایم، غلط هایش هم غلط 

از آب درآمده است!
  

به بیان دیگر تنها کاری که ایاات متحده درست 
انجام داده غلط کردن است. یعنی خیلی خوب 
غلط ک��رده ولی ب��ا این حال غل��ط خوبی هم 
نکرده! منظورمان این است که آن غلط اصلی 

را که مدنظرش بوده نتوانس��ته درست و حسابی 
انجام دهد.

 استعمال تحریم صنعتی
به عنوان مثال همین مس��ئله تحریم ها را در نظ��ر بگیرید؛ چهار دهه 
است که دارند روزی یک دو جین تحریم جدید وضع می کنند، تا جایی 
که بعضی از دلسوزان نگرانشان شده و گفتند: »خدا مرگم بده، فکر کنم 
بچه م معتاد شده به تحریم!« در حقیقت استعمال بیش از اندازه تحریم 
خودشان را نیز دچار مش��کات کرده اس��ت. با این وجود هیچ کدام از 
تحریم ها تبدیل به یک »غلط« درست و حسابی نشد که بعداً بتوانند با 
افتخار از آن نام ببرند و بگویند ما فان غل��ط را کردیم و ایرانی ها را به 

زانو درآوردیم!
آنقدر در وضع تحریم های جدید س��ماجت کردند و مته به خشخاش 
گذاش��تند که دیگر چیزی نمانده بود که بتوانند آن را تحریم کنند. به 
خاطر همین یک تیم تش��کیل دادند که بروند تحقی��ق کنند و موارد 
جدیدی را برای تحریم کردن پیدا کنند. نتای��ج تحقیقات این تیم و 
پیشنهاداتی که به دولت ایاات متحده دادند تا در لیست تحریم قرار 
بگیرد، از طریق یک منبع ناآگاه به دست ما رسیده که قصد داریم در 
اینجا افش��ا کنیم. البته نمی دانیم کدام یک از این پیشنهادات عملی 
شده و واقعًا به لیست تحریم ها راه یافته است ولی ما لیست مذکور را 
منتشر می کنیم تا صاحبان کمپ های ترک اعتیاد و کارشناسان مواد 

مخدر بتوانند اطاعات مفیدی از نوع اعتیاد امریکا به تحریم به دست 
بیاورند که شاید بعدها در درمان این بیمار )و نه مجرم!( مورد استفاده 

قرار بگیرد.

 دسته اول؛ تحریم های بانکی
- تحریم نخ خودکار بانک ها )حتمًا شما هم 
در مراجعه به بانک مش��اهده کرده اید که 
خودکارهای روی پیشخوان بانک ها را 
با نخ به پیش��خوان می بندند، اگر دقت 
کرده  باش��ید اخیراً نخ خودکار بانک ها 
کوتاه تر شده و نوشتن 
را سخت می کند که 
ناشی از همین 

بند از تحریم ها است.(
- تحریم لیوان یک بار مصرف آبسردکن بانک ها در فصل گرما )برای 
اینکه مردم نتوانند آب بخورند و فشارشان باا برود و مثل فیلم »بعد از 

ظهر سگی« آمار سرقت مسلحانه باا برود.(
- تحریم فیش واریز نقدی بانک ها )به منظور ناتوانی مردم در واریز پول 

نقد به حساب بانکی و افزایش نقدینگی!(
- تحریم کش دور پول )با ه��دف ایجاد بی انضباطی پول��ی و مالی در 

کشور(
- تحریم صفر از روی پول ملی )پول ایرانی ها خیلی صفر دارد و آن ها با 
دیدن این همه صفر احساس پولدار بودن می کنند و مشکات اقتصادی 

را از یاد می برند!(

 دسته دوم؛ تحریم های رسانه ای
- تحریم رسانه ملی و افراد مؤثر آن از جمله:

آن کارشناس فوتبال، که با زبان فارسی سخت صحبت می کند و مردم 
بسیار او را دنبال می کنند.

آن گزارشگر ورزشی، که دارای معلومات بسیار وسیعی است به طوری 
که ویکی پدیا به خاطر او در خطر نابودی قرار دارد.

آن گوینده اخبار، که تمام نقشه های ما برای خاورمیانه را با یک جمله در اخبار 
به صورت فی البداهه نابود کرد و از این پس هر کدام از مقامات کشورهای 

دنیا به قطر سفر کنند ناخودآگاه تحت الشعاع آن لحظه قرار می گیرند.
- تحریم پخش سریال های پربیننده برای ایرانیان از جمله بازی تاج و 
تخت )با توجه با اینکه اخیراً دونالد ترامپ از پوستر بازی تاج و تخت برای 
تبلیغ تحریم های جدید علیه ایران استفاده کرد و دیالوگ شخصیت منفی 
آن را به کار برد و با در نظر گرفتن این واقعیت که در انتهای سریال این 
شخصیت منفی نابود خواهد شد، پس به صاح نیست که ایرانیان آخر 

سریال را ببینند!(

 دسته سوم؛ تحریم های نفتی
- تحریم خرید نفت از ایران )به جز خودمان و رفقا!(

- تحریم نفروختن بنزین به ایران )زیرا تحریم فروش بنزین باعث شد 
ایران در تولید بنزین خودکفا شود!(

- تحریم قیف )برای اینکه ریختن نفت توی بش��که سخت شود و نفت 
ایران بریزد زمین و هدر رود.(

 دسته چهارم؛ تحریم های هسته ای
- تحریم قالیش��ویی شربت اوغلی و ش��رکا )به خاطر 

خرید آب سنگین از دولت(
- تحریم قطعات یدکی اتوبوس برای خط باقرآباد  
تورقوزآباد )که کارکنان و ماموران مخفی سازمان 

انرژی اتمی را جا به جا می کند.(
- تحریم فرش و قالی )هنوز نمی دانیم فرش چه 
نقشی در صنعت هسته ای ایران دارد ولی فعًا 

تحریم می کنیم تا موضوع روشن شود.(
- تحریم فرچه و ش��امپو فرش )که از ابزارهای حیاتی صنعت هسته ای 

ایران به شمار می روند.(

 دور زدن
این لیس��ت بلند باا ادامه دارد، ولی بقیه اش هنوز دانلود نشده چون آن 
منبِع ناآگاِه نادان لیس��ت را با تلگرام برای ما فرس��تاده و حالیش نبوده 
که تلگرام در ایران فیلتر اس��ت و نس��خه مورد حمایت دولت نیز خیلی 
کند است! در نتیجه ضمن درخواس��ت از وزارت ارتباطات برای ارتقای 
سرورهای نرم افزاری که س��اخته اند تا فیلترینگ خودشان را دور بزند، 
شما را منتظر می گذاریم تا فرصت های بعد که لیست کامل به دستمان 

برسد. با تشکر
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امریکا تحریم می کند: از فرچه و شامپو فرش تا قیف و بشکه

غلط های امریکا

تیم پرسپولیس در فینال جام باشگاه های آسیا موفق شد جام را به 
حریفش واگذار کند و جشن نایب قهرمانی بگیرد. پس از مسابقه 
فینال بین تیم های پرسپولیس تهران و کاشیما آنتلرز در ورزشگاه 
آزادی، یکی از مسئوان سرخپوشان اعام کرد که به مناسبت نایب 
قهرمانی در آسیا، یک ستاره نصفه به لوگوی باشگاه اضافه خواهد 
شد که در مقایسه با دو ستاره آبی ها خیلی بیشتر است چون ستاره 
بزرگی که ما قبًا بابت قهرمانی های داخلی به لوگوی پرسپولیس 
اضافه کرده بودیم، از هر دو تا ستاره استقال روی هم بزرگ تر است 

و حاا با این نصفه ستاره دیگر ما بی رقیب خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: با کمک هواداران سال آینده نصف دیگر ستاره 

را هم می گیریم و یک ستاره درسته تحویل مردم خواهیم داد.
این مسئول پرسپولیسی در پایان از تمام عوامل برگزاری مسابقه 
تش��کر کرد و افزود: همه به جز ت��وپ مس��ابقه و داور با ما کمال 
همکاری را داشتند و جا دارد آقای خیابانی مجددا از مردم به خاطر 
باخت در فینال عذرخواهی کند. واقعًا نحوه گزارش ایش��ان در حد 
و اندازه فینال جام باشگاه های آسیا نبود و اگر یک گزارشگر دیگر 

بود ما نمی باختیم!
وی در پاس��خ به این س��ؤال که چه ربطی به خیابانی دارد و اصًا 
چرا او عذرخواهی کرده اس��ت گفت: نمی دانیم چ��را عذرخواهی 
کرد، احتماًا آب و هوای ژاپن روی ایش��ان تاثیر گذاشته و روحیه 
عذرخواهی شان تقویت شده است. در حال حاضر ما نگرانیم که مبادا 
فرهنگ ژاپنی ها هاراگیری )خودکشی به سبک سامورایی ها(  هم 

روي گزارشگران ما اثر کند.

تأثير هواي ژاپن 
روي عذرخواهي خياباني!

 واکنش یک مقام مسئول به تحریم های جدید:
این بچه سیگار هم نمی کشید، دوستان ناباب معتادش کردند!

لطفی: مدیران دوشغله توانمندتر هستند
شک نکنيد!

مرتضي لطفي، مدیرعامل شستا اعام کرد: دوشغله بودن مدیران به خاطر توانمندی 
آن هاست. وی افزود: حاا حس��اب کنید ببینید مدیرانی که هفهشده تا شغل دارند 

چقدر توانمند هستند!
وی دوباره افزود: علت اینکه بعضی از افراد با دارا بودن شغل های متعدد و گذشتن از 

سن بازنشستگی باز هم بازنشست نمی شوند هم از توانمندی آنان است.
وی باز هم افزود: ولی اینکه وزارت کار به هر کدام از معاونان و مدیران ستادی اش 
چند تا پست و عنوان دیگر هم در هیئت مدیره شرکت های تابعه داده است، به خاطر 

توانمندی وزیر سابق و مدیران ارشد دولت است!
وی باز هم افزود: ولی متاس��فانه ما جا ب��رای افزودن نداری��م و همینجا مطلب را 

می بندیم.

جهانگيری: مدیران گذشته را تخریب نکنيد
آخر و عاقبت ندارد!

جناب آقای جهانگیری، مع��اون اول دولت قبل و دولت فعل��ی، افزوده اند: مدیران 
گذشته را تخریب نکنید.

ما مطلع نبودیم که جناب جهانگیری در کجا و خطاب به چه کسانی این جمله را ایراد 
فرموده اند، بنابراین اولش خیال کردیم خطاب به مسئوان دولت های قبل از تدبیر 
و امید این توصیه را کرده اند و منظورشان این بوده که مدیران قبل از آن زمان )یعنی 

خودش و دوستانش( را کسی تخریب نکند.
بعد تصور کردیم که جناب معاون اول از کرده خود و مسئوان دولت تدبیر پشیمان 
شده و این س��خنان را در یک جایی به عنوان اعتراف و درددل بر زبان رانده است و 

دیگران را نصیحت کرده که این کار را نکنید، آخر و عاقبت ندارد!
ولی بعد به عرضمان رس��اندند که در تودیع و معارفه یک��ی از وزرا این حرف بیان 
شده است. در نتیجه مطلع شدیم که حرفی برای گفتن نداریم و این شد که چیزی 

نیفزودیم.

آخوندی: به شهروندان تهران قول می دهم
اینجا هم هيچی نسازم!

آقای آخوندی، وزیر سابق و اسبق و پسااسبق راه و شهرسازی، افزودند: این افتخار 
است که دولت حتی یک واحد مسکونی نساخت.
وی افزود: از ابتدا قرار نبود دولت خانه ای بسازد.

در همین رابطه ما با یکی از متقاضیان مسکن مهر یا اجتماعی یا هر اسم دیگری که 
وزیر بعدی رویش می گذارد مصاحبه کردیم که ایشان افزودند: آهاااان، پس از اول 

قرار نبود! خب یک کم زودتر به ما می گفتید که اینقدر دنبال کار را نگیریم.
وی با اشاره به شعر معروف: »اول قرار نبود بسوزند عاشقان/ بعداً قرار شد که بسوزند 

عاشقان« مصاحبه را ترک کرد.
یکی دیگر از متقاضیان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: اتفاقاً این هم افتخار است 

که ما حتی نیم متر منزل مسکونی از دست آقای آخوندی نگرفتیم!
در این بین خود آقای آخوندی در توضیح افاضاتش افزود: اصًا از اول قرار نبود من 

وزیر راه باشم، مگه به شما نگفتند؟!
خبرنگاران افزودند: نخیر!

آقای آخوندی مجددا افزود: ای بابا ! من گفته بودم که اعام کنند. آخه من رفته بودم 
وزارتخانه که پیگیر کارهای باجناقم باشم، نمی دانم چطور شد که اشتباهی اسم وزیر 
روی ما گذاشتند! ولی باز هم تاکید می کنم که افتخار نساختن مسکن و افتخار سایر 
کارهای نکرده دولت را شخصاً قبول می کنم و اگر عمری بود و در آینده در شهرداری 

هم توانستم خدمت کنم، به شهروندان قول می دهم در آنجا هم هیچی نسازم!

ربيعی: آش کشک خاله است
می خوری یا می بری؟

علی ربیعی در مراسم آش پشت پای وزیر سابق کار گفت: من آش کشک خاله ات 
هستم.

البته وی این حرف را خطاب به شریعتمداری، وزیر جدید بر زبان آورد و سپس افزود: 
بخوری پات است، نخوری پات است!

در ادامه این مراسم، آقای شریعتمداری پشت دیگ قرار گرفت و ضمن هم زدِن آش 
افزود: خیالی نیست ربیعی جان! اگر این وزارتخانه نشد یک وزارتخانه دیگر! چیزی 

که زیاد است وزارتخانه؛ و صد البته صبر و حوصله رئیس دولت!
آقای جهانگیری هم که در این مراسم حضور داشت افزود: البته من حق ندارم منشی 
خودم را هم عوض کنم، فقط آمده ام یک کاسه آش بخورم و بروم! که این سخن با 
استقبال گسترده رسانه های اصاح طلب مواجه شد و آن را نشانه ای از عزم معاون 

اول برای شرکت در انتخابات 1400 تعبیر کردند.

... وی اف��������������زود ...

شرایط ویژه توزیع سبد کاا !

جواد تکجو منبع: خبرگزاري فارس
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"¸\"âyÙ"ËNë"Á̂°"â…Ýxá„"yN¡"»»̂Ð"öNÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄"öNÍë"́»"~N¦áÝ"ËNë
"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ã¦"öNåÐl"́yNª¢Ýx"‚Në́y¡" x̄
"+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáÃ"́̂ÉÙ"~Èà"́»"à"~Ãyë́»"x́ "×vyÚł"à"~N x̋á„»x»
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24102
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

"õyÈl"ã¦"×vyÚłà"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
"…Ý¯̂Ã"öÝyÚìÕ "̋õ…åÙ"×Ýy„,

"ÖyNå¡x"ãN¦"öÝyÚìÕN̋"õ…NåÙ"×Nå¢Ù"~NìÃ̂-"ãN¦"Ûyë̂ÍNªÔ"áNÚµ"…NìÚ·"õyNÈl"öÌyNÆ
"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"ấyÚNÆ"ãN¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"ÜNëx"ãN¦"ãNÌ"†̂N©Ù"̂Në̆¹¡"{«á¢N̨Ù"~È̂N̋
"̊́…Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ"64-6654466.---/3
".-7--"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~}ƒ"%Ç¦yN "̋öNëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡
"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»"{N̨·"ãNÌ"ÜNìì¹¡
"́»"~¦áÝ"ËNë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍÚÔx"Òáå‹Ù"~Õµ"ãN¦"õ̂NÄìÌ
"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…Ýxá„"y¡"»»̂NÐ"öÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄"öNÍë
"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ã¦"öåÐl

"+»»̂Ð"̂Nły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáNÃ"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́ "×NvyÚł
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24103
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

,"õyÈl"ã¦"×vyÚł"à"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
"záëx̂ìÙ"…Ý¯̂Ã"õ…ì "̋ãÔx…}µ̂ìÙ"×Ýy„

"ÅyÄÝx"Ê̂N¡"ÖyNå¡x"ã¦"õ…ìN "̋ãÔx…}µ̂ìÙ"~NìÃ̂-"ãN¦"ÛyNìÔà"×N±µx"̂NìÞÙ"õyNÈl"öÌyNÆ
"62-665/.2-3--/1."ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ã¦"ãNÌ"†̂N©Ù
"öëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡"̊́…NÙ"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ
"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-670-"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~N}ƒ"%Ç¦yN̋
"~Õµ"ã¦"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáNÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~N¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù
"ã¦"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸N\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…NÝxá„"y¡"»»̂NÐ"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì
"×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»

"+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~Nå«"ÅáÃ"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24104
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

"õyÈl"ã¦"×vyÚłà"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
…Ý¯̂Ã"öÝyÀÃx"×Ôyµ"×Ýy„,

"{«á¢N̨Ù"~È̂N "̋Öyå¡x"ã¦"öÝyÀÃx"×Ôyµ"×å¢Ù"~NìÃ̂-"ã¦"ãN¢Ä„"zl"̂N}Ìx"õyNÈl"öÌyNÆ
"62-665/.2.1-.03-"ã̋ôÌ"â…Ýà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²y« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ã¦"ãÌ"†̂©Ù"̂ë̆¹¡
"öëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡"̊́…NÙ"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ
"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-67--"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~N}ƒ"%Ç¦yN̋
"~Õµ"ã¦"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáNÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~N¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù
"ã¦"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸N\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…NÝxá„"y¡"»»̂NÐ"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì
"×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»

"+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáNÃ"́̂ÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24105
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

"×å¢Ù"́yø·x"à"¼ô¦x"öåÐl
"†̂«"à"ẑNł"ã¦"×å¢Ù"́áNºÞÙ"Á"öNÑì¦"Ûx̂NåÙ"õyNÈl"1»,63--04"ấyÚNÆ"ãN¦"â…NÝà̂\"́»
"Ûá}Ý"ÖáNÕ¹Ù"à"Û»áN¦"ÛyÍÚÔx"ÒáNå‹Ù"ã¦"ãN«á¡"yN¦"à"…NÆy¦"öNÙ"õ…NÚµ"{Në̂”¡"à"ÜNìäá¡"à
"zôÉÝx"à"öNÙáÚµ"õyåäyÐ»x»"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáÝyÈ".41"â»yNÙ"̆Nëá‹¡"ãN¦"õà"~NÙyÈx"ÓN¶Ù
"́»"öåÐl"̂NªÝ"‚ë́y¡"¯x"âyNÙ"Ëë"|…NÙ"Á̂°"yN¡"öNåÐl"ãNÙyÝ¯à "́́»"{N¡x̂Ù"õ̂NÄìÌ"́áNÙx"́»
"́yåfl"̶}Ý"Ûá¶ì«"•"õ»x¯l"•"́»"³NÈxà"Ûx̂Nå¡".-"ãì·yÝ"õx̂N̋»x»"ṍyNë»x»"Ö́yNåfl"ã}¹NÆ
"ö¦yì¾"õx "́́áNø·"Ö…µ"|́áNŒ"́»"à"â»áNÚÝ"²yNÃ»"ö¦yN̨¢Ýx"ÖyNå¡x"¯x"à"̂Nły·"öÍNÆ̆‘Ùx»"âx́

"+…NÆ"…äxá„"́»yŒ
"Ûx̂å¡".-"ãì·yÝ"õx̂̋»x»"Ö́yåfl"ã}¹Æ"́yë»x» ""ÂÔx"Ö"24112

"×å¢Ù"́yø·x"öåÐl
"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"́»"~N x̋á„̂ÄìÌ"{«áÙ"ã¦"Ûx̂ å¡"̊́…Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù
"â»áÚÝ̂ ÄìÌ"õyłyÉ¡"õ x́»̂}äôÌ"Öyå¡x"ã¦"â»x̄ "ÜNìÙx"…Ú¶Ù"õyÈl"õx̂ N¦"62--3-
"ã„́áÙ"õx̂ N¦"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ãN¦"²áłáÙ"ãN¦"öÐ…ìN̋ "́ãNÌ
"ÛyÍÚÔx""ÒáNå‹Ù"ã¦"~NëyÞµy¦"+~N x̋"â…Në»̂Ð"ÜNìì¹¡"-6"~µyN "̋.064,-6,/3
"ÛáÝyÈ".5-"à"..2"»xáNÙ"|x́ ̂NÉÙ"õx̂ «x"́»"à"×Nå¢Ù"ã¦"öN̋̂¢̋»"Ö…Nµ"à"Û»áN¦
"~¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"õ̂NÄìÌ"́áÙx"́»"zôNÉÝx"à"öÙáÚµ"õyNåäyÐ»x»"öN̋́»x»"ÜNìël
"̂ły·"âyÐ»x»"́»"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"ö¦yN̨¢Ýx"Öyå¡x" x̄"²yNÃ»"~Nå«"×å¢Ù"yN¡"̂Nª¢ÞÙ
"ã¦"ö¦yì¾"öÐ…ìN̋ "́|x́ ̂ÉÙ"Ç¦y©Ù"ḰáNø·"Ö…µ"|́áŒ"́»"~N x̋"öNåë…¦"+»»̂NÐ

"+…Ùl"…Näxá„"ÓÚµ
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-43"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24110
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-0&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

ãÙyÝ»x»
"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ"63-665-/636--33/"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"…Ý̄ ̂Ã"»óàx"…NìÚ·"õyÈl"7öÌyNÆ"+"64-664-6105-.432"ấyÚNÆ"öëyåÝ"×ìÚº¡"Ûx̂ å¡"õ̂Nå©Ù
".0" "̃öëx̄ ̂ìÙ"à̂N̨„"…ìåNÆ"Ûy¦yì„"́áë̂åNÆ".4"Ûy¦yì„"»y¦l"»yNÆ" "Ûx̂ å¡"öÝyNªÝ"ãN¦"öNÕ¹¡x̂ ¦
"•"Ûx̂ Nå¡"ãë…åÙ" x̄"̂N¡óy¦"̂Nº¹ìÔà"•" "Ûx̂ Nå¡"ÜëyNªÝ"ãN¦"»óàx"…Nì·à"õyNÈl"*/7×Nå¢Ù"+"4"…N·xà
"~NÚ·x̆ Ù"*/"öNÞÄÕ¡"~NÚ·x̆ Ù"*."7yNä"ÖyNå¡x"+ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù" "1"à"." "̃õà…NåÙ"Ê"̊́…NÙ
"ÅáÃ"~Èà"́»"~NÄä"à"»áNÝ"́áë̂åNÆ"×ä…Ää"‚Në́y¡"ãN¦"+…Në…å¡"*1õ»yNµ"Ły”NÆx"ãN¦"ÜNìäá¡"*0
"̂Në "̄â…NÞÞÌ"kyNøÙx"õ…Nº¡"ãN¦"Ûx̂ Nå¡"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ"öÐ…ìN̋ "́ãN̨Õ«"â»yN¹Ôx
"à"ÖôNµx"x́ "öÐ…ìN̋ "́×N¢„"â…NÝà̂\"|yNëá¢¶Ù"à"Åx́ àx"³NÙy«"ãN¦"ãN«á¡"yN¦"âyÐ»x»"~N x̋"ÓìÍNª¡
"́»"7âyÐ»x»"õx́ "+…NëyÚÝ"öNÙ"õx́ "́à…NŒ"ãN¦"|́»y}Ù"ÓNë‰"†̂NÆ"ã¦"ÒyN¹¢Ù"…NÝàx…„" x̄"~Ýy¹¢N x̋"yN¦
"ấyÚNÆ"ãÙyÝ»x»"ã¦"~}N̨Ý"öÕ¹¡x̂ ¦"…Ý̄ ̂Ã"»óàx"…ìÚ·"õyÈl"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"ŁáNº„
"ãÌ"Üëx" x̄"̂N±Ý"³N©È"öNëyøÈ"³N«̂Ù"ÜNëx" x̄"ấ»yNŒ".064,0,/."•́áNÙ"64-664-6105--40-
"öäxá„xà"õyNłyÉ¡"»áN„"öÚë…É¡"ãN¶ëó"̂N¦x̂ ¦"…NÆy¦"öÙ"â…NÝà̂\"ãNÔ"ÖáNÍ¶Ù"ãNÌ"ÅáNÃ"ãìÔx́ yNªÙ
"Üìël"ÛáÝyÈ" x̄"1-4"â»yNÙ"̂¦x̂ ¦"öäxá„xà"~N x̋á„́»"öÃ̂-" x̄"à"â»áÚÝ"x́ "ãÞµ"æ̂N¹Ù"õx́ "ãN¦"~}N̨Ý
"{¡x̂ Ù"ã¦"yNÞ¦"x¿Ô"̂ì¾óà"~N x̋"̌̂ë¿\"Ó¦yÈ"{Nëy¾"ãìÕµ"ÖáNÍ¶Ù"õáN "̋ x̄"yÃ̂Œ"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»
"öÉÕ¡"öäxá„"̂N±Ý…ë…‹¡"Ûyì}Ôx́ …Œ"ãN·à̂©Ù"|yìä"̂N¦"yNÞ¦"x́ "ãNÕŒxà"~N x̋á„́»"âyÐ»x»"ṍy¹NÆx
"‚ë́y¡"́»"â…NÝà̂\"54"Î̂¦"~NÔó»"ã¦"̆ìÝ"ã¢N x̋á„"̂±Ý…ë…‹¡"ãÙyÝ»x»"ãNÌ"Üëx"ã¦"̂N±Ý"x¿NÔ"à"â»áNÚÝ
"ã«áÙ"́¿Nµ"ãvx́ x"ãN¦"~}N̨Ý"ãÍÝl"Ûà…¦"yåìÔx́ yNªÙ"ÜNìÍÔ"â…Në»̂Ð"¼ôN¦x"â»̂N}ÙyÝ"ãN¦".064,0,/0
"öÙx…Èx"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"…µáÙ" x̄"¤́yN„"×ë…É¡"́»"̂Nì„y¡"ŁáNº„"́»"»áN„"öNÝáÝyÈ
"x́ "»á„"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"ã¶ëó".064,3,0"‚Në́y¡"́»"à"öNÝáÝyÈ"́̂ÉÙ"ÓN«x"k"öNøÙ" x̄"¸N\"…NëyÚÝ
"ãÕŒy·"~ìÄìÌ"̂N¦"yÞ¦"x́ "ãÕŒxà"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"âyÐ»x»"x¿NåìÕµ"~N x̋"ã¢NÆx»"×Në…É¡
"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"10."à"10/"â»yNÙ"ã¦"x…Þ¢N̨Ù"à"â»x»"Øì”Nª¡"öÝáÝyÈ"́̂NÉÙ"~NÕåÙ" x̄"¤́yN„
"Á̂°"à"â»áN¦"ṍáø·"ấ»yNŒ"õx́ "» x́»"öNÙ"ÖôNµx"à"́»yNŒ"x́ "öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"» "́ x́̂ NÈ"õ̂NÄìÌ
+…NÆy¦"öÙ"Ûx̂ å¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"Ö̂¢¶Ù"×NÌy¶Ù"́»"æx̂ N¢µx"ÓN¦yÈ"¼ôN¦x"‚Në́y¡" x̄"¯à "́~N̨ì¦

"Ûx̂å¡"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"¸ìv́ ""ÂÔx"Ö"24116

ãÙyÝ»x»
"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-53"ã}¹NÆ"61-665/.163--51."ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"ấyÚNÆ "öNëyåÝ "×NìÚº¡ "%Ç¦yN̋ "öNëx̆ « ".-53& "Ûx̂ Nå¡ "̊́…NÙ "…ìåNÆ "öNëyøÈ
"~ÔyÌà"y¦"×ìäx̂ ¦x…Ú¶Ù"…Ý̄ ̂Ã"õ…NÞ¦"ył́…Ú¶Ù"õyNÈl"7öÌyNÆ"+64-664/.336-..36
"³Ú¢‹Ù" "×N§ìÙ"ãÍÕÃ" "ãë́óyN "̋ "×È"öÝyNªÝ"ã¦"ÓÌá¡"…NÝ̄ ̂Ã"õ»áNÚ¶Ù"…NìÙx"õyNÈl
"+õ x́»̂}äôÌ"7ÖyNå¡x"+"öÝyNªÝ"ã¦"öÝxà̂ëx"záÉ¹ë"õyNÈl"7"×å¢Ù"+"Ëë"…N·xà" "̆}N "̋ÜNìÑÝ
"¤̂„"Çë̂-" x̄"õ x́»̂N}äôÌ"̂¦"̂ëx»"öÝxà̂ëx"záNÉ¹¦"õyNÈl"ÖyNå¡x"ŁáNº„"́»"7âyÐ»x»"õx́
"õyÈl"~ëyÍNÆ"²áłáÙ"K"ÛyÙá¡"16,.2-,---"½NÕ}Ù"ã¦"ãÈà̂N̨Ù"Ëfl"â̂ÉÃ"́yNåfl"Û»̂NÌ
"KÛx̂ å¡"1"ãì·yÝ"õx̂ N̋»x»" x̄"ấ»yNŒ"~N x̋á„̂ÄìÌ"ã¦"ã«á¡"y¦"âyÐ»x»"K"õ…NÞ¦"yNł́…Ú¶Ù
"»à…N̨Ù"à"ËÝy¦" x̄"â…NÆ"ã¢Ã̂Ð"|́áNŒ"Öô¹¢N x̋"K"ãNÔáÚ¹Ù"|yNÉìÉ¶¡"KöÌyNÆ"~ëyÍNÆ
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"Ó¦yÈ"¼ô¦x"‚ë́y¡"¯x"¯à "́~̨ì¦"|…Ù"Á̂°"ṍáø·"Öà»"à"Òàx"Âë» "́ÛyÐ…Ýxá„"à"ṍx»̂åÆ"ã¦"~}̨Ý"ấ»yŒ

+~̋x"Ûx̂å¡"̂±Ý…ë…‹¡"×Ìy¶Ù"́»"̂±Ý…ë…‹¡
Ûx̂å¡"öÙáÚµ"×Ìy¶Ù"öÈáÉ·"20"ã}¹Æ"¸ìv "́*öÝy„̂ìÙx"ył́…Ú·x "|..-,63330

