
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیــر جهت اطاع عموم آگهــی می گردد. موضــوع فعالیت: ارائه 
خدماتی از جمله واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی، راه اندازی 
کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 
آزمایشگاهی، مواد مصرفی آزمایشــگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 
راه اندازی آزمایشــگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 
شرکت مفید باشــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه ادن 
- پــاک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 
ریال نقــدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 
آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 
سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 
5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 
آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت نامحدود 
خانم الهام آرام به شــماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارنــدگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت 
با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ 1397/07/25 به شماره ثبت 

532795 به شناسه ملی 14007895980 

سازمان ثبت اسناد و ماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید انواع 
دستگاه فرز دستی قابل حمل، تولید انواع فرز انگشتی قابل حمل، 
تولید انواع دســتگاه دریل دســتی قابل حمل، تولید انواع دستگاه 
چکش برقی دستی قابل حمل، تولید انواع ساب دستی قابل حمل، 
تولیــد انواع کنترل های جرثقیل صنعتی، تولیــد انواع کنترل های 
صنعتی، تولید ماشــین آات و لوازم صنعتی و کمکی مصرفی خط 
تولید کارخانجات و معادن، واردات و صادرات ماشــین آات و لوازم 
صنعتــی و کمکی مصرفی خط تولید کارخانجــات و معادن، ارائه 
خدمات گارانتــی و بعد از فروش ماشــین آات و لوازم صنعتی و 
کمکی مصرفی خط تولید کارخانجات و معادن داخلی و خارجی، اخذ 
نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، طراحی و ساخت کارخانه 
صنعتــی و انتخاب تکنولوژی خط تولید و ماشــین آات تولیدی و 
خدمات خرید و ورود تکنولوژی و ماشین آات و تجهیزات و نصب، 
آمــوزش و راه اندازی کارخانه صنعتی، ارائه خدمات مشــاوره ای و 
تشکیل سمینار و کاس های آموزشــی و تولید، ساخت، مونتاژ و 
انواع ماشین آات صنعتی و تجهیزات مربوطه و واردات و صادرات 
کلیه کااهای مجــاز. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم 
از مراجــع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان ری- بخش فشاپویه- 
دهستان حسن آباد- روســتا شمس آباد- محله)شمس آباد(- کوچه 
فیروزه- بلوار امام خمینی- پاک 1391- پاســاژ حلوایی- طبقه 
همکف- واحد 11 کد پســتی 1834194488 ســرمایه شخصیت 

حقوقی عبارت است از مبلغ100/000/000 ریال نقدی منقسم به 
1000 ســهم 100/000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عادی 
مبلغ 35/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
73/3663/48 مورخ 1397/6/17 نزد بانک صادرات شعبه سوهانک 
با کد 3663 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشــد. اعضا هیئت مدیره آقای مســعود بیگی به شماره ملی 
0051102633 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
آقای علیرضا قهاری به شماره ملی 0070563403 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حسن قهاری به شماره 
ملی 0439840562 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمحسن میرمهدی به 
شماره ملی 0074717081 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای احسان حضرتی به شماره ملی 1063969913 به 
ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار برشی گدار در تاریخ 1397/6/24 
به شماره ثبت 531438 به شناسه ملی 14007837509

ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیــر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات 
حقوقی باســتثنای دخالت در امور وکالــت،  در صورت نیاز پس از 
اخذ مجوزهای ازم مدت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- محله افسریه- خیابان 35 متری قصرفیروزه )خاتم اانبیا(- 
خیابان 15 متری چهارم شهرک شهید بهشتی- پاک0- بلوک 68 
کارمندی- طبقه هشتم- واحد 1 کدپستی 1781754756 سرمایه 
شــخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشــد. اسامی و میزان 
سهم الشرکه شرکا: بهنام رحیمی به شــماره ملی 0011392053 
دارنده 500/000 ریال سهم الشــرکه امین حاجیان به شماره ملی 

2093067633  دارنده 500/00 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: 
بهنام رحیمی به شماره ملی 0011392053 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود امین حاجیان به شماره ملی 2093067633 
به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا: همچنیــن امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور 
موسســه از قبیل چک، ســفته،  بروات، قراردادها،  عقود اسامی و 
اوراق عــادی اداری به امضاء منفرد آقــای امین حاجیان همراه با 
مهر موسسه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعالیت مذکــور،  به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری بشیر ترنم عدالت  غیروکالتی در تاریخ 
1397/05/01  به شماره ثبت 45180  به شناسه ملی 14007735188 

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره 
واردات صادرات و خرید و فروش کلیه کااهای مجاز بازرگانی و 
اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ترجیحا با نام های 
معرفی شــده از سوی شــرکت و اخذ وام و تســهیات از کلیه 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و شرکت در انواع مناقصات 
و مزایده ها و انجام ســایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 
و فعالیت اپتیک عینــک آفتابی و طبی، در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط. مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهــران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله دانشــگاه تهران- 
کوچه شــهید رضا نایبی- خیابان فلسطین- پاک 318- طبقه 
دوم- واحد 18 کد پســتی 1416814516 ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم فرسیما سلیم به شماره ملی 
0010812407 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
سینا سلیم به شماره ملی 0014484072 دارنده 125000000 
ریــال سهم الشــرکه خانم منصــوره مفیدنژاد به شــماره ملی 
0045412261 دارنــده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
محمدحســین ســلیم به شــماره ملی 0047098791 دارنده 
125000000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا سلیم به شماره 
ملــی 0064370291 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه 

آقــای وحید ســلیم به شــماره ملــی 0068174527 دارنده 
100000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا سلیم به شماره 
ملی 0068353464 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
خانــم فرزانه ســلیم به شــماره ملــی 0079356982 دارنده 
50000000 ریال سهم الشــرکه آقای امیررضا سلیم به شماره 
ملی 0079471651 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای محمدرضا ســلیم به شــماره ملی 0493073396 دارنده 
200000000 ریال سهم الشرکه  اعضا هیئت مدیره آقای وحید 
سلیم به شــماره ملی 0068174527 و به سمت رئیس هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود آقای علیرضا ســلیم به شــماره ملی 
0068353464 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار  تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی با امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل مشترکا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
و همچنیــن کلیه نامه های اداری با امضــاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سلیم اپتیک آریا بین در تاریخ 1397/7/15 
به شماره ثبت 532324 به شناسه ملی 14007876618

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای حســین جعفری با کد ملی 5209435385 

به نمایندگی از موسســه توســعه انرژی پایوران با شناســه ملی 

10100362762 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد رجب پور 

با کد ملی 0901063800 به نمایندگی از شــرکت مجتمع کشت و 
صنعت فردوس با شناسه ملی 10101265667 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالعلی تاجی اشــکفتکی با کد 

ملــی 4621414216 به نمایندگی از شــرکت کفش نوید بهمن با 
شناســه ملی 10102247860 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 

وحیــد بیگدلی با کد ملی 4285721708 به نمایندگی از شــرکت 

صنایع معدنی شــهاب ســنگ با شناســه ملی 10101278928 

به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای عباســعلی قاسمی با کد ملی 

0839081456 به نمایندگی از شــرکت پیام طبیعت البرز با شناسه 

ملی 10260315725 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه قراردادهای شرکت تا سقف 1000 میلیون ریال )100 میلیون 

تومان( با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت را تنفیذ نموده 

و کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، بروات و 
قراردادهــا با امضاء ثابت مدیرعامــل و امضاء متغیر یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و سایر نامه های اداری با امضاء 

مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان
 سهامی خاص به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479 
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رئیس سازمان بسیج مستضعفان: 
بسیج به دنبال 
خودکفایی کشور 
در5 محصول 
راهبردی است

۳

ظریف در نامه به دادستان کل :
سندی ندارم که بفرستم!

پس از ادعای پولشویی گسترده در کشور

سود هنگفت حذف کارت سوخت
به جیب چه کسانی رفت؟!

صفحه2

خبر ویژه

قاطعیت در تصمیم
تحول در برنامه ریزی

یادداشت میهمان

صفحه2

 FATF دقیقا کجاست؟

1/400/000/000/000 دار پولشویی
در اروپا و آمریکا فقط طی یک سال

اهالی هنر و نظر: 
یادداشت رهبر انقاب 
درخصوص جنگ نرم، 
حجت را تمام کرد

۳

* دبیــرکل جنبــش نجباء عراق: نام ســردار 

سلیمانی برای فرار صهیونیست ها کافی است.

* سودان هم از ائتاف سعودی در یمن خارج 

می شود.

* کار خروج ساکنان ادلب از گذرگاه امن شروع شد.

* روسیه و اوکراین آرایش نظامی گرفتند.

* درخواســت محمود عباس از نتانیاهو برای 

کمک به سیطره بر غزه!                 صفحه آخر

»اول اسرائیل بعد نفت«
اولویت ترامپ تاجر در غرب آسیا!

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران:

کاری کنید دشمنان حتی جرأت تهدید ملت ایران را نداشته باشند

از ترس اعتراض، بازداشت و محاکمه
سفر بن سلمان به تونس نیمه تمام ماند

به الجزایر و موریتانی لغو شد

* براســاس گزارش رسمی ســازمان ملل، حجم 
پولشــویی که به صورت ســالیانه در جهان انجام 
می شود بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دار آمریکا 

است.
* »عبدالمهدی ارجمندنــژاد« مدیرکل نظارت بر 
بانک ها و موسسات اعتباری: 47درصد پولشویی های 
دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا و 30 درصد در 

بقیه دنیا انجام می شود.
* در 30 درصــد باقیمانــده مراکــز مالی مهمی 
همچون دوبی، ســنگاپور، هنگ کنــگ، توکیو و... 
وجود دارند؛ بنابراین اساســا سهم قابل توجهی را 

در زمینه پولشویی نمی توان به ایران منتسب کرد.

* بسیاری از پولشویی ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می شود که 
نمونه آنها را به سختی می توان در ایران یافت.

* ساانه رقمی در حدود یک تریلیون و 400 میلیارد دار در اروپا و آمریکا پولشویی می شود.
* سازمان »شبکه عدالت مالیات«: سوئیس و آمریکا به عنوان 2 بازیگر اصلی در فرار مالیاتی بین المللی، فساد 

مالی، کاهبرداری و پولشویی هستند.
* بیش از 90 درصد بانک های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به طور سیستماتیک به پولشویی آلوده 
هستند.                                                                                                                    صفحه۸

* رئیس مرکز آمار: قیمت کااها از 10 تا 240 درصد
نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

* طفره زنگنه از عذرخواهی برای حذف کارت سوخت.
* بنیاد مسکن اعام کرد: مقاومت واحدهای نوساز 

در برابر زلزله 6/4 ریشتری کرمانشاه.

* یک اســتاد دانشــگاه: فرصت طایی اصاحات 
اقتصادی را در این دولت از دست دادیم.

* جزئیات بسته غذایی بیمه شدگان و بازنشستگان 
اعام شد.

صفحه۴

رئیس کل بانک مرکزی:
کاهش قیمت ارز ادامه خواهد یافت

صفحه۳

با حکم وزیر کشور 
حناچی
 شهردار تهران
 شد
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 انگشت اتهام 
روحانی و سیف 
به سوی یکدیگر 
درباره مقصر 
افزایش قیمت ارز

۳

* محمدبن ســلمان از ترس اعتراض، بازداشــت 
و فشــار افکار عمومی ســفر خود به قاره آفریقا را 

نیمه کاره رها کرد.
* مردم تونس به شدیدترین شکل، بن سلمان را »قاتل 
اره به دست« خطاب کرده و خواستار اخراج وی شدند.

* بن ســلمان حتی به دلیل هراس از ســواات 
مردمــی، کنفرانس خبری خــود در تونس را لغو 
کرد. محل فرودگاه وی نیز جایی دورافتاده در نظر 

گرفته شده بود.
صفحه آخر

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
پس از بزک اوباما 
بزک ترامپ هم 
شروع شد 

11

* ســرانجام پس از چند روز فضا سازی  و جنجال در حمایت از ادعای ظریف مبنی بر وجود پولشویی 
گسترده در کشور و توهین و اتهام زنی به منتقدان ، در حالی که وزارت خارجه اعام کرده بود مستندات 
این ادعا را به دادستانی ارســال کرده ، دادستان کل گفت که ظریف در این نامه توضیح داده سندی 

ندارد که بفرستد!
*حجت ااســام منتظری : ظریف یک نامه ۱2 صفحه ای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات 
خودش را در آنجا باز توضیح داده است، همچنین حاوی مسائل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما 

خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند.
* در نامه ظریف هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، اما منتظر هستم که از ناحیه ایشان 

و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستنداتی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می کنیم.

* در این شــرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد 
می کند و می خواهد چهره داخلی کشور ما را ملکوک نشان دهد، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این 

مسائل راجع به پولشویی مطرح شود را خیلی موجه و حکیمانه نمی بینم.
*20 آبان محمدجواد ظریف در گفت وگویی تصویری با یک سایت حامی دولت به جای ارائه استدال 
درباره چرایی پافشــاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این 
زمینه، به مثابه برجام سیاست اتهام زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.

* اظهارات عجیب ظریف مبنی بر وجود پولشــویی گسترده در کشور و نیز اتهام زنی وی به منتقدان 
و مخالفان لوایح FATF با استقبال گسترده رسانه های معاند و ضدانقاب خارج نشین مواجه شد.

صفحه2



اخبار كشور
صفحه 2

پنج شنبه    ۸ آذر ۱۳۹۷
2۱ ربیع ااول ۱44۰ - شماره 22۰۶۱

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* از رزمندگان جنگ تحمیلی هســتم. فقط چند سال آن را در منطقه غرب و 
در شــرایط بسیار سخت با بعثی ها جنگیدیم. خدا را شاهد می گیرم که وسیله 
حمــل و نقل آذوقه و مهمات جنگ فقط قاطر بود. با این حال مقاومت را ادامه 
دادیم چرا امروز مســئولین به ویژه آقای ظریف وزیر خارجه کشــور خود را در 

مقابل غرب باخته اند و منفعل عمل می کنند.
حجازی رزمنده دفاع مقدس از خطه شمال کشور
* استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ انگ تروریست به ما می زنند آن 
وقت مسئوان دولتی به جای پاسخ می گویند لغو برجام باعث تهدید امنیتی اروپا 
می شود، با این موضعگیری های مشکل ساز خودشان را دست انداخته اند یا ملت را؟
2273---0913 و 0253---0990

* رئیس جمهور می گوید در ســفر خود به شهرستان خوی حتی یک نفر سخن 
از گرانی بر زبان جاری نســاخته است! جناب رئیس جمهور! این نشانه نجات و 
بزرگواری مردم است. چرا رئیس جمهور باید از سکوت مردم، رسانه ها و مطبوعات 
شادمان باشد در حالی که براساس آمار همکارانش تورم تک رقمی به باای 40 

درصد رسیده است!
0935---9951
* گرانی و تورم بیداد می کند. چرا متصدیان نظارت غایبند؟ راستی منشورهای 
پرسروصدای حقوق شهروندی چرا به کار مهم ترین حقوق شهروندان نمی آید؟
0939---1156
* لطفــا خبرهای دولت از موضوعات اقتصادی را در روزنامه درج نکنید چرا که 
باعث رواج و نهادینه شدن عادت زشت بی صداقتی می شود. این دولت در ابتدا 
قول هایی به مردم داد که هیچ کدامش را عمل نکرد! ارز 1000 تومانی، احترام 
به پاسپورت ایرانی، بی نیاز شدن مردم از یارانه و... ولی حاا با سبد کاای 200 

تومانی می خواهد جبران 4 برابر شدن برخی از قیمت ها را بنمایند...!
تقوی- بهشهر و طاهری - تهران
* آقــای رئیس جمهور خیلی راحت می گوینــد در یک ماه اخیر نرخ تورم یک 
ســوم ماه قبل شده است. در حالی که قیمت گوشت به کیلویی 60 هزار تومان 

رسیده است.
0915---7215
* دولت مردم را سرگرم 300-200 هزار تومان سبد کاا کرده و بازار را رها کرده 
است که هر روز با قیمت های جدید به مردم عرضه کنند؟ قیمت شیرآات، لنت، 

چرخ و استیک خودرو، تعمیرات و... همچنان در حال افزایش است.
0918---0692
* وقتی اصاح طلبان در دو دوره اول و کنونی شورای شهر تهران نشان داده اند 
عرضه و توان مدیریت شــهری پایتخت را ندارند چگونه ادعای مدیریت کشور 

را دارند؟!
0916---6043
* دســتاورد ریاســت جمهوری آقای روحانی در این چند سال برای بنده این 
شــده که بابت خرید دو قلم مایحتاج زندگی مثل ماســت و شیر مبلغ 50 هزار 

تومان پول بپردازم.
0990---1403

* حال که کشتی دولت اصاح طلبان به گل نشسته حامیان و روی کار آورندگان 
این دولت یکی پس از دیگری خودشان را کنار می کشند بلکه بتوانند در انتخابات 
آینده بار دیگر عوامفریبی کرده و به قدرت برسند. امیدواریم ملت به این پلشتی ها 

و سیاسی کاری های شیفتگان قدرت و ثروت جواب دندان شکن بدهند.
0916---7144
* ترجمان سیاست خباثت آمیز انگلیس همین سخن وزیر خارجه انگلیس است 
که گفته توقف فروش ساح ما به عربستان نفوذ انگلیس را از بین می برد. برای 
این جنایتکاران مهم نیست که با این ساح های کشنده هر روز مردم و کودکان 
بی گناه و مظلوم یمن کشــته می شوند. ننگ کودک کشی تا ابد بر پیشانی غرب 

و غربی ها خواهد ماند.
0990---7211

* شــک ندارم که اگر در موضوع یمن همه بــه وظیفه دینی خود عمل کنیم 
سرنوشت منطقه به نفع مقاومت به ویژه فلسطین تغییر پیدا خواهد کرد.