öåÐl
"Öyå¡x"ãN¦"õ̂ŒyÝ"ÛyNÚëx"×Ýy„,"õyNÈl"ã¦"×NvyÚłà"~N x̋á„»x»"à"öÐ…ìN̋ "́~NÈà"¼ôN¦x"öNåÐl
"ã«á¡"y¦"%ö¢È̂ "̋Ëfl&"ãÈà̂N̨Ù"ÒyÙ"Óìº¶¡"*0"õ x́»̂}äôÌ "̂ë̆¹¡"{«á¢N̨Ù"~È̂N "̋*.
"~N̋̂\x…„"ÜìN̨¶Ùô¾"*/"öÕ¹¶¢Ã"…Ý̄ ̂Ã"õ̂Nì„"öÄ©ºÙ"*."ÛyNëyÈl"~ëyÍNÆ"~ëyÍNÆ"ã¦
"à"²y« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ã¦"ãNÌ"†̂©Ù"K»x̂ Ù"yN¦y¦"…Ý̄ ̂Ã"…ÝáNÆyÌ̂¡"»yNÆ̂åÙ"*0"…NÚ¶Ù"̂NÄŒ"…NÝ̄ ̂Ã
"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"́»"64-.6."öÝyÑëy¦"à62-665-/664-..65"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"ấyÚNÆ"ã¦
".064,.-,-."•́áÙ"öÐ…ìN̋́"~Èà"à"~}ƒ"Ûx̂ å¡"õ̂å©Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂ÄìÌ
"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"40"â»yÙ"²áłáÙ"Ç}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-67--"~µyN̋
"öÍë"́»"~¦áÝ"ËNë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»á¦"ÛyÍNÚÔx"Òáå‹Ù"~Õµ"ãN¦"öNÝ…Ù
"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸\"âyÙ"ËNë"Á̂°"â…Ýxá„"y¡"»»̂NÐ"öÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄
"x́ "×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ã¦

+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáNÃ"́̂ÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"öªÞÙ ""ÂÔx"Ö"24106
"Ûx̂å¡"õ̂å©Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

öåÐl
"…Ý̄ ̂Ã"öÝy©ÕN "̋öN̨ìµ"×Ýy„,"õyNÈl"ã¦"×NvyÚłà"~N x̋á„»x»"à"öÐ…ìN̋ "́~NÈà"¼ôN¦x"öNåÐl
"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ"ã¦"ã«á¡"y¦"õ…Úµ"{ë̂”¡" "x̂ N¢Ãx" "õ…NÚµ"†̂«"à"ẑNł"ÖyNå¡x"ãN¦"…NÚ·x
"Üëx"ã¦"ãNÌ"†̂©Ù"ÜN̨·"…Ý̄ ̂Ã"öÉÄNÆ"̆ìÄ©ºÙ"~NÔyÌà"y¦"x…N„"×Nì· "́…NÝ̄ ̂Ã"ËÔ̂ N "̋̂NŒyÝ
"́»"63-20."öNÝyÑëy¦""à"63-665-/626--3-5"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ
"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~}ƒ"Ûx̂ å¡"õ̂å©Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ
"40"â»yÙ"²áNłáÙ"Ç}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-570-"~µyN "̋.064,.-,-."•́áNÙ
"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…NÝxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"Òáå‹Ù"~NÕµ"ã¦"öNÝ…Ù"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáNÝyÈ
"Ëë"Á̂N°"â…Ýxá„"yN¡"»»̂Ð"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄"öNÍë"́»"~N¦áÝ"ËNë"{N¡x̂ Ù
"K»á„"ÓNÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ãN¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂N¢Ã»"ã¦"öNåÐl"́yNª¢Ýx"‚Në́y¡" x̄"¸N\"âyNÙ
"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáÃ"́̂ÉÙ"~Èà"́»"à"~NÃyë́»"x́ "×NvyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý

+»»̂Ð"̂Nły·
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"öªÞÙ ""ÂÔx"Ö"2411-
"Ûx̂å¡"õ̂å©Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

öåÐl
"öÝyÚÌ̂¡"ṍ…Nì·"̂ìNÆ» x́"õyNÈx"×å¢Ù"ãNìÕµ"ö¢ëyÍNÆ"õ̂Nì\"̂NÈy¦"»xáN«"õyNÈl"öÌyNÆ
"ã¦"öÐ…ìN̋ "́~å«"ãÌ"â»áNÚÝ"Ûx̂ Nå¡"âyÐ»x»"×Në…É¡"…Në…å¡"̂¦"̂Nëx»"öÕÉÞìN̨·"…NÝ̄ ̂Ã
"öëx̆ «".-0-&"Ûx̂ Nå¡"öN̋à…È"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-0-"ã}¹NÆ
"öNÆ¯́à"ãµáÚ‹Ù"õà̂¦à "́ "‡¢ÄÙ"ÛyN¦yì„" "̂ì¡"~Ää"Ûx…NìÙ"*Ûx̂ Nå¡"́»"³NÈxà"%Ç¦yN̋
"~}ƒ"63-665/.461-...6"ãN̋ôÌ"ã¦"à"²y« x́"õ»à̂ìNÆ"Ûy¦yì„"õyå¢Ýx" "õ»à̂ìNÆ
"ã¦"+~N x̋"â…NÆ"Üìì¹¡"-67--"~µyN "̋à".064,.-,-/"Ûl"öÐ…ìN̋ "́~NÈà"ãNÌ"â…Në»̂Ð
"à"õ̂ÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"011"â»yÙ"̆Nëá‹¡"ã¦"à"×å¢Ù"Û»á¦"ÛyÍÚÔx"ÒáNå‹Ù"~NÕµ
"×å¢Ù"y¡"»áNÆ"öÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ãN¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"ãN¦"Ûl"»yNÄÙ" x̄"²ôN-x"à"öNåÐl"̂NªÝ" x̄"¸N\
"+»»̂Ð"̂ły·"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáÃ"́̂ÉÙ"~Èà"́»"à"~Ãyë́»"x́ "~N x̋á„̂ÄìÌ"̂Nëáº¡"»áN„
"ö̋à…È"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"/"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-0-"ã}¹Æ"¸ìv́ ""ÂÔx"Ö"2411.
%Ç¦y "̋öëx̆«".-0-"ã}¹Æ&"Ûx̂å¡

"ã¦"×vyÚł"à"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
öÕÈ…Ú·x"…Ý¯̂Ã"öëóáÙ"Ų̈¶Ù"×Ýy„,"õyÈl

"~È̂N "̋̂¦"̂vx»"öÕÈ…Ú·x"…Ý̄ ̂Ã"öëóáÙ"ÜN̨¶Ù"õyÈl"ãìÕµ"öNÝx̄ x́"ÛxáìÌ"õyNÈl"~ëyÍNÆ
"61-665/.2-6--400"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"ấyÚNÆ"ãN¦"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ãN¦"ãNÌ"†̂N©Ù
"%Ç¦yN "̋öëx̆ «"..11&"Ûx̂ Nå¡"~N§¹¦"öNëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»"..11"ã}¹NÆ
"́á¢N̋»"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-5712"~µyN "̋.064,.-,.-"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~N}ƒ
"ÛyÍÚÔx"ÒáNå‹Ù"~Õµ"ãN¦"öNÝ…Ù"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáNÝyÈ"40"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»
"×å¢Ù"y¡"»»̂Ð"öNÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~¦áÝ"ËNë"{¡x̂ Ù"×Nå¢Ù"Û»áN¦
"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ãN¦"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸\"âyÙ"ËNë"Á̂N°
"~å«"ÅáÃ"́̂NÉÙ"~Èà"́»"à"~NÃyë́»"x́ "×NvyÚł"à"~N x̋á„»x»"öNÝyƒ"ã”N̨Ý"K»áN„"ÓNÙyÌ

"+»»̂Ð"̂Nły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋́
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"..11"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"öªÞÙ ""ÂÔx"Ö"2411/
%Ç¦y "̋öëx̆«..11&Ûx̂å¡"~§¹¦"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

ãÙyÝ»x»
"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-43"ã}¹NÆ"63-665/.2-4--512"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"öëyåÝ"×ìÚº¡"%Ç¦yN "̋öëx̆ «"..-0&"Ûx̂ Nå¡"̊́…Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù
"…N x̋"…Ý̄ ̂Ã"â»x̄ "»àx»"ãÚ-yÃ"×Ýy„"7öÌyNÆ"+"64-664/.343-.-./"ấyÚNÆ
"…ì¹N "̋õyÈl"7×Nå¢Ù"+25" "̃‡N¢Ã"ãNfláÌ"̂N}Ìx"÷x"•"Ûx̂ Nå¡"öÝyNªÝ"ãN¦"ÏN¦
"õ…Úµ"†̂N«"à"ẑNł"*."7yNä"Öyå¡x"+"öÝyNªÝ"ãN¦"́àyNë"…NÝ̄ ̂Ã"öNÑì¦"öNì¶ë
"öÑì¦"öNì¶ë"…ì¹N "̋õyNÈl"ÖyNå¡x"ŁáNº„"́»"7âyÐ»x»"õx́ "+ÅyNÄÝx"Ê̂N¡"*/
"̂N̨ä"ã¦"~}N̨Ý"ãÉÄÝ"Ê̂¡"à"õ…Úµ"†̂«"à"ẑł"»x̂ Nëx"ã¦"̂Nëx»"́àyNë"…NÝ̄ ̂Ã
"~N x̋á„̂ÄìÌ"ã¦"̂±Ý"Ï¦"…N x̋"…Ý̄ ̂Ã"â»x̄ "»àx»"ãÚ-yÃ"×Ýy„"~ëyÍNÆ"²áłáÙ
"ãÉ¦yN "̋Åx́ àx"ö‘Ì"K..-"¸ìÕ\"õyåNÆ x́̆ Ð"KöÌyNÆ"~ëyÍNÆ"†̂NÆ"Kx̂ N̋»x»
"ãN¦"öÌyNÆ"ấyNÆx"K"ãNìøÈ"ÒxáN·x"à"²yNłàx"K¤à "̄ãNÙyÝ…å¹¡"ãN̨Õ«" x̄"öNÕ}È
" x̄"à"â»̂NÌ"†̂N«"à"ẑNł"»x̂ Nëx"63,-4,/4"à"63,-1,.-"•́áNÙ"́»"ãNÍÞëx
"ã¦"…Þ¢N̨Ù"~N x̋"¯̂¶Ù"×å¢Ù"ṍyÍä̆¦"KÛà̂ì¦"ã¢„x…Ýx"x̂ NÙ"63,.-,1"‚Në́y¡
"ã¦"x́ "×å¢Ù"öÙôN x̋"|x̄ yN‹Ù"ÛáNÝyÈ"4.-"à"4-6"à"155"à"116"à"115"»xáNÙ
"â̂ÉÃ"à»"à"’Nfl"~ÚN "̋ãÝáÐ"́»"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…Œ́»"ËNë"~N„x»̂\
"ãN "̋à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyfl"à"~N x̋́ "ãÝáÐ"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"Ö x́̆ ä"ãN̋
"ÂºÝ"â̂ÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyìäl"Ö́á¡"̌ x́"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…NŒ́»"×Nä»
"õx̂ ¦"~N x̋́ "…µyN "̋à"’fl"õà¯y¦"Öx…NÈ"õ»á}Ì"~N¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN̋
"õ»á}Ì"~N¦y¦"ÓNÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋ÂNºÝ"~N„x»̂\"à"63,.-,-1"ãN„́áÙ
""~¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋ÂºÝ"â̂NÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~N̋»"Öà»"~NªÑÝx"́»
"ãë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋â̂ÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~N̋»"ÂÌ"à"’fl"~N̋»"õà "́́»"õ»áN}Ì
"…Œ́»"Ëë"à"~N x̋́ "~ÚN "̋öÝyNªì\"à"’fl"×Nªfl"Áx̂ -x"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓÙyÌ
"ãÝyfl"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãë»" x́̆ ä"ãN "̋à"öÝyNªì\"́»"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»
"à»"à"Û»̂Ð"~N x̋́ ""Á̂-"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…Œ́»"Ëë"à"~N x̋́ "~ÚN̋
"Ûl"’fl"à"~N x̋́ "~ÚN "̋Û»̂Ð"́»"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãë»"Ö x́̆ ä"ãN "̋â̂NÉÃ
"’fl"à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyìäl"Ö́á¡"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãNë»"…NŒ́»"×Nä»"à»"à"ËNë"à
"ãìÌyNÆ"Ç·"́»"~N x̋́ "~ÚN "̋öÝyNªì\"Ö́á¡"à"~N x̋́ "~N̋»"Öà»"~NªÑÝx"à
"~ëyÚ·"ÛáNÝyÈ"20"â»yNÙ"ã¦"…Þ¢N̨Ù"̂N̨Úä"ãÉÄÝ"Ê̂N¡"ãN¦"̂NÑë»"ÖyNå¡x" x̄"à
"̶NÆ"ÓÚ¶¡"ã¦"x́ "×å¢Ù"öÙôN x̋"|x̄ y‹Ù"ÛáÝyÈ".6"â»yÙ"~Nëyµ "́yN¦"â»xáNÝy„
"¯à "́/-"Á̂N°"ö¦yì¾"ấ»yNŒ"õx́ "+…NëyÚÝ"öNÙ"ÖáNÍ¶Ù"õ̂Në̆¹¡"¸N}·"âyNÙ
"Ó¦yÈ"¯à "́/-"Á̂N°"¸‘N "̋à"ã}¹NÆ"ÜìÚä"́»"öNäxá„xà"ÓN¦yÈ"¼ôN¦x" x̄"¸N\

"+»á¦"…äxá„"Ûx̂ Nå¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"×NÌy¶Ù"́»"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡
"Ûx̂å¡"/"õ̂ÄìÌ".-43"ã}¹Æ"¸ìv́ "ÂÔx"Ö"2412.

ãìëx̂ «x
"yåì¢ëáÌ"́ x̄ y¦"Ûx̂ å¡"̂ åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢̋̂åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢ x̋"öÝyªÝ"ã¦"öÕµ"…Ý̄ ̂Ã"öÆx»x»"¤y·"…·x"7ãÔ"ÖáÍ¶Ù
"³Ú¢‹Ù"Ó¦yÉÙ"~Þ«"•"…åªÙ"öÝyªÝ"ã¦"öÔô«"öÕµ"*."7×åìÕµ"ÖáÍ¶Ù"5"Êô\"Üì©̨ÕÃ"̇ y y̋\"ãfláÌ
"â…Ýà̂\"â ýÚÆ"ã¦"ã-á¦̂ Ù"×Í·"õx̂ «x"~ x̋á„́»"{«áÙ"ã¦"7ã¦"ÖáÍ¶Ù"ãÞë»l"âyÑÆà̂Ã"{Þ«"õ ý‹¡
"~ x̋"ÖáÍ¶Ù"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"64-664-6.32--2-0"ã-á¦̂ Ù"ãÙyÝ»x»"â ýÚÆ"à"64-665-6.32---36
"à"Òyë́ ".)43-)---"½Õ}Ù"ã¦"ö̋́»x»"ãÞë̆ ä"ÖyÚøÝx"ã¦"ã¢ x̋á„"ÓŒx"Òyë́ "33)---)---"½Õ}Ù"~„x»̂\"ã¦
"õ̆Ì̂Ù"ËÝy¦"Ö́á¡"Ø„yÆ"Ç}-"×Í·"ÓÙyÌ"õx̂ «x"ÛyÙ "̄~ëyÀÔ"Ëfl"…ì̋́̂ "̋‚ë́ y¡"̄ x"ãë»y¡"̂ ì„y¡"| ý̨„
"x́ "Ûl"»yÄÙ"̄ à "́â»"Á̂°"*."7ãìëx̂ «x"¼ô¦x"‚ë́ y¡"̄ x"~ x̋"ÂÕÍÙ"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"+ö¢Ôà»"̂ ªµ"×ìÝ"à"»»̂Ð"öÙ"Ûx̂ ëx
"öÔyÙ"*0"+…ä…¦"ã¦"ÖáÍ¶Ù"~„x»̂\"õx̂ ¦"ö}ì¡̂ ¡"*/"%öÝ…Ù"ÖyÍ·x"õx̂ «x"ÛáÝyÈ"01"â»yÙ&"» x́¿Ð"x̂ «x"³ÈáÙ"ã¦
"ãìëx̂ «x"»yÄÙ"õx̂ «x"ã¦"́ »yÈ"x́ "»á„"ã‒ÝyÞfl"+…Æy¦"̂ ̨ìÙ"Ûl"̄ x"ã¦"ÖáÍ¶Ù"yÄì¢ x̋"à"×Í·x"x̂ «x"ãÌ"…ÞÌ"öÃ̂ ¹Ù
"ã¦"KÒáÉÞÙ̂ì¾"à"ÒáÉÞÙ"ÒxáÙx"ãÚä"~ÚìÈ"à"́ x…ÉÙ"yë"»x…¹¡"ÓÙyÆ"x́ "»á„"ÒxáÙx"ãìÕÌ"̄ à "́ö "̋Á̂°"…ëy¦"…Ýx…Ý
"yë"öÝx̂ ëx"õ ý}¢µx"à"öÔyÙ"|y̨̋áÙ"à"yä"ËÝy¦"»̆Ý"ÛxáÞµ"̂ ä"ã¦"ãÌ"õ…ÉÝ"âá«à"Ûx̆ ìÙ"̂ ¦"ÓÚ¢ªÙ"†à̂ªÙ"́ á-
"⁄Ôyƒ"Ły”Æx"»̆Ý"á¶Ý"̂ ä"ã¦"àx"ãÌ"öÔxáÙx"ãìÕÌ"à"́ áÌ¿Ù"õyä"zy̨·"ÇìÈ»"|yº”ªÙ"âx̂ Úä"ã¦"» x́»"ö« ý„
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قط��ع درخت��ان، وق��وع آتش س��وزي در كن��ار 
خشكسالي و شيوع انواع آفت ها از جمله دايلي 
به ش��مار مي رود كه موجب ش��ده تا اين روزها 
جنگل هاي كشور در ش��رايط خوبي به سر نبرند 
كه در اين ميان مي ت��وان به وضعيت جنگل هاي 
استان هاي شمالي كشور از جمله گيان، مازندران 
و گلستان اشاره كرد. اين وضعيت در حالي است 
كه درخت��ان بلوط در مناطق زاگرس��ي از جمله 
لرستان و ايام در ش��رايط خوبي به سر نمي برند 
به طوري كه در سال هاي اخير هجوم آفت ها در 
كنار آتش س��وزي  و قطع بي رويه آنها عمًا زنگ 
خطر نابودي جنگل هاي كشور را به صدا درآورده 
است .هم اكنون جنگل های شمال ايران با سرعت 
بی سابقه ای در حال محو شدن هستند به طوري 
كه در ۴۰ س��ال گذش��ته نزديک ب��ه ۲۲درصد 
مساحت آن از بين رفته است كه اگر با همين روند 
پيش برود، احتمااً تا ۵۰ سال آينده هيچ اثری از 

جنگل های كشور باقی نخواهد ماند.
  رونق جنگل کاری در کشور

به صدا درآمدن زنگ خط��ر نابودي جنگل هاي 

كش��ور از جمله مشكاتي بود كه مس��ئوان  را 
مجبور كرد ت��ا براي رهاي��ي از ويراني  بيش��تر 
طرح جنگل كاري را در بيش��تر مناطق كش��ور 
خصوصاً استان هايي كه با بيشتر تخريب ها روبه رو 
هس��تند به اجرا درآورند. روز پنج ش��نبه بود كه 
رئيس س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداری 
در س��فري كه به منظور بازدي��د از روند اجرايی 
اج��رای طرح های آبخي��زداری و آبخ��وان داری 
استان سمنان در مهدی شهر داشت، طرح تنفس 
و جن��گل كاری را دو اقدام دولت ب��رای كاهش 
گازهای گلخانه ای دانس��ت و در ادامه از اجراي 
جنگل كاري در ۲۵هزار هكتار از اراضی كشور خبر 
داد. خليل آقايی افزود: »جلوگيری از برداش��ت 
بی رويه، اجرای طرح تنفس جنگل ها، حفاظت، 
جلوگيری از قاچاق، تخريب و صيانت از جنگل ها 
و... در زمره برنامه های دولت در اين زمينه است 

كه به صورت جدي دنبال مي شود.«
 از آنجا كه طبق آخرين آمارها  ۳۲ ميليون هكتار 
از بيابان های كش��ور در معرض فرس��ايش قرار 
دارد و فرس��ايش آبی و بادی اين ن��وع اراضی را 

تهديد می كند لذا گسترش فعاليت آبخيزداری و 
آبخوان داری از اقدامات سازمان جنگل ها و منابع 
طبيعی برای مقابله با خشكسالی و بيابانی شدن 
مناطق است كه مي تواند تأثير بسياري در كاهش 

شدت اين تخريب ها داشته باشد. 
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری در 
اين خصوص گفت: »كنترل سياب ها و روان آب ها 
در كنار آبرسانی به قنوات و چاه ها در زمره اقدامات 

حوزه آبخيزداری و آبخوان داری در سطح كشور 
و استان س��منان اس��ت.« وی با بيان اينكه ۷۰ 
درصد از اراضی مرتعی در معرض فرسايش بادی 
و آبی قرار دارند، افزود: »توسعه تاغ زارها يكی از 
راهكارهای عملی س��ازمان منابع طبيعی برای 

كاهش آثار سوء اين فرسايش بوده است.«
   نابودی ۴۳درصدی جنگل ها 

وس��عت جنگل های ايران در سال ۱۹۰۰ حدود 
۱۹ ميليون هكتار بود اما اين رقم تا سال ۲۰۱۲ 
به ۱۴/۴ ميليون هكتار كاهش يافته است. بر پايه 
اطاعات مؤسسه اقتصاد تجارت، تا سال ۲۰۱۵ 
مناطق جنگلی اي��ران ب��ه ۱۰/۷ ميليون هكتار 
كاهش يافته و نابودی ۴۳ درصدی از سال ۱۹۰۰ 
داشته اند. در اين ميان جنگل های بلوط زاگرس 
ميانی در طول ۱۷ سال گذشته نقش مهمی در 
تغييرات اكوسيستمی استان های ايام، لرستان، 
خوزس��تان، چهارمحال و بختياری و كهگيلويه 
و بويراحمد داشته اس��ت به گونه ای كه بيش از 
يک ميليون هكتار از اين جنگل ها به دليل وجود 
آفاتی چون سوسک چوب خوار و بيماری زغالی در 
وضعيت نامناسبی قرار گرفته و در صورت ادامه دار 
بودن اين روند در آينده ای نزديک اين جنگل ها  
از بين خواهن��د رفت. با وج��ود تدابير كنترلی و 
مراقبتی كه منابع طبيعی فارس برای جنگل های 
بلوط استان انجام داده، خشكسالی و آفت سوسک 
چوب خوار ۷۵ درصد اين جنگل ها را خش��كانده 
است. همچنين اين مشكات موجب شده تا طي 
س��ال هاي گذش��ته  6۴ هزار هكتار از درختان 
بلوط ايام خش��ک ش��وند و ۲۰۰هزار هكتار از 
۵۲۷ هزار هكتار جنگل های اس��تان كرمانش��اه 
نيز دچار خشكيدگی شده اند. از طرفي از مجموع 
يک ميليون و ۲۱۷ هزار هكتار سطح جنگل های 
استان، ۵6۳ هزار و ۷۹۸ هكتار معادل ۲۵ درصد 
جنگل های لرس��تان به بيماری زوال بلوط مبتا 
هستند. همچنين بررسي ها نشان مي دهد قطع 
درخت��ان و آتش س��وزي ها و وياس��ازي ها در 
مناطق جنگلي اس��تان هاي شمالي موجب شده 
تا تنها در طول س��ه دهه گذشته فقط ۱۰ درصد 

مساحت جنگل ها در گيان كاهش پيدا كند.

بوي خون در جاده هاي گلستان
وضعيت راه هاي كشور اصًا مناسب نيس��ت و اين را مي توان از ميزان 
تصادفات و تلفات جاده اي به خوبي فهميد. روزانه صدها نفر در جاده ها 
جان مي س��پارند و چندين برابر اين رقم هم آسيب مي بينند يا معلول 
مي ش��وند. حتماً حادثه تصادف رئيس س��ازمان تأمي��ن اجتماعي و 
همراهانش در گرگان مشتي است از خروار كه اين بار به خاطر شهرت 
فوت كنندگان در صدر اخبار قرار گرفت. اما سال هاست كه رسانه ها با 
انعكاس اخبار مرتبط با مشكات و حوادث جاده اي سعي در جلب توجه 
مسئوان در جهت رفع نواقص و پايين آوردن آمار كشته و زخمي شدگان 

راه ها دارند، ولي گويي هنوز هيچ كس اين امر را جدي نگرفته است. 
در اين ميان استان گلستان به عنوان يكي از زيباترين استان هاي كشور 
در طول سال پذيراي ميليون ها مسافر و گردشگر داخلي و خارجي است 

كه از وضعيت بد جاده هايش رنج مي برد. 
در كنار مش��كات آس��فالت و ناهمواري هاي مس��يرهاي موجود در 
گلستان، جاده هاي اين استان از لحاظ داشتن عايم ترافيكي و هشدار 
دهنده راهنمايي و رانندگي نيز فقير ب��وده و نيازمند بازنگري و توجه 
هس��تند.  طي س��ال هاي اخير و با افزايش حجم خودروها و ترافيک 
جاده اي، عايم راهنمايي و رانندگي و ني��ز وضعيت جاده ها و راه هاي 
گلس��تان همچنان بدون تغيير باقيمانده اس��ت.  گلس��تان به خاطر 
موقعيت جغرافيايي و بهره مندي از تاريخي كهن ب��ا ميراثي ماندگار 
داراي موقعيتي خاص و ويژه اي اس��ت. اين استان به دليل هم جواري 
با استان هاي خراسان شمالي، سمنان و مازندران يک شاهراه ارتباطي 
مؤثر در شمال كش��ور بوده و نقش تأثيرگذاري در حوزه حمل و نقل 
جاده اي ايفا مي كند. اما نبود امكانات مورد نياز براي رانندگان و ضعف 
زيرساخت ها در محورهاي آن هر روز حوادث ناگواري را در مسيرها و 
محورهايش رقم مي زند.  شايد ساده ترين و ملموس ترين نمونه، فقدان 
روشنايي در نقاط متعددي از محور بين المللي تهران- گرگان- مشهد 
كه يكي از جاده هاي پرترافيک كشور به شمار مي رود، باشد كه به شدت 
رانندگان اين محور را عذاب مي دهد. مش��كلي كه سال هاست مطرح 
مي شود و هيچ مسئولي نه مي بيند و نه مي ش��نود.  كافي است يكبار 
راه هاي اين استان تجربه شود تا وقوع هر حادثه اي را بپذيريم. در برخي 
جاده ها مانند توسكستان، خروج هر خودرو از جاده و سرازير شدن به 
سمت راست، بدون ترديد به مرگ سرنشينان منجر مي شود كه دليل 

آن، مشكات اساسي در جاده و نداشتن شانه خاكي است. 
همچنين در تعدادي از بريدگي هاي جاده سراس��ري، نبود چراغ هاي 
راهنمايي و رانندگي بر آسيب پذيري و بروز حوادث افزوده و خسارت 

زيادي بر جان و مال مردم وارد كرده است. 
گلستان نمونه كوچكي از ۳۱ استان است كه جملگي دردهاي مشتركي 
را در راه هاي درون و برون شهريشان تجربه مي كنند. اوايل امسال وقتي 
سازمان پزشكي قانوني كشور، تعداد كشته شدگان در حوادث رانندگي 
س��ال ۱۳۹6 را ۱6 هزار و ۲۰۱ نفر اعام كرد، مش��خص شد اين رقم 
نسبت به سال قبل تر ۱/۷ درصد افزايش يافته است. افزايشي كه انتظار 

مي رفت به خاطر باا رفتن جرايم تخلفات رانندگي كاهش يابد!
در اين گزارش با تأكيد بر اينكه بيش��ترين تلفات مربوط به مسيرهاي 
برون شهري است، آمده بود 66/۴ درصد كشته هاي تصادفات مربوط به 
جاده هاي برون شهري، ۲۷ درصد در راه هاي درون شهري، 6/۴ درصد در 
جاده هاي خاكي و روستايي و محل تصادف دو دهم درصد موارد نامعلوم 
بوده اس��ت. يعني هنوز هم بيش از نيمي از كشته ش��دگان مربوط به 
تصادفات در جاده هاي برون شهري هستند.  اما نكته حائز اهميت اينكه، 
هر چند گلستان در تلفات موتورس��واران، جزو چهار استان اول كشور 
اس��ت ولي هنوز با اين همه تصادف در جمع باانشينان جدول تلفات 
دهندگان خودروها نيست. زيرا در سال ۹6 استان هاي فارس، تهران و 
خراسان رضوي مقام اول تا سوم كشته هاي ناشي ازحوادث رانندگي را به 
خود اختصاص داده بودند.  آمار تلفات جاده اي در ايران بااست و شايد 
متوقف كردن متخلفان، مهم و عاملي در جهت كاهش حوادث باشد اما 
نمي توان براي هر بريدگي پليسي گمارد تا تردد خودروها را كنترل كرده 
و از بروز حوادث جلوگيري و متخلفان را متوقف كند. بي شک رفع نواقص 
جاده ها و فرهنگ سازي و تقويت زيرساخت ها، اهميت بيشتري دارد و 
اين هاست كه مي تواند از بروز حوادث و تلفات جاده اي جلوگيري كند. 

 در تبريز     تأسيس مجمع تحقيقاتي نظامي شناسي
دبير علم�ي کنگره علم�ي تخصصي     آذربايجان شرقي
نظامي گنج�وي در دانش�گاه تبريز از 
تأسيس مجمع تحقيقاتي نظامي شناسي در شهر تبريز خبر داد. 
ابراهيم اقبالي دبير علمي اين كنگره گفت: اثر معروف و شاهكار بي مانند 
نظامي، خمسه يا پنج گنج است كه در قلمرو داستان هاي غنايي امتياز 
بسيار دارد و او را بايد پيشواي اين گونه شعر در ادب فارسي دانست.  اين 
عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز افزود: نظامي از شاعراني است كه بايد او 
را در شمار اركان شعر فارسي و از استادان مسلم اين زبان دانست كه اين 
شاعر از آن سخنگوياني است كه مانند فردوسي و سعدي توانست به ايجاد 
و تكميل سبک و روشي خاص دس��ت يابد.  وي در بخش ديگر سخنان 
خود با اشاره به روند مقاات ارسال شده به دبيرخانه اين كنگره ادامه داد: 
با اعام فراخوان برگزاري اين كنگره بيش از ۸۰ چكيده مقاله و بيش از 6۰ 
مقاله كامل به دبيرخانه اين كنگره ارسال شده كه از اين تعداد بيش از ۳۰ 
مقاله به چاپ رسيده و ۱۸ مقاله نيز در قالب سخنراني در طول برگزاری 
اين كنگره ارائه خواهد شد.  اقبالي در ادامه يكي از بركات برگزاري آن را 
تأسيس مجمع تحقيقاتي نظامي شناسي اعام كرد و گفت: اين مركز 
به منظور تحقيق، تصحيح و شرح آثار نظامي به وجود مي آيد.  اين عضو 
هيئت علمي دانشگاه تبريز احياء و بازآفريني آثار نظامي را ضروري بيان 
كرد و افزود: با برگزاري اين كنگره كه با حضور محققان داخلي و خارجي و 
به ويژه با فعاان اين حوزه صورت مي گيرد، مي توان در اين راستا گام هاي 
مؤثري برداشت.  وي با بيان اينكه درك اكثر آثار نظامي گنجوي نيازمند 
شرح و تفسير است و در زمان حاضر با شرح هاي متكثر و متعدد كه بر آثار 
نظامي نوشته شده، مواجهيم، تصريح كرد: تاكنون نسخۀ منّقح، تميز و 
سرراست از شرح بر آثار نظامي نداريم ولي اميدواريم كنگره تبريز گامي 
براي تحقق اين مهم باشد.  اقبالي، تأكيد كرد: به دنبال تبديل دانشگاه 
تبريز به قطب نظامي شناسي در بين دانشگاه هاي كشور هستيم و كنگره 

مزبور به تحقق اين هدف كمک خواهد كرد. 

محمدرضا هادیلو

با اينكه چند وقتي 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

ب�ود اخباره�ا در 
مورد خشكسالي ها 
و س�رمازدگي و نابس�ماني بازار حكايت از حال 
خراب پسته ايران داشت و باا رفتن قيمت ها را به 
اين مسائل ربط مي دادند اما از حاا و با بارش هاي 
خوب و پيش بيني مسئوان خبرهاي خوشي براي 
پسته کاران و مردم در سال آينده در راه است. در 
همين رابطه رئيس سازمان جهادکشاورزي شمال 
استان کرمان خبر داده که در سال آينده يكبار 
ديگر کرماني ها رتبه نخست توليد پسته را کسب 
خواهند کرد و پسته کاران از همين اان مي توانند 
با خيالي آس�وده ب�ه رت�ق و فتق کاره�ا براي 
برداش�تي عال�ي از باغ�ات خ�ود بپردازن�د. 

    
طي س��ال هاي اخير و با تغييرات اقليمي بود كه 
خشكس��الي تأثيرات بدي بر روز كشاورزي ايران 
گذاش��ت. مهم نبود كش��اورزان در كدام اس��تان 
مش��غول به فعاليت بودن��د، هر چه ب��ود كاهش 
برداش��ت و ضررهايي بود كه به آنها وارد مي شد. 
از جمله كرماني ها كه پسته شان نه فقط در ايران 
كه در كل دنيا زبانزد هس��ت نيز درگير اين بازي 
نابرابر با خشكسالي ها بودند.  اما حاا و با بارش هاي 
مناسبي كه در سال جاري صورت گرفته همگان بر 
تغيير وضعيت كشاورزي ايران تأكيد و سال خوب 
زراعي را براي سال آينده پيش بيني مي كنند.  در 
همين رابطه رئيس سازمان جهادكشاورزي شمال 
استان كرمان با بيان اينكه سال آينده استان كرمان 
همانند گذشته رتبه نخست توليد پسته را كسب 
خواهد كرد، مي گويد: »پس از اينكه طي سال هاي 
اخير تأثيرات تغيير اقليم در بخش كش��اورزي به 
صورت محسوس ديده ش��د، اينک و با بارش هاي 
مناسب پيش بيني مي كنيم سال آينده سال خوبي 
براي پسته داران باش��د.« عباس سعيدي با تأكيد 
بر اينكه تغيير اقليم باعث افزاي��ش دما و كاهش 
بارندگي شده است، ادامه مي دهد: »سال گذشته، 
سال سختي براي كش��اورزي و دامپروري استان 
كرمان بود كه بيش از ۸۵ درصد استان با خشكسالي 
شديد مواجه بود.« وي كرمان را به عنوان يكي از 

قطب هاي كشاورزي كش��ور معرفي كرده و ادامه 
مي دهد: »در استان كرمان بيش از 6/۵ ميليون تن 
توليدات محصوات كشاورزي استان كرمان است 
كه حدود ۱۸ ميليارد تومان براساس قيمت قبل 

ارزش محصوات كشاورزي استان است.«
  دولت از کشاورزان حمايت کند

بر اساس گزارش هاي س��ازمان جهاد كشاورزي، 
گرماي بيش از حد در فروردين ماه س��ال گذشته 
و نوسانات دماي بهمن و اسفندماه سال ۹6 باعث 
شد بيش از ۹۰ درصد پسته استان از بين برود و از 
۹۰ هزار تن توليد پس��ته كه پيش بيني شده بود 
حدود ۱۰ هزار تن پسته برداش��ت شود و مابقي 
به دليل تغيير اقليم به ثمر نرسد.  رئيس سازمان 
جهادكشاورزي شمال اس��تان كرمان نيز با اشاره 
به سرمازدگي هاي اوايل س��ال در اثر سرماي ۲۹، 
۳۰ و ۳۱ فروردي��ن مي گويد: »بر اث��ر اين اتفاق 
حدود ۱۸ ه��زار تن گردوي اس��تان از بين رفت و 
متأسفانه افزايش دما در تير و مردادماه نيز حدود 
۳۰ هزار تن خرماي اس��تان به ثمر نرسيد، ضمن 
آنكه خشكسالي باعث خشک شدن و كم آب شدن 
قنوات زيادي در كرمان شده است.« وي تأثير تغيير 
اقليم بر روي بخش دامپروري را نيز مد نظر قرار داده 
و سخن به ميان آورده و ادامه مي دهد: »تغيير اقليم 
و خشكسالي ها خسارات زيادي به حوزه دامپروري 
و عشايري استان وارد شد. حدود ۱۰ هزار ميليارد 
تومان امسال فقط به پسته اس��تان خسارت وارد 
شد، هم چنين به مراتع، باغات گردو، خرما، دام و... 
خسارات زيادي وارد شد.« بعد از خساراتي كه به 
كشاورزان وارد شد، آنها درخواست كردند تا دولت 
اقدامات و بسته هايي را در جهت حمايت از آنها در 
دس��تور كار خود قرار دهد. از جمل��ه اينكه دولت 
مصوبه اي تحت عنوان تمديد وام هاي كشاورزان 
را ارائه دهد و بانک ها هم س��ود و ديركرد وام ها را 
ببخشند، ضمن آن كه آبرساني سيار به عشايران، 
تأمين علوفه دام و اقداماتي از اين دست نيز اجرايي 
ش��ود.  به هر حال اگر عوامل اقليمي سال گذشته 
تأثيراتش را امسال نمايان كرده، حتماً از حاا هم 
مي توان روزهاي خوشي را براي كشاورزي ايران در 

سال آينده پيش بيني كرد. 

سمفونيآسمانبهنفعپستهكارانمينوازد
پيشبينيرونقكشاورزيبرايسالآينده

 استان بوشهر 99 درصد شد    ضريب نفوذ گازرساني در شهرهاي
ضريب نفوذ گازرساني در شهرهاي    بوشهر
استان بوش�هر ۹۹ درصد است که 
نش�ان دهنده بهره مندي س�اکنان ش�هرها از گاز طبيعي است. 
مديرعامل شركت گاز استان بوش��هر با اعام اين خبر گفت: در اجراي 
طرح هاي گازرساني در سطح استان تاش خوبي صورت گرفته بگونه اي 
كه در هفته دولت امسال با اعتباري افزون بر ۲۷۴ ميليارد ريال طرح هاي 
گازرساني در استان بوشهر به بهره برداري رسيد.  مسلم رحماني با اشاره به 
اينكه ضريب نفوذ گازرساني روستايي استان بوشهر به ۹6 درصد افزايش 
يافته است افزود: تاكنون بيش از ۴۱۰ روستاي استان با اجراي افزون بر 
۳ هزار و ۱۰۰ كيلومتر شبكه، تحت پوشش گاز طبيعي قرار گرفته اند.  
وي با اشاره به اجراي طرح هميار گاز در مدارس استان بوشهر بيان كرد: 
اين طرح با هدف آموزش مصرف ايمن و بهينه گاز به دانش آموزان مقطع 
ابتدائي اجرا و طي آن مضامين مرتبط با حوزه ايمني و صرفه جويي در 
مصرف گاز ارائه مي شود.  مديرعامل شركت گاز استان بوشهر گفت: طرح 
هميار گاز عاوه بر شهر بوشهر، در تمامي شهرستان هاي استان اجرا و 
طي آن، كارشناس��ان واحدهاي روابط عموم��ي، HSE و امداد به ارائه 
آموزش هاي مورد نظر به دانش آموزان مي پردازند.  وي تصريح كرد: تمام 
تاشمان بر اين است تا به بهترين شكل ممكن دانش آموزان را با وظايف 
همياران گاز آشنا ساخته و از طريق ارتقا دانش و آگاهي، گامي مؤثر در 

ترويج مصرف ايمن و بهينه گاز برداريم. 
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 ۲۵ هزار هکتار جنگل کاري
گازهای گلخانه ای ايران را کاهش مي دهد

 استفاده از راهنماي گردشگران نابينا 
در شيراز   

   فارس امكان بازديد گردشگران نابينا از مراکز 
فرهنگي، تاريخي در شيراز فراهم شد. 
معاون گردش��گري فارس گفت: اين راه حل خاقانه با در نظر گرفتن 
توانايي هاي نابينايان و كم بينايان، زمينه تعامل بيشتر اين قشر با مردم، 
حضور در اجتماع، بهره مندي از موهبت سفر و بازديد از اماكن تاريخي- 
فرهنگي را فراهم كرده است.  سيد مويد محس��ن نژاد افزود: اداره كل 
ميراث فرهنگي فارس ضمن حمايت از اين طرح، قول مس��اعد براي 
جانمايي محلي قابل دس��ترس و به دور از موانع محيطي، جهت نصب 
اين راهنما در تمامي اماكن گردشگري تحت پوشش اين اداره كل در 
سراسر استان براي اين عزيزان را مي دهد.  بنابر اين گزارش، اين راهنما 
به صورت لوحي چوبي است كه بر روي ورق هاي طلقي آن، اطاعات 
اماكن گردشگري به دو زبان فارسي و انگليسي با خط بريل، درج شده 
است. همچنين اين راهنما مجهز به سيستم سخنگو و يک لوح برجسته 
است كه نابينايان و كم بينايان با لمس آن مي توانند شكل مجموعه اي 
كه در آن قرار دارند را درك نمايند.  گفتني است، مينا قائدي، مددكار 
مؤسسه نابينايان توانگران كارآفرين شيراز، ايده پرداز و طراح اين طرح 
با عنوان راهنماي گردشگر نابينا مي باشد و در حال حاضر اين راهنماي 
گردشگري را براي سه مقصد حرم مطهر احمد بن موسي شاهچراغ )ع(، 

مجموعه فرهنگي- تاريخي حافظيه و دروازه قرآن ساخته است. 

کميته امداد اصفهان ۱۳۲۵ شغل ايجاد کرد
۲۸ ميليارد و ۳۵۳ ميليون تومان وام     اصفهان
قرض الحسنه اشتغال در نيمه نخست 
امس�ال ب�ه ه�زار و ۳۲۵ نيازمن�د اصفهان�ي پرداخ�ت ش�د. 
محمدرضا متين پور، مديركل كميته امداد استان اصفهان با بيان اين خبر و 
اينكه كمک به توانمندي اقتصادي و كسب استقال مالي توسط مددجويان 
يكي از ماندگارترين كارهاي خير است، گفت: خودكفايي خانوارهاي تحت 
حمايت باعث بازگشت آنها به چرخه طبيعي زندگي و دوري آنها از آسيب ها 
و قطع چرخه فقر است.  وي پرداخت وام اشتغال به مددجويان و نيازمندان 
مستعد را از اولويت هاي كميته امداد اصفهان اعام كرد و افزود: در شش 
ماه نخست سال جاري هزار و ۳۲۵ فقره وام با مبلغ كل ۲۸ ميليارد و ۳۵۳ 
ميليون تومان به جامعه تحت حمايت اين نهاد و نيازمندان واجد شرايط 
پرداخت شد.  متين پور با اشاره به بهره وري مناسب منابع اشتغال هزينه 
شده توسط اين نهاد، ادامه داد: متوسط پرداخت وام براي توليد هر فرصت 
شغلي در ميان مددجويان اين نهاد نزديک ۲۰ميليون تومان است و اين در 
حالي است كه چنين هزينه اي در اقتصاد عمومي كشور حداقل ۷۰ ميليون 
تومان است.  وي مهم ترين منابع تأمين وام هاي اشتغال اين نهاد را منابع 
قرض الحسنه بانک ها و همچنين صندوق امداد وايت اعام كرد و يادآور 
شد: در شش ماه نخست سال جاري ۴۰درصد اين منابع از صندوق امداد 
وايت و مابقي از محل قرض الحسنه نظام بانكي كشور تأمين شده است.  
مديركل كميته امداد اصفهان گفت: بيش از ۱۵۰۰ طرح اشتغال روستايي 
تاكنون در سامانه كارا مورد تأييد قرار گرفته است كه در مرحله معرفي به 

بانک و دريافت تسهيات قرار دارند. 

آتشسوزي،خشكشدن،وجودانواعآفتهاوقطعدرختانازجملهمعضاتي
استكهدرسالهاياخيرحياتجنگلهايكشوررابهخطرانداختهاستبه
طوريكهميتواناثراتتخريبياينحوادثرادراستانهايمختلفازجمله
وضعيتدرختانبلوطدرلرستان،ايام،فارسوكرمانشاهوشرايطنامطلوب
جنگلهايهيركانيدرگلستان،گيانومازندرانبهوضوحديد.اينمشكات

موجبشدتارئيسسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداریكشوردرسفريكهبه
منظوربازديدازرونداجرايیطرحهایآبخيزداریوآبخوانداریاستانسمنان
درمهدیشهرداشتازاجرايجنگلكاريدر۲۵هزارهكتارازاراضیكشور
خبردهد.موضوعيكهقراراستباهدفكاهشگازهایگلخانهایوهمچنين
جلوگيریازنابودیجنگلهاوجلوگيريازبروزريزگردهادركشورانجامشود.
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محمدرضا سوري
   گزارش يك



بي قانوني شلوراي اقتصاد در اعلام نرخ خريد 
تضميني محصوات کشلاورزي صداي مجري 
طرح گنلدم را درآورد. اسلفندياري پور ضمن 
هشلدار به دولت در خصلوص تکرار داسلتان 
واردات گنلدم در سلال ۹۱ مي گويلد: آقايلان 
مگلر در گذشلته نمي گفتنلد گندم خلارج از 
کشلور ارزان تر اسلت، بسلم اه اگر مي توانند 
اکنون برونلد بلا ارز ۸۴۰۰ تومان)نيمايي( اين 
محصول را به کشلور بياورند. اگر نلرخ را اعام 
نکننلد ، گنلدم توليلدي را صلادر مي کنيلم. 
بر اس��اس قانون، دولت موظف اس��ت ن��رخ خريد 
تضميني محصوات کشاورزي از جمله گندم را از 
ابتداي فصل پاييز در مهرماه اعام کند اما دو سال 
است که ش��وراي اقتصاد اين نرخ را با تأخير چند 
ماهه اعام مي کند. در سال زراعي ۹7- ۹6 اين نرخ 
پس از نامه گندمکاران به رهبري در فروردين ۹7 با 
افزايش ۱۰ درصدي نسبت به سال گذشته ۱۴۳۰تا 
۱۴6۰ تومان اعام شد. امسال نيز با گذشت دو ماه 
از زمان قانوني آن، هنوز نرخ جديد اعام نشده است. 
به گفته فعاان بازار به دليل افزايش ۲۰ قيمت کود، 
سم و بذرو تمامي نهاده هاي توليد بايد قيمت نرخ 
خريد تضمين سريعاً اعام شود، چراکه گندمکاران 
با تصور افزايش ۱۰ درصدي س��ال گذشته رغبتي 
به کاشت گندم در س��ال زراعي جديد )۹8- ۹7(

ندارند. 
بس��ياري از کارشناسان و مس��ئوان بر اين باورند 
که اگر دولت امس��ال در اعام به موق��ع و افزايش 
نرخ مطابق با تورم کوتاهي کند، طبيعي اس��ت که 
خودکفايي گندم در معرض خطر قرار خواهد گرفت 
و همانند سال هاي گذشته پاي گندم هاي وارداتي 

مجدداً به کشور باز خواهد شد. 
به گفته مناب��ع آگاه وزارت جهاد کش��اورزي نرخ 
۱۵8۰ ت��ا ۱6۰۰ توم��ان را براي قيم��ت تضمين 
گندم پيشنهاد داده است. همچنين انجمن صنفي 
گندمکاران عدد ۱8۰۰ تومان و فعاان حوزه توليد 
عدد ۲ هزار تومان را براي هر کيلو گندم پيش��نهاد 
داده اند ام��ا تا کن��ون در جلس��ات وزارت جهاد با 
مسئوان س��ازمان برنامه و بودجه و فعاان حوزه 
گندم و نمايندگان کميس��يون کش��اورزي با هيچ 
يک از اين اعداد موافقت نشده است. ظاهراً سازمان 
برنامه و بودجه رقم ۱۵87 تومان را نيز تأييد نکرده 

و رقم پايين تري مدنظرشان است. 

اسماعيل اسفندياري پور، مجري طرح گندم وزارت 
جهاد کشاورزي که در س��ال هاي گذشته زحمات 
بسياري براي رسيدن به خودکفايي گندم کشيده 
است، نسبت به کاهش توليد گندم هشدار مي دهد 
و مي گويد: وزارت جهاد کشاورزي با وجود اينکه نرخ 
خريد تضميني پيشنهادي گندم و ساير محصوات 
کش��اورزي را قبل از آغاز س��ال زراعي )به شوراي 
اقتصاد( اعام کرده است اما هنوز جوابي از شوراي 

اقتصاد و آقاي نوبخت دريافت نکرده است. 
وي در گفت وگو با تس��نيم مي افزاي��د: آنها جوابي 
به نرخ پيش��نهادي وزارت جهاد کش��اورزي براي 

تعيين نرخ خريد تضميني گن��دم نداده اند و ما نيز 
به شدت گايه مند هستيم اما نمي دانيم که ديگر 

بايد چه کار کنيم؟ 
  قيمت خريد تضميني گنلدم بايد حداقل 

3۰درصد افزايش يابد
مجري طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزي تأکيد 
مي کند: نظر کارشناس��ي بنده آن است که به نرخ 
فعلي خريد تضميني گندم با توجه به عدم افزايش 
قيمت در سال گذشته بايد ۳۰ درصد اضافه شود که 
اين رقم معادل حداقل نرخ تورم است و با احتساب 

ميزان غيررسمي تورم بيشتر از اينهاست. 

وي تصريح مي کن��د: اگر قرار اس��ت ک��ه امنيت 
)غذايي( کش��ور را به خط��ر بيندازيم، بس��م اه و 
همين رفتار را داشته باشيم؛ چرا بايد اشتباه سال 
۹۱ را تکرار کنيم؟ در آن مقطع قيمت کاه و گندم با 
يکديگر برابر بود که تکرار اين امر باعث سرخوردگي 
کشاورزان مي ش��ود. در اين صورت زارعان انگيزه 
مناسبي براي توليد ندارند و از نهاده هاي مناسبي 
نيز براي توليد اس��تفاده نمي کنند و به توليد ملي 
آس��يب مي زنن��د.  وي خاطرنش��ان مي کن��د: در 
صورتي که ۳۰ درصد هم به ن��رخ خريد تضميني 
۱۳۰۰ توماني گندم در سال قبل اضافه شود باز هم 
کشاورزان در حال کمک رساني به مردم براي خريد 

ارزان تر نان هستند. 
  قيمت گندم وارداتلي بيش از 2۴۰۰ تومان 

است
مجري طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزي با بيان 
اينکه نمي شود از جيب کشاورزان تصميم گرفت، 
مي گويد:  وقتي که خريد انحصاري گندم در کشور 
وج��ود دارد، مي خواهيم به ص��ورت انحصاري نيز 
تصميم بگيريم؛ اش��کال ندارد به کش��اورز کاري 
نداشته باش��يد، قيمت هم به من ندهيد، گندم را 

صادر مي کنيم.
 وي مي افزايد:  آقايان مگر در گذش��ته نمي گفتند 
گندم خارج از کش��ور ارزان تر اس��ت، بسم اه اگر 
مي توانند اکن��ون بروند گن��دم وارد کنن��د و اين 
محصول را با ارز 8۴۰۰ تومان)نيمايي( به کش��ور 
بياورند. در صورتي که با اين نرخ ) ارز نيمايي( گندم 
وارد کنند قيمت هر کيلوگرم از اين محصول ۲۴۰۰ 

تومان مي شود.  
  با تکرار اشتباهات دوباره روزي را مي بينم 

که ساانه 7ميليون تن گندم وارد کنيم
مجري طرح گندم وزارت جهاد کشاورزي مي گويد:  
به خاطر اش��تباهات موج��ود در س��ال ۹۰ تا ۹۲، 
مجبور ب��ه واردات 7 ميليون تن گندم ش��ديم، در 
صورتي که اين روند ادامه پيدا کند دوباره آن روز را 
مي بينيم اما کساني که اين تصميم را مي گيرند بايد 

جوابگو نيز باشند. 
وي مي افزايد: وزارت جه��اد و دولت در ابتدا خيلي 
خوب کمک کردند اما دو سال است که کم لطفي ها 
خيلي جدي است و نمي ش��ود اسمي براي اين کار 
گذاشت؛ مصالح ملي کش��ور بر همه موقعيت هاي 

خودمان ارجح است. 
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دولت باید یارانه نان را بدهد نه گندمکار

هادی غامحسينی

انتقاد مجري طرح گندم از پايين بودن نرخ تضمينی گندم به رغم تورم های اخير بهناز قاسمی
  گزارش  یک

نهادهای نظارتی بررسی کنند
شبکه هاي فساد  در بازار سرمایه هم وجود دارد؟

با اعلدام چند تلن از اعضاي باند سللطان سلکه طي هفته گذشلته، 
بحلث ايجلاد شلبکه بلراي اثرگلذاري در قيملت طلا عيان شلد. 
حلال بله نظلر مي رسلد قلوه قضائيله و سلاير بخش هلاي نظارتي 
روي بازار سلهام نيز بايد توجه بيشلتري کنند زيرا احتملال مي رود 
چنيلن شلبکه هايي نيلز در بلازار سلرمايه وجود داشلته باشلند. 
به گزارش »جوان«، کدهاي معاماتي که پيوسته از سود شيرين رشد قيمت 
سهم شرکت هاي حاضر در بورس و فرابورس و بورس کاا بهره   مند مي شوند 
و اين افراد گويي صاحب علم غيب »سودشناسی« نيز هستند، اين شائبه را 
مطرح مي کند که نکند در بازار سرمايه نيز ش��بکه اي وجود دارد و برخي از 
دارندگان رانت هاي اطاعاتي با کدهاي خود و نزديکان و ش��بکه اي که در 
بازار سرمايه همانند وحيد مظلومين تشکيل داده اند اقدام به معامات يکسره 
سودآور در اين بازار مي کنند.  اقتصاد ايران عمومش دولتي است، از اين رو 
بخش قابل ماحظه اي از بازار سرمايه کشور نيز به سهام بنگاه هاي دولتي 
اختصاص دارد. حال بخش هايي که صاحب نقدينگي هاي بزرگ هستند و 
سبد وسيعي از سهام شرکت هاي متعلق به بخش دولتي و عمومي را مديريت 
مي کنند، بي شک در معرض برخورداري از رانت اطاعاتي مي باشند. منتهاي 
مراتب تخلف افراد با کدهاي معاماتي خود در بازار سرمايه اقدام به معامله 
نمي کنند.  شائبه راه اندازي شبکه اي از کدهاي بورسي به جهت خريد و فروش 
سهام هايي که بر اساس رانت هاي اطاعاتي انجام مي گيرد، پيوسته در بازار 
سرمايه وجود دارد. منتهاي مراتب با اينکه گاهي در بازاري که روزانه هزاران 
ميليارد تومان معامله انجام مي گيرد نشانه هايي از اين خريد و فروش هاي 
مبتني بر برخورداري از رانت هاي اطاعاتي ظهور و بروز مي کند اما تا کنون 
شاهد بررسي دقيقي در اين باره و کشف شبکه اي از دارندگان کدهاي بورسي 
تجميع و تجهيز شده توسط رانتخواران و مفسدان اقتصادي نبوده ايم.  وقتي 
در بازار طا ، سکه و ارز شاهد وجود شبکه هايي از مفسدان بوده ايم که اقدام 
به خريد و فروش به نام و حساب افراد متعدد و متنوع کرده اند و به رغم فعاليت 
چندين ساله هم اکنون اين افراد در چنگال قانون افتاده اند، بايد بررسي کرد 
و ديد در بازار سرمايه اعم از بورس کاا، بورس اوراق بهادار، فرابورس و بورس 

انرژي شاهد زيست افرادي چون وحيد مظلومين هستيم يا خير؟
نهادهاي نظارتي که قصد بررسي بازار سرمايه را دارند بايد بدانند که در بازار 
سرمايه روزانه صدها هزار ميليارد تومان معامله انجام مي گيرد که تقريباً ۱۰ 
ميليون کد بورسي نيز وجود دارد و نهادهاي مالي متعدد و متنوعي نيز در بازار 
وجود دارد که هزاران ميليارد تومان منابع در اختيار دارند و اقدام به خريد و 
فروش سهام مي کنند و بايد ديد عده اي از تيم هايي که کار مديريت دارايي 
را براي ديگران انجام مي دهند به کد خ��ود يا نزديکان خود اقدام به خريد و 
فروش هاي رانتي کرده اند يا خير؟ در بازار سرمايه شرکت هاي چند رشته اي 
و هلدينگ هاي مختلفي وجود دارد و در عين حال صدها ش��رکت صندوق 
بازنشستگي، ش��رکت تأمين سرمايه، شرکت س��رمايه گذاري، کارگزاري، 
بازارگرداني و. . . در بازار س��رمايه حضور دارد که بايد نهاد هاي نظارتي روي 

عملکرد اين بخش ها دقت نظر داشته باشند. 

 بي برنامگي مسئوان آب
 برای بارش های کم سابقه این روزها

به رغلم بارش هاي فلراوان در دو ملاه اخير، هيچ برنامه روشلني 
بلراي مديريلت صحيلح آب و جلوگيلري از هدررفلت ايلن 
حجلم از منابلع آبلي از سلوي مسلئوان آب ديده نمي شلود. 
به گزارش خبرگزاری فارس کليدواژه »بحران آب« در يک دهه گذشته 
شاه بيت سخنان مس��ئوان و متوليان مديريت آب کشور بوده است. 
کمبود و بعضاً جيره بندي آب در فصل تابستان و ممانعت از کشت برخي 
محصوات کشاورزي در ايام بدون بارش، در کنار بي برنامگي مسئوان 
در ايام بارش و خسارت ديدن کشور از سيل و آبگرفتگي، خاصه تمام 
آن چيزي است که مردم در چند سال اخير به مثابه ترجيع بندي تکراري 
تجربه مي کنند. در اين ميان نيز همواره گزاره هايي نظير قهر طبيعت، 
خشکسالي يا تغيير اقليم تنها دليل ارائه شده از سوي مديران آب کشور 

براي توجيه و توضيح چرايي بروز اين نابساماني  ها بوده است. 
  روند صعودي معنادار در ميزان بارش ها

از ابت��داي پاييز تا کنون روند بارش ها در کش��ور نش��ان مي دهد آمار 
بارندگي نسبت به سال گذش��ته و حتي ميانگين بلندمدت ۵۰ ساله 
کشور، افزايش قابل ماحظه اي دارد. سال آبي گذشته )۹7- ۹6( بنا بر 
اعام مسئوان مذکور، يکي از خشک ترين سال ها بود ، بنابراين مقايسه 
بارش هاي امسال با سال گذشته شايد مبناي علمي دقيقي نداشته باشد 
اما با مقايسه بارش هاي امسال با ميانگين بلندمدت مي توان مشاهده 
کرد که اکثر استان هاي کشور روندي مثبت در ميزان بارش را در حدود 
۵۴ روزي را که از آغاز سال آبي سپري شده نسبت به ميانگين بلندمدت 
در همين دوره زماني تجربه مي کنند. اين آمار اگرچه نويد نزول بيشتر 
رحمت الهي را به همراه دارد، اما هشداري است به مسئوان آب کشور 
که تا پيش از تبديل اين نعمت به نقمتي براي م��ردم، برنامه اي براي 
مديريت صحيح آب تدوين کنند تا در تابستان سال بعد، مردم اين  بار 
گزاره هايي متفاوت از جنس جيره بندي، ممنوعيت و خشکسالي را از 

زبان آنان شاهد باشند!
  لزوم جلوگيري از تبخير و تلفات آب و ذخيره سازي اصولي 

باران
بر اساس آمارهاي ارائه شده، کل کشور تا اين مقطع زماني از سال آبي 
نسبت به ميانگين ۵۰ س��اله در همين بازه زماني، 6۴/۵ درصد بيشتر 
بارش داشته است. در برخي استان ها نظير بوشهر، خوزستان، کرمان، 
ايام و خراسان جنوبي که در سال هاي اخير همواره با معضل کم آبي 
دست به گريبان بوده اند، ميزان افزايش بارش نسبت به بلندمدت حتي 
بيش از ۱۰۰ درصد است. بنابراين در صورت مديريت صحيح نزوات 
جوي، نمي توان تداوم ادعاهاي کم آبي را براي عموم کشور و به ويژه براي 

استان هاي يادشده را پذيرفت. 
اکنون توپ در زمين مسئوان آب کشور به خصوص وزارت نيرو است 
که چگونه آب را به طور صحيح براي اس��تفاده در طول سال و جبران 
اُفت سطح سفره هاي زيرزميني مديريت مي کنند. آيا مشابه سال هاي 
گذشته مردم کشور شاهد تبخير و تلف شدن بارش ها و بلند شدن فرياد 
العطش در تابستان خواهند بود يا آن که طرحي نو در انداخته مي شود؟ 
هر چند که مس��ئوان در اين روزهاي پر باران گويا عاقه اي به حضور 
پررنگ سابق در رسانه ها و توصيف ابعاد بحراني که قطعي و قريب الوقوع 
معرفي مي شوند و بعضاً از احتمال مهاجرت هاي گسترده ناشي از تبعات 
خشکي کشور دم مي زدند، ندارند. به راستي چرا برخي مسئوان صرفاً 
مديِر روزهاي بحراني اند؟! به نظر مي رسد عاقه مسئوان آب کشور به 
حضور و فعاليت اداري در روزهاي خش��ک و به اصطاح بحراني، براي 
فشار بر مردم به منظور اصاح رفتار مصرف آنان بسيار بيشتر از شرايط 
ترس��الي و تاش براي ذخيره هدررفت کان آب باشد؛ هدررفتي که 

طبق برآوردها بيش از پنج برابر کل مصرف آب کشور است. 