0990---5471
* پیشنهاد می کنم به نشانه اعتراض به کشتار مردم مسلمان و مظلوم یمن در 
مســابقات ورزشی که در امارات برگزار می شود شرکت نکرده و این مسابقات را 

تحریم بکنند.
0911---0049
* محصوات تراریخته که اعام می کنند برای دام و طیور هم مناســب نیستند 
چرا به وفور در بازار یافت می شود و به راحتی برخی افراد ذی نفوذ آنها را وارد 

می کنند؟!
0916---5998
* اگر غیر از این دولت هر دولت دیگری کارت ســوخت را باطل و مجددا احیا 
می کرد روزنامه های زنجیره ای دنیا را بر سر مسئولین خراب می کردند ولی امروز 

سکوت مرگبار اختیار کرده اند. چرا؟
0912---6568

* بیمه تکمیلی جانبازان مدتی اســت به طور کامل قطع شــده و بیمه دی که 
طرف قرارداد بنیاد شهید می باشد از پرداخت هزینه درمان طفره می رود. بنویسید 

جانبازان سرگردان و باتکلیف شده اند. چرا هیچ مسئولی پاسخگو نیست؟
0918---9100

* در استان قزوین روستای رازمیان که حدود 100 روستا زیر نظر آن است حدود 
15 سال است که جاده این مسیر آسفالت بدی دارد و روشنایی مناسبی نصب 
نشــده است. تصادفاتی در این مسیر رخ می دهد که در بسیاری مواقع منجر به 

فوت افراد می شود. از مسئولین استان تقاضای رسیدگی دارم.
عبدی

* خط اتوبوس شرکت واحد پایانه مترو شهرری تا حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
با سه ایستگاه چرا 1500 تومان با کارت بلیت از حساب مسافرین کسر می کند؟ 

آیا نظارتی هم در کار هست؟!
0919---6937
* بــا وجود تعداد بســیار زیاد و انبوه خودروهایی که بــا گاز مایع)LPG( کار 
می کننــد، پس از تعطیلــی یکایک جایگاه های ســوختگیری گاز مایع )حدود 
7 جایگاه( در اصفهان که خیلی هم شــلوغ و پررونــق بودند، مردم ناچارند به 
طور غیراســتاندارد و خطرناک مخزن گاز اتومبیل خود را در کنار خیابان ها و 
جاده های داخل و خارج شهرها و بیابان های اطراف به طور غیراصولی و خطرناک 

با کپسول های گاز خانگی و توسط افراد متفرقه و غیرمسئول پر کنند. چرا؟!
محمود بلیغیان- اصفهان
* شرکت ... مجوز پیش فروش 150 دستگاه خودرو را داشته است اما مدیران این 
شــرکت حدود 4 هزار خودرو را پیش فروش کرده اند! سوال اینجاست که اصوا 
نحوه نظارت بر عملکرد این شــرکت ها چگونه است که با این تخلف برخورد به 
موقع صورت نگرفته است؟! تاسف آور اینکه مدیر این شرکت در همین دولت به 

عنوان مدیر جوان نمونه مورد تقدیر هم قرار گرفته است!
خیرخواه و 2622----021

* چرا مابه التفاوت ویزای اربعین ما با گذشت قریب به یک ماه از اربعین حسینی 
تا به حال واریز نشده است؟!

0912----8853
* بیش از 5 ماه اســت که در شهرک  کوهسار شهر فیروزکوه ساکنم، متاسفانه 
شــرکت گاز و آبفا هر روز به بهانه ای ما را ســر می دوانند و از نصب کنتور دریغ 
می ورزند. به ناچار با آژانس آب برای اهل و عیال )خانواده 4نفره( از داخل شهر 
می آورم. از مســئوان امر درخواست رسیدگی دارم. البته از شرکت برق که در 

اسرع وقت کنتور برق را وصل کردند تشکر می کنم.
عرب جوادی

* بیمارستان ... هر ماه یک قلم از داروهای مهم را قطع می کند! با این روند تا چند 
ماه دیگر در این بیمارستان دارویی برای افراد و بیماران خاص یافت نخواهد شد!
0912----9440

* جــاده قلعه نصیــر از آزادراه پل زال تا پلدختر بســیار باریک و صعب العبور 
اســت. وزارت راه و شهرســازی به بهسازی و تعریض این منطقه محروم بیشتر 

اهمیت بدهد.
0916----0685
*  چرا به رغم هشدارهای جدی درباره خطرات مصرف قلیان های میوه ای که منجر 
به بیماری های سرطان و سکته می شود، از تولید و فروش آنها جلوگیری نمی شود؟!
0922----9239

سود هنگفت حذف کارت سوخت
به جیب چه کسانی رفت؟!

چرا دولت ظرف 3 سال گذشته کارت سوخت را حذف کرد و چه کسانی از این 
اقدام مغایر با شفافیت سود بردند؟! 

روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به تصمیم دولت و وزارت نفت برای احیای 
مجدد کارت سوخت و مبارزه با قاچاق آن نوشت: طی ماه های اخیر اخبار جدیدی 
منتشر شد که میزان قاچاق سوخت افزایش پیدا کرده، حساب و کتاب ها به هم ریخته 
و چاره ای نیست جز بازگشت به کارت سوخت!  بگذارید همین جا توقف کنیم و چند 
سوال بپرسیم. در این دو سال و خرده ای که بدون کارت سوخت گذشت و به اذعان 
برخی، قاچاق زیاد شد و قدری از سرمایه کشور خارج شد، باید یقه چه کسی را بگیریم؟

مگر در ســال 86 این امر، کارشناســی نشده بود؟ مگر گزارش های مختلف از 
نهادهای گوناگون، کاهش قاچاق و حتی مصرف سوخت را اعام نکرده بودند؟ چه 

شخص یا اشخاصی از تعطیلی کارت سوخت نفع بردند؟
همیشه میل بیت المال مذموم بوده و هست اما کمتر از حیف بیت المال صحبت 
می شود حیف بیت المال گاهی بیشتر از میل آن، آسیب می رساند. اما چون انتساب 
وصف مجرمانه به آن ســخت است معموا حیف کننده ها شانه خالی می کنند و با 
قیافه ای حق به جانب، این حیف شــدن را ناشی از سهل انگاری، غفلت یا استبداد 

رای خود نمی دانند.
گاهی نمی شــود میزان حیف بیت المال را ضرب و تقســیم کرد. با یک اشتباه 
مدیریتی  با یک طرح ناپخته، با یک ایحه کارشناسی نشده، میلیاردها تومان، ثروت 

این مردم حیف می شود و کسی هم پاسخگو نیست.
مراجعه به قوانین برخی کشورهای توسعه یافته به خوبی نشان می دهد که تغییر 
برخی قوانین مهم و مبتا به مردم چقدر به سختی صورت می گیرد اما در کشور ما یک 
دولت به ناگاه، چند وزارتخانه را ادغام و منحل می کند، سازمانی وزارتخانه می شود 
و آب هــم از آب تکان نمی خورد. جالب تر اینکه مجلس هم در همه اینها همراهی 
کامل داشته است. تا کی باید تقنین ما تابع سلیقه دولت ها و اشخاص باشد و با رفت 
و آمد مدیران، دستخوش تغییراتی شود که ضرر و زحمت آن بر دوش مردم است؟
یادآور می شود حداقل رانت روزانه ناشی از قاچاق سوخت، 100 میلیارد تومان 

ارزیابی می شود.
کنایه مشاور روحانی

به سومین شهردار شورای شهر
مشاور رئیس جمهور با تردید، به استقبال سومین شهردار برآمده از شورای شهر 

پنجم در یک سال و نیم گذشته رفت.
روز گذشته در پی صدور حکم شهرداری برای پیروز حناچی، وی ضمن توئیتی 
نوشــت: »مطلع خدمت به شــهروندان عزیز تهران را با ســوره مردم )ناس( شروع 
می کنــم که در آن کار کردن برای »خلق« و به خاطر »خدا« را متذکر می شــود؛ 
قــدردان محبت های مقام معظم رهبری، رئیــس محترم جمهور و اعضای محترم 

شورای شهر تهران هستم«.
مقدمه این توئیت عجیب بود. چرا که در سوره ناس، نامی از »خلق« و کارکردن 

برای خدا و خلق نیامده است. 
ساعتی پس از توئیت حناچی، حسام الدین آشنا مشاور روحانی در توئیتی آمیخته 
با کنایه و ابهام نوشت: »آیا شاهد دوران شکوفایی مدیریت شهری و هماهنگی شهردار 

و شورای شهر و دولت برای خدمت بی منت به مردم خواهیم بود یا...؟«
با روحانی همدل هستید
یا نگاه نردبانی دارید؟!