                        اعالميـه پذيـره نويسـي شـركت نگيـن اعتمـاد توسعـه خـوزستان
                      (تعاونـي سهامـي عام معـاف از ثبت نزد سـازمان بـورس در شـرف تـأسيس)

 1. نام شركت: نگين اعتماد توسعه خوزستان (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس)
 2. اهداف تشكيل شركت: تامين نياز هاى مشترك و اساسى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى اعضا و كمك به تحقق عدالت اجتماعى

 3. موضوع و حدود فعاليت شركت:
1. موضوعات اصلى: هدايت  سرمايه شركت تعاونى در بخش توليد و عرضه كاال و خدمات 

2. موضوعات فرعى: - طراحى و ساخت و توليد انواع كاالها - ارائه توليد، فروش و صدور خدمات و دانش فنى و مهندسى و مشاوره شامل طراحى، نظارت، مديريت اجراى پروژه هاى صنعتى، 
كشاورزى، ساختمانى، عمرانى و زير بنايى و توليد مصالح ساختمانى و قطعات پيش ساخته - فعاليت در بخش كشاورزى شامل كشت انواع محصوالت، ايجاد گلخانه صيفى و سبزى و گل 
و گياه و خدمات نشاء، پرورش دام و طيور و شيالت، زنبور دارى و ايجاد صنايع تبديلى و بسته بندى محصوالت كشاورزى و صنايع كشتارگاهى دام و طيور و قطعه بندى و بسته بندى دسته 
بندى محصوالت كشاورزى و نيز فعاليت در حوزه گياهان دارويى و منابع طبيعى با انجام صنايع تبديلى وابسته - فعاليت در بخش بازرگانى شامل تهيه مواد اوليه كاال و خدمات و ساير وسايل 
و ابزار مورد نياز شركت تعاونى و اعضاء و ديگر خريداران - توزيع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و كوتاه مدت و جارى در بانك ها - سرمايه گذارى و مشاركت در انواع طرح ها و فعاليت 
هاى توليدى، خدماتى، اقتصادى، صنعتى، پژوهشى فرهنگى با افراد حقيقى و حقوقى در داخل و خارج از كشور با اولويت سهامداران و تعاونى ها - دريافت كمك و هداياى نقدى و غير نقدى 
 از اشخاص حقيقى و حقوقى و مشاركت در فعاليت هاى اقتصادى و امور خيريه - فعاليت در زمينه بازيافت محصوالت كشاورزى ومواد غذائى ومواد وكاالهاى قابل بازيافت - تهيه وتدوين 
طرح هاى توجيهى فنى ومالى وريالى- ايجاد بازارچه هاى سنتى و بازارچه هاى تخصصى از جمله بازارچه عرضه محصوالت كشاورزى - شركت در مناقصه ها و مزايده ها و صادرات و 
واردات و اخذ كارت بازرگانى در زمينه ها و موضوعات فعاليت شركت تعاونى - ايجاد و تأسيس شركت هاى فرعى و اقمارى، شعب، نمايندگى و مشاركت هاى ( خصوصى، مدتى ) در داخل 
و خارج از كشور -خريد و فروش، اجاره، استيجاره ، رهن و تحصيل اموال منقول و غير منقول - مشاوره، توليد، فروش، صدور دانش و خدمات مهندسى و ايده و خالقيت - خريد و سرمايه 
گذارى و مشاركت و مشاوره در بازاريابى الكترونيكى و ايجاد سايت هاى مورد نياز - تأمين و بهره بردارى از فروشگاه ها و هايپر ماركت هاى زنجيره اى و مراكز تجارى بصورت حضورى 
وغير حضورى - ايجاد و تأسيس و فعاليت در راستاى رستوران هاى سنتى، هتل آپارتمان، بازارچه هاى سنتى و تاالرهاى همايش خانوادگى و حمام هاى سنتى - ايجاد صنايع بسته بندى 
توليدى و تبديلى - آموزش و تربيت نيروى انسانى متخصص و كارآمد -مشاركت و سرمايه گذارى در ساخت و اجراى طرح ها، پروژه هاى عمرانى، ساختمانى اعم از مسكونى، ادارى، تجارى، 

صنعتى - احداث باغ شهر، گلخانه هاى توريستى و تاالر باغ هاى طبيعى - احداث آتليه طبيعى و گلخانه اى
 4. مدت شركت: شركت از تاريخ ثبت براي مدت نامحدود تشكيل مي شود.

 5. تابعيت و مركز اصلي شركت: تابعيت شركت جمهورى اسالمى ايران و مركز اصلي آن خوزستان، دزفول است . مركز موقت فعاليت شركت در شرف تأسيس ،  خوزستان،دزفول  مي باشد 
  6. هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين ، اشخاص حقيقي و حقوقي:

الف) اشخاص حقيقى
تعداد سهامصادرهشماره شناسنامهكد ملىنام پدرنام و نام خانوادگى
25000شمعون20029773311سيد احمدسيد عزيزاله  پژوهيده
25000دزفول200086876217888يوسفعلىبابك كرمى چوبدار
25000دزفول1990205704عليرضاعادل قلى پور چوبدار
25000شوش5260048301عبدالحسينمصطفى  مستحفظ

25000دزفول200189589550علىحسين اديبى
25000دزفول2002543097638غالمرضامسعود ترابى نيا  

25000دزفول1930581009105علىغالمحسين طيب طاهر  
25000دزفول2002448183291عبدالرحمنعبدالكريم  قانعى  
25000آبادان1829084348507عبدالرشيدعبدالحميد كاشى  
25000دزفول2002042454605يحيىحبيب اهللا زربخش  

ب) اشخاص حقوقى
درصد مالكيتتعداد سهامشمارة ثبتنوع شخصيت حقوقىنام

26672500005سهامى خاصتك طرح دز
34332500005سهامى خاصنگينستان خوزستان

43652500005سهامى خاصنوآوران جوان آوان پارس
 7. مبلغ سرمايه شركت: 5,000,000,000 ريال

 8. ميزان آورده نقد و غير نقد سرمايه شركت به تفكيك: 350,000,000 ريال به صورت نقد.
 9. مشخصات و اوصاف آورده غير نقد: هيچگونه آورده غير نقد وجود ندارد.

 10. نوع سهام: عادي
 11. ارزش اسمي هر سهم: 1,000 ريال

 12. ميزان تعهد و پرداخت مؤسسين: 20 درصد از سهام شركت توسط مؤسسين تعهد گرديده است.  35 درصد از مبلغ تعهد شده به حساب 200111136997551 بانك توسعه 
تعاون دزفول به نام شركت نگين اعتماد توسعه خوزستان (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) نقداً واريز گرديده است. با توجه به درصد تعهد شده توسط مؤسسين، 80  درصد از سهام شركت 

جهت پذيره نويسي و خريد به عموم عرضه مي گردد.
 13. مزايايي كه مؤسسين براي خود در نظر گرفته اند:  هيچ مزايايى را در نظر نگرفته اند. 

 14. ميزان تملك سهام: 1. حداقل تعداد سهام پذيره نويسي10،000 سهم مي باشد .2. حداكثرتعداد سهام پذيره نويسي براي اشخاص حقيقي (مستقيم و غير مستقيم) 25،000سهم 
مي باشد  .3. حداكثر تعداد سهام پذيره نويسي براي اشخاص حقوقي (مستقيم و غير مستقيم) 250،000 سهم مي باشد. 

 15. هزينه هاي تأسيس شركت: هزينه هاي تأسيس شركت تا زمان شروع فعاليت، حداكثر 250،000،000 ريال ، معادل 5 درصد از سرمايه شركت پيش بيني شده است.  
مجموع هزينه هاي تأسيس شركت شامل: هزينه هاي بررسي، مطالعات، حق الزحمه و حق المشاوره مشاوران و كارشناسان اداري و پشتيباني، آگهي و تبليغات در رسانه هاي گروهي، تهيه و 
تنظيم اساسنامه، برنامه تجارى، آئين نامه ها و دستورالعمل ها و ساير اوراق و اسناد مورد نياز، تخصيص سهام، برگزاري جلسات و مجامع، صدور برگه هاي موقت سهام ، پذيره نويسي و ساير 

هزينه ها بر اساس مندرجات بيانيه ثبت 
 16. مشخصات حساب بانكي مربوط به پذيره نويسي: حساب شماره  200111136997551 به نام شركت  شركت نگين اعتماد توسعه خوزستان  (تعاوني سهامي عام در شرف 

تأسيس) ، نزد بانك توسعه تعاون شعبه دزفول جهت واريز وجوه نقدي  پذيره نويسان و مؤسسين افتتاح شده است.
 17. مدت پذيره نويسي: پذيره نويسي از اول وقت اداري روزشنبه مورخ 97/08/26 آغاز و تاپايان وقت اداري روز مورخ97/09/12 ادامه خواهد داشت.

تذكر: چنانچه سقف سرمايه تعيين شده قبل از انقضاي مهلت پذيره نويسي تكميل و وجوه مربوطه تأمين گردد، عمليات پذيره نويسي توسط بانك عامل متوقف خواهد شد.
 18. مجوز/ موافقت اصولي ايجاد شركت: موافقتنامه تشكيل شركت به موجب نامه شماره  6052  مورخ  1397/01/21 از وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعى  اخذ گرديده است. همچنين 

به موجب نامه شماره 13970417075000794مورخ1397/07/10اداره ثبت شركت هاي شهرستان دزفول مجوزهاي انتشار اعالميه پذيره نويسي اخذ گرديده است. 
 19. اظهار نامه مؤسسين و طرح اساسنامه شركت براي مراجعه عالقمندان، به مرجع ثبت شركتها تسليم شده است.

 20. روزنامه هاي كثيراالنتشار شركت: روزنامه هاي كثيراالنتشار جهت درج اطالعيه هاي بعدي شركت تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي مؤسس روزنامه هاي جوان و جمهورى 
اسالمى خواهد بود .

 21. چگونگي پذيره نويسي: عالقمندان  به  پذيره نويسي  بايد  در مهلت  تعيين  شده  براي پذيره نويسي، با  مراجعه  به  يكي  از شعب  بانك توسعه تعاون،  مبلغ 350 ريال  معادل  
35 درصد  درصد از قيمت اسمي، به ازاء  هر سهمي كه  مايل  به  پذيره نويسي آن هستند  را به حساب شماره 200111136997551 به نام شركت شركت نگين اعتماد توسعه خوزستان 
(تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) نزد  بانك  توسعه  تعاون شعبه دزفول  واريز نمايند.  اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در پذيره نويسي مشاركت مي نمايند،  بايد  مدارك  ذيل را  به متصدي 

مربوطه  در شعبه بانك  محل پذيره نويسي  تحويل  داده  و نسخه دوم فرم تكميل شده "ورقه  تعهد سهام" و يك نسخه از فيش واريز وجه را به عنوان رسيد دريافت نمايند.
 مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي:  - يك نسخه از فيش واريز وجه.  نسخه اول فرم تكميل شده ”ورقه تعهد سهام“ شركت نگين اعتماد توسعه خوزستان (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) 

- فتوكپي صفحه اول شناسنامه، كارت ملي و كد پستي.
 مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي: - يك نسخه از فيش واريز وجه  -نسخه اول فرم تكميل شده“ورقه تعهد سهام“ شركت نگين اعتماد توسعه خوزستان   (تعاوني سهامي عام درشرف 

تأسيس). -  روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات مديران به انضمام برگه معرفي نماينده.
 22)چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان: در پايان مهلت پذيره نويسي، سهام پذيره نويسي شده، با توجه به حداقل و حداكثر تعيين شده در بند 14 اين اعالميه، مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت. چنانچه تعداد سهام پذيره نويسي شده از تعداد سهام عرضه شده بيشتر باشد، سهام پذيره نويسي شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده براساس اولويت تاريخ و ساعت پذيره نويسي، 
حسب مندرجات ماشين تحويل دار بانك، تخصيص خواهد يافت. وجوه متعلق به پذيره نويساني كه سهامي به ايشان تخصيص داده نشود ، حداكثر ظرف مدت 15روز از تاريخ صدور مجوزاستفاده 

از موجودي حساب بانكي به آنان مسترد خواهد شد. 
 23. مشخصات عامل:  بانك توسعه تعاون

 24. مشخصات نحوه عمل درصورت عدم تكميل پذيره نويسي سهام شركت:  با توجه به زمان در نظرگرفته شده براي پذيره نويسي سهام شركت، چنانچه تمامي سهام عرضه 
شده پذيره نويسي نشود، درصورت موافقت وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعى، زمان پذيره نويسي تمديد خواهد شد.

نكات مهم: -مسؤوليت صحت و قابليت اتكاي اطالعات اعالميه پذيره نويسي بر عهده ناشر است . - ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسؤول جبران 
خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور، تخلف و يا به دليل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد، متضرر گرديده اند. 

- اوراق بهادار منتشره معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مشمول ثبت و عرضه عمومى اوراق بهادار نبوده است.



تيم ملي كرش!
يك هفته پس از حضور پرشور هواداران پرسپوليس در ورزشگاه آزادي 
براي تماشاي ديدار تيم شان مقابل كاشيما آنتلرز ژاپن، ديدن سكوهاي 
خالي از تماشاگر استاديوم آزادی در غروب پنج شنبه و در بازي تيم هاي 

ملي ايران و ترينيداد و توباگو بيانگر واقعيت هاي تلخي بود.
كارل��وس كرش يك ش��نبه هفته گذش��ته و بع��د از فروك��ش كردن 
س��روصداهاي بازي فينال ليگ قهرمانان وارد كش��ور شد، خوشحال 
از اينكه برانكو و تيمش نتوانس��تند جام قهرماني را بااي س��ر ببرند. او 
بافاصله تمامي راه هاي ارتباطي خود و ملي پوشان را با مردم و رسانه ها 
بست. يك هفته است كه كرش صحبت نمي كند و اجازه حرف زدن هم 
به هيچ يك از اعضاي تيم ملي نمي ده��د، چه بازيكنان و چه كادر فني. 
بنابراين نبايد تعجب كرد   همان هزار نفر حاضر در ورزشگاه هم به تشويق 

برانكو بپردازند.
قهر تماشاگران با تيم ملي مدت هاست كه اتفاق افتاده، ولي همه خود را به 
نديدن زده اند. رئيس فدراسيون فوتبال بي تفاوت به آن، اين روزها تنها به 
سفت كردن پاي خود مي انديشد بدون اينكه به سرمربي زياده خواه تيم 
ملي تذكر بدهد. كرش اين روزها با وقاحت بيشتري از باا به پايين نگاه 
مي كند و عمًا تيمي كه حاا بايد تيم او ناميد، نه تيم ملي ايران را مقابل 

مردم، منتقدان و عاقه مندان به فوتبال قرار داده است.
برخورد زشت و زننده كمك مربي تيم ملي بعد از پايان بازي پرسپوليس و 
كاشيما را بگذاريد كنار برخورد زشت عصر پنج شنبه ديگر مربي تيم ملي 
با نماينده رسانه ها تا متوجه اوضاع بد اين روزهاي فوتبالي ملي مان شويد. 
اين تيم ملي ايران نيست، تيم كارلوس كرش است كه هر طور بخواهد آن 
را مديريت مي كند. هر جا كه دلش بخواهد آن را مي برد و هر كه را دلش 
بخواهد دعوت مي كند با تيم يا بدون تيم؛ متأسفانه كسي هم نيست كه 

جلوي اين زياده خواهي هاي مرد پرتغالي را بگيرد.
بر كسي پوشيده نيست كه تيم ملي اين روزها بيش از هر زمان ديگري 
نيازمند همدلي، اتحاد و نزديك ش��دن به مردم و رسانه هاست، اما گويا 
سرمربي تيم ملي به تنها نكته اي كه توجه ندارد، همين است. البته بر اين 
باوريم كه او خود را در اين خصوص به بي توجهي زده است. كرش خوب 
مي داند كه چگونه از سستي هاي فدراسيون فوتبال و كوتاه آمدن ها در 
مقابل زياده خواهي هايش به نفع خود استفاده كند. تيم ملي بازي پنج شنبه 
را برد،  اما مدت هاست كه در تقابل با هواداران و عاقه مندان همه چيز را 
باخته است. كرش و شاگردانش ازم است به اين حقيقت انكارناپذير توجه 
داشته باش��ند كه اگر حمايت مردم را از دست بدهند،  حتي اگر بر فرض 
محال قهرماني جهان را هم كسب كنند، ارزشي نخواهد داشت و با رويه اي 
كه تيم ملي از سوي سرمربي اش در پيش گرفته، بعيد به نظر مي رسد حتي 

قادر به صعود به مراحل بااي جام ملت هاي آسيا هم باشد.

فريدون حسن

تاش هاي رئيس فدراسيون سرانجام نتيجه داد
تاج ماندني شد

 تاش هاي بي وقفه تاج براي ادامه خدمت به فوتبال سرانجام نتيجه داد و 
او توانست پاياني خوش براي داستان بازنشستگي اش بنويسد. خبري كه 
از سوي صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك هم تأييد شد: »انصافاً 
تاج بارها اعام كرد در مس��ير قانون قرار دارد و خ��ود را ملزم به اجراي 
آن مي داند، اما خوشبختانه شرايطي مهيا شده كه بتوانيم از ظرفيت و 
توانمندي او در چارچوب قوانين و مقررات كش��ور استفاده كنيم.« تاج 
با وجود تأكيد ب��ر تمكين از قانون طي اين م��دت از چنگ زدن به هيچ 
ريسماني براي بقا در پست رياست فدراس��يون فوتبال فروگذار نكرد و 
سرانجام هم نتيجه تاش هاي خود را ديد و موفق شد به لطف ماده 60 
قانون خدمات مديريت كشور جايگاه خود را حفظ كند. تاشي كه بدون 
ش��ك اگر در زمينه هاي ديگري چون پرونده بازي در زمين بي طرف و 
دريافت پول هاي بلوكه ش��ده ايران صورت مي گرف��ت، اان نه تيمي از 
باشگاه هاي ايران مجبور بود برابر سعودي ها در زمين بي طرف بازي كند 

و نه پولي از ايران در حساب فيفا باقي مانده بود!
رئيس فدراسيون فوتبال انتظار داش��ت بتواند مجوز دور زدن قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان را از طريق افزايش درصد جانبازي خود بگيرد، 
اما بعد از آنكه در اين راه ناكام ماند ب��ه ابي با رئيس مجلس، گفت وگو با 
اينفانتينو و مطرح كردن بحث تعليق فوتب��ال ايران روي آورد. حال آنكه 
قانون عدم اس��تفاده از بازنشسته ها از س��وي مجلس تصويب شده بود و 
دخالت دولت در امور فدراسيون محسوب نمي ش��د. با وجود اين، گفته 
مي شود كه پس از نامه نگاري هاي صورت  گرفته از سوي  اي اف سي و فيفا 
مبني بر تعليق فوتبال ايران، وزير ورزش و جوانان با استناد به ماده 60 قانون 
خدمت رساني به ايثارگران كه متمم قانون خدمات كشوري است، مجوز 
ادامه كار تاج را گرفته است. قانوني كه بر اساس آن، جانبازاني كه بااي 25 
درصد جانبازي دارند و قبل از موعد بازنشستگي خود را بازنشسته كرده اند 
براي يك بار با نظر عالي ترين مقام دستگاه مي توانند دوباره به كار برگردند. 
بر همين اساس با ابي سلطاني فر با وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين 
موافقت رئيس كارخانه فواد مباركه، تاج مي تواند دوباره به عنوان كارمند 
اين شركت به كار خود بازگردد و به اين ترتيب ديگر بازنشسته محسوب 
نمي شود و مشكلي براي ادامه حضورش در فدراسيون فوتبال ندارد. البته 
اين قانون تنها شامل حال تاج شده، نه ديگر بازنشسته هاي فدراسيون و 
قرار است با توجه به رعايت اساسنامه فدراسيون فوتبال تصميم گيري در 
خصوص ساير بازنشسته ها توسط مجمع فدراسيون انجام شود. مجمعي 
كه آذرماه تشكيل مي شود و طبق توافق هاي صورت گرفته پنج عضو هيئت 
رئيسه و دبيركل فدراس��يون )محمدرضا ساكت، علي كفاشيان، محمود 
اس��اميان، فريدون اصفهانيان، عبدالكاظم طالقاني و حيدر بهاروند( را 
كه بازنشسته فدراسيون فوتبال هستند، كنار بگذارد و نفرات جديدي را 
جايگزين آنها كند. البته به شرط آنكه تا زمان برگزاري مجمع، ديگر افراد 

بازنشسته فدراسيون نيز متمم و راه فراري براي بقا رو نكنند!

دنيا حيدري

 ایران قهرمان  تيروكمان 
ارتش هاي جهان شد

نخ��س�تين دوره رق��ابت ه�اي تي��روکم�ان ارتش ه�اي 
جهان)س�يزم(  ب�ا ق��هرمان�ی ای�ران ب�ه پ�ای�ان رس�يد.
 در اين رقابت ها كه با حضور 90 ورزشكار از هفت كشور روسيه، چين، 
كره شمالي، اوكراين، سريانكا، برزيل و ايران به مدت سه روز از 21 تا 
24آبان ماه در بخش كامپوند و ريكرو در ورزشگاه آزادي برگزار شد، تيم 
ايران همانطور كه سردار رحيمي رئيس هيئت تيروكمان ارتش هاي 
مس��لح پيش از اين مس��ابقات وعده اش را داده بود، موفق شد اقتدار 
نظام جمهوري اس��امي را به نمايش بگذارد و عنوان قهرماني را از آن 
خود كند: »به خوبي از عهده ميزباني برآمديم و نه تنها توانستيم براي 
نخستين بار توسط بانوان به مدال برسيم كه عنوان قهرماني را نيز از آن 

خود كرديم و اقتدار نظام جمهوري اسامي را به رخ كشيديم.«
ايران كه با حضور 15 ورزشكار زن و مرد در دو بخش كامپوند و ريكرو در 
اين رقابت ها شركت كرده بود با كسب هفت مدال )سه مدال طا، يك 
نقره و سه برنز( موفق شد در مجموع تيمي بر سكوي قهرماني بايستد.  
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"öNNåÐl"¯à́".2"ãNNÕŒyÃ"ãNN¦"~NN¦áÝ"à»"́»"ÖáNNÚµ"²ôNN-x"́áNN±ÞÙ"ãNN¦"ÓNNë‰"†̂NNÆ"ãNN¦"yNNłyÉ¡"
"…ÞNNÆy¦"ã¢NNÆx»"öłx̂ ¢µx"~NNìÍÔyÙ"…ÞNN "̋́à…Œ"ãNN¦"~}NN̨Ý"Ły”NNÆx"ãNNÌ"öNN¡́ áŒ"́»"»áNNÆ"öÙ
"â x́»x"ãNN¦"x́ "»áNN„"æx̂ NN¢µx"âyNNÙ"à»"|…NNÙ"ãNN¦"öNNåÐl"~NN¦áÝ"ÜNNìÔàx"́yNNª¢Ýx"‚NNë́y¡" x̄"…NNÞÝxá¡"öÙ
"‚NNë́y¡" x̄"âyNNÙ"ËNNë"|…NNÙ"Á̂NN°"…ìNN̋ "́¿NN„x" x̄"¸NN\"à"×ìÕNN̨¡"ÓNN¶Ù"ÊôNNÙx"à"»yÞNN x̋"~NN}ƒ

+…ÞëyÚÝ"×NNë…É¡"öNNëyøÈ"³NN«̂Ù"ãNN¦"x́ "»áNN„"~NN x̋á„»x»"Kæx̂ NN¢µx"×ìÕNN̨¡
7Óì¦»́x"ã "̶̋”¦"
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"³NNÈxà"öNNÕŒx"1" x̄"â…NNÆ"õ̆NN‹Ù"à"¯à̂NNÄÙ"öNNÕŒx"1" x̄"öNNµ̂Ã"025"ÊôNN\"³NN¦̂ Ù"̂NN¢Ù"264--

+â»x̆ NNÝy„"|yNNÄ¢Ôx"öÚNN̋ "́~NNìÍÔyÙ" x̄"ÓNNì¦» x́"ãNN "̶̋NN”¦"́»
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 اصاح طلبان
در این بازي كودكانه هم باختند

به دنبال صدور بخش��نامه اي در خصوص حضور بانوان استان خراسان 
رضوي در برنامه هاي كوهنوردي و مقيد كردن آنها به همراهی با يكي از 
محارم، روزنامه هاي وابسته به جريان اصاحات در پي تاش هاي قبلي 
عليه امام جمعه مشهد و آستان قدس رضوي و متهم كردن آنها به اتخاذ 
سياست ها و تصميم هايي در سطح اس��تان برخاف تهران و كل كشور 
و حتي خودمختار ناميدن آنها، اين بار نيز با مستمس��ك قرار دادن اين 
بخشنامه و ارتباط دادن آن به دفتر امام جمعه مشهد و آستان قدس رضوي 
سعي در جريان سازي دوباره عليه آنها داشتند. با فروكش كردن حواشي اين 
جريان و پيگيري هاي انجام شده حاا پرده از واقعيت ماجرا برداشته شده 
است. مازيار ناظمي، مدير روابط عمومي وزارت ورزش در توئيت شخصي 
خود در خصوص اين ماجرا اينگونه نوشته است: »موضوع را دنبال كردم. 
بحث بين هيئت همگاني و كوهنوردي و صادر كردن بخشنامه براي گرفتن 
حال طرف مقابل بوده، به همين راحتي و به همين اندازه كودكانه.« به اين 
ترتيب حرف هاي ناظمي را بايد به مثابه آب پاكي دانست كه روي دست 
روزنامه هاي جريان اصاحات ريخته شد. آنهايي كه سعي داشتند از يك 
موضوع به تعبير ناظمي »كودكانه« عليه امام جمعه مشهد و آستان قدس 

رضوي جريان سازي كنند، اما اين بار هم تيرشان به سنگ خورد.

پيروزي جنوبي ها در تهران و دزفول
هفته چهارم رقابت هاي ليگ برتر بسكتبال عصر پنج شنبه با برگزاري 
چهار بازي به پايان رسيد. در جريان ديدارهاي برگزار شده، رعد پدافند 
هوايي 49 بر 97 مغلوب مهمان خود پتروشيمي بندر امام شد. شيميدر 
69 بر 54 ذوب آهن اصفهان را شكست داد. نيروي زميني با حساب 61 
بر 74 مقابل نفت آبادان باخت و شهرداري گرگان هم با حساب 69 بر 

66 برابر ميزبان خود پگاه تهران به پيروزي رسيد.

 تيم ملي فوتبال در 
سعيد احمديان

     تيم ملی
حالي پنج ش�نبه 
ش�ب توانست در 
یک بازي تدارکاتي ترینيداد و توباگو را یک بر 
صفر شکست دهد که حاشيه هاي این مسابقه بر 
در  ه�م  آن  داش�ت،  برت�ري  آن   مت�ن 
 ش�بي ک�ه س�کوهاي خال�ي آزادي نش�ان از
ف�اصله مردم و ت��ي��م م���لي داش���ت. 
يك برد و ديگر هيچ؛ اين حكايت بازي پنج شنبه تيم 
ملي فوتبال مقابل ترينيداد و توباگو بود. مسابقه اي 
كه در راه آماده س��ازي ش��اگردان كرش براي جام 
ملت ها برگزار شد و با تك گل كريم انصاري فرد به 
نفع تيم ملي كش��ورمان به پايان رسيد تا سومين 
پيروزي متوالي تيم مل��ي در بازي هاي تداركاتي 
پيش از جام ملت ها ثبت ش��ود، نتايجي كه البته 
انگار براي كرش بيش��تر از كيفي��ت حريفاني كه 
مقابل ايران قرار مي گيرند، اهميت دارد. ش��ايد به 

همين دليل است در شبي كه كرش با مشت هاي 
گره كرده پيروزي مقابل تيم درجه چهار ترينيداد 
را جشن مي گرفت، آن سو در دوحه، قطر به عنوان 
يك��ي از مهم ترين حريفان اي��ران در جام ملت ها، 
سوئيس يكي از تيم هاي خوب اروپايي را شكست 
مي دهد تا آمادگي اش را به رخ تيم كرش بكشاند. 
تيمي كه گويا از بازي كردن با تيم هاي درجه سه و 
گمنام خسته نمي شود و مدت هاست كه هواداران 
فوتبال در انتظار رويارويي تيم كشورمان با يك تيم 

بزرگ هستند. 
خروجي مس��ابقه با تيم��ي در ح��د و اندازه هاي 
ترينيداد و توباگو هم مي شود يك مسابقه بي كيفيت 
و س��طح پايين كه در طول 90 دقيقه كمتر يخ آن 
شكست تا 90 دقيقه خسته كننده بدون اينكه تيم 
ملي زير فشار قرار بگيرد، دستاورد مسابقه با حريف 
دست و پا بسته اي به نام ترينيداد باشد. با توجه به 
انتخاب چنين حريفاني، طعنه يكي از تماشاگراني 

كه چند روزي براي انجام يك كار به تهران آمده بود 
و خودش را به ورزشگاه رسانده بود هم قابل تأمل 
است، وقتي كه گفت  »ديدم كاري ندارم، آمدم بازي 
را ببينم اما اان رويم نمي شود، زنگ بزنم به خانواده   
بگويم كه براي بازي تيم ملي با تيمي مانند ترينيداد 

به ورزشگاه رفته ام!«
      

 نتيجه برگزاري بازي با تيم هاي سطح پاييني مانند 
ترينيداد نتيجه اش مي شود خالي شدن سكوهاي 
ورزشگاه آزادي، طوري كه ديگر هواداران فوتبال 
رغبت نمي كنند براي بازي هاي تيم ملي به آزادي 
بيايند. خروجي آن هم قهر مردم با تيم ملي مي شود 
كه زياد هم بي راه نيست. نمونه آن نيز همين بازي 
پنج شنبه تيم ملي فوتبال در ورزشگاه آزادي بود، 
مسابقه اي كه تنها دو هزار و 500 نفر براي تشويق 
تيم ملي به ورزشگاه رفته بودند تا بيش از 95 درصد 
استاديوم خالي بماند و با انگشتان دست مي شد به 

راحتي تماشاگران حاضر در آزادي را شمرد. همان 
تعداد تماشاگران كم با تشويق برانكو نشان دادند كه 
چندان دل خوشي از كرش و شاگردانش ندارند و اين 

احساس فاصله با تيم ملي نگران كننده است. 
اين در شرايطي است كه آخرين باري كه ورزشگاه 
آزادي ب��راي تي��م ملي پر ش��د به بهار س��ال 96 
برمي گردد و بازي با ازبكستان كه حكم به صعود تيم 
كشورمان به جام جهاني روسيه داد، يعني يك سال 
و نيم پيش. از آن روز به بعد شايد ميانگين استقبال 
تماشاگران از بازي هاي ملي به پنج هزار نفر در هر 
بازي هم نرسد. آماري نااميدكننده كه دايل زيادي 
در آن نقش داش��ته اند؛ از انتخاب حريفان كوچك 
تداركاتي گرفته تا بسته شدن درهاي تيم ملي روي 
مردم، مانند همين تصميم اخير كرش و ملي پوشان 
كه هم حضور در شبكه هاي اجتماعي و هم مصاحبه 
با رسانه ها را تحريم كردند تا بيشتر بين خودشان و 
هواداران فاصله بيندازند. نتيجه اين كار هم سكوهاي 

خالي بازي با ترينيداد بود. 
البته با برگزاري بازي در خارج از تهران انتظار مي رود 
تيم ملي هواداران بيشتري را به ورزشگاه بكشاند، اما 
گويا كرش و شاگردانش از تهران بيرون برو نيستند 
تا فوتبالي كه روزگاري براي بازي هاي دوستانه اش 
هم نيمي از ورزشگاه پر مي شد، امروز حتي نتواند 

پنج درصد استاديوم را پر كند. 
      