یک عضو فراکســیون امید گفت: همفکری روحانی با اصاح طلبان تا انتخابات 
بود اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری این همفکری و همراهی یکطرفه بوده است.
احمد مازنی در گفت وگو با اعتماد آناین گفت: به نظر می رسد همراهی روحانی 
با اصاح طلبان تا زمان انتخاب مطرح بود اما بعد از انتخابات ریاســت جمهوری به 
نظر می رســد که این همفکــری و همراهی در حد انتظار نبود و نیســت. یکی از 
نمادهای این همفکــری و هم افزایی و تداوم این همکاری، انتخاب همکاران یعنی 

وزرا و استانداران است.
این عضو فراکسیون امید تأکید کرد: در سطوح پایین تر و در دستگاه ها نیروهای 
فراوانی هســتند که حامی آقای روحانی بودند اما مورد بی مهری قرار گرفتند و در 
مواردی مخالفان آقای روحانی در مسند قدرت و مسلط بر این نیروها هستند. این 

مورد هم با حداقل قواعد همکاری و هم افزایی سازگار نیست.
او ادامه داد: قطعاً دیدارهای آقای روحانی با اصاح طلبان و اصولگرایان به حل 
مشکات کشور کمک می کند. اما ما انتظار نشستن، گفتن و برخاستن به تنهایی را 
انتظار نداریم. این نشستن ها و گفتن ها باید خروجی داشته باشد و خروجی آن در 
مرحله عمل می تواند قابل مشاهده باشد و یک بخش از آن مشورت در به کارگیری 

نیروها است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ما به عنوان فراکســیون همراه و همسو که در 
نقطه های حساس رأی مان تعیین کننده بود بسیاری از فحش ها را تحمل می کنیم؛ 
فحش هایی که بیشتر درباره کمک فراکسیون امید برای کمک به دولت و تصویب 

لوایحی اســت که برای پیشــبرد اهداف دولت اســت اما با این حال مشورتی با ما 
صورت نمی گیرد.

ادعای همراهی و حمایت یکطرفه اصاح طلبان نوبت به روحانی در حالی است 
که اصاح طلبان صراحتاً اعام کرده اند نگاه »رحم اجاره ای«، »ابزاری« و »نردبانی« به 
روحانی و دولت وی دارند. آنها همچنین از ادبیاتی نظیر »کاتالیزور، پاکت ساندیس، 

سرگشته و بی کفایت، دولت بزم« برای دولت روحانی استفاده کرده اند.
صدور حکم حناچی چرا به تاخیر افتاد

و چرا صادر شد؟!
حکم شــهرداری تهــران برای پیروز حناچی، با چنــد روز تاخیر و در فضایی 

غیرشفاف و پرابهام صادر شد.
وزیر کشور بعدازظهر دیروز درحالی حکم حناچی را صادر کرد که ساعاتی قبل 
از آن رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داده بود »حکم حناچی امروز صادر می شود«. 
یعنی اینکه مسئله فراتر از پاسخ وزارت اطاعات به استعام وزارت کشور، در دولت 

حل شده است.
یادآور می شود روز دوشنبه، مهلت قانونی وزارت کشور برای صدور حکم پایان 
یافت. اما وزارت کشور به اعتبار عدم تایید صاحیت حناچی ازسوی وزارت اطاعات 
نتوانست حکم نامبرده را صادر کند. گفته می شود برخی معاونت های وزارت اطاعات 
به دایل مختلف به استعام پاسخ منفی داده بودند. به همین دلیل هم وزارت اطاعات 

نامه ای دوپهلو را به وزارت کشور ارسال کرد که از عدم تایید حکایت می کرد.
با توجه به اینکه شعار دولت و مدعیان اعتدال و اصاحات، همواره شعار شفافیت 
بوده، افکار عمومی انتظار دارند به چند سوال به صراحت پاسخ داده شود. چرا وزارت 
اطاعات و معاونت های آن با شــهرداری حناچی مخالفت داشته و به همین دلیل 
پاسخ مثبت به استعام نداده اند؟! چرا با وجود این مخالفت، وزارت کشور، حکم را 
صادر کرده است؟! دقیقا مسئول صدور حکم کیست و چگونه مخالفت به موافقت 

تبدیل شده است؟! 
چرا برخی اعضای شورای شهر تهران در دو سال گذشته اصرار داشته اند افراد 
مسئله دار و زیر عامت سوال را نامزد شهرداری کنند و به جای انتخاب مدیران کاری 

و بدون حاشیه، دنبال افراد سیاست زده و حاشیه دار می روند؟
چرا یک ســال و نیم اســت کار اداره پایتخت را قفل کرده اند و موجب انباشت 
مشــکات و نارضایتی مردم می شــوند؟ آیا این یک تصادف است یا حاصل نفوذ و 

برنامه ریزی؟
پس لرزه های سوءمدیریت 

وزیر مستعفی در بخش مسکن
آمار بانک مرکزی درباره تحوات بازار مســکن نشان می دهد که پس لرزه های 

مدیریت خسارت بار عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی همچنان ادامه دارد.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: با انتشار آمار بانک مرکزی از تحوات بازار 
معامات مسکن در تهران که نشان دهنده رشد 91/5  درصدی قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در تهران است، ناکارآمدی عباس آخوندی و سیاستگذاری های اشتباه وی 
در حوزه مسکن بیش از پیش اثبات شد. براساس آمار بانک مرکزی، در آبان ماه سال 
جاری معامات مسکن 53 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته 
است، که با احتساب افزایش بیش از 91 درصدی بهای هر مترمربع واحد مسکونی 

در تهران می توان گفت مسکن پایتخت در آستانه ورود به دوره رکود تورمی است.
کارشناســان معتقدند ا فزایش قیمت مسکن طی سال های اخیر و به ویژه در 
یک ســال گذشته، معلول سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا با 
ابزار وام مسکن بدون توجه به تولید و عرضه مسکن است. آخوندی در دوره تصدی 
بر وزارت راه و شهرســازی اعتقادی به تولید مسکن نداشت و به رغم توصیه مکرر 
کارشناسان و فعاان ساخت و ساز به ضرورت تولید مسکن، وی کوشید با افزایش 
میزان وام برای خرید مسکن، معضل این بخش را حل کند. بدیهی است نتیجه چنین 
سیاست های نادرست چیزی جز پدید آمدن وضعیت کنونی نخواهد بود. بنابر آمار 
موجود، تولید مســکن در ســال 96 با کاهش 60 درصدی روبه رو بوده و تنها 402 
هزار واحد مسکونی تکمیل و به بازار عرضه شد. این در حالی است که براساس طرح 
جامع مسکن و برآوردهای انجام شده برای تامین نیاز بازار، باید ساانه یک میلیون 

واحد مسکونی ساخته شود.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد در آبان ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 91 میلیون و 800 هزار ریال 
رســید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب 6/6 درصد و 91/5 

درصد افزایش  یافته است.
براساس این گزارش که از آمارهای خام سامانه ثبت معامات اماک و مستغات 

کشور استخراج شده است، در هشت ماه سال 97 نیز تعداد معامات  آپارتمان های 
مسکونی شهرتهران به 91 هزار و 100 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 19/9 درصد کاهش را نشان می دهد.
ایــرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان تهــران در گفت وگو با 
»فرهیختگان« کاهش تولید مسکن را اصلی ترین دلیل افزایش قیمت مسکن طی 
یک سال اخیر می داند و می گوید: »روند کاهش تولید مسکن از ابتدای روی کارآمدن 
دولت یازدهم تاکنون ادمه داشته است، چرا که وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی 
اصلی حوزه مســکن، نه تنها اعتقادی به تولید مسکن برای تامین نیاز بازار نداشت 
بلکه برنامه مشــخص و مدونی نیز برای ساماندهی بازار مسکن و پاسخ به نیاز بازار 

در اختیار نداشت.«
به جرأت می توان گفت عملکرد عباس آخوندی در حدود 6 سال تصدی بر وزارت 
راه و شهرســازی تقریبا هیچ بود و تنها اقدامی که وی در حوزه مســکن انجام داد، 
تغییر نام شــرکت »عمران و بهسازی شهری ایران« به شرکت »بازآفرینی شهری« 
بود که البته در حوزه بازآفرینی شهری نیز نه به صورت کان و نه به صورت پروژه 

محور، اقدامی انجام نداد.
اعتراف بزک کنندگان برجام

اروپا وقت کشی می کند
 روزنامه هــای اصاح طلــب بزک کننده برجــام می گویند اروپا وقت کشــی 

می کند.
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان »اتحادیه اروپا وقت کشی می کند«، نوشت: 
اتحادیه اروپا بعد از توافقنامه برجام، موضع گیری شفاف و مستقلی اتخاذ نکرد و یک 
نوع پارادکس در رفتار سیاسی و مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا در برابر ایران مشاهده 
می شــود. از آنجا که برجام یک توافقنامه جامع بین المللی است و همه طرف هایی 
که آن را امضا کرده اند، ملزم به اجرایی کردن بندهای این توافقنامه هستند، اما بعد 
از عقب نشینی و خروج آمریکا از برجام شاهدیم که اتحادیه اروپا، دنباله روی آمریکا 
را در پیش گرفته و به تعهدات مالی و اقتصادی و حتی سیاسی عمل نکرده است. 
این نشــان می دهد که این اتحادیه سیاســت مستقلی در برابر ایران اتخاذ نکرده و 
این مســئله موجب خواهد شد که ایران یک نوع بازنگری در سیاست های خود در 