در فوتبالي كه كرش در تيم ملي به شكلي عجيب 
در حال فاصله انداختن با مردم است نبايد از شنيدن 
خبرهاي تأسف انگيز تعجب كرد، مانند خبر حمله 
و فحاشي مربي تيم ملي به يك خبرنگار در پايان 
بازي ايران و ترينيداد و توباگو، اتفاقي كه البته در هر 
كجاي دنيا بود با واكنش صريح فدراسيون فوتبال 
آن كشور مواجه مي شد. در كشورمان اما مهدي تاج 
كه سرخوش از ماندن در پستش است، پنج شنبه از 
نزديك بازي تيم ملي را تماشا كرد. او به يك واكنش 
ظاهري بسنده كرد، واكنشي كه نشان از قدرت بيش 
از حد كارلوس كرش در تيم ملي دارد. قدرتي فراتر 
از يك سرمربي كه رئيس فدراسيون هم جرئت هيچ 

واكنشي به سرمربي را پيدا نمي كند. 
اين در حالي است كه اگر فدراسيون اقتدار داشت، 
روزي كه يكي از دستياران كرش با توهين به تيم 
اميد خطاب به حميد اس��تيلي گفته بود »او تيم 
ملي را با سيرک اش��تباه گرفته، اگر شما به دنبال 
استفاده از خرس براي سيرک هستيد، بهتر است از 
خرس هايي كه در ميانمار جا گذاشته ايد، استفاده 
كنيد« با دستيار ايرلندي كرش برخورد مي كرد، 
امروز دستيار پرتغالي اش جرئت توهين و حمله به 

خبرنگارانمان را پيدا نمي كرد.

تنها در خانه
حاشيه اي بر پيروزي ایران مقابل ترینيداد و توباگو در یک بازي تدارکاتي

رستگاري كروات ها در مقابل ماتادورها
رقابت هاي ليگ ملت هاي اروپا پنج شنبه شب با انجام دو ديدار در سطح  A آغاز شد و كروات ها 
در خانه 3 بر 2 از اسپانيا گذشتند. يدواي كه در دقيقه 93 گل برتري كرواسي را به ثمر رساند، 
ناجي تيمش لقب گرفت تا داليچ و شاگردانش همچنان به صعود اميدوار باشند. با اين نتيجه 
ديدار انگليس و كرواسي كه فردا برگزار مي شود، حساسيتي دوچندان پيدا مي كند. سرمربي 
كرواسي اميدوار اس��ت بازي در 
ومبلي آنها را به اهدافشان برساند: 
»بايد به ومبلي برويم و سعي كنيم 
از فوتبال لذت ببريم. انگيزه باايي 
داريم، نه فقط براي كس��ب س��ه 
امتياز بلكه براي صدرنشيني سفر 
مي كنيم.« لوئيز انريكه، سرمربي 
اسپانيا تيمش را مستحق شكست 
ندانست: »هميشه تا پايان شانس 
وجود دارد. در هيچ شرايطي مستحق شكس��ت نبوديم، بازي را دو بار برگردانديم.« در ديگر 
بازي نيز بلژيك با دو گل ايسلند را برد و قاطعانه در صدر گروه دوم ايستاد. امشب هم يك بازي 
حساس از گروه سوم برگزار مي شود و ايتاليا به مصاف پرتغال مي رود. بازي رفت دو تيم با برتري 

پرتغال صدرنشين پايان يافت و جبران اين باخت انتظار هواداران از اجوردي پوشان است. 

خداحافظي روني در یک شب باشکوه
وين روني براي هميشه از تيم ملي انگليس خداحافظي 
كرد. تيم ملي انگليس در ديداري دوستانه برابر امريكا 
صف آرايي كرد و با سه گل از سد يانكي ها گذشت. 
پيروزي سه شيرها در حالي رقم خورد كه كاپيتان روني براي آخرين بار پيراهن تيم 
كشورش را  به تن كرده بود. روني در 120 بازي ملي 53 گل زده با پيراهن انگليس در 

كارنامه دارد. بهترين گلزن فوتبال اين كشور در پايان بازي ابراز اميدواري 
كرد هري كين ركورد او را بشكند: » خيلي خوشحالم كه دوباره مقابل 
هواداران به ميدان رفت��م. همه چيز خيلي خوب پي��ش رفت. البته 
ناراحتم كه گل نزدم.  به هري گفتم كه براي اين هدف تاش كند، زيرا 
من معتقدم كه او ركورد من را خواهد شكست. « ژرمن ها هم با سه گل 
روسيه را درهم كوبيدند. آلمان در ليگ ملت ها عملكرد ضعيفي داشته 
و دو روز ديگر بايد با هلند مصاف دهد. يواخيم لو معتقد است برد در 

بازي دوستانه روحيه شاگردانش را باا مي برد: » بازي را به خوبي كنترل 
كرديم. در بازي هاي قبلي خيلي به ما انتقاد مي شد كه از عمق بازي نمي كنيم. 
در چندين صحنه توانستيم اين كار را انجام دهيم  و دو گل عالي ساختيم. وقتي 

تغييرات زيادي ايجاد كرديم، روندمان دچار مشكل شد كه طبيعي بود. «

شيوا نوروزي
   فوتبال اروپا
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"ö¢¹ë̂NÆ"Ûy¦yì„"Ûx̂ å¡"öÝyNªÝ"ã¦"ṍyë»x»"Üëx"́»"ö¦yN̨¢Ýx"ÖyNå¡x" x̄"²yNÃ»"à"öÐ…ìN̋ "́~Nå«
"̂ì¾"́»"+»áNÆ"̂ły·"�"0."ãNì·yÝ"õx̂ N̋»x»"/"»yä̂Ã"ãNfláÌ"̶N}Ý"öNÝyÉÔy-"âx́ "ãN "̋ x̄"̂N¡óy¦

"+…NÆ"…äxá„"×ìÚº¡"‰y”¡x"öÝáÝyÈ"|x́ ̂NÉÙ"Ç}-"|́áNºÞëx
Ûx̂å¡"0."ãì·yÝ"õx̂̋»x»"×‹Þ\"ã}¹Æ"́yë»x» ""ÂÔx"Ö"24111

,"õyÈl"ã¦"×vyÚłà"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
"…Ú¶Ù"…Ý¯̂Ã"õ̆«"œy¦ "́ÒyÚÌ"…ì "̋×Ýy„
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".-7--"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~}ƒ"%Ç¦yN "̋öNëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡
"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»"{N̨·"ãNÌ"ÜNìì¹¡
"́»"~¦áÝ"ËNë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍÚÔx"Òáå‹Ù"~Õµ"ãN¦"õ̂NÄìÌ
"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…Ýxá„"y¡"»»̂NÐ"öÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄"öNÍë
"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ã¦"öåÐl

"+»»̂Ð"̂Nły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáNÃ"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́ "×NvyÚł
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24103
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

,"õyÈl"ã¦"×vyÚł"à"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
"záëx̂ìÙ"…Ý¯̂Ã"õ…ì "̋ãÔx…}µ̂ìÙ"×Ýy„

"ÅyÄÝx"Ê̂N¡"ÖyNå¡x"ã¦"õ…ìN "̋ãÔx…}µ̂ìÙ"~NìÃ̂-"ãN¦"ÛyNìÔà"×N±µx"̂NìÞÙ"õyNÈl"öÌyNÆ
"62-665/.2-3--/1."ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ã¦"ãNÌ"†̂N©Ù
"öëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡"̊́…NÙ"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ
"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-670-"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~N}ƒ"%Ç¦yN̋
"~Õµ"ã¦"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáNÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~N¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù
"ã¦"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸N\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…NÝxá„"y¡"»»̂NÐ"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì
"×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»

"+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~Nå«"ÅáÃ"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24104
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

"õyÈl"ã¦"×vyÚłà"~̋xá„»x»"à"öÐ…ì̋ "́~Èà"¼ô¦x"öåÐl
…Ý¯̂Ã"öÝyÀÃx"×Ôyµ"×Ýy„,

"{«á¢N̨Ù"~È̂N "̋Öyå¡x"ã¦"öÝyÀÃx"×Ôyµ"×å¢Ù"~NìÃ̂-"ã¦"ãN¢Ä„"zl"̂N}Ìx"õyNÈl"öÌyNÆ
"62-665/.2.1-.03-"ã̋ôÌ"â…Ýà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²y« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ã¦"ãÌ"†̂©Ù"̂ë̆¹¡
"öëx̆ «"..-3&"Ûx̂ Nå¡"̊́…NÙ"…ìåNÆ"öëyøÈ"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹NÆ
"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-67--"~µyN "̋.064,.-,-/"•́áNÙ"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~N}ƒ"%Ç¦yN̋
"~Õµ"ã¦"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáNÝyÈ".5-"à"..2"â»yNÙ"²áNłáÙ"ÇN}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~N¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù
"ã¦"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸N\"âyÙ"Ëë"Á̂°"â…NÝxá„"y¡"»»̂NÐ"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì
"×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»

"+»»̂Ð"̂ły·"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáNÃ"́̂ÉÙ"~NÈà"́»"à"~NÃyë́»"x́
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-50"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24105
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-3&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

"×å¢Ù"́yø·x"à"¼ô¦x"öåÐl
"†̂«"à"ẑNł"ã¦"×å¢Ù"́áNºÞÙ"Á"öNÑì¦"Ûx̂NåÙ"õyNÈl"1»,63--04"ấyÚNÆ"ãN¦"â…NÝà̂\"́»
"Ûá}Ý"ÖáNÕ¹Ù"à"Û»áN¦"ÛyÍÚÔx"ÒáNå‹Ù"ã¦"ãN«á¡"yN¦"à"…NÆy¦"öNÙ"õ…NÚµ"{Në̂”¡"à"ÜNìäá¡"à
"zôÉÝx"à"öNÙáÚµ"õyåäyÐ»x»"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáÝyÈ".41"â»yNÙ"̆Nëá‹¡"ãN¦"õà"~NÙyÈx"ÓN¶Ù
"́»"öåÐl"̂NªÝ"‚ë́y¡"¯x"âyNÙ"Ëë"|…NÙ"Á̂°"yN¡"öNåÐl"ãNÙyÝ¯à "́́»"{N¡x̂Ù"õ̂NÄìÌ"́áNÙx"́»
"́yåfl"̶}Ý"Ûá¶ì«"•"õ»x¯l"•"́»"³NÈxà"Ûx̂Nå¡".-"ãì·yÝ"õx̂N̋»x»"ṍyNë»x»"Ö́yNåfl"ã}¹NÆ
"ö¦yì¾"õx "́́áNø·"Ö…µ"|́áNŒ"́»"à"â»áNÚÝ"²yNÃ»"ö¦yN̨¢Ýx"ÖyNå¡x"¯x"à"̂Nły·"öÍNÆ̆‘Ùx»"âx́

"+…NÆ"…äxá„"́»yŒ
"Ûx̂å¡".-"ãì·yÝ"õx̂̋»x»"Ö́yåfl"ã}¹Æ"́yë»x» ""ÂÔx"Ö"24112

"×å¢Ù"́yø·x"öåÐl
"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"́»"~N x̋á„̂ÄìÌ"{«áÙ"ã¦"Ûx̂ å¡"̊́…Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù
"â»áÚÝ̂ ÄìÌ"õyłyÉ¡"õ x́»̂}äôÌ"Öyå¡x"ã¦"â»x̄ "ÜNìÙx"…Ú¶Ù"õyÈl"õx̂ N¦"62--3-
"ã„́áÙ"õx̂ N¦"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"²yN« x́"ã}¹NÆ"Üëx"ãN¦"²áłáÙ"ãN¦"öÐ…ìN̋ "́ãNÌ
"ÛyÍÚÔx""ÒáNå‹Ù"ã¦"~NëyÞµy¦"+~N x̋"â…Në»̂Ð"ÜNìì¹¡"-6"~µyN "̋.064,-6,/3
"ÛáÝyÈ".5-"à"..2"»xáNÙ"|x́ ̂NÉÙ"õx̂ «x"́»"à"×Nå¢Ù"ã¦"öN̋̂¢̋»"Ö…Nµ"à"Û»áN¦
"~¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"õ̂NÄìÌ"́áÙx"́»"zôNÉÝx"à"öÙáÚµ"õyNåäyÐ»x»"öN̋́»x»"ÜNìël
"̂ły·"âyÐ»x»"́»"́̂NÉÙ"~NÈà"́»"ö¦yN̨¢Ýx"Öyå¡x" x̄"²yNÃ»"~Nå«"×å¢Ù"yN¡"̂Nª¢ÞÙ
"ã¦"ö¦yì¾"öÐ…ìN̋ "́|x́ ̂ÉÙ"Ç¦y©Ù"ḰáNø·"Ö…µ"|́áŒ"́»"~N x̋"öNåë…¦"+»»̂NÐ

"+…Ùl"…Näxá„"ÓÚµ
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-43"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"̂¢Ã»"̂ë…Ù ""ÂÔx"Ö"24110
%Ç¦y "̋öëx̆«"..-0&"Ûx̂å¡"̊́…Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

ãÙyÝ»x»
"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ"63-665-/636--33/"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"…Ý̄ ̂Ã"»óàx"…NìÚ·"õyÈl"7öÌyNÆ"+"64-664-6105-.432"ấyÚNÆ"öëyåÝ"×ìÚº¡"Ûx̂ å¡"õ̂Nå©Ù
".0" "̃öëx̄ ̂ìÙ"à̂N̨„"…ìåNÆ"Ûy¦yì„"́áë̂åNÆ".4"Ûy¦yì„"»y¦l"»yNÆ" "Ûx̂ å¡"öÝyNªÝ"ãN¦"öNÕ¹¡x̂ ¦
"•"Ûx̂ Nå¡"ãë…åÙ" x̄"̂N¡óy¦"̂Nº¹ìÔà"•" "Ûx̂ Nå¡"ÜëyNªÝ"ãN¦"»óàx"…Nì·à"õyNÈl"*/7×Nå¢Ù"+"4"…N·xà
"~NÚ·x̆ Ù"*/"öNÞÄÕ¡"~NÚ·x̆ Ù"*."7yNä"ÖyNå¡x"+ÛyÍNÚÔx"ÒáNå‹Ù" "1"à"." "̃õà…NåÙ"Ê"̊́…NÙ
"ÅáÃ"~Èà"́»"~NÄä"à"»áNÝ"́áë̂åNÆ"×ä…Ää"‚Në́y¡"ãN¦"+…Në…å¡"*1õ»yNµ"Ły”NÆx"ãN¦"ÜNìäá¡"*0
"̂Në "̄â…NÞÞÌ"kyNøÙx"õ…Nº¡"ãN¦"Ûx̂ Nå¡"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ"öÐ…ìN̋ "́ãN̨Õ«"â»yN¹Ôx
"à"ÖôNµx"x́ "öÐ…ìN̋ "́×N¢„"â…NÝà̂\"|yNëá¢¶Ù"à"Åx́ àx"³NÙy«"ãN¦"ãN«á¡"yN¦"âyÐ»x»"~N x̋"ÓìÍNª¡
"́»"7âyÐ»x»"õx́ "+…NëyÚÝ"öNÙ"õx́ "́à…NŒ"ãN¦"|́»y}Ù"ÓNë‰"†̂NÆ"ã¦"ÒyN¹¢Ù"…NÝàx…„" x̄"~Ýy¹¢N x̋"yN¦
"ấyÚNÆ"ãÙyÝ»x»"ã¦"~}N̨Ý"öÕ¹¡x̂ ¦"…Ý̄ ̂Ã"»óàx"…ìÚ·"õyÈl"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"ŁáNº„
"ãÌ"Üëx" x̄"̂N±Ý"³N©È"öNëyøÈ"³N«̂Ù"ÜNëx" x̄"ấ»yNŒ".064,0,/."•́áNÙ"64-664-6105--40-
"öäxá„xà"õyNłyÉ¡"»áN„"öÚë…É¡"ãN¶ëó"̂N¦x̂ ¦"…NÆy¦"öÙ"â…NÝà̂\"ãNÔ"ÖáNÍ¶Ù"ãNÌ"ÅáNÃ"ãìÔx́ yNªÙ
"Üìël"ÛáÝyÈ" x̄"1-4"â»yNÙ"̂¦x̂ ¦"öäxá„xà"~N x̋á„́»"öÃ̂-" x̄"à"â»áÚÝ"x́ "ãÞµ"æ̂N¹Ù"õx́ "ãN¦"~}N̨Ý
"{¡x̂ Ù"ã¦"yNÞ¦"x¿Ô"̂ì¾óà"~N x̋"̌̂ë¿\"Ó¦yÈ"{Nëy¾"ãìÕµ"ÖáNÍ¶Ù"õáN "̋ x̄"yÃ̂Œ"õ̂NÄìÌ"öN̋́»x»
"öÉÕ¡"öäxá„"̂N±Ý…ë…‹¡"Ûyì}Ôx́ …Œ"ãN·à̂©Ù"|yìä"̂N¦"yNÞ¦"x́ "ãNÕŒxà"~N x̋á„́»"âyÐ»x»"ṍy¹NÆx
"‚ë́y¡"́»"â…NÝà̂\"54"Î̂¦"~NÔó»"ã¦"̆ìÝ"ã¢N x̋á„"̂±Ý…ë…‹¡"ãÙyÝ»x»"ãNÌ"Üëx"ã¦"̂N±Ý"x¿NÔ"à"â»áNÚÝ
"ã«áÙ"́¿Nµ"ãvx́ x"ãN¦"~}N̨Ý"ãÍÝl"Ûà…¦"yåìÔx́ yNªÙ"ÜNìÍÔ"â…Në»̂Ð"¼ôN¦x"â»̂N}ÙyÝ"ãN¦".064,0,/0
"öÙx…Èx"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"…µáÙ" x̄"¤́yN„"×ë…É¡"́»"̂Nì„y¡"ŁáNº„"́»"»áN„"öNÝáÝyÈ
"x́ "»á„"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"ã¶ëó".064,3,0"‚Në́y¡"́»"à"öNÝáÝyÈ"́̂ÉÙ"ÓN«x"k"öNøÙ" x̄"¸N\"…NëyÚÝ
"ãÕŒy·"~ìÄìÌ"̂N¦"yÞ¦"x́ "ãÕŒxà"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"~N x̋á„́»"âyÐ»x»"x¿NåìÕµ"~N x̋"ã¢NÆx»"×Në…É¡
"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"10."à"10/"â»yNÙ"ã¦"x…Þ¢N̨Ù"à"â»x»"Øì”Nª¡"öÝáÝyÈ"́̂NÉÙ"~NÕåÙ" x̄"¤́yN„
"Á̂°"à"â»áN¦"ṍáø·"ấ»yNŒ"õx́ "» x́»"öNÙ"ÖôNµx"à"́»yNŒ"x́ "öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡"» "́ x́̂ NÈ"õ̂NÄìÌ
+…NÆy¦"öÙ"Ûx̂ å¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"Ö̂¢¶Ù"×NÌy¶Ù"́»"æx̂ N¢µx"ÓN¦yÈ"¼ôN¦x"‚Në́y¡" x̄"¯à "́~N̨ì¦

"Ûx̂å¡"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"¸ìv́ ""ÂÔx"Ö"24116

ãÙyÝ»x»
"³NÚ¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-53"ã}¹NÆ"61-665/.163--51."ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\
"ấyÚNÆ "öNëyåÝ "×NìÚº¡ "%Ç¦yN̋ "öNëx̆ « ".-53& "Ûx̂ Nå¡ "̊́…NÙ "…ìåNÆ "öNëyøÈ
"~ÔyÌà"y¦"×ìäx̂ ¦x…Ú¶Ù"…Ý̄ ̂Ã"õ…NÞ¦"ył́…Ú¶Ù"õyNÈl"7öÌyNÆ"+64-664/.336-..36
"³Ú¢‹Ù" "×N§ìÙ"ãÍÕÃ" "ãë́óyN "̋ "×È"öÝyNªÝ"ã¦"ÓÌá¡"…NÝ̄ ̂Ã"õ»áNÚ¶Ù"…NìÙx"õyNÈl
"+õ x́»̂}äôÌ"7ÖyNå¡x"+"öÝyNªÝ"ã¦"öÝxà̂ëx"záÉ¹ë"õyNÈl"7"×å¢Ù"+"Ëë"…N·xà" "̆}N "̋ÜNìÑÝ
"¤̂„"Çë̂-" x̄"õ x́»̂N}äôÌ"̂¦"̂ëx»"öÝxà̂ëx"záNÉ¹¦"õyNÈl"ÖyNå¡x"ŁáNº„"́»"7âyÐ»x»"õx́
"õyÈl"~ëyÍNÆ"²áłáÙ"K"ÛyÙá¡"16,.2-,---"½NÕ}Ù"ã¦"ãÈà̂N̨Ù"Ëfl"â̂ÉÃ"́yNåfl"Û»̂NÌ
"KÛx̂ å¡"1"ãì·yÝ"õx̂ N̋»x»" x̄"ấ»yNŒ"~N x̋á„̂ÄìÌ"ã¦"ã«á¡"y¦"âyÐ»x»"K"õ…NÞ¦"yNł́…Ú¶Ù
"»à…N̨Ù"à"ËÝy¦" x̄"â…NÆ"ã¢Ã̂Ð"|́áNŒ"Öô¹¢N x̋"K"ãNÔáÚ¹Ù"|yNÉìÉ¶¡"KöÌyNÆ"~ëyÍNÆ
"̂ëyN "̋à"×å¢Ù"²yÃ»"à"́áNø·"Ö…Nµ"K»áåNÆ"|x́ yå°x"K~È̂N "̋~Nå«"ã¦"yNä"ËNfl"Û»áN¦
"â»yÙ"ã¦"x…Þ¢N̨Ù"à"~N x̋"¯̂¶Ù"×å¢Ù"ṍyÍä̆¦"x¿NÔ"Kâ…NÝà̂\"́»"»áN«áÙ"|x́ yNÙx"à"ÜNvx̂ È
"K.034"záNºÙ"õ x́»̂}äôÌ"à"̊ôN¢„x"K"kyNª¡ x́"Üì}Í¡̂Ù"|x̄ y‹Ù"…ë…Nª¡"ÛáÝyÈ"ËNë
"à"öÌyNÆ"ÇN·"́»"ÛyNÙá¡"16,.2-,---"½NÕ}Ù"» "́à"¸N}·"ÒyN "̋ãN "̋ÓNÚ¶¡"ãN¦"x́ "õà
"õx́ "+…NëyÚÝ"öÙ"ÖáNÍ¶Ù"~Ôà»"ÇN·"́»"õ…ÉÝ"õx̆ N«"ÛxáNÞµ"ã¦"½NÕ}Ù"ÜNìÚä"~N„x»̂\
"Á̂°"¸‘N "̋âyÐ»x»"Üëx"́»"öäxá„xà"ÓN¦yÈ"¼ô¦x" x̄"¸N\"¯à "́/-"Á̂N°"à"öN¦yì¾"ấ»yNŒ

"+~N x̋"Ûx̂ å¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"×NÌy¶Ù"́»"æx̂ N¢µx"ÓN¦yÈ"¯à "́/-
"Ûx̂å¡"/"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-53"ã}¹Æ"¸ìv́ ""ÂÔx"Ö"24115

~ƒx́à"̂º·
"64-502,4-0"â…Ýà̂\"ã̋ôÌ"ã¦"öÚë…É¡"~ x̋á„»x»"Ç¦y©Ù"041"ãÙyÞ̋yÞÆ"ấyÚÆ"ã¦"ṍ‰y¦x"ãÔx"|́…È","õyÈl
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" +̌̌ "â»x̄ "~Ôà»"ã}ì-"*3"öÃá¢Ù"…Ý̄ ̂Ã"Ûx̂ å¡" x̄"ấ»yŒ".03."|+|"0.3" +̌̌ "â»x̄ "~Ôà»"»x̆ å¦"*2"öÃá¢Ù
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"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"40"â»yÙ"²áłáÙ"Ç}-"âyÐ»x»"́á¢N̋»"{N̨·"ãÌ"Üìì¹¡"-67--"~µyN̋
"öÍë"́»"~¦áÝ"ËNë"{¡x̂ Ù"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…Ýxá„"Û»á¦"ÛyÍNÚÔx"Òáå‹Ù"~Õµ"ãN¦"öNÝ…Ù
"öåÐl"́yNª¢Ýx"‚ë́y¡" x̄"¸\"âyÙ"ËNë"Á̂°"â…Ýxá„"y¡"»»̂NÐ"öÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄
"x́ "×vyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý"K»á„"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ã¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂¢Ã»"ã¦
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"Ûx̂å¡"õ̂å©Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

öåÐl
"…Ý̄ ̂Ã"öÝy©ÕN "̋öN̨ìµ"×Ýy„,"õyNÈl"ã¦"×NvyÚłà"~N x̋á„»x»"à"öÐ…ìN̋ "́~NÈà"¼ôN¦x"öNåÐl
"öÌyNÆ"~ëyÍNÆ"ã¦"ã«á¡"y¦"õ…Úµ"{ë̂”¡" "x̂ N¢Ãx" "õ…NÚµ"†̂«"à"ẑNł"ÖyNå¡x"ãN¦"…NÚ·x
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"́»"63-20."öNÝyÑëy¦""à"63-665-/626--3-5"ãN̋ôÌ"â…NÝà̂\"ấyÚNÆ"ã¦"à"²yN« x́"ã}¹NÆ
"öÐ…ìN̋ "́~Èà"à"~}ƒ"Ûx̂ å¡"õ̂å©Ù"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹NÆ
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"Ûyäxá„"~N x̋á„́»"à"â…NÝxá„"Û»áN¦"ÛyÍNÚÔx"Òáå‹Ù"~NÕµ"ã¦"öNÝ…Ù"öN̋́»x»"ÜNìël"ÛáNÝyÈ
"Ëë"Á̂N°"â…Ýxá„"yN¡"»»̂Ð"öNÙ"öNåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…Nëx̂ «" x̄"öNÍë"́»"~N¦áÝ"ËNë"{N¡x̂ Ù
"K»á„"ÓNÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ãN¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"̂N¢Ã»"ã¦"öNåÐl"́yNª¢Ýx"‚Në́y¡" x̄"¸N\"âyNÙ
"âyÐ»x»"́»"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáÃ"́̂ÉÙ"~Èà"́»"à"~NÃyë́»"x́ "×NvyÚł"à"~N x̋á„»x»"öÝyƒ"ã”N̨Ý

+»»̂Ð"̂Nły·
"à»"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"...-"ã}¹Æ"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»"öªÞÙ ""ÂÔx"Ö"2411-
"Ûx̂å¡"õ̂å©Ù"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù

öåÐl
"öÝyÚÌ̂¡"ṍ…Nì·"̂ìNÆ» x́"õyNÈx"×å¢Ù"ãNìÕµ"ö¢ëyÍNÆ"õ̂Nì\"̂NÈy¦"»xáN«"õyNÈl"öÌyNÆ
"ã¦"öÐ…ìN̋ "́~å«"ãÌ"â»áNÚÝ"Ûx̂ Nå¡"âyÐ»x»"×Në…É¡"…Në…å¡"̂¦"̂Nëx»"öÕÉÞìN̨·"…NÝ̄ ̂Ã
"öëx̆ «".-0-&"Ûx̂ Nå¡"öN̋à…È"…ìåNÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"à»"õ̂NÄìÌ"âyÐ»x»".-0-"ã}¹NÆ
"öNÆ¯́à"ãµáÚ‹Ù"õà̂¦à "́ "‡¢ÄÙ"ÛyN¦yì„" "̂ì¡"~Ää"Ûx…NìÙ"*Ûx̂ Nå¡"́»"³NÈxà"%Ç¦yN̋
"~}ƒ"63-665/.461-...6"ãN̋ôÌ"ã¦"à"²y« x́"õ»à̂ìNÆ"Ûy¦yì„"õyå¢Ýx" "õ»à̂ìNÆ
"ã¦"+~N x̋"â…NÆ"Üìì¹¡"-67--"~µyN "̋à".064,.-,-/"Ûl"öÐ…ìN̋ "́~NÈà"ãNÌ"â…Në»̂Ð
"à"õ̂ÄìÌ"öN̋́»x»"Üìël"ÛáÝyÈ"011"â»yÙ"̆Nëá‹¡"ã¦"à"×å¢Ù"Û»á¦"ÛyÍÚÔx"ÒáNå‹Ù"~NÕµ
"×å¢Ù"y¡"»áNÆ"öÙ"öåÐl"́yNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…ëx̂ «" x̄"öÍë"́»"~¦áÝ"Ëë"{¡x̂ Ù"âyÐ»x»"́á¢N̋»
"ÓÙyÌ"öÝyNªÝ"Öôµx"ÜÚł"à"ãN¹«x̂ Ù"âyÐ»x»"ãN¦"Ûl"»yNÄÙ" x̄"²ôN-x"à"öNåÐl"̂NªÝ" x̄"¸N\
"+»»̂Ð"̂ły·"öÐ…ìN̋ "́~å«"ÅáÃ"́̂ÉÙ"~Èà"́»"à"~Ãyë́»"x́ "~N x̋á„̂ÄìÌ"̂Nëáº¡"»áN„
"ö̋à…È"…ìåÆ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"/"õ̂ÄìÌ"âyÐ»x»".-0-"ã}¹Æ"¸ìv́ ""ÂÔx"Ö"2411.
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"õ…Úµ"†̂N«"à"ẑNł"*."7yNä"Öyå¡x"+"öÝyNªÝ"ãN¦"́àyNë"…NÝ̄ ̂Ã"öNÑì¦"öNì¶ë
"öÑì¦"öNì¶ë"…ì¹N "̋õyNÈl"ÖyNå¡x"ŁáNº„"́»"7âyÐ»x»"õx́ "+ÅyNÄÝx"Ê̂N¡"*/
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"~N x̋á„̂ÄìÌ"ã¦"̂±Ý"Ï¦"…N x̋"…Ý̄ ̂Ã"â»x̄ "»àx»"ãÚ-yÃ"×Ýy„"~ëyÍNÆ"²áłáÙ
"ãÉ¦yN "̋Åx́ àx"ö‘Ì"K..-"¸ìÕ\"õyåNÆ x́̆ Ð"KöÌyNÆ"~ëyÍNÆ"†̂NÆ"Kx̂ N̋»x»
"ãN¦"öÌyNÆ"ấyNÆx"K"ãNìøÈ"ÒxáN·x"à"²yNłàx"K¤à "̄ãNÙyÝ…å¹¡"ãN̨Õ«" x̄"öNÕ}È
" x̄"à"â»̂NÌ"†̂N«"à"ẑNł"»x̂ Nëx"63,-4,/4"à"63,-1,.-"•́áNÙ"́»"ãNÍÞëx
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"ãN "̋à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyfl"à"~N x̋́ "ãÝáÐ"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"Ö x́̆ ä"ãN̋
"ÂºÝ"â̂ÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyìäl"Ö́á¡"̌ x́"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…NŒ́»"×Nä»
"õx̂ ¦"~N x̋́ "…µyN "̋à"’fl"õà¯y¦"Öx…NÈ"õ»á}Ì"~N¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN̋
"õ»á}Ì"~N¦y¦"ÓNÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋ÂNºÝ"~N„x»̂\"à"63,.-,-1"ãN„́áÙ
""~¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋ÂºÝ"â̂NÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~N̋»"Öà»"~NªÑÝx"́»
"ãë»"Ö x́̆ Nä"ãN "̋â̂ÉÃ"à»"à"~N x̋́ "~N̋»"ÂÌ"à"’fl"~N̋»"õà "́́»"õ»áN}Ì
"…Œ́»"Ëë"à"~N x̋́ "~ÚN "̋öÝyNªì\"à"’fl"×Nªfl"Áx̂ -x"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓÙyÌ
"ãÝyfl"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãë»" x́̆ ä"ãN "̋à"öÝyNªì\"́»"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãNë»
"à»"à"Û»̂Ð"~N x̋́ ""Á̂-"ãŒ́y·"~¦y¦"ÓÙyÌ"ãë»"…Œ́»"Ëë"à"~N x̋́ "~ÚN̋
"Ûl"’fl"à"~N x̋́ "~ÚN "̋Û»̂Ð"́»"õ»á}Ì"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãë»"Ö x́̆ ä"ãN "̋â̂NÉÃ
"’fl"à"~N x̋́ "~ÚN "̋ãÝyìäl"Ö́á¡"~¦y¦"ÓNÙyÌ"ãNë»"…NŒ́»"×Nä»"à»"à"ËNë"à
"ãìÌyNÆ"Ç·"́»"~N x̋́ "~ÚN "̋öÝyNªì\"Ö́á¡"à"~N x̋́ "~N̋»"Öà»"~NªÑÝx"à
"~ëyÚ·"ÛáNÝyÈ"20"â»yNÙ"ã¦"…Þ¢N̨Ù"̂N̨Úä"ãÉÄÝ"Ê̂N¡"ãN¦"̂NÑë»"ÖyNå¡x" x̄"à
"̶NÆ"ÓÚ¶¡"ã¦"x́ "×å¢Ù"öÙôN x̋"|x̄ y‹Ù"ÛáÝyÈ".6"â»yÙ"~Nëyµ "́yN¦"â»xáNÝy„
"¯à "́/-"Á̂N°"ö¦yì¾"ấ»yNŒ"õx́ "+…NëyÚÝ"öNÙ"ÖáNÍ¶Ù"õ̂Në̆¹¡"¸N}·"âyNÙ
"Ó¦yÈ"¯à "́/-"Á̂N°"¸‘N "̋à"ã}¹NÆ"ÜìÚä"́»"öNäxá„xà"ÓN¦yÈ"¼ôN¦x" x̄"¸N\

"+»á¦"…äxá„"Ûx̂ Nå¡"Ûy¢N x̋"̂±Ý…ë…‹¡"×NÌy¶Ù"́»"öNäxá„̂±Ý…ë…‹¡
"Ûx̂å¡"/"õ̂ÄìÌ".-43"ã}¹Æ"¸ìv́ "ÂÔx"Ö"2412.

ãìëx̂ «x
"yåì¢ëáÌ"́ x̄ y¦"Ûx̂ å¡"̂ åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢̋̂åÆ"Ûx̂ å¡"Ûy¢ x̋"öÝyªÝ"ã¦"öÕµ"…Ý̄ ̂Ã"öÆx»x»"¤y·"…·x"7ãÔ"ÖáÍ¶Ù
"³Ú¢‹Ù"Ó¦yÉÙ"~Þ«"•"…åªÙ"öÝyªÝ"ã¦"öÔô«"öÕµ"*."7×åìÕµ"ÖáÍ¶Ù"5"Êô\"Üì©̨ÕÃ"̇ y y̋\"ãfláÌ
"â…Ýà̂\"â ýÚÆ"ã¦"ã-á¦̂ Ù"×Í·"õx̂ «x"~ x̋á„́»"{«áÙ"ã¦"7ã¦"ÖáÍ¶Ù"ãÞë»l"âyÑÆà̂Ã"{Þ«"õ ý‹¡
"~ x̋"ÖáÍ¶Ù"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"64-664-6.32--2-0"ã-á¦̂ Ù"ãÙyÝ»x»"â ýÚÆ"à"64-665-6.32---36
"à"Òyë́ ".)43-)---"½Õ}Ù"ã¦"ö̋́»x»"ãÞë̆ ä"ÖyÚøÝx"ã¦"ã¢ x̋á„"ÓŒx"Òyë́ "33)---)---"½Õ}Ù"~„x»̂\"ã¦
"õ̆Ì̂Ù"ËÝy¦"Ö́á¡"Ø„yÆ"Ç}-"×Í·"ÓÙyÌ"õx̂ «x"ÛyÙ "̄~ëyÀÔ"Ëfl"…ì̋́̂ "̋‚ë́ y¡"̄ x"ãë»y¡"̂ ì„y¡"| ý̨„
"x́ "Ûl"»yÄÙ"̄ à "́â»"Á̂°"*."7ãìëx̂ «x"¼ô¦x"‚ë́ y¡"̄ x"~ x̋"ÂÕÍÙ"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"+ö¢Ôà»"̂ ªµ"×ìÝ"à"»»̂Ð"öÙ"Ûx̂ ëx
"öÔyÙ"*0"+…ä…¦"ã¦"ÖáÍ¶Ù"~„x»̂\"õx̂ ¦"ö}ì¡̂ ¡"*/"%öÝ…Ù"ÖyÍ·x"õx̂ «x"ÛáÝyÈ"01"â»yÙ&"» x́¿Ð"x̂ «x"³ÈáÙ"ã¦
"ãìëx̂ «x"»yÄÙ"õx̂ «x"ã¦"́ »yÈ"x́ "»á„"ã‒ÝyÞfl"+…Æy¦"̂ ̨ìÙ"Ûl"̄ x"ã¦"ÖáÍ¶Ù"yÄì¢ x̋"à"×Í·x"x̂ «x"ãÌ"…ÞÌ"öÃ̂ ¹Ù
"ã¦"KÒáÉÞÙ̂ì¾"à"ÒáÉÞÙ"ÒxáÙx"ãÚä"~ÚìÈ"à"́ x…ÉÙ"yë"»x…¹¡"ÓÙyÆ"x́ "»á„"ÒxáÙx"ãìÕÌ"̄ à "́ö "̋Á̂°"…ëy¦"…Ýx…Ý
"yë"öÝx̂ ëx"õ ý}¢µx"à"öÔyÙ"|y̨̋áÙ"à"yä"ËÝy¦"»̆Ý"ÛxáÞµ"̂ ä"ã¦"ãÌ"õ…ÉÝ"âá«à"Ûx̆ ìÙ"̂ ¦"ÓÚ¢ªÙ"†à̂ªÙ"́ á-
"⁄Ôyƒ"Ły”Æx"»̆Ý"á¶Ý"̂ ä"ã¦"àx"ãÌ"öÔxáÙx"ãìÕÌ"à"́ áÌ¿Ù"õyä"zy̨·"ÇìÈ»"|yº”ªÙ"âx̂ Úä"ã¦"» x́»"ö« ý„
"́áÌ¿Ù"ÒxáÙx"́ »"̂ Ñë»"̂ ììÀ¡"²áÝ"̂ ä"à"|óyÉ¢Ýx"à"ÓÉÝ"~̋̂åÃ"̆ ìÝ"à"⁄Ôyƒ"Ły”Æx"̄ x"àx"|y}Ôy©Ù"ãìÕÌ"à"» x́»
"ã¦"óxà"…ëyÚÝ"ãvx́ x"öëyøÈ"ÖyÉÙ"ã¦"́ y̨µx"~ x̋á„»x»"ãÚìÚł"ã¦"́ y̨µx"õxáµ»"†̂-"̄ x"Ó}È"Òy "̋Ëë"ÛyÙ "̄̄ x
"õ x́»»á„"*1"%.061"öÔyÙ"~ìÙáÍ¶Ù"õx̂ «x"âá¶Ý"ÛáÝyÈ"0"à"5"»xáÙ&"»áÆ"öÙ"~Æx» ȳ¦"ãÔ"ÖáÍ¶Ù"~ x̋á„́»
"́»"x́ "~Ää"ã«́»"õ̂ë̆ ¹¡"̧ }·"K×Í·"õx̂ «x"̄ x"́ x̂ Ã"́ á±ÞÙ"ã¦"ÒxáÙx"|́áŒ"ÓÙyÌ"Öôµx"̄ x"ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù
"öÔyÙ"~ìÙáÍ¶Ù"õx̂ «x"âá¶Ý"ÛáÝyÈ".3"â»yÙ"à"x+Ö+Å"/-"â»yÙ"à"öÝ…Ù"ÖyÍ·x"õx̂ «x"ÛáÝyÈ"01"â»yÙ&"» x́»"ö\
"õx̂ ¦"ÒxáÙx"â…ÝyÚìÈy¦"ãÌ"õá¶Ý"ã¦"Üë»"õx»x"̄ x"́ x̂ Ã"â̆ìÑÝx"y¦"á¶Ý"̂ ä"ã¦"õ̂Ñë»"ã¦"ÒyÙ"ÒyÉ¢Ýx"*2"%.061
"yë"ã¦"ÖáÍ¶Ù"ÂºÝ"Ò»y¹Ù"õ…ÉÝ"õx̆ «"yë"̶ Æ"ã«́»"õ̂ë̆ ¹¡"|x̄ y‹Ù"{«áÙ"…Æy}Ý"öÃyÌ"Ûáë»"~„x»̂\
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س�ه مرد تبهكار كه بعد از تعرض به پس�ربچه ها و گرفتن 
فيلم آنها را مجبور به س�كوت كرده بودند س�اعتي بعد از 
انتش�ار يكي از فيلم ها بازداش�ت ش�دند. هر چند پليس 
فتا اعام كرده با منتش�ركنندگان فيل�م برخورد مي كند 
اين فيل�م در فض�اي مجازي دس�ت به دس�ت مي ش�ود. 
مأموران پليس فتا هفته گذشته و به دنبال انتشار اين فيلم سياه 
در فضاي مجازي دست به كار شده و ساعتي بعد عامان حادثه 
را كه سه مجرم سابقه دار بودند شناس��ايي و بازداشت كردند. 
انتشار تصاوير تكان دهنده از ماجرا، خش��م گسترده كاربران 
را به همراه داش��ته و برخورد شديد و س��ريع با عامان حادثه 

درخواست شده است.
 آنگونه كه گزارش شده عامان حادثه كودكان را تهديد كرده 
بودند در صورت شكايت دست به انتشار فيلم مي زنند كه تهديد 

خود را عملي كرده بودند.  
سيد قادر موسوي، دادستان شهرس��تان شوشتر گفت: در پي 
انتشار فيلم در فضاي مجازي و اطاع دادستاني از موضوع، فوراً 
و قبل از شكايت شاكي خصوصي دستگاه قضا به موضوع ورود 
كرد و اين فرد دستگير و با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد. 
وي افزود: تحقيقات تكميلي در حال انجام است و در مجموع 
سه نفر در رابطه با اين پرونده دستگير شده اند كه دو نفر به اين 
عمل شنيع اقدام كرده اند و يك نفر از آنها به تهيه فيلم مبادرت 
ورزيده است.   موسوي با تأكيد بر رسيدگي سريع و قاطع به اين 
پرونده با توجه به حساسيت موضوع، خاطرنشان كرد: برخي از 
خانواده هاي اين نوجوانان در دادسرا حضور يافته و تاكنون دو 

خانواده، به طرح شكايت اقدام كرده اند.

 بازداشت عامان 
حادثه سياه شوشتر

بارش شديد باران باعث ريزش تونل كارون4 و جاري شدن 
سياب در استان چهارمحال و بختياري شد. 

ستار فرهادي، مديركل مديريت بحران استانداري چهارمحال 
و بختياري گفت: اين حادثه روز گذشته اتفاق افتاد و به دنبال 
وقوع آن تيم هاي امداد در محل حاض��ر و بعد از تاش موفق 
به بازگشايي مسير ش��دند. وي افزود: هرچند در محور گردنه 
عسل كشان بارش شديد برف باعث بسته شدن اين محور شده 
اما تردد در آن با زنجير چرخ امكان پذير اس��ت. براساس اين 
گزارش بامداد جمعه بر اثر بارش باران ش��ديد تونل كارون 4 
ريزش كرد و س��يل در منطقه جاري ش��د. تاكنون گزارشي 

مبني بر خسارت و تلفات جاني گزارش نشده است. 

جاري شدن سياب پس از 
حادثه در تونل كارون 4

س�يدتقي نوربخش، مديرعامل س�ازمان 
تأمين اجتماعي و عبدالرحم�ن تاج الدين 
معاون پارلماني اين سازمان به همان دليلي 
جانشان را از دس�ت دادند كه روزانه افراد 
زيادي قرباني مي شوند.» سانحه رانندگي«. 
هر چن�د هيچ ك�دام از اي�ن دو نفر پش�ت 
فرمان نبودند اما بي احتياطي راننده تويوتا 
لندكروزي كه پش�ت فرمان نشسته بود به 
علت عدم رعايت حق تقدم هنگام دور زدن، 
يكي از دايل وقوع حادثه اعام شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ساعت16:30 
روز پنج شنبه در محور كردكوي به گرگان اتفاق 
افتاد. آن روز مقام هاي ارشد وزارت كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي در سفري يك روزه براي افتتاح 
چند پروژه راهي استان گلس��تان شده بودند 
كه خودروي تويوتا لندكروز حامل مديرعامل 
سازمان تأمين اجتماعي كه معاون پارلماني اين 
سازمان و مديركل امور استان هاي وزارت تعاون 
او را همراهي مي كردند در يك دوربرگردان با 
تانكر حامل سوخت تصادف كرد. بعد از حادثه 
آمبوانس ه��اي اورژانس با تأخيري بس��يار 
خود را به محل رساندند. امدادگران اورژانس 
وقتي به محل رسيدند كه دو نفر از مصدومان 
با خودروهاي ش��خصي به بيمارستان منتقل 
ش��ده بودند بنابراين امدادگ��ران دو مصدوم 
ديگر را هم ب��ه بيمارس��تان جرجاني گرگان 
منتقل كردند. ساعتي بعد اما از بيمارستان خبر 
رسيد مديرعامل سازمان و معاون او كه دچار 
خونريزي شديد داخلي ش��ده بودند جانشان 
را از دس��ت داده اند اما خليل حنيف ، مديركل 
اس��تان هاي وزارت تعاون و رانن��ده خودرو از 

مرگ فاصله گرفته اند. 
اس��تاندار گلس��تان كه در يك��ي از خودروها 
حضور داش��ت ماجرا را اين طور شرح داد:  بعد 
از كلنگ زني مركز درمان��ي در علي آبادكتول 
در ح��ال بازگش��ت به گ��رگان بودي��م كه به 
خواس��ت دكتر نوربخش قرار ش��د بازديدي 
هم از بيمارس��تان تأمين اجتماع��ي گرگان 
داشته باش��ند.  آنها در ماش��ين جلويي بودند 
و بنده به همراه وزير در خودروي پش��ت س��ر 
آنان حضور داشتيم،  پش��ت يكي از تقاطع ها 

 در لحظه اي كوتاه، يك تريلي با سرعت بسيار 
زياد به خودروي لندكروز رئيس سازمان تأمين 
اجتماعي برخورد كرد و بعد از وقوع اين حادثه، 
مصدوم��ان را ب��ا خ��ودروي ون  همراه مان  به 
نزديك ترين بيمارستان رس��انديم.  سرهنگ 
علي عبدي، فرمانده پليس راه گلس��تان علت 
حادثه را اين طور شرح داد: سه عامل مشترك 
در اي��ن حادثه نقش داش��تند. اولي��ن علت، 
بي احتياط��ي از جانب راننده س��واري تويوتا 

لندكروز به علت ع��دم رعايت حق تقدم عبور 
هن��گام دور زدن، دومي��ن علت، ع��دم توجه 
كافي به جل��و از جانب رانن��ده تريلي نفتكش 
و  س��ومين علت مربوط به قصور مسئوان راه 
براي احداث دوربرگ��ردان ايمن يا تقاطع غير 
همسطح است. بريدگي معروف به شصت كا 
گرگان در روب��ه روي لرد گاز ب��ه عنوان يكي 
از بريدگي ه��اي غيرايمن جاده هاي اس��تان 
گلستان محسوب مي شود كه سوانح زيادي در 

آن اتفاق افتاده است.
س��ردار مهري، رئيس پليس راه��ور ناجا هم 
با اش��اره به وجود نقاط حادثه خيز در س��طح 
جاده هاي كش��ور گفت : كشور ما داراي 5هزار 
نقطه حادثه خيز در س��طح جاده ها است كه 
از اين ميزان حدود 2هزار  نقطه درون شهري 
و 3400 نقطه برون ش��هري هس��تند. اين  در 
حالي است كه در گذش��ته اين رقم به حدود 

8هزار نقطه مي رسيد كه در سال هاي گذشته 
كاهش يافته است. قطعاً براي اينكه اين نقاط 
هم سطح را به غير هم سطح تبديل كنيم نياز 

به برنامه اي مدون داريم.
 ه��ادي هاش��ميان، رئيس كل دادگس��تري 
گلستان هم از بازداشت راننده تريلر خبر داده 
و گفته است كه تحقيقات بيش��تر در اين باره 
جريان دارد.  آنگونه كه مدام اعام شده خطاي 
انس��اني مهمترين عامل تصادف��ات جاده اي 
است. همچنين همزمان با آموزش رانندگان و 
فرهنگ سازي در زمينه رعايت مقررات رانندگي، 
بايد كيفيت ايمني جاده ها و خودروها را باا برد 
تا هر تصادف جاده اي منجر به كشتار جاده ای 
نشود.  به نظر مي رسد در صورتي مي توان شاهد 
كاهش تصادفات رانندگي بود كه هر سه ضلع 
اين مثلث از جمله فرهنگسازي، ايمني جاده ها 

و خودروها با هم ديگر ارتقا يابند. 

جان باختن 2مدیر ارشد دولتی در راه خدمت

مأم�وران پليس با بررس�ي س�رنخ هاي به جا مان�ده در صحنه ه�اي جرم 
و دنبال ك�ردن آن مي توانن�د مخفي�گاه متهم�ان را شناس�ايي و آنها را 
دس�تگير كنند مث�ل اتفاقي ك�ه چن�د روز قبل رقم خ�ورد و چن�د دزد 
بدش�انس پ�اك موتورش�ان را در صحن�ه س�رقت ج�ا گذاش�تند. 
بخ�ت ب�ا مأم�وران پليس هم�راه ب�ود؛ چراك�ه بررسي هايش�ان نش�ان 
داد موت�ور س�ارقان دزدي نب�ود و متهمان به راحتي بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل مردي به مأموران كانتري 190 مجيديه 
خبر داد كه دو موتورسوار در خيابان كرمان با قمه به او حمله كرده و بعد از زخمي 
كردنش گوشي تلفن همراه گرانقيمتش را سرقت كرده اند. شاكي ادامه داد: من 
با سارقان درگير شدم به طوري كه پاك موتورشان كنده شده و آنها بدون اينكه 
متوجه شوند از محل فرار كردند. بعد از مطرح شدن شكايت ادامه پيگيري در 
اين باره به كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران واگذار شد. آنها بعد از 
بررسي شماره پاك موتور، مالك آن را كه صاحب يك مغازه موتور فروشي بود 
شناسايي كردند. او گفت كه موتور را مدتي قبل به صورت قولنامه به زني 20 ساله 

به نام ليا فروخته است. 
با اطاعاتي كه فروشنده در اختيار پليس گذاشت ليا هم شناسايي شد و مورد 
بازجويي قرار گرفت. او توضيح داد: مدتي قبل در اينستاگرام با مردي 22 ساله 
به نام رحمان آشنا شدم و بعد از چندبار ماقات به او عاقه پيدا كردم. يك روز 
رحمان من را به يك موتورفروش��ي برد و براي خودش موت��ور خريد و آن را به 
صورت قولنامه به نام من منتقل كرد، اما نمي دانستم كه رحمان سارق است. بعد 
از به دست آمدن اين اطاعات، ليا مشخصات رحمان را در اختيار پليس گذاشت 
و كارآگاهان پليس هم او را دستگير كردند. رحمان گفت: شب حادثه موتورم را 
در اختيار سه نفر از دوستانم به نام هاي سينا، صالح و مراد گذاشتم و آنها مرتكب 
سرقت شده اند. كارآگاهان سپس با اطاعاتي كه رحمان به آنها داد مخفيگاه سه 

متهم را در محله دولت آباد شناسايي و آنها را دستگيركردند. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران گفت: 
اعضاي باند به سرقت از اولين مالباخته و بيش از 100 فقره سرقت ديگر به همين 

شيوه اعتراف كردند و تحقيقات بيشتر از آنها در جريان است. 

 پاك جا مانده، پليس را
 به مخفيگاه سارقان كشاند

تاج الديننوربخش
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ش�ادی و جش�ن غزه را فرا گرفته است اما خشم 
صهیونیست    ها از شکست در مقابل فلسطینی    ها 
باعث ش�ده خیابان های تل آویو و بعضی دیگر از 
شهرک های صهیونیست  نشین مملو از معترضانی 
باش�د که خواهان اس�تعفای نتانیاهو هس�تند. 
هزاران فلس��طینی با تجمع مقابل خانه »اسماعیل 
هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در باریکه 
غزه، ضمن حمایت از نیروهای مقاومت، خوشحالی 
خود را از استعفای »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی اعام کردند  .لیبرمن ظهر چهارشنبه، 
کناره گیری خود را از سمت وزارت جنگ اعام و دلیل 
این تصمیم را تسلیم »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در مقابل جنبش حماس و توافق با 
آن برای برقراری آتش بس و آرام سازی در غزه عنوان 
کرد  .مقاومت فلس��طین اس��تعفای لیبرمن را یک 
پیروزی سیاسی برای غزه و شکستی برای وزیر جنگ 
رژیم صهیونیس��تی برابر مقاومت فلسطین دانست. 
اسماعیل هنیه گفت با عملیات قهرمانانه گروه های 
مقاومت فلسطین که پاسخی به تجاوزگری و جنایت 

رژیم صهیونیس��تی ب��ود، پی��روزی بزرگی حاصل 
ش��د. وی افزود: این پیروزی امنیت��ی از طریق ناکام 
کردن عملیات امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه 
خان یونس به دست آمد  .دور تازه تنش بین غزه و رژیم 
صهیونیستی پس از آن آغاز شد که یگان عملیاتی ویژه 
اسرائیل شامگاه یک   شنبه با ورود مخفیانه به »خان 
یونس« در شرق باریکه غزه، هفت عضو شاخه نظامی 
حماس از جمل��ه »نور محمد برک��ه« از فرماندهان 
گردان های »عزالدین القس��ام « را به شهادت رساند. 
در این حمله یک افسر بلندپایه ارتش اسرائیل کشته 
و یک افس��ر دیگر زخمی ش��د  .یکی از ویژگی های 
تنش اخیر که باعث غافلگیری صهیونیست    ها شد، 
قدرت نمایی توان موش��کی گروه ه��ای مقاومت در 
غزه بود.  »آویگدور لیبرمن« روز گذش��ته )جمعه( 
هشدار داد که »حماس« می تواند در آینده نزدیک به 
اندازه »حزب اه« لبنان قدرتمند شود.  وی با اذعان 
به توانایی حماس در ش��لیک چند صد فروند راکت 
به سمت شهرک های صهیونیست نش��ین مرز غزه 
آنهم فقط طی 24 ساعت، گفت: »بی معنی است که 

حماس حدود 500 فروند راکت ش��لیک کند... و آن 
وقت سران حماس از کابینه امنیتی اسرائیل مصونیت 
دریافت کنند.« وی در آخرین روز خود به عنوان وزیر 
جنگ اس��رائیل گفت: »در عرض یک سال، چیزی 
مشابه حزب اه خواهیم داش��ت، با تمام جزئیات.«  
زاحی هنگبی ، وزیر همکاری ه��ای منطقه ای رژیم 
صهیونیس��تی اعتراف کرد که ارتش ای��ن رژیم در 
عملیات اخیر در غزه شکست خورد. وی در گفت وگو 
با رادیو اسرائیل با بیان اینکه پاسخ موشکی حماس به 
حمله رژیم صهیونیستی حداقلی بود، گفت: حماس 
تنها به مناطق اطراف غزه ]در فلسطین اشغالی[ حمله 
کرد و این با وقتی که بخواهد به تل آویو که پایتخت 
اقتصادی اس��رائیل اس��ت، حمله کند فرق دارد. در 
همین ارتباط »موشه یعلون « وزیر جنگ پیشین رژیم 
صهیونیستی در یک گفت وگوی رادیویی، استعفای 
»آویگدور لیبرمن« از سمت وزارت جنگ را جایزه ای 

به حماس دانست. 
 اعتراضات صهیونیست    ها علیه نتانیاهو

در حالی که غزه را جشن فراگرفته، شبح خشم و یأس 

بر خیابان های شهرک های صهیونیست نشین سایه 
انداخته است. منابع خبری گزارش دادند خیابان های 
تل آویو  روز پنج  ش��نبه ش��اهد اعتراضات گسترده 
خیابانی ساکنان این شهر علیه »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر این رژیم بود. معترضان با شعارهای خود 
خواستار استعفای نتانیاهو از نخست وزیری بودند و با 
حمل پاکارد   هایی تجاوز اخیر به نوار غزه و س��پس 
پذیرش آتش را به منزله یک شکست برای این رژیم 
عنوان کردند. عاوه بر تل آویو، رسانه    ها گزارش دادند 
حدود هزار شهرک نشین اس��رائیلی از شهرک های 
اطراف غزه با برگزاری تظاهرات خواهان برکناری و 
استعفای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به 
خاطر شکستش در غزه شدند. آنها همچنین آویگدور 
لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل را نیز به تقدیم استعفای 
نمایشی برای دس��تیابی به آرای بیشتر در انتخابات 

آتی متهم کردند. 
  درخواست انتخابات زودهنگام

 اکثر رس��انه های اس��رائیلی از پذیرش آتش بس با 
حماس از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتقاد 
و این رویکرد را نشانه ضعف نتانیاهو و پیروزی  برای 
حماس قلمداد کردند. »یوس��ی فرط��ور « تحلیلگر 
سیاس��ی در روزنامه »هاآرتص « پاس��خ محدود به 
حمات از غزه، را باعث نومیدی و دلس��ردی شدید 
طرفداران نتانیاهو دانسته است. این باور وجود دارد 
که نتانیاهو با توجه به انتق��ادات و اعتراض    هایی که 
گفته می شود به علت شکست در برابر جنبش مقاومت 
اسامی فلسطین )حماس( با آن روبه رو است، تمایلی 
به برگزاری انتخابات زودهن��گام ندارد و همه تاش 
خود را به کار خواهد گرفت تا شراکت با هم پیمانانش 

در جناح راست گرایان را حفظ کند. 
سرنوشت دولت ائتافی، اکنون به تصمیم بنیامین 
نتانیاهو بستگی دارد که آیا پست وزیر دفاع را به نفتالی 
بنت، رهبر جاه طلب حزب هبی��ت هیهودی )خانه 
یهود( بس��پارد و یا آن را خود در دست داشته باشد. 
اگر خواسته بنت تأمین نشود، حزب او نیز از کابینه 
کناره گیری خواهد کرد و آنگاه چاره ای جز برگزاری 
انتخابات زودرس نخواهد بود. ولی اگر نتانیاهو آرزوی 
دیرین رقیب سیاسی خود را تأمین کند و پست وزارت 
دفاع را به او بسپارد، آنگاه دولت کنونی، با اکثریت یک 
کرس��ی در پارلمان )یعنی جمعاً ۶۱ کرسی از ۱۲۰ 
کرسی مجلس( به موجودیت خود ادامه خواهد داد. 
در مرحله کنونی، بنت به پس��ت وزارت دفاع چشم 
دوخته که پس از نخست وزیری، مهم  ترین مقام در 

کابینه محسوب می شود. 