چارچوب برجام اتخاذ کند.
مذاکراتی که اخیرا بین ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفت، متاسفانه نشان داد 
که اتحادیه اروپا تابعی از سیاست های آمریکاست و سعی می کند از طریق کارشکنی 
و وقت کشی به نوعی از زیربار مسئولیت های خود  شانه خالی کند. به همین دلیل 
به نظر می رسد که اتحادیه اروپا برخی مسائل سیاسی را به برجام مرتبط کرده که 
بــا محتوای برجام کاما تناقض دارد. لذا ایران باید ضرب ااجلی برای اتحادیه اروپا 
تعییــن کند تا بعد از این مدت اگر به توافقات خود در توافقنامه برجام عمل نکند 
ایران باید منافع خود را لحاظ کند و به نوعی از برجام خارج شــود. اکنون یکسری 
تهدیدها پیرامون رابطه تجاری و مالی با ایران وجود دارد و برخی کشورهای اروپایی 

حاضر نشدند که یک نوع رابطه مالی با ایران تعریف کنند!!
ایران باید در یک فرایند زمانی مشخص ضرب ااجلی تعریف کند تا بتواند فرانسه 
و آلمان را وادار کند که یک تعریف جامع مالی و تبادل تجاری با ایران داشته باشد. 
به نظر می رسد که برجام محتوای خود را از دست داده و یک توافقنامه بی خاصیت 

و فاقد ارزش تلقی خواهد شد.
در همین حال روزنامه اعتماد ضمن یادداشتی نوشت: تعلل اروپایی ها در عملی 
کردن شعارهایشــان برای بهره مند کردن ایران از مزایای برجام، باعث شده است تا 
در میان سیاست گذاران ایرانی در مورد اراده اروپا تردید ایجاد شود. سؤالی که وجود 
دارد این است که آیا دولت های اروپایی اراده کافی برای اجرای برجام دارند یا نه؟ آیا 
می خواهند و نمی توانند یا اینکه نمی خواهند؟ برخی از واقعیت های میدانی از جمله 
اختاف نظرها میان کمپانی های بزرگ و متوســط چند ملیتی و سهامی خاص در 
اروپا با دولت های اروپایی در مورد استمرار معامله با ایران، باعث می شود که گروهی 
معتقد باشند که دولت های اروپایی از توانایی کافی برای قانع کردن این کمپانی ها 

برخوردار نیستند.
رکورد 10 ساله تورم مسکن

در دولت روحانی شکسته شد
گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد برای اولین بار در سالیان 

اخیر، میزان افزایش ساانه قیمت مسکن به باای 90 درصد رسیده است.
مشرق نوشت: براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت یک متر 
مربع آپارتمان در تهران در آبان ماه امسال به 9 میلیون و 158 هزار تومان رسیده 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91 درصد رشد نشان می دهد؛ بدین ترتیب آبان 

ماه امسال رکورد یک دهه اخیر در گرانی مسکن زده شد.
بااترین رقم افزایش قیمت مسکن در دولت احمدی نژاد مربوط به خرداد 1391 با 
68 درصد بود اما در دولت روحانی از شهریور تا آبان امسال، رکورد دولت احمدی نژاد 
زده شد به طوری که در یک ساله منتهی به شهریور امسال قیمت مسکن 73 درصد، 

در مهر 83 و در آبان 91 درصد افزایش یافته است.

گفت و شنود

فامیل دور !
 گفــت: آقــای عراقچــی گفتــه اســت دســتاورد مــا از برجام 

»نزدیک صفر« است !
گفتم: قبا آقای ســیف هم گفته بود دستاورد ما از برجام 

»تقریبا هیچ« است!
 گفت: پس آن همه ادعا که برجام فتح الفتوح ! و  بزرگ ترین دستاورد تاریخ!

 و نشــانه تســلیم قدرت های بــزرگ در مقابل ایــران ! و معجزه قرن ! 
و ... چی شد ؟!

گفتم : چه عرض کنم ؟!  
گفت : حاا معلوم نیســت چرا به جای اینکه رسما اعام کنند توان 
مذاکره نداشته اند و سرشان کاه گذاشته اند و برای ملت فاجعه آفریده اند ! 

و ... می گویند نزدیک صفر ! و تقریبا هیچ ! 
گفتم : یارو با چند متر فاصله به قبری اشاره می کرد و فاتحه 
می خواند ! پرســیدند؛ چرا نزدیک تر نمی روی ؟ گفت؛ آخه این 

مرحوم از فامیل های دورمون بود !

ابراهیم كارخانه ای*
1- اگر چه برنامه ریزی اساسی بر پایه ساختار تشکیاتی و اتخاذ تدابیر 
ازم برای اجرا و رصد شاخص های دستیابی به اهداف پیش بینی شده از 
اصول اولیه برنامه ریزی و مدیریت است؛ لیکن اگر قوی ترین برنامه های 
اجرایی به سرپنجه های ضعیف مدیران ناکارآمد سپرده شود حاصلی جز 

شکست و ناکامی در پی نخواهد داشت.
2- علی رغم آنکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه 
راه استحکام بخشی به اقتصاد کشور، طی ماه ها قوه مفکره نظام اسامی 
را در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز قوای مجریه و مقننه را به خود 
مشــغول کرد، لیکن ناکارآمدی مدیریتی در دستگاه های اجرایی، این 
نسخه شفابخش اقتصادی را که می توانست موجبات توانمندی کشور را 
در برابر تهاجم اقتصادی دشــمن در پی داشته باشد در هیاهوی تکیه بر 
عصای بیگانه به فراموشی سپرد و با بازگشت تحریم ها، به ناگاه با چندین 
برابر شدن قیمت ارز و افزایش لجام گسیخته قیمت ها؛ گرگ های پیدا و 
پنهان اقتصادی در اقدامی هماهنگ از درون و برون به جان اقتصاد کشور 
افتادند و عرصه را بر مردم صبور و انقابی تنگ کردند و این در حالی بود 
که اگر دولت محترم با اتکاء به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه 
بر استحکام بخشی به قدرت تولید ملی، نقشه راه رهبری هوشمند انقاب 
را عملیاتی می کرد، یقیناً امروز اقتصاد کشــور در برابر تهاجم اقتصادی 
دشــمنان داخلی وخارجی با قامتی به بلندای ملت رشید ایران در همان 

ابتداء پاسخی دندان شکن به دشمن می داد.
3- بدون شک صابت در سیاست و قاطعیت در تصمیم، منجر به اقتدار 
سیاسی و استحکام بخشی به مواضع اصولی دستگاه دیپلماسی کشور 
می گردد. اعام مواضع انفعالی و بعضا متضاد ومتزلزل دســتگاه سیاسی 
در روند اجرای برجام از قبیل عدم اقدام متقابل در برابر عهدشکنی های 
مســتمر آمریکا، ماندن در برجام علی رغم خروج آمریکا از برجام، اتمام 
حجت های مکرر و فاقد اقدام عملی و اتخاذ مواضع سست و بعضا تقدیر 
گونه در برابر فریب و وقت کشی سیاسی اروپا که موجبات گستاخی آنها 
را نیز فراهم نموده اســت از عوامل اصلی استمرار نابسامانی ها و تشدید 
فشار سیاسی و اقتصادی است که علت اساسی آن را می بایست در فقدان 
برنامه ریزی عملیاتی، عدم اتکاء به توانمندی های داخلی، دلبستگی به 
غرب و سوء مدیریت در دستگاه های اجرایی، سیاسی و دیپلماسی کشور 

جست وجو کرد.
4- درحالی که دشــمن با تمام قدرت، همه اهرم ها و ابزارهای جنگ 
اقتصادی را علیه ملت ایران نشانه رفته است، ساده انگاری است که تصور 
شود با حفظ شرایط و قوانین عادی می توان به مقابله با جنگ تمام  عیار 
دشمن شــتافت، بدون شک در چنین شرایطی برنامه  ها و قوانین جاری 
اقتصادی می بایست جای خود را به برنامه ریزی دفاعی و تهاجمی علیه 
دشمن بدهد. همان گونه که در میدان جنگ با کسانی که آب به آسیاب 
دشمن می ریزند و مهمات جنگی را در دسترس رزمندگان قرار نمی دهند و 
اطاعات حساس نظامی را به دشمن گزارش می دهند، بر پایه آیین دادرسی 
عادی برخورد نمی شود، در میدان جنگ اقتصادی نیز نباید با کسانی که 
به عنوان عامل دشمن عمل می کنند بر اساس قوانین عادی برخورد کرد، 
مداهنه با عوامل دست نشانده دشمن منجر به سستی و شکست در جبهه 

خودی و گستاخی و قدرت در جبهه دشمن می گردد.
5- از آنجا که جنگ اقتصادی بر پایه فشار از بیرون و تهاجم از درون، 
مدیریت و برنامه ریزی می شود و فرماندهان آن برخاف جنگ نظامی از 
درون جبهه خودی انتخاب و اقدام به سربازگیری می کنند، مواجهه با چنین 
جنگی می بایست بر پایه قوانین و شرایط جدید و با قدرت و قاطعیت انجام 
شود. در جایی که رهبر معظم انقاب در دیدار با کارکنان وزارت اطاعات 
درخصوص سپرده امانت مردم به فردی که کوچک ترین تردید در صاحیت 
او وجود دارد هشدار دادند در خوش گمانی به نیروهای نفوذی و متهم به 
همکاری با دشــمن؛ کمک به دشمن و ضربه به نظام اسامی است. ایجاد 
نابسامانی و آشــفتگی در قیمت طا و ارز در جهت برهم زدن پشتوانه 
پول ملی و احتکار کاا و گرانفروشی در جهت فشار بر معیشت مردم، دو 
ساح مهمی اســت که دشمن از طریق اشخاص فرصت طلب و سودجو و 
عوامل دست نشانده داخلی از آنها بهره می برد. کسی که در زمان جنگ 
اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشــور را به هم می ریزد و یا با احتکار کاا و 
گرانفروشی برنامه ریزی شده، کاا را از دسترس مردم خارج می کند عامل 
اجرایی دشمن است که علیه ملت می جنگد. بر این اساس تغییر ضوابط 
و قوانین مقابله با عوامل جنگ اقتصادی از حالت عادی به اضطراری یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر اســت، در غیر این صورت آتش جنگ اقتصادی 
خاموش نخواهد شد. شرم آور اســت کسی که داروی مورد نیاز مردم را 
در زمان جنگ اقتصادی به قیمتی سرسام آور می فروشد بر اساس قوانین 
مصوب تعزیرات حکومتی فقط 5000 تومان جریمه شود و یا درباره کسی 
کــه کااهای ضروری مردم را احتکار نموده؛ به فروش عین کاا و جریمه 
اکتفاء شود. بر این اساس برنامه ریزی و تصویب قوانین جدید یک ضرورت 
جنگی است که مجلس و قوه قضائیه هرگز نباید آن را به تاخیر بیندازند.

6- شکی نیست که اقدامات موردی و گاه بخشنامه ای دستگاه های 
اجرایی، هرگز پاسخگوی مقابله با تهاجم برنامه ریزی شده دشمن نخواهد 
بود. شــورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی که نقش اتاق فرماندهی و 
هماهنگی جنگ اقتصادی را برعهده  دارد، می بایست با ایجاد هماهنگی 
در کلیه سطوح تصمیم گیری، سلسله عملیات های هماهنگ و قدرتمندی 
را علیه تهاجم اقتصادی دشمن برنامه ریزی و اجرایی نماید؛ ازمه چنین 
اقدامی تشکیل تمام وقت ســتاد مشترک طراحی و برنامه ریزی جنگ 
اقتصادی به عنوان اطاق فکرورزی و برنامه ریزی ذیل شورای عالی هماهنگی 
اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه جای چنین ستادی در نظام برنامه ریزی 
کنونی کشور خالی است و بر همین اساس تاکنون در شورای عالی هماهنگی 
اقتصاد مقاومتی که ماهی یک و یا دو بار تشکیل جلسه می دهد به علت 
محدودیت زمانی عماً امکان برنامه ریزی جامعی برای مقابله جدی با تهاجم 
همه جانبه اقتصادی دشمن وجود ندارد و بر همین اساس این شورا علی رغم 
اختیارات باا نتوانسته است در طول چند ماهه گذشته تمامی امکانات کشور 

را در جهت حل مشکات کشور به کار گیرد.
7- علی رغم آنکه ماه ها از اعام طراحی چندین بسته راهبردی از سوی 
سازمان برنامه و بودجه برای حل مشکات اقتصادی کشور در رسانه ملی 
می گذرد، متأسفانه تاکنون هیچ خبری از اجرای آن شنیده نشده است، 
این در حالی اســت که در شرایط حساس کنونی این سازمان می بایست 
باخیل عظیم کارشناسان مبرز خود نقش کلیدی در میدان جنگ اقتصادی 
ایفاء نماید. عاوه بر آن متأسفانه تا کنون از سوی مجلس شورای اسامی 
به عنوان قوه مفکره نظام اسامی و نیز دستگاه های اساسی چون وزارت 
صنعت معدن و تجــارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز که در خط 
مقدم جنگ اقتصادی دشمن قراردارند جز اقدامات موردی و بخشنامه ای، 
برنامه ای جامع و هدفمند تصویب و یا اجراء نشده است، این در حالی است 
که رمز پیروزی هشت سال مقاومت قهرمانانه ملت ایران در برابر دنیای 
استکبار؛ هماهنگی و برنامه ریزی هدفمند کلیه نیروها در قالب فرماندهی 
واحد بوده است، که در آن برای به میدان آوردن تمامی ظرفیت های نظام 
اسامی از جمله نیروهای متخصص دانشگاهی در وزارت علوم، اتاق جنگ 
و در تمام دســتگاه ها، پایگاه های مقاومت بسیج تاسیس و عملیات های 
بزرگ در اتاق فرماندهی واحد با بهره گیری از امکانات کل کشور طراحی، 
برنامه ریزی و اجرایی می گردید. بدون شک در شرایط حساس کنونی نیز 
می بایست محورهای عملیاتی جنگ اقتصادی را شناسایی و متناسب با آنها 
با بهره گیری هماهنگ و هدفمند از کلیه توانمندی های نظام اسامی تحت 
فرماندهی واحد، عملیات های بزرگ اقتصادی را طراحی و برنامه ریزی نمود. 
تاسف آور است در حالی که یکی از استحکامات جنگ اقتصادی بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به خزانه کشــور است، به علت عدم برنامه ریزی 
هماهنگ و هدفمند؛ تنها 7 میلیارد دار از 27 میلیارد دار ارز صادراتی 
طی چند ماه گذشته به خزانه کشور باز گشته است و این در حالی است 
که با بهره گیری از خرد جمعی و هماهنگی کلیه نهادهای ذی ربط در قالب 
تدوین برنامه سیستمی واحد در چرخه فرآیند صادرات از مبدا تا خزانه، 

امکان بازگشت مدیریت شده تمامی ارزها وجود دارد.
8- بدون شک مقابله همه جانبه با مشکات کنونی اقتصادی، عزم راسخ 
و قاطع کلیه دستگاه های اجرایی و سیاسی و قوای مقننه و قضائیه کشور را 
در قالب برنامه ریزی هماهنگ و واحد و با بهره گیری از تمامی توانمندی های 
بالقوه کشور را در تمامی عرصه ها می طلبد و اا اقدامات موردی و پراکنده 
هرگز پاسخگوی انتظارات به حق مردم صبور و انقابی که بار گرانی بر دوش 

آنها سنگینی می کند نخواهد بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسامی

قاطعیت در تصمیم
تحول در برنامه ریزی

یادداشت میهمان

رئیس  ســازمان انــرژی اتمی 
ایران گفت: هیچ کاری تاکنون خاف 
تعهداتمان نکردیم و نمی کنیم، ولی اگر 
دستوری صادر شود که برجام تمام شد 
و بروید کارتان را بکنید، خیلی راحت 
می توانیم بازگردیم و این بلوف نیست.

علی اکبــر صالحی رئیس  ســازمان 
انرژی اتمی که به بروکســل سفر کرده 
بود، در گفت وگو با یورونیوز در پاسخ به 
این سؤال که »آیا به بلوف زدن در دنیای 
روابط بین الملل اعتقاد دارید؟« گفت: من 
اعتقاد به بلوف ندارم. اگر کسی بلوف بزند 
و بعد نتواند به آن عمل کند برای همیشه 
از بین رفته اســت. چون شمشیر پیکار 
برداشــتی، نگهدار پنهان ره آشتی. اول 
باید آن شمشــیر پیکار را داشته باشی. 
البته وقتی شمشــیر را درآوردی، فوری 
به جنگ نمــی روی. می گویــد نگهدار 
پنهان ره آشتی. اان جمهوری اسامی 
ایران شمشیرش را دارد. اما به معنی آن 
نیست که اان که شمشیر دارد بخواهد 
به فرق کسی بزند. یک عقانیت و حکمت 
سیاسی در کشور ما به خصوص در رویکرد 
بین المللی ما برقرار است. اینگونه نیست 
که بخواهیم یک رویکرد بین المللی حساب 
نشده ای داشته باشیم. اگر اینگونه بود که 
ما هیچ وقت شرایطمان در منطقه مانند 

اکنون نبود.
صالحی افزود: در برجام یک  ســری 
محدودیت هایی را به صــورت داوطلبانه 
پذیرفتیم. گفتیم برای چند ســال مثا 
مقدار اورانیوم تولید شده را از 300 کیلو 
بیشتر نمی کنیم. این محدودیت را برای 
چند سال پذیرفته ایم اما می توانیم آن را 

برداریم. مثا 300، 500، 600کیلو یعنی 
هر چقــدر که تولید کنیــم را می توانیم 
انباشــته کنیم. محدودیت های ما از این 
نوع هســت و می توانیم خیلی راحت آن 
را برداریم. بــه عنوان مثال ما برای مدت 
محدودی پذیرفتیم که باای 3/67 درصد 
غنی سازی نکنیم. ما می توانیم غنی سازی 
را بااتر ببریم. وقتی شما می توانید اصل 
غنی سازی را تا 3/67 انجام دهید، از نظر 
فنی همان را می توانید با تغییرات کوچک 
و ســریعی افزایش دهید و به 5 درصد و 
20 درصــد و هر مقداری که می خواهید 

باا ببرید.
وی در ادامه گفــت: ما می توانیم به 
شرایط سابقمان برگردیم؛ نه فقط به شرایط 
سابق بلکه به شرایط خیلی بااتر. اان مقام 
معظم رهبری فرمانی را در چهاردهم خرداد 
ماه صادر کردند که ایران زیرساخت های 
تولید 190هزار ســو را فراهم کند که ما 
فراهــم کردیم. یعنی اان اراده شــود و 

مسئوان سیاسی ارشد نظام دستور بدهند 
که بروید 190 هزار سو ظرفیت غنی سازی 
ایجاد کنید، اان آمادگی ا ش را داریم ولی به 
این معنی نیست که ما بخواهیم آن را تولید 

کنیم، بلکه زمینه آن را داریم.
رئیس  سازمان انرژی اتمی خاطرنشان 
کرد: ما اان در چارچوب برجام هستیم، 
تمام کارهای ما در چارچوب برجام است. 
برای همین آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تــا به حال 13 بار تایید کرده که ایران به 
تعهداتش عمل کرده است. ما هیچ کاری را 
فعا خاف تعهداتمان نکردیم و نمی کنیم، 
ولی اگر دستوری صادر بشود که برجام تمام 
شــد و شما بروید کارتان را انجام بدهید، 
ما خیلی راحت می توانیم برگردیم و این 

بلوف نیست.
به گزارش مهر، صالحی همچنین در 
مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: ماندن 
ایران در برجام در صورت محدود شــدن 

فروش نفت بی فایده است.