برجام،تجربهپیشرویپیونگیانگ
امریکا و کره شمالی با در دستور کار قرار دادن سیاست تحریم در مقابل 
تسلیح، بار دیگر نش��ان دادند که راه درازی تا حل مسائل دو جانبه در 
زمینه خلع ساح هسته ای مانده است. به طور کلی، مقابله با کره شمالی 
و خلع ساح هسته ای آن یکی از مهم  ترین موضوعات سیاست خارجی 
امریکا از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ بوده است. در حالی که 
کیم جونگ اون، رهبر کره ش��مالی در اواسط سال ۲۰۱7، امریکا را به 
حمله تافی جویانه اتمی تهدید کرد، پس از دیدار تاریخی ترامپ در ماه 
ژوئن با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سنگاپور و امضای بیانیه 
مشترک بین طرفین، ترامپ خواستار خلع ساح هسته ای پیونگ یانگ 
شد. اما با این وجود، فضای به ظاهر دوستی بین دو طرف بیش از چند 

ماه طول نکشید. 
مقامات کره شمالی از همان ابتدا با شنیدن سخنان پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا مبنی بر اینکه تا زمان تکمیل خلع س��اح کامل هسته ای این 
کش��ور تحریم      ها علیه آن باقی خواه��د ماند، از نی��ت ترامپ بر خارج 
س��اختن ابزار قدرت خویش آگاهی یافتند. به رغم این، اعمال مجدد 
تحریم های امریکا علیه این کشور ناشی از تصاویر ماهواره ای که نشان 
می دهد کره شمالی همچنان با قدرت در حال ادامه تحرکات هسته ای 
خویش است و در نهایت آزمایش موش��کی جدید این کشور در کنار 
تاش برای غنی سازی بیشتر اورانیوم برای ساخت ساح اتمی، نشان 
داد که فضای مذاکره بین دو کشور که از سال ۱994 آغاز شده است، 

همچنان بدون نتیجه است. 
نکته مشخص در اینجا شکست ترامپ در راهبرد خود مبنی بر حل و 
فصل سریع مسائل سیاست خارجی امریکا است. ترامپ که از ابتدای 
ورود به کاخ سفید در موضوعات مختلف نظیر توافق هسته ای با ایران 
و خروج از س��ازمان های بین المللی، سیاست »برد اس��می « را دنبال 
کرده است، تصور می کرد خلع ساح کامل کره شمالی تا سال ۲۰۲۰ 
محقق خواهد ش��د. اما مقامات پیونگ یانگ طی سال      ها نشان داده اند 
که به رغم انزوای سیاسی در جهان خارج و آشفتگی و فقر اقتصادی در 
داخل، هرگز حاضر نیستند ساح هسته ای را به عنوان تنها اهرم فشار 
خود علیه امریکا کنار نهند. بلکه برعک��س، روند موازنه قدرت بین دو 
کشور به نحوی است که کره شمالی نه تنها تن دادن به سیاست مذاکره 
با امریکا را نافی قدرت خویش نمی داند، بلکه آن را نشانه افزایش قدرت 
چانه زنی و عدم شکل گیری اجماع جهانی علیه این کشور با ورود روسیه 
و چین به موضوع ارزیابی می کند. در واقع برخاف همه اظهارنظر     ها که 
رویکرد کره شمالی را نوعی تغییر جهت احتمالی راهبرد این کشور در 
قبال امریکا می دانستند، این کشور نشان داد که سیاست بی اعتمادی 
به امریکا از سوی این کشور همچنان پابرجا است. در این رابطه تحوات 
بین المللی سیاست خارجی امریکا نیز کره شمالی را به این نتیجه رساند 
که نباید راهبرد گام به گام ترامپ را با خلع ساح کامل هسته ای پاسخ 
دهد. رهبران پیونگ یانگ با مش��اهده خروج امریکا از توافق هسته ای 
با ایران و وضع مجدد تحریم های هسته ای ضد این کشور به رغم انجام 
کامل تعهدات از س��وی ایران، دریافتند که کارآمدی مذاکره با امریکا 

مشروط به حفظ ابزار قدرت خویش یعنی ساح هسته ای است. 
در طرف دیگر، ترامپ به رغم اینکه توانست با خروج یکجانبه از برجام 
تحریم های ضدایرانی را بازگرداند، اما در رابطه با کره ش��مالی ش��اهد 
کاهش محسوس تأسیس��ات هس��ته ای یا توقف کامل آن نمی باشد. 
امریکای ترامپ هم از درگیری مس��تقیم با کره ش��مالی می گریزد و 
هم درصدد اقناع این کش��ور برای نابودی ساح های هسته ای خود با 
کمترین هزینه برای امریکا است. در این راستا، ترامپ هرچند مذاکره 
بدون پیش ش��رط با »اون« را پذیرفت اما واقعیت این اس��ت که عدم 
پایبندی دولت های گذش��ته امریکا به مفاد توافق      ها با کره شمالی به 
عاوه رویکرد امریکا در بازگشت به وضعیت ابرقدرت که از مهم  ترین 
وعده های ترامپ بود، مانع باورپذیری سیاست های دولت امریکا شده 
اس��ت. بنابراین، تا زمانی که امریکا رویکرد »همه ی��ا هیچ « را در برابر 
کره ش��مالی دنبال می کند و انتظار اجرای کامل خلع ساح اتمی در 
مقابل تعلیق ذره ای تحریم      ها را دارد، نمی توان به حل مناقشه دیرینه 

بین دو طرف امیدوار بود. 
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  ادعای بدون سند ترامپ برای تقلب در انتخابات 
دونالد ترامپ ب��ار دیگر بدون ارائه هیچ س��ند و مدرک��ی از تقلب در 
انتخابات میان دوره ای اخیر کنگره امریکا انتقاد و تأکید کرد که برخی 
از شهروندان امریکایی با تغییر چهره خود چند بار رأی داده اند. دونالد 
ترامپ در گفت وگو با دیلی کالر تأکید کرد:»جمهوریخواهان در انتخابات 
برنده نمی ش��وند به این دلیل که آرای غیرقانونی به صندوق    ها ریخته 
می شود.«  دونالد ترامپ در مصاحبه خود برای انتقاد هر چه بیشتر از 
رقبای دموکرات خود پا را فراتر گذاشت و تأکید کرد برخی افراد بدون 
این که حق و اجازه رأی دادن داشته باشند، در صفوف رأی دهندگان 
می ایستند و آرای خود را به صندوق می اندازند. مقامات ایالت فلوریدا 
امریکا روز     شنبه بازشماری آرای انتخابات فرماندار این ایالت و همچنین 

سناتور واشنگتن را خواستار شدند. 

   پروژه پنتاگون برای مقابله با موشک های مافوق صوت روسیه
آژانس پروژه های تحقیقاتی پیش��رفته دفاعی، متعلق به وزارت دفاع 
امریکا مناقصه ای را برای توس��عه سیس��تم های دفاعی برای مقابله با 
تسلیحات موش��کی مافوق صوت که در حال حاضر در خدمت ارتش 
روس��یه اس��ت، اعام کرد. به گزارش اس��پوتنیک، درخواست برای 
شرکت در مناقصه پنتاگون تا تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱8 پذیرفته 
می ش��ود. کارشناس��ان بر این باورند که برنده های بالقوه این رقابت، 
شرکت های آیروجت راکتداین، اکس کوادروم و س��یرا نوادا هستند. 
مناقصه در چارچوب یک برنامه ویژه خرید فوری برگزار می ش��ود که 
شامل قرارداد    هایی برای خرید ساح و تجهیزات نظامی به صورت ساده 
می باشد که با هدف افزایش س��رعت ورود این تسلیحات به نیروهای 

نظامی امریکا است. 

  کارت ورود اعضای داعش به پایگاه های امریکا در سوریه 
هاشم الموسوی، سخنگوی جنبش النجبا از گروه های مقاومت اسامی 
عراق گفت که برخی اعض��ای داعش مجوز تردد ب��ه پایگاه های نظامی 
امریکا در خاک سوریه را در اختیار دارند. هاشم الموسوی روز جمعه به 
خبرگزاری المعلومه عراق گفت:»امریکا با انتقال تروریست های داعش 
از ادلب و برخی دیگر از مناطق س��وریه به نقاط مرزی با عراق، از این امر 
برای ایجاد مشکات امنیتی و تنش آفرینی سیاسی استفاده می کند.« 
الموسوی با هشدار نسبت به تبعات این امر از دولت عراق خواست ضمن 
مذاکره با دولت سوریه، زمینه ورود نیروهای عراقی به نقاط استقرار داعش 

در مرز سوریه با عراق و مبارزه با این عناصر را فراهم کند. 
 

  رهگیری ۱۶ هواپیمای جاسوسی در مرز های روسیه 
جنگنده های روسیه در یک هفته گذش��ته ۱۶هواپیما ی جاسوسی 
خارجی را در نزدیکی مرز های خود رهگیری کردند. بر اساس گزارش 
روزنامه روسی کراس��نیا زوزدا، ارگان رسمی نیروهای مسلح روسیه 
که روز جمعه منتشر ش��د، طی هفته گذش��ته ۱۶ فروند هواپیمای 
خارجی در نزدیکی مرزهای روس��یه رهگیری شدند. جنگنده های 
روسیه در روزهای گذش��ته برای جلوگیری از ورود این هواپیماهای 
خارجی به حریم هوایی روسیه، سه بار به این مناطق اعزام شدند و از 
این رو هیچ یک از هواپیماهای خارجی نتوانستند حریم هوایی روسیه 

را نقض کنند. 

ماکرون:مامتحدامریکاهستیمنهرعیتآن
به دنبال انتش�ار یک س�ری توئیت ه�ای انتق�ادی رئیس جمهور 
امریکا علیه امانوئل ماکرون که نش�ان دهنده تیرگی مناس�بات 
آنهاس�ت، رئیس جمهور فرانس�ه خطاب به دونال�د ترامپ تأکید 
کرد ک�ه کش�ورش متح�د امریکاس�ت، نه ی�ک کش�ور رعیت! 
اختافات بین کشورهای اروپایی با رئیس جمهور امریکا به جنگ لفظی 
بین مقامات دو طرف کش��یده شده اس��ت. به گزارش رویترز، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پنج  شنبه شب در سخنانی گفت:»متحد 
امریکا بودن به این معنا نیس��ت که یک دولت ب��ا رابطه ارباب رعیتی 
باشیم«. رئیس جمهور فرانس�ه کشورش را متحدی برای امریکا دانست 
که در عین حال رعیت امریکا نیست. امانوئ�ل ماکرون در مصاحب�ه با 
شبکه اول تلوی�زیون فرانس���ه، امریکا را ی�ک مت�حد راهبردی برای 
فرانس���ه توصی�ف کرد و در پاس��خ به س��ؤال مج�ری این شبکه که 
پرسی�د آیا به ع�نوان یک شهرون�د فران�سوی و به عنوان رئیس جمهور 
فرانس�ه، غرور شم�ا از توئیت   هایی که دونالد ت�رامپ منتشر کرده است، 
جری�حه دار شده است، پاسخ داد:»خیر به هی�چ عنوان. « رئیس جمهور 
فرانس�ه گفت:»بین متح�دان باید احترام حک�مفرما باشد و دو متح�د 
قدیمی نظیر فرانس���ه و امریکا باید با یکدیگر با اح�ترام رفتار کنند، 
بنابراین من م�ایل نیس��تم ماب�قی چیز دیگری را بش��نوم.«  امانوئل 
ماکرون اعام کرد:» فکر می کن�م آنچه که م�ردان و زن�ان فرانس��وی 
از من انتظ�ار دارند این است که به چن�ین توئ�یت هایی پاسخ ندهم.« 
رئیس جمهور فران�سه همچنین افزود:»امریکا متح�د تاریخی ما است 
و این اتح�اد ادام��ه خواهد یافت. ما در این اتحاد ریس��ک می پذیریم 
و عملی�ات های بس��یار پیچی�ده انجام می دهیم. ولی متحد بودن به 
مع�نای رعیت و واب�سته بودن نیست و برای اینکه رعی�ت نباشیم نباید 
به آن وابسته باش�یم«. انتقادهای ترامپ از سیاست های مالی اتحادیه 
اروپا در سازمان ناتو، سبب شده برخی از این کشور   ها به دنبال تشکیل 
ناتوی عربی باشند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مارگاریتا روبلز، 
وزیر دفاع اسپانیا گفت:»دولت اس��پانیا لزوم تشکیل ارتش اروپایی را 
مثبت ارزیابی می کند که مانند مسائل دیگر می تواند به تقویت اتحادیه 
اروپا کمک کند«. وی گفت:»ای��ن پروژه باید در چارچوب همکاری   ها 
و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا و ناتو اجرا شود«. پیش از این 
آنگا مرکل، صدراعظم آلمان در پارلمان اروپا از ایده  ایجاد یک ارتش 

اروپایی حمایت کرده بود. 

واشنگتن:عربستانبهترینشریک
برایمقابلهباایراناست

نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور س�وریه می گوید 
واشنگتن برای مقابله با ایران شریکی بهتر از عربستان سعودی ندارد. 
به گزارش فارس، جیمز جف��ری، نماینده ویژه دول��ت امریکا در امور 
س��وریه می گوید که واش��نگتن برای مقابله با ایران ش��ریکی بهتر از 
عربستان سعودی ندارد و بدون سعودی     ها نمی توانست آنچه را که امروز 

]علیه ایران[ انجام می دهد، انجام دهد. 
به نوش��ته نیوزویک، این دیپلمات امریکایی که در ششمین نشست 
ساانه »دیفنس وان « سخن می گفت، اظهار داشت که عملیات مستقیم 
نظامی برای شکست دادن ایران و شبکه رو به گسترش متحدین مسلح 
آن کافی نیس��ت که بس��یاری از آنها ب��ه ادعای این مق��ام امریکایی 
از ش��به نظامیان شیعه تش��کیل ش��ده اند. وی افزود: »برای شکست 
دادن نفوذ مداخله جوی ایران، باید عملیات های ثبات س��از در چنین 
کشور    هایی اجرا کنیم.«  وی بدون اشاره به اینکه ایران اصلی     ترین نیروی 
مقابله کننده با گروه تروریستی داعش در منطقه بوده، مدعی شد که 
»اگر نتوانیم از پس مشکات پیش رو برآییم، ایران داعشی دیگر ایجاد 
خواهد کرد!« این س��خنان جفری در حالی مطرح می شود که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال 
۲۰۱۶، هیاری کلینتون و ب��اراک اوباما، وزیر خارجه و رئیس جمهور 
پیشین ایاات متحده را مسئول ایجاد داعش دانسته و گفته بود: »آنها 
مشتی متقلبند. آنها داعش را به وجود آوردند.« از سوی دیگر، »نیکی 
هیلی« نماینده امریکا در سازمان ملل گفت که واشنگتن به قطعنامه 
مجمع عمومی سازمان ملل برای مجبور کردن رژیم صهیونیستی به 
بازگرداندن بلندی های جوان اشغالی به سوریه، رأی منفی خواهد داد. 
هیلی با بیان اینکه ایاات متحده پیش تر در زمان های مطرح شدن این 
قطعنامه در مجمع عمومی، به آن رأی ممتنع داده بود، توضیح داد: »در 
هر حال، به دلیل ماهیت ضد اسرائیلی این قطعنامه، وضعیت نظامی 
مرز جوان و رو به وخامت گذاشتن بحران انسانی در این کشور، امریکا 

امسال به این قطعنامه رأی منفی می دهد.«

مردمبحریندرحمایتازرهبرانمقاومت
راهپیماییکردند

مردم بحرین در ادامه راهپیمایی های هفتگی خود روز گذشته نیز با 
برگزاری راهپیمایی در اطراف مسجد امام جعفر صادق )ع( منطقه 
الدراز منامه، حمایت خود را از »علی سلمان« رهبر زندانی حزب 
الوفاق و شیخ عیسی قاسم، رهبر ش�یعه این کشور اعام کردند. 
به گزارش ایرنا، منابع خبری ش��یعیان بحرین گ��زارش دادند : در این 
راهپیمایی ، تظاهر کنندگان تصاویری از آیت اه ش��یخ عیسی قاسم و 
علی سلمان و دستنوشته   هایی حاوی ش��عار   هایی درباره قطعی بودن 
پیروزی مردم این کشور و شکست رژیم حاکم بر بحرین حمل کردند و 

علیه سرکوب مردم از سوی آل خلیفه شعار دادند. 
بر اساس این گزارش، شب پنج  شنبه هم شمار زیادی از ساکنان منطقه 
الدراز با برگزاری مراس��می برای بهبود وضعیت جسمی آیت اه شیخ 
عیسی قاسم دعا کردند. شیخ عیسی قاسم پس از دو سال حصر خانگی 
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه، ۱8تیرماه گذش��ته برای درمان وارد 
لندن شد که بافاصله به بیمارستان انتقال یافت و دوم مردادماه تحت 

عمل جراحی موفقیت  آمیز قرار گرفت. 
گزارش های منتشره همچنین نشان می دهد  نیروهای امنیتی آل خلیفه 
روز جمعه هم برای یکصدوبیست وس��ومین هفته متوالی به محاصره 
امنیتی منطقه الدراز و منزل آیت اه عیسی قاسم به طور مستمر ادامه 
دادند و از برگزاری نماز جمعه شیعیان بحرین مانند هفته های گذشته 
جلوگیری کردند و نمازگزاران نماز جمعه خود را فرادا خواندند. رژیم 
بحرین در روزهای اخیر و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس 
و شورا   ها فشار خود را به مردم برای مجبور کردن آنها به حضور در این 

انتخابات نمایشی افزایش داده اند.
 در همین ارتباط دادس��تانی بحرین چهار   شنبه گذش��ته علی راشد 
العشیری، نماینده سابق جمعیت الوفاق ]مخالف رژیم[ در مجلس این 
کشور را به بهانه تشویق مردم به مشارکت نکردن در انتخابات پارلمانی 
در شبکه اجتماعی توئیتر، بازداشت کرد. العشیری در توئیتر نوشته بود 
او و خانواده اش در انتخابات نمایشی رژیم شرکت نخواهند کرد. بحرین 
از ۱4 فوریه ۲۰۱۱ ) ۲5 بهمن ۱39۰( صحنه انقاب مردمی ضد رژیم 

آل خلیفه است. 
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار 
آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاس��ی کشورشان هستند. 
ناآرامی ه��ای بحرین تاکنون دهها کش��ته و ه��زاران زخمی بر جای 
گذاش��ته اس��ت. رژیم آل خلیفه همچنین صد   ها نفر را سلب تابعیت 

کرده است. 

وزیر دفاع مستعفي رژیم صهیونیستي:

حماسحزباهدومميشود

سجادمرادیکارده

وزارت خارجه ترکیه ب�ا بیان اینکه اظهارات 
جدید دولت عربس�تان درب�اره قتل جمال 
خاش�قجی اقدامی مثبت اما ناکافی اس�ت، 
خواس�تار انتش�ار جزئی�ات تحقیق�ات و 
اش�تراک گذاری آن ب�ا آنکارا ش�د. رویترز 
ه�م اع�ام ک�رد ک�ه س�عود القحطان�ی 
مته�م ب�ه قت�ل خاش�قجی همچن�ان آزاد 
اس�ت و محرمانه ب�ه کارش ادام�ه می دهد. 
دول��ت ترکیه ک��ه در مورد مس��ئله قت��ل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در استانبول 
انعطاف نش��ان نداده همچنان به افشای جزئیات 
این ماجرا از سوی س��عودی    ها تأکید دارد. مولود 
چ��اووش اوغلو، وزی��ر خارجه ترکی��ه روز جمعه 
درباره بیانیه جدید رژیم س��عودی گفت:»از نظر 
ما این اظه��ارات مثبت بود اما کاف��ی نبود. طرف 
س��عودی باید جزئیات تحقیقات خ��ود را با دفتر 
دادس��تانی ترکیه به اش��تراک بگذارد«. چاووش 
اوغلو در گفت وگو با کانال تلویزیونی تی آر تی تأکید 
کرد:»ما می دانیم که این قتل طرح ریزی شده بوده 
و این خبرنگار کشته و سپس جسدش قطعه قطعه 
شده است«. چاووش اوغلو تأکید کرد:»مظنونان 
دستگیر شده در عربستان باید در ترکیه محاکمه 
ش��وند. آنکارا می خواهد ریاض معلوم کند که چه 
کسی دوم اکتبر دستور قتل خاش��قجی را صادر 
کرده اس��ت. من می خواهم بگویم برخی اظهارات 
راضی کننده نبود، هنوز آم��ر اصلی قتل و عامان 
اصلی مشخص نشده اند. روند بررسی و تحقیقات 
نباید در این مرحله بسته شود«. دادستانی عربستان 
روز پنج  شنبه درباره جزئیات قتل جمال خاشقجی 
گفت که ۲۱ تن در این رابطه دستگیر شده اند که 
۱۱ تن از آنها متهم به مشارکت در قتل هستند و 
پنج تن به اعدام محکوم ش��ده اند. مقامات ترکیه 
بار    ها گفته اند که عامان این قت��ل باید در ترکیه 
محاکمه شوند و عربستان س��عودی باید این افراد 
را به آنکارا تحوی��ل دهد. روزنام��ه حریت، دیروز 
گزارشی درباره کش��ف فایل صوتی دوم مربوط به 
قتل خاشقجی منتشر کرد و نوش��ت:»آنکارا یک 
فایل صوتی ۱5ثانیه ای از مکالمه اعضای تیم ترور 
درباره نحوه کشتن خاشقجی در داخل کنسولگری 

سعودی در استانبول در اختیار دارد.«
از زمان قت��ل جمال خاش��قجی، مقام های ترکیه 
افشاگری های متعددی در این باره انجام داده اند که 
به فشار بین المللی گسترده علیه عربستان و محمد 
بن سلمان، ولیعهد پرنفوذ آن انجامیده است. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته 
در سخنانی گفت که ش��واهد مربوط پرونده قتل 
خاشقجی را به مقامات کشورهای غربی ارائه داده 
است و باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام کنند. 
اردوغان بدون نام بردن از محمد بن سلمان، ولیعهد 
س��عودی، گفته اس��ت که مقامات ارشد سعودی 
دستور قتل جمال خاش��قجی را صادر کرده اند و 
خواهان تنبیه مقامات س��عودی از سوی غربی    ها 
است. در شرایطی که ترکیه از بیانیه دادستانی کل 
عربستان متقاعد نشده است اما کاخ سفید باز هم 
در حمایت از سعودی ها، گفته است که بیانیه روز 
پنج  شنبه دادستانی کل سعودی در خصوص پرونده 

قتل خاشقجی، یک گام اولیه خوب بوده است. 
درحالی که مقامات س��عودی مدعی هس��تند که 
عامان قتل خاشقجی دستگیر شده اند اما گزارش 
رسانه    ها حاکی از این است که این عناصر به اصطاح 
خودسر همچنان آزاد هس��تند و به کارشان ادامه 
می دهند. خبرگزاری رویترز در گزارش��ی که روز 
جمعه منتشر کرد، به نقل از چهار منبع در منطقه 
خلیج فارس نوشت:»سعود القحطانی مشاور سابق 
دفتر پادشاهی س��عودی که متهم به قتل جمال 
خاش��قجی روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان 
است، همچنان آزاد اس��ت و پنهانی فعالیت خود 
را ادامه می ده��د«. پیش از این دفتر دادس��تانی 
کل عربستان گفته بود که دستور ممنوعیت سفر 
القحطاتی صادر ش��ده و تحقیقات درباره نقش او 
همچنان ادامه دارد. سعود القحطانی بازوی راست 
محمد بن س��لمان ولیعهد عربس��تان که در این 
حادثه نقش پررنگی داشت از پست خود به عنوان 
مش��اور دربار پادشاهی کنار گذاش��ته شد. منابع 
مرتبط با دربار پادشاهی عربستان گفتند:»وی به 
نیابت از ولیعهد س��خن می گفت و مستقیماً برای 
مقامات بلندپایه از جمله مسئوان نهادهای امنیتی 

دستوراتی صادر می کرد.« 

رئیس گروه اقدام ای�ران در وزارت خارجه 
امریکا یک بار دیگر به بانک     ها و شرکت های 
اروپای�ی هش�دار داده که اگ�ر در حمایت 
از ابت�کار اتحادیه اروپ�ا ب�رای حمایت از 
تجارت با ایران ش�رکت کنن�د، در معرض 
خطر تحریم های جدید امریکا قرار خواهند 
گرفت. در حالی که ابتکار موسوم به کانال 
مالی اروپ�ا به دلی�ل نگران�ی اروپاییان از 
تحریم های امریکا همچنان پا در هواست، 
معاون وزیر خارجه ای�ران مقابله کردن یا 
نک�ردن اروپاییان با تحریم ه�ای امریکا را 
آزمون�ی برای اعتب�ار ، حاکمی�ت و امنیت 
اروپا خوانده و به طعنه گفته که شرکت های 
اروپای�ی بیش�تر از دس�تورات امری�کا 
پیروی کرده اند ت�ا دولت های خودش�ان. 
به گزارش رویترز، برایانن هوک، رئیس گروه 
اقدام ای��ران در جدید     ترین موضع گیری خود 
به خبرن��گاران گفته ک��ه تعجبی ن��دارد که 
تاش های اتحادیه اروپ��ا برای ایجاد مکانیزم 
چندمنظوره برای تج��ارت غیرداری با ایران 
به دلیل نگران��ی پایتخت های ای��ن بلوک از 
مجازات امریکا، به مش��کل برخورده اس��ت. 
هوک گفته که بانک     ها و شرکت های اروپایی 
می دانند ما با جدیت تحریم     ه��ا علیه ایران را 
اجرا خواهی��م کرد و تأکید کرده اس��ت: » هر 
ش��رکت اروپایی بزرگی بازار امریکا را به بازار 
ایران ترجی��ح می دهد.«  در حال��ی که منابع 
اروپایی هفته قبل گفتن��د که به رغم موافقت 
کشورهای اروپایی از مکانیزم مالی ویژه برای 
ادام��ه تجارت با ای��ران، هنوز هیچ کش��وری 
میزبانی آن را برعهده نگرفته ، با گذشته حدود 
دو هفته از ش��روع تحریم های امریکا، اجرای 
این مکانیزم که فدریکار موگرینی، کمیسیونر 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا آن را دو ماه قبل 
در نیویورک وعده ک��رده بود، همچنان معلق 
اس��ت. س��یدعباس عراقچی ، معاون سیاسی 
وزارت ام��ور خارجه که در یک س��فر اروپایی 
به سر می برد گفته که تحریم های امریکا قبل 
از اینکه اقتصاد ایران را هدف قرار دهد، مغایر 

با حاکمیت، امنیت و اعتبار اروپا می باشد. به 
گزارش ایرنا از مادرید عراقچی در س��فر خود 
در نشستی خبری با مدیران رسانه های مهم 
اسپانیایی تأکید کرد که بازگشت تحریم های 
امریکا کامًا ی��ک امر غیرقانون��ی و برخاف 
قطعنامه شورای امنیت و تصمیم اخیر دادگاه 
بین المللی اهه است و جامعه بین المللی به جز 
یکی  دو کش��ور، این اقدام را محکوم کرده ا ند، 
ولی  متأس��فانه امریکا از ق��درت اقتصادی و 
دار برای تحمیل خواسته های خود استفاده 
می کند و به نظر می رسد شرکت های اروپایی 
از دستورات امریکا بیشتر از دولت های محلی 
خود پیروی کرده اند. عراقچی  ادامه داد: برجام 
تنها دستاورد سیاست خارجی  اروپای متعهد و 
حاصل سال    ها مذاکره میان ایران و قدرت های 

بین المللی می باشد. 
وی تصری��ح ک��رد: تحریم های امری��کا قبل از 
اینکه اقتصاد ایران را هدف ق��رار دهد، مغایر با 
حاکمیت، امنیت و اعتبار اروپا اس��ت. عراقچی 
تأکید نمود ک��ه برجام یک تواف��ق امنیتی در 
حوزه عدم اشاعه است که فروپاشی آن، بحران 
دیگری بر بحران های منطقه خاورمیانه خواهد 
افزود و وضعی��ت امروز منطق��ه، امنیت اروپا و 
نظام بین المللی را به چالش خواهد کشید. وی 
ادامه داد : ما همچنان امیدواریم که اروپا بتواند 
وضعیت موج��ود را مدیریت کن��د و می دانیم 
که اتحادیه و س��ه کش��ور اروپایی به شدت در 
تاش هستند و تحت فش��ار امریکا قرار دارند. 
عراقچی  به تهدید مجدد روز گذشته امریکا برای 
میزبانی ساز و کار اس پی  وی اشاره کرد و گفت: 
ما منتظر هس��تیم تا ببینیم که اروپا چگونه از 
حاکمیت خود در قبال فشارهای واشنگتن دفاع 
خواهد کرد. معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به 
اجرای تعهدات برجامی ای��ران خطاب به اروپا 
گف��ت:» از اتحادیه اروپا انتظ��ار داریم در کنار 
عمل به تعهدات سیاسی به تعهدات اقتصادی 
خود در برجام عمل کن��د زیرا تاکنون اقدامات 
اتحادی��ه اروپایی راه حل ه��ای عملیاتی منجر 

نشده است.« 

اظهارات ریاض درباره قتل خاشقجی کافی نیست 
عراقچی: اروپایی ها بیشتر از دستور امریکا 

تبعیت می کنند
وزارت خارجه ترکیه:

  خبر
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    زينب امجديان
 رس�ول نجفي�ان در ده�ه 60 و 70 ج�زو 
هنرمندان پ�رکار و محبوب تلويزي�ون بود. 
هنرمندي که بي�ش از همه به عنوان چهره اي 
اخاق م�دار ش�ناخته مي ش�د. گفت و گ�وي 
»ج�وان« ب�ا اي�ن هنرمن�د مباحث�ي چون 
ابتذال س�ينماي کم�دي، اج�راي بازيگران 
در س�يما و تئات�ر اکچري را درب�ر مي گيرد. 
مدت�ي اس�ت تصوي�ر ش�ما را کمتر 
مي بينيم، چرا از تلويزيون و بازيگري 

دور شده ايد؟ 
راس��تش را بخواهید از بازيگري دور نشده ام. به 
تازگي بازي در س��ريال آق��اي بهرامیان را تمام 
كرده ام و در صحنه هايي از سريال »ستايش« هم 
ايفاي نقش كرده ام، ام��ا به عنوان مجري مدتي 

است كه حضور ندارم. 
ش�ما زماني يک�ي از مجري هاي خوب 
س�يما بوديد، اما سال هاست که از اجرا 
دور مانده اي�د. اان بحث�ي ک�ه درباره 
اجرا در تلويزيون مطرح اس�ت، تمايل 
به حضور بازيگران براي اجراس�ت. اين 

مسئله را چطور ارزيابي مي کنيد؟
به شخصه اس��تقبال مي كنم، چون خود من هم 
بازيگر بودم كه با دعوت وارد كار اجرا شدم. با اين 
حال اجرا خیلي عرصه سنگیني است. يك مجري 
بايد خیلي باسواد باشد، اما متأسفانه برخي از اين 
مجريان كه بازيگر هستند، خیلي بي سوادند، به 
طوري كه اين بي سوادي از در و پنجره تلويزيون 
بیرون مي زند. اين را هم بگويم كه جلوي بعضي 
چیزها را نمي ش��ود گرفت. بازيگري كه وارد كار 
اجرا مي ش��ود و بین مردم ه��م محبوبیت دارد، 
طبیعتاً مردم از او اس��تقبال مي كنند، اما ضمن 
خوشامدگويي به آن دسته از بازيگراني كه وارد 
كار اجرا ش��ده اند، بايد بگويم ك��ه امیدوارم هنر 
اجراي شان همراه با معرفت، فرهنگ و سواد باشد، 
چراكه بینن��دگان و مخاطبان ما از همه اقش��ار 
جامعه هستند و اجراي اين عزيزان بايد جذابیت 