صالحی:

بلوف نمی زنیم
 راحت می توانیم به قبل از برجام بازگردیم

نماز جمعه این هفته تهران به 
والمسلمین  حجت ااسام  امامت 
محمد حسن ابوترابی فرد در مصای 
امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 10:30 در مصای 
امام خمینی)ره( آغاز می شــود و در 
ادامه با سخنرانی امیر دریادار حسین 
دریایی  نیــروی  فرمانده  خانــزادی، 

ارتش جمهــوری اســامی ایران به 
مناسبت »7 آذر؛ روز نیروی دریایی« 
و حســین رویوران، کارشناس مسائل 
منطقــه بــه مناســبت »روز جهانی 
با مردم فلسطین« همراه  همبستگی 
خواهد بود. حجت ااسام والمسلمین 
محمد حسن ابوترابی فرد نیز به ایراد 
خطبه هــا خواهنــد پرداخت. گفتنی 
اســت، درب های مصا از ساعت 10 

باز می شود.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت حجت ااسام والمسلمین ابوترابی فرد

سرویس سیاسی- 
در حالی که وزارت امور خارجه 
اعام کرده بود مســتندات ادعای 
پولشــویی گسترده  درباره  ظریف 
در کشــور را در قالــب نامه ای به 
دادستانی ارســال کرده است، روز 
گذشته دادســتان کل کشور گفت 
ظریــف یک نامــه 12 صفحه ای را 
چند روز قبل فرستاده که یکسری 
بیانات خودش را در آنجا باز توضیح 
مسایل  حاوی  همچنین  است،  داده 
دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه 
ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره 
کردند که دلیل و مستندی ندارند که 

بخواهند بفرستند!
20 آبان ماه بود که محمدجواد ظریف 
در گفت وگویی تصویری با یک سایت حامی 
دولت به جای ارائه استدال درباره چرایی 
 FATF پافشاری دولت برای تصویب لوایح
و پاســخ به نقدهای صورت گرفته در این 
زمینه، به مثابه برجام سیاســت اتهام زنی 
به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به 

پولشویی متهم کرد.
ظریف در این گفت و گو با بیان اینکه 
اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی ها درباره 
FATF صادقانه اســت مدعی شد: فکر 
می کنم پشت برخی از این نگرانی ها منافع 

اقتصادی است.
اتهام زنی به منتقدان 

FATF به جای پاسخ به نقدهای
وزیر امور خارجه درحالی مدعی شد 
که »پولشویی یک واقعیت در کشور ماست 
و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند« که 
دربــاره اینکه آیا کدی برای این ادعا دارد 
یا براساس تصورات خود چنین ادعایی را 
مطرح کرده گفت: اگر کدی هم در این باره 
داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم؛ 
ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی 
در کشور وجود دارد!ظریف در ادامه با بیان 
اینکه من نمی خواهم این پولشویی را به 
جایی نسبت دهم مدعی شد: جاهایی که 
هزاران میلیارد پولشــویی می کنند حتما 

آنقدر توان مالــی دارند که ده ها و صدها 
میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.

وزیر امور خارجه در ادامه به ادعاهای 
بی اســاس و بــدون مدرک خــود اضافه 
کرد: با این وضعیــت ما نمی توانیم با آن 
فضاسازی مقابله کنیم. کسانی که یک قلم 
معامله شان ممکن است 30 هزار میلیارد 
باشد فضاســازی کرده اند. آنها می توانند 
بودجه وزارت خارجــه را هزینه یک قلم 

فضاسازی شان کنند.
وی باردیگــر مدعی شــد: من هیچ 
دستگاهی را متهم نمی کنم؛ من افرادی 
که در این قضیه منافع دارند را پشت القاء 

این تصورات می دانم.
اظهارات عجیب ظریف و اتهام زنی 
 FATF وی به منتقدان و مخالفان لوایح
که با استقبال گسترده رسانه های معاند 
و ضدانقاب خارج نشین نیز مواجه شد، 
با واکنش های زیادی از جمله انتقادات 
شــورای  مجلس  شــاخص  نمایندگان 
اسامی و کارشناســان سیاسی مواجه 
شــده و آنها خواستار ارائه مستندات او 
شــدند. شــماری از اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسامی نیز خواستار احضار وزیر 
امور خارجه به کمیســیون امنیت ملی 

مجلس شدند.
احضار ظریف به مجلس 

برای پاسخ به ادعای جنجالی
ه  حشــمت ا ســاس،  همین ا بر
فاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس گفت که از وزیر 
امور خارجه دعوت شــده تا با حضور در 
این کمیسیون مستنداتی درباره ادعایش 
پیرامون پولشویی را به اعضای کمیسیون 

ارائه دهد.
وی با تأکید بــر اینکه صحبت های 
پولشــویی،  پیرامــون  ظریــف  آقــای 
غیرکارشناسی شــده و غیرمستند است، 
اظهار داشــت: باید روشن گری در حوزه 
پولشویی و مطلبی که آقای ظریف مطرح 

کرده است، صورت گیرد.

فاح پیشه گفت : معتقدم که آقای 
ظریف موضوع پولشویی گسترده در ایران را 
به عنوان بهانه برای طرف های غربی مطرح 
کرده است، مسئله پولشویی که آقای ظریف 
مطرح کرده است، موضوع جدایی است و 
باید به طور شــفاف بررسی شود و وی نیز 

پاسخ گو باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
خاطرنشان کرد: به هیچ وجه ادعای مربوط 
به پولشویی در ایران را قبول ندارم و قطعاً 
اظهــارات آقای ظریف درباره پولشــویی 
در ایران را از طریــق وزارت امور خارجه 

پیگیری می کنیم.
توضیح سه جمله ای ظریف

 درباره پولشویی و انکار اظهارات
پس از آن بود که ظریف برای توضیح 
ادعای خود در جلســه کمیسیون امنیت 
ملی مجلس حاضر شــد اما به جای ارائه 
مستندات پولشــویی گسترده در کشور، 
ادعای خود را انکار کرد. سید حسن نقوی 
حســینی نماینده ورامین در مجلس در 
این باره گفت که آقای ظریف در جلســه 
کمیسیون حاضر شد و در ابه ای اظهارات 
خود به موضوع پولشویی و اظهارنظرش در 
این زمینه  اشاره کرد و گفت که »در این 
زمینه اینجوری که گفتند من نگفتم. بروید 
کلیپ را ببینید«. عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجــی مجلس اضافه 
کرد: آقای ظریف درخصوص پولشــویی 
به همین ســه جمله کوتاه بسنده کرد و 

توضیح دیگری نداد.
 ظریف هم پس از حضور در جلســه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس در واکنش بــه مباحث مطرح 
شده درباره اظهارات اخیرش درخصوص 
پولشــویی اظهار داشت: صحبت هایی که 

بنده داشتم عین نوار آن موجود است.
وی افزود: من تقاضا می کنم افرادی 
که اعام نظر کرده اند راجع  به آن چیزی که 
بنده گفتم اعام نظر کنند نه آن چیزی که 

خودشان خواسته  اند.
وزیر امور خارجه گفت:  در واقع برخی 
دوستان ما ببر کاغذی می سازند و این ببر 
را خیلی خوب شکار می کنند لذا به جای 
اینکه ببر کاغذی بسازند مؤلف زنده است، 
نوار و کلیپ آن وجود دارد بنابراین گوش 
کنند و اگر بنده جایی را متهم کرده ام آنگاه 

بیایند و از بنده سؤال کنند.
اژه اي در نامه به ظریف: 

اسناد پولشویي را ارائه کنید!
ابعــاد و تبعات اظهــارات عجیب و 
نسنجیده ظریف مبنی بر وجود پولشویی 
گسترده در کشور، اما وسیع تر از آن بود که 

با توجیه سه جمله ای یا انکار آن بشود به 
سادگی از کنار آن گذشت و غامحسین 
محسنی اژه  ای، سخنگو و معاون اول قوه 
قضائیه، با ارسال نامه ای برای محمدجواد 
ظریف، از او خواســت اسناد سخنان خود 
درباره پولشویی در ایران را ارائه کند. وی 
همچنین در دیدار با نمایندگان فراکسیون 
وایی مجلس دهم گفت که سخنان اخیر 
ظریف از نظر شــخص بنده غلط بوده، و 
از آن جایی که از طرف یک مقام رســمی 
بیان شــده، او باید توضیح دهد و اســناد 

خود را ارائه کند.
بقیه در صفحه 11

پس از ادعای پولشویی گسترده در کشور

ظریف در نامه به دادستان كل:
سندی ندارم كه بفرستم!