كافي را براي بینندگان داشته باشد. 
شما مدت ها در تله تئاترهاي کمدي 
نقش آفريني کرديد، نظر شما درباره 
اين حوزه که زماني و در دهه 60 از قوت 
زيادي در سيما برخوردار بود، چيست 
و فک�ر مي کنيد چرا اي�ن رويکرد در 

سيما کمرنگ شده است؟

در مورد سینماي امروز و به ويژه سینماي كمدي 
يكسري نقدهايي وجود دارد كه مي گويد هنرمند 
بايد تلنگر بزند، بايد اشاره كند، ولو اينكه آن حادثه 
و واقعیت اجتماعي خطرناك باش��د. هنرمند در 
لباس طنز اين دين خود را ايفا مي كند. هنرمند 
وظیفه اش خیلي ب��اا و وااس��ت، او بايد مصلح 
اجتماعي باشد. هنرمند آثاري را در قالب نمايش، 
فیلم، داس��تان ارائه مي دهد كه ما مي بینیم اين 
موضوع در جامعه چق��در ديده مي ش��ود. براي 
مثال، آنتوان چخوف نويس��نده بزرگي است كه 
در آثارش به ش��دت خوي و خصلت هاي بشري 
و ضرورت هاي اجتماعي منعكس ش��ده اس��ت. 
يك زماني ما مي خواهیم با هن��ر تجارت كنیم و 
وارد مس��ائلي مي شويم كه نمي ش��ود اسمش را 
هنر گذاش��ت. اينها كساني هس��تند كه هنربند 
هستند. من به اينها مي گويم هنربند، نمي گويم 
هنرمند. اينها افرادي هستند كه مي بینند جامعه 
نیاز دارد كه بخندد و شاد باشد، آنها خط قرمز ها 
را مي شكنند و جلو مي روند. كار هنرمند شكستن 
خط قرمز هاست، اما اينها مي آيند خطوط بي ادبي 

و اساعه ادب و فحاشي را مي شكنند. 
متأسفانه برخي از كارهاي كمدي ما مستهجن شده 
اس��ت. ش��ما تئاتر مي رويد، مي بینید بازيگر فحش 
مي دهد و مردم غش غش مي خندند. بهانه شان هم 
اين است كه چون مردم در فشار هستند بايد بخندند. 
اصًا چنین چیزي درست نیست. در دوراني كه ژاپن 
و آلمان در جنگ جهاني دوم با خاك يكسان شدند، 
بالطبع خیلي از نويسنده هايشان افسرده شدند. شما 
داستان هاي »هاينريش بل« را بخوانید، بازتاب اين 
زندگي را مي بینید. اينها را ساختند، به رغم مشكاتي 
كه وجود داشت، اما ساختند. درصد كمي از كارهاي 
كمدي هنرمندانه و ارزشمند است. با تمام احترامي كه 
برای هنر مندان اين عرصه قائل هستم، بايد بگويم كه 
بسیاري از اين آثار كه فروش كان هم دارند، كمدي 
نیستند، بلكه مستهجن هستند، اما چون خط قرمزها 

را رد كرده اند، برايشان جالب است. مثاً دو تا متلك به 
نظام بگويند دو تا متلك هم به رئیس جمهور و خیلي ها 
نیز به به كنند. اين فیلمسازان محترم البته برخي شان 
به ج��اي دو اقامت، چهار اقامته هس��تند. وقتي هم 
كه تقي به توقي بخ��ورد فرار مي كنن��د و مي روند، 
مردم مي مانند با درد ها و سختي ها يش��ان. اينگونه 
هنرها گرهي از كار كسي باز نمي كند. هنر بايد ارتقا 
بدهد، هنر بايد دل آدم ها را صاف و انسانیت و عشق 
را جاري كند. در جامعه اي كه هر دم از هر طرف دنیا 
چه اقتصادي، چه سیاسي، چه اجتماعي و چه هنري 
مورد هجوم است، هنر و هنرمندش بايد جهت بدهند، 
اما متأسفانه يك عده اي هستند كه از اين طرف بوم 
مي افتند. اينطور مي ش��ود كه آنهايي كه بي اعتقاد 
هستند، مي آيند و برخي مثل ما كم كار تر مي شوند. 
من خودم چند كار بازي كردم، اما خجالت كشیدم. 
مگر ش��وخي اس��ت، مگر تأمین هزين��ه اجاره خانه 
شوخي است. ما مي آيیم و يك تئاتري با قیمت 250 
هزار تومان به نماي��ش مي گذاريم. بعضي ها هم اين 
مبلغ را مي دهند و مي روند آن تئاتر را نگاه مي كنند. 
به نظر من اينها پول مفت دارند. كسي كه با زحمت 
پول درمي آورد به اين تئاتر ها پول نمي دهد. خودشان 
معتقدند كه اين نوع كمدي باعث ارتقا مي شود، اما من 
كه چیزي نمي بینم. فوق لیسانس تئاتر مي شناسم كه 
در پنچر گیري و تعويض روغني مشغول به كار است، 
خیلي هم بااستعداد است. اينها نابساماني ها يي است 
كه پیش مي آيد. يك عده مي روند دال دار مي شوند، 
يه عده هم دال میوه. يك عده ه��م اينطور در هنر 
بلبشو مي كنند و كاري هم با جامعه ندارند. اگر يك 
روز خدايي نكرده جنگي اتفاق بیفتد، باز هم اين مردم 
و اقشار محروم هستند كه مي روند وارد معركه جنگ 
مي شوند و از كشور دفاع مي كنند، اما اينها به وياهاي 

خارج شان پناه مي برند. 
 چه بايد کرد که مسير سينماي کمدي 

به ناکجاآباد کشيده نشود؟
متولیان فرهنگي بايد چش��م و گوش شان را باز 
كنند. من نمي گويم سانسور شود، نه شرايط جامعه 
اين است. ش��ما نمي توانید از آب مرداب استفاده 
بهینه كنید! بايد آن آب را بگیريد و تصفیه كنید 
تا قابل شرب و حیات بخش شود، نه مرگ آفرين.  
امیدوارم تعداد هنرمندان خوب و فهیم زياد شود. 
من آرزو دارم روزي زيربناي جامعه، اقتصادش به 
دست جوان هاي اهل، ش��ريف، معتقد و محترم 
بیفتد. جوان هايي ك��ه از ته قلب ب��ه خدا ايمان 
دارن��د. هر زمان ه��م مملكت دچ��ار اضطراب و 
مشكاتي شد يا كسي قصد داش��ت به كشور ما 
طمع كند، اينها در خط اول حضور خواهند داشت. 
اينها مي ايس��تند و دفاع مي كنند و تاوانش را هم 
مي دهند. من دوستان جانبازم را مي بینم كه با چه 
مشكات و سختي هايي زندگي مي كنند، متأسف 
مي شوم كه خانواده هايي در هنر وجود دارند كه 
مي روند تئاترهايي را با بلیت هاي گران مي بینند، 
پز مي دهند و مي گويند ما با فان هنرمند عكس 
گرفتیم. همان ها هم خانه هاي میلیاردي شان را 
به رخ مي كش��ند. در اين جامعه خیلي خطرات 
اتفاق مي افتد. هنري كه بايد ارتقا بدهند، نیست 
بلكه هنر ابتذال است. البته نقش همفكران شما و 
رسانه ها در جهت گیري صادقانه بسیار مؤثر است، 
چراكه تشخیص سره از ناسره خیلي سخت است. 

تشخیص خوب از بد دشوار است.

گفت وگوي »جوان« با رسول نجفيان د رباره کمد ي هاي سخيف سينما   

 فشار اقتصاد ي 
نبايد  بهانه کمد ي مبتذل شود 

  فرزين ماندگار
از  پ�س  »فلس�طين«  جهان�ي  جاي�زه  جزئي�ات 
انج�ام جلس�ات همفک�ري و مش�ورتي مي�ان بي�ش 
از ۲0 مهم�ان از اتحاديه ه�اي نش�ر و انجمن ه�اي ادب�ي 
۱۴ کش�ور جه�ان اس�ام مش�خص و اع�ام ش�د. 
در اين نشس��ت به ترتیب »میثم نیلي« و »طراده حماده« به 
عنوان رئیس و نايب رئیس شوراي سیاستگذاري معرفي شدند و 
همچنین اعضا »محسن پرويز« را به سمت دبیر و رئیس شوراي 
اجرايي اين جايزه ادبي جهاني انتخاب كردند. همچنین مقرر 
شد، اين جايزه به شكل دو ساانه برگزار شود و دبیر آن نیز به 

مدت چهار سال ابقاي خواهد شد. 
همچنین ش��ش بند به عنوان س��ند تأس��یس جايزه جهاني 
»فلسطین« اعام و به عنوان بیانیه پاياني قرائت شد: ما ناشران و 
نويسندگان كشورهاي مختلف ضمن احترام به شهداي انتفاضه 
فلسطین و مقاومت، عزم راسخ خود را براي حمايت از مظلوم و 
مقابله با اشغالگري، كودك كشي، تبعیض نژادي و نابودي كامل 
بنیان  هاي رژيم صهیونیستي اعام مي كنیم. ما از نويسندگان، 
شاعران و ناشران در سراس��ر دنیا براي پیوستن به اين مبارزه 
فرهنگي  ادبي در راه حمايت از فلس��طین من البحر الي النهر و 
پايتخت ابدي آن يعني بیت المق��دس دعوت مي كنیم. جايزه 
جهاني فلس��طین متعلق به ملت هاي حامي فلسطین است و 
ابزاري براي تشويق ادبا، نويسندگان، شاعران و ناشران جهان 
براي دفاع و حمايت از فلسطین خواهد بود. براي تولیدات ادبي 
حول محور مقاومت تا آزادي قدس ش��ريف، م��ا اتحاديه ها و 

تشكل هاي نشري و ادبي حامي فلسطین و آزادي قدس شريف، 
نقش مهم و حائز اهمیتي در انگیزه  نويس��ندگان و ش��اعران 
خواهیم داشت و در تقسیم كار منسجم بین كشورهاي مختلف 
نقشي فعال و مستمر ايفا خواهیم كرد. اعام مي كنیم كه اين 
جايزه مردمي در تاريخ 24آبان1397 در نشست اتحاديه ها و 
تشكل هاي نشري و ادبي حامي فلسطین در تهران تأسیس شد 
و دبیرخانه دائمي آن در تهران موظف است، اقدامات ازم براي 
اجرايي  شدن بیانیه و اساسنامه جايزه جهاني فلسطین را فراهم 
كند. مراتب تشكر و قدرداني خود را از میزباني ارزشمند كشور 
جمهوري اس��امي ايران و رهبر معظم حض��رت آيت اه امام 
خامنه اي اعام كرده و آمادگي خود را در میزباني نشست هاي 
آينده اعام مي داريم. در پايان اين نشست دو روزه نیز مهمانان 
با تدوين اساسنامه و سیاستگذاري واحد براي برگزاري جايزه 
جهاني »فلسطین«، ضمن رونمايي پوستر اين جايزه، عكس 

يادگاري دسته جمعي گرفتند.

دبير کل  نهاد کتابخانه های عمومی کشور:
 جمعيت پس از انقاب ۲برابر 

اما کتابخانه های عمومی 9 برابر شده است

حکمت ۲3 
کسی که کردارش او را به جايی 
نرساند، افتخارات خاندانش او 

را به جايی نخواهد رسانيد.

 عصبانيت مخاطبان به شيلنگ تخته انداختن کاهاني
 در »خانم يايا«

  مصطفي شاه کرمي
در حالي که تنها چند روز از اکران عمومي فيلم سينمايي »خانم 
يايا«، به کارگرداني عبدالرضا کاهاني گذشته، حجم انتقادهاي 
تند و گاه هم�راه با عصبي�ت مخاطبان در فض�اي مجازي، 
نسبت به اين اثر نش�ان مي دهد که کاهاني و فيلمسازي اش 
بيش�تر از گذش�ته دچ�ار رخ�وت و پوچ�ي ش�ده اس�ت. 
كاهاني بعد از ساخت س��ه فیلم كه نتوانس��تند رنگ پرده و اكران 
عمومي را ببینند، فیلم »خانم يايا« كه در ابتدا »ما ش��ما را دوست 
داريم خانم يايا« نام داش��ت را در سال 1396 س��اخت. بعد از عدم 
توفیق در كسب مجوز از ش��وراي پروانه ساخت براي ساختن فیلم 
»ارادتمند؛ نازنین بهاره تینا«، در مرحله درخواس��ت مجوز اكران 
اين فیلم از شوراي صنفي نمايش به دلیل عدم تناسب محتواي فیلم 
ساخته ش��ده با طرح اولیه فیلمنامه  )سیناپس( مورد تأيید شوراي 
پروانه ساخت، هرگز نتوانست مجوز اكران بگیرد. بعد از اين بود كه 
كاهاني به تايلند رفت تا فیلم بعدي اش را در خارج از ايران بس��ازد.  

گرچه هیچ كدام از آثار اين كارگردان اكراني بي دردسر و بي حاشیه 
نبود، اما گمان اولیه بر اين بود كه كاهاني متنبه شده و فیلم »خانم 
يايا« كه اندكي كم حاشیه تر از س��اير آثار وي بود تا پاي پرده اكران 
رسیده، بتواند حداقل هاي يك فیلم س��ینمايي به اصطاح طنز را 
كس��ب كند؛ ذهنیتي كه آغاز اكران عمومي و ش��كل گیري حجم 
عظیمي از انتقادات ريز و درش��ت مخاطبان با سرعت زيادي رنگ 
باخت. اطاق عنوان »توقیفي س��از«، براي س��ینماگري كه تمام 
آثارش در مرحله اكران حواشي زيادي ايجاد مي كنند، لقب نسبتاً 
با مسمايي است؛ چه اينكه عبدالرضا كاهاني طي چند نوبت عاقه 
زيادي به دادن آدرس غلط از خود بروز داده است. سه اثر قبلي اين 
كارگردان سینما به دلیل تدلیس و تحريف طرح اولیه آثارش به امید 
دور زدن شوراي پروانه ساخت و شوراي نظارت و ارزشیابي، توقیف 
شده اند و در مورد خانم يايا هم گفته مي شود كه اين اثر هم با مجوز 
ساخت فیلم ويدئويي تولید شده و امیدواريم كه براي اكران سینمايي 
آن مجوزهاي ازم را از مسئوان سازمان سینمايي اخذ كرده باشد! 
وقتي كه رئیس سازمان سینمايي حاضر است با قانون شكني و زير 
پا گذاشتن شخصیت حقوقي جايگاه شوراي پروانه ساخت خود را 
براي ساخت يك فیلم سینمايي توسط فیلمساز توقیفي سازي مثل 
كاهاني هزينه كند، بديهي است كه وي خودش را تافته اي جدا بافته 
تلقي كند. البته كاهاني خودش هم به خوبي مي داند كه فرم و مسیر 
فیلمسازي اش به هیچ عنوان سر و ش��كل كمدي ندارد و اگر امروز 
مي تواند در كشور فرانسه، البته با س��فارش برخي مسئوان سابق 
ارشاد به رفقاي پاريسي خود فیلمي بس��ازد، بايد بداند كه مردم و 

مخاطبان سینما به او چك سفید امضا نداده اند!

با نظارت پليس فتا و سازمان بازرسي برگزار مي شود
 انتخاب نماينده مديران مسئول 
در هيئت نظارت بر مطبوعات 

هفدهمين دوره انتخابات نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات 
با نظارت پليس فتا، مرکز ماهر و س�ازمان بازرس�ي کش�ور برگزار مي شود. 
س��یدعاءالدين ظهوريان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات با اع��ام اين خبر گفت: 
انتخابات به صورت الكترونیكي و از طريق سامانه جامع رس��انه هاي كشور به نشاني 
e- rasaneh. ir  از س��اعت 10 صبح تا 18 برگزار مي ش��ود. وي با اش��اره به حضور 
نمايندگاني از پلیس فتا، مركز ماهر وزارت ارتباطات و س��ازمان بازرس��ي كل كشور 
براي افزايش ضريب امنیتي انتخابات و مراقبت از هرگون��ه اختال در روند برگزاري 
الكترونیكي انتخابات تصريح كرد: نتايج انتخابات بافاصله پس از اتمام زمان رأي گیري 
و تأيید كمیته س��ه نفره ناظر بر انتخابات متش��كل از نمايندگان قواي سه گانه اعام 
مي شود. ظهوريان تأكید كرد: شركت در انتخابات فقط با IP هاي داخلي میسر است 
و استفاده از vpn مانع عملیات رأي دهي خواهد بود. دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات 
از تأيید صاحیت 167 نفر از نامزدهاي متقاضي حضور در اين دوره از انتخابات خبر 
داد و افزود: نامزدهاي محترم مطابق دستورالعمل اجرايي انتخابات، در صورت تمايل 
به انصراف صرفاً مي توانند از طريق سامانه جامع رسانه هاي كشور اقدام كنند و تا يك 
ساعت قبل از شروع انتخابات )ساعت 9 صبح يك شنبه 27 آبان( فرصت دارند با استفاده 
از حساب كاربري خود و به صورت الكترونیك، انصراف خود را از نامزدي اعام كنند. وي 
تصريح كرد: چنانچه مديرمسئولي، رمزكاربري خود را فراموش كرده باشد، مي تواند با 
انتخاب گزينه »رمز عبور خود را فراموش كرده ام«، در سامانه جامع رسانه هاي كشور از 

طريق پیامك يا ايمیل، رمز عبور جديد خود را دريافت كند.

»هفته سينماي مقاومت« در لبنان
ب�ا امض�اي ي�ک تفاهمنام�ه پانزدهمي�ن جش�نواره 
»هفت�ه  قال�ب  در  »مقاوم�ت«  فيل�م  بين الملل�ي 
س�ينماي مقاوم�ت« در کش�ور لبن�ان برگزار مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جشنواره مقاومت، با 
امضاي تفاهمنامه اي بین محمد خزاعي دبیر جشنواره بین المللي 
فیلم »مقاومت« و ش��یخ علي ضاهر رئیس مؤسسه الرساات 
لبنان، پانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم »مقاومت« در قالب 
»هفته سینماي مقاومت« در كشور لبنان برگزار مي شود. »هفته 
س��ینماي مقاومت« در لبنان آغاز سلسله هفته هاي سینماي 
مقاومت در اين دوره اس��ت كه طي روزه��اي 12 تا 15 آذرماه 
در شهر بیروت برگزار مي ش��ود. فیلم هاي سینمايي »سرو زير 
آب« به كارگرداني محمدعلي باشه آهنگر، »ماجراي نیمروز« 
 به كارگرداني محمدحس��ین مهدويان، »امپراطور جهنم« به 
كارگرداني پرويز ش��یخ طادي و »تنگه ابوقريب« به كارگرداني 
بهرام توكلي از جمله فیلم هايي اس��ت كه در »هفته سینماي 
مقاومت« در لبنان به نمايش درمي آيند. نمايش فیلم هاي ايراني، 
سخنراني دبیر جشنواره فیلم مقاومت و تعدادي از سینماگران، 
برپايي جلسات نقد و بررسي و نشست پرسش و پاسخ با رسانه ها 

از ديگر برنامه هاي پیش بیني شده در اين هفته فیلم است. 
 .........................................................................................................

نظر وزير ارشاد درباره هفته هاي فرهنگي 
ايران و روسيه

وزير فرهنگ و ارشاد اسامي کش�ورمان در ديدار با وزير 
فرهنگ روسيه برگزاري هفته هاي فرهنگي را تکميل کننده 
راه  ه�اي ش�ناخت م�ردم دو کش�ور از يکديگر دانس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي، وزير فرهنگ و ارشاد اسامي كش��ورمان براي حضور در 
همايش سه روزه سن پترزبورگ وارد روسیه شد. سیدعباس صالحي 
پس از شركت در مراسم افتتاحیه اين همايش با واديمیر مدينسكي 
همتاي روسي خود در موزه مردم شناسي ديدار كرد و ضمن بررسي 
همكاري هاي ايران و روس��یه در حوزه فرهنگي، تعامات به وجود 
آمده میان دو كشور را سازنده و رو به رشد خواند. وي ضمن تقدير 
از مساعدت دولت روسیه براي برگزاري هفته فرهنگي ايران در اين 
كشور، اظهار امیدواري كرد كه هفته فرهنگي روسیه در ايران سال 
آينده برگزار شود. وزير فرهنگ و ارشاد اسامي برگزاري هفته هاي 
فرهنگي را تكمیل كننده راه هاي شناخت مردم دو كشور از يكديگر 
دانست. وي ابراز امیدواري كرد اين سفر به تحقق رويدادهاي تازه در 

حوزه فرهنگي دو كشور منجر شود. 
 .........................................................................................................
کتاب نخواندن بازيگران يک مصيبت است
عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي و چهره ماندگار کشور 
با تأکيد ب�ر ضرورت توج�ه بازيگران س�ينما، تلويزيون و 
تئاتر به مطالعه کتاب گفت: به نظر مي رس�د در اين زمينه 
خيلي غفلت شده و بايد بگويم که اين يک مصيبت است. 
مهدي گلش��ني در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: سینما يك 
دانشگاه بزرگ است و به خاطر ايفاي اين نقش بايد جنبه آموزشي 
آن خیلي قوي باشد، اما سینماي امروز ما آن نقش آموزشي را كه 
بايد ايفا كند، تاكنون ايفا نكرده است. گلشني همچنین درباره 
تأثیر منفي فیلم هاي كمدي  س��خیف بر فرهنگ جامعه گفت: 
برخي فیلم هاي كم��دي كه اخیراً در برخي از س��ینماها اكران 
مي شود، واقعاً به جايگاه سینما، به ويژه فرهنگ جامعه ما آسیب 
مي زند. جامعه نیاز به فیلم كمدي و تفريح دارد، اما فیلم طنز هم 
قواعد و مرزهايي دارد كه اگر رعايت نشود مانند امروز، مدام شاهد 
آثار كمدي بسیار نازل و سخیف خواهیم بود، اتفاقي كه جامعه 
را به سمت جاهلي مي برد. گلشني در توصیه به بازيگران سینما، 
تلويزيون و تئاتر كشور تأكید كرد: اين يكي از ضروريات است كه 
بازيگران س��ینما، تلويزيون و تئاتر ما بیشتر كتاب بخوانند و بر 
دانش و اطاعات خود بیفزايند، چراكه آنها بعضاً به عنوان الگو در 
جامعه مطرح مي شوند. به نظر مي رسد در اين زمینه خیلي غفلت 

شده و متأسفانه بايد بگويم كه اين يك مصیبت است. 
 .........................................................................................................
تئاتر سبک و سطحي داريم، اما مبتذل نداريم!

دبير شوراي سياس�تگذاري تماش�اخانه ايرانشهر گفت: 
تئاتر سبک، س�طحي و تئاتري که صرفًا هدفش سرگرمي 
اس�ت و از طري�ق لطيفه يا ش�وخي هاي رکي�ک کارش را 
جلو مي برد، داريم اما نمي توانم بگوي�م مبتذل هم داريم! 
به گزارش فارس، حسین مسافرآستانه، رئیس اسبق شوراي نظارت 
و ارزشیابي درباره مبحث تئاتر خانواده، تئاترهاي مبتذل و نظارت بر 
عرصه تئاتر گفت: تئاتر دو ويژگي خیلي خاص دارد كه ارزش هیچ 
يك از ديگري كمتر نیس��ت. يك وجه، سرگرم كنندگي و تلطیف 
روحیه اجتماعي است كه مي تواند جامعه را از عصبیت، افسردگي و 
ناامیدي خارج كند و وجه دوم نیز انديشه ورزي، تفكر، آينده نگري و 
ارتقاي فرهنگي است كه هر دو براي خانواده ها ازم است. وي ادامه 
داد: ما اان در وضعیت دوم قرار داريم، يعني وضعیتي كه تئاتر ما 
سعي دارد با هر ترفندي كه شده مردم را بیشتر به سمت خود جلب 
كند. علتش هم اين است كه از اين راه تجارت مي كنند و به سود و 

سهم بیشتر اقتصادي توجه نشان مي دهند.

مصطفي محمدي     ديده بان

   محمد صادقي
اس�تاد اخاق در مراسم بزرگداش�ت هفته کتاب، همزماني 
اين روز را با روز بزرگداشت عامه طباطبايي تقارني درست 
دانست و به تبيين جايگاه کتاب و کتابخواني از منظر اسام 
پرداخت. دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي هم گفت: پس 
از انق�اب تعداد کتابخانه های عمومی 9برابر ش�ده اس�ت. 
حجت ااسام عبداه فاطمي نیا، استاد اخاق در اين مراسم 
كه پیش از ظهر پنج شنبه در تاار وحدت برگزار شد، گفت: 
امروز روزوفات عامه طباطبايي و روز كتاب و كتابخواني است. 
من كمتر در مجلسي اينچنین حضور داشته ام كه مايه ابتهاج 

است، اسم كتاب كه مي آيد انسان زنده مي شود. 
    همه بايد قدر کتاب را بدانند

وي با اشاره به جايگاه رفیع علمي و شخصیتي عامه طباطبايي 
گفت: تفس��یر عامه طباطبايي ناسخ التفاس��یر است. از جمله 
مس��ائلي كه به بزرگواري ايش��ان دالت مي كند، اين اس��ت با 
وجود اينكه در حوزه عرفان صاحب نظر بود، در تفسیر المیزان 
خويشتنداري كرد و از عرفان چیزي نگفت. البته در تفسیر سوره 

شورا، اندكي از عايقش را بروز داد. 
اين اس��تاد اخاق در ادام��ه خطاب به كتابداران و مس��ئوان 
كتابخانه هاي عمومي گفت: حديثي از امام صادق )ع( وجود دارد 
كه ايشان مي فرمايند: »احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون 
الیها« يعني »كتاب هاي خويش را نگهبان باشید كه به زودي 
نیازمندشان شويد.« كتابداران عزيز و رؤساي كتابخانه و استادان 
مي توانند اين جمله زيبا را در كتابخانه هاي خود نصب كنند تا 
همگان بیش از پیش قدر كتاب را بدانند. وي با اشاره به سهولت 
دسترسي به منابع و كتاب هاي مورد نیاز مردم در دنیاي امروز 
تأكید كرد: »امروز با دسترسي به امكانات و ابزار جديد مي توانید 
هر كتابي راكه بخواهید به دست آوريد. قدر كتاب را بدانید؛ زيرا 
رنجي را كه نسل ما كشیدند، شما نخواهید كشید. ما 60سال 
خاك خورديم. زماني دنبال كتابي مي گشتم كه دو جلدش را از 
يك كشور و يك جلدش را از كشوري ديگر پیدا و تهیه كردم.« 

    کتابخانه ها مرکز ارتقاي سامت اجتماعي مي شوند
علیرضا مختارپور، دبیركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور نیز 
در مراسم بزرگداشت هفته كتاب يكي از ثمرات انقاب اسامي 
را گسترش كتابخانه ها عنوان كرد و گفت: »در سال 57، جمعیت 
كش��ور 35میلیون نفر بود و امروز اين جمعیت به 80میلیون نفر 
رسیده است؛ يعني چیزي بیش از دو برابر. از سوي ديگر در سال 
57 كشور فقط 373كتابخانه عمومي داشت كه اين تعداد امروز به 
3 هزار و 400 كتابخانه عمومي رسیده است؛ يعني چیزي حدود 

9 برابر. البته هنوز تا رسیدن به وضعیت ايده آل و ايجاد و دسترسي 
همگاني به كتاب فاصله داريم.«

مختارپ��ور درب��اره برنامه هاي نه��اد كتابخانه ه��اي عمومي 
كشور بیان داشت: »اگر قرار اس��ت فعالیت صحیحي در نهاد 
كتابخانه هاي عمومي ص��ورت گیرد، بايد براس��اس و مبناي 
پژوهش هاي علمي صورت گیرد كه هم از اقدامات كور در نهاد 
جلوگیري شود و همچنین بتوانیم سنجش و ارزيابي صحیحي 

از اقدامات صورت گرفته داشته باشیم.« 
مختارپور، با اش��اره به دو اقدام ويژه نهاد كه ب��ا حمايت وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي و هیئت امناي نهاد در دستور كار قرار 
گرفت، گفت: »تبديل كتابخانه ها از يك مركز امانت دهي كتاب 
به يك مركز كانون فرهنگي و اجتماعي فعال يكي از رويكردهاي 
ويژه نهاد بود كه اخیراً در افتتاح كتابخانه مركزي بجنورد نیز 

حتي در شكل و ظاهر كتابخانه در نظر گرفته شد.«
دبیركل نه��اد كتابخانه هاي عمومي كش��ور گف��ت: »ورود به 
حوزه ارتقاي سامت اجتماعي و همچنین كاهش آسیب هاي 
اجتماعي نیز ديگر رويك��رد نهاد بود كه طي 9ماه گذش��ته با 
برگزاري جلسات شوراي معاونان در هفت شهر داراي اولويت، 
به اجراي برنامه ها و اقداماتي مؤثر در اين شهرها منجر شده كه 
تا پايان سال جاري در هشت ش��هر ديگر نیز انجام خواهد شد. 
كتابخانه هاي عمومي در آينده اي نزديك در كنار فعالیت هاي 
خود مراكزي براي رشد و ارتقاي سامت اجتماعي و همچنین 

پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي خواهند بود.« 
در اين مراس��م، مهدي رمضاني دبیر هفته كتاب، در گزارش��ي از 
اقدامات نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي هفته كتاب امسال 
گفت: بالغ بر 16هزار و 417برنامه و فعالیت در استان ها انجام خواهد 
شد كه از آن جمله مي توان به هزار و 368 مسابقه كتابخواني، 3 هزار 
و 904 نشست كتابخوان، 233 نشس��ت اختصاصي، هزار و 911 
نشست كتابخانه اي، هزار و 760 نشست مدرسه اي، 390 جلسه 

نقد و بررسي كتاب و 218 رونمايي كتاب اشاره كرد.

برخ��ي از كاره��اي كم��دي م��ا 
مستهجن شده اس��ت. شما تئاتر 
مي رويد، مي بيني��د بازيگر فحش 
مي دهد و مردم غش غش مي خندند. 
بهانه ش��ان هم اين اس��ت كه چون 
مردم در فشار هستند بايد بخندند

جزئيات جايزه جهاني »فلسطين« اعام شد
فراخوان جهاني براي پيوستن به مبارزه فرهنگي-  ادبي عليه اسرائيل

    رسانه