آمریکا  داری  خزانــه  وزارت 
دو ایرانی را بــه دلیل فعالیت در 
زمینــه ارزهــای دیجیتــال در 
 لیســت تحریم های )SDN( خود 

قرار داد.
به گــزارش فارس به نقل از پایگاه 
رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر 

کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه 
داری آمریکا دقایقی پیش به طور رسمی 
نام محمد قربانیان و علی خوراشادی زاده 

را به لیست SDN خود اضافه کرد.
دلیل تحریم  ایــن دو فرد ایرانی، 
فعالیت آنها در زمینه ارزهای دیجیتال 

عنوان شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا 2 ایرانی دیگر را
تحریم کرد



اخبار كشور

رونمایی از سه کتاب 
با حضور سرلشکر قاسم سلیمانی

  ســه کتاب با موضوع فرهنگی با حضور فرمانده سپاه قدس انقاب 
اســامی سردار حاج قاسم سلیمانی صبح روز گذشته )چهارشنبه هفت 
آذر( در همایش ملی نظام فکری آیت اه خامنه ای در گســتره فرهنگ 

در کرمان رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، کتاب های گفتمان فرهنگ ســاز در اندیشــه آیت اه 
خامنه ای اثر سعید  اشیری و کتاب های باغبانی فرهنگ اثر فرزاد جهان بین 
و چکیده مجموعه مقاات همایش نظام فکری آیت اه خامنه ای در گستره 

فرهنگ، کتاب های رونمایی شده در این همایش هستند.
این همایش با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان، استاندار کرمان 
و جمعی از مســئوان در تاار وحدت شهید باهنر دانشگاه شهید باهنر 

کرمان برگزار شد.
همایــش ملی نظام فکری آیت اه خامنه ای در گســتره فرهنگ به 
همت دانشــگاه شهید باهنر کرمان و با همکاری جهاد دانشگاهی استان 
کرمــان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه های سراســر 
استان، موسســه صدرا، موسســه انقاب اســامی، مرکز حفظ و نشر 
دیدگاه های مقام معظم رهبری و تعدادی از دانشگاه های بزرگ کشور و 

این استان برگزار شد.
کارگاه آموزشــی بــرای فعاان و تشــکل های فرهنگی دانشــگاه 
شــهید باهنر و همایش منشــور فرهنگی انقاب اسامی از جمله پیش 
نشست های این همایش بود. جنبه های کاربردی مسائل فرهنگی در این 

همایش مورد توجه قرار گرفته است.
استقبال از مستند ضدرژیم آل سعود

فیلم مســتند ضد رژیم آل سعود، یکی از پربیننده ترین فیلم های به 
نمایش درآمده در پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت است.

مســتند نیمه بلند »فقط خاشــقجی نیســت« در نخســتین روز 
پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت به نمایش درآمد. نمایش این مستند 
ضدسعودی با استقبال گســترده مواجه شد و به دلیل پر شدن ظرفیت 
سالن، برخی از عاقه مندان امکان تماشای آن را نیافتند، به همین دلیل 

درخواست هایی برای اکران دوباره این فیلم مطرح شد.
مستند »فقط خاشقجی نیست« به بهانه قتل خاشقجی، به جنایات 
مشابه رژیم آل ســعود که کمتر در رسانه ها بازتاب یافته پرداخته است. 
این فیلم مســتند توسط یک فیلمساز اهل عربستان ساخته شده اما نام 

این کارگردان مخفی مانده تا عواقبی برای وی پیش نیاید.
هنرمندان سینمای سوریه در ایران چه گفتند؟

نشست »سینمای سوریه، ســینمای مقاومت« با حضور کارگردانان 
و بازیگران سوری از جمله مراد شاهین رئیس سازمان سینمایی سوریه، 
حســین عباس بازیگر فیلم »باران حمص«، عوض القــدرو کارگردان، 
منتقد و بازیگر و ســلما مصری بازیگر فیلم »بازمانده«، روز گذشته در 

محل برپایی پانزدهمین جشنواره فیلم »مقاومت« برگزار شد.
ســلما، بازیگر فیلم بازمانده در بخشــی از این نشســت گفت: درباره 
ســکانس آخر فیلم »بازمانده« در قطار باید بگویم پیشنهاد خودم بود که 
آیت الکرســی را برای حفظ جان کودک در فیلم بخوانیم و اینگونه شد که 
کودک را با پارچه پوشاندم و قطار را منفجر کردم و بچه زنده ماند. بعد از 

آن وقتی صدای کودک پخش می شود یعنی مقاومت برای ما ادامه دارد
مراد شــاهین رئیس  سازمان ســینمایی سوریه در این جلسه گفت: 
باید یک جبهه یکپارچه داشت تا بتوانیم نسبت به افکار منفی در حوزه 
مقاومت عمل کنیم. اگر یکپارچه باشــیم و شفاف سازی کنیم می توانیم 

تصویر درستی را در حوزه مقاومت به غرب نشان دهیم.
حســین عباس دیگر بازیگر ســوری درباره بــازی در فیلم هایی با 
موضوع مقاومت تصریح کرد: خوش شانســی من اســت که در کارهایی 
با مضمون مقاومت حضور داشــته ام. سوریه جلودار خط مقاومت است و 
اگر شکست بخورد خط مقدم مقاومت شکست می خورد. هدف اصلی ما 
حفظ قبله فلسطین است و ما بازیگران سعی کردیم با بازی در فیلم های 

حوزه مقاومت محور مقاومت را حفظ کنیم.
رئیس  سازمان سینمایی سوریه در پایان درباره داعش نیز بیان کرد: 
داعش ســعی می کرد از رسانه و پتانسیل آن اســتفاده کند و متاسفانه 
برخی از رســانه های ما هم اقدامات آنها را پخش کردند. ما مســئولیت 
داریم که کشــتارها و اقدامات وحشــتناک آنها را به فیلم تبدیل کنیم. 
مســئولیتی هم داریم که درباره افرادی که توســط داعش کشته شدند 

فیلم بسازیم تا بتوانیم آنها را جاودانه کنیم.
نمایشگاه نقاشی هنرمندان فلسطینی برپا می شود

نمایشگاه نقاشی »فلســطین در آیینه خیال هنرمندان« با آثاری از 
هنرمندان ایرانی و فلسطینی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم 

فلسطین برگزار می شود.
به مناســبت ۲۹ نوامبر، مقارن با هشتم آذر »روز جهانی همبستگی 
با مردم فلسطین«، فرهنگستان هنر جمهوری اسامی ایران با مشارکت 
کمیســیون ملــی یونســکو و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی آیین 
گرامیداشت این روز را برگزار می کند. برپایی نمایشگاه نقاشی »فلسطین 
در آیینه خیــال هنرمندان« از جمله برنامه های این روز اســت که در 
دو بخش نمایشــگاه آثار هنرمندان ایرانی و نمایشــگاه آثار هنرمندان 

فلسطینی برگزار می شود.
 آثار هنرمندان فلســطینی که در موزه هنرهای معاصر فلســطین به 
نمایش گذاشــته می شــود، حدود ۵۰ اثر کم نظیر نقاشــی از هنرمندانی 
همچون سعید حسین، محمد الشاعر، ابراهیم غنام، برهان کرکوتلی، توفیق 
عبدالعادل، مصطفی حاج و... است که توسط این هنرمندان در اردوگاه ها 
و خارج از وطنشــان خلق شــده و در دهه هشتاد توسط فرهنگستان هنر 

خریداری و در گنجینه این فرهنگستان نگهداری می شود.
همزمان ۲۰ اثر نقاشــی از هنرمندان شاخص ایرانی همچون احمد 
اسفندیاری، حبیب اه صادقی، مصطفی گودرزی، ناصر پلنگی، حبیب اه 
آیت الهــی، کاظم چلیپــا، غامعلی طاهری و... با موضوع فلســطین، از 
مجموعه گنجینه این موسسه در نگارخانه استاد لرزاده موسسه فرهنگی 

هنری صبا، وابسته به فرهنگستان هنر به نمایش گذاشته می شود.
آیین مراســم روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، پنج شنبه ۸ 
آذر، ساعت ۱۵ در تاار ایران فرهنگستان هنر برگزار می شود. همچنین 
در همین روز، آیین گشایش نمایشگاه نقاشی »فلسطین در آیینه خیال 
هنرمنــدان« در موسســه فرهنگی هنری صبا و مــوزه هنرهای معاصر 

فلسطین در ساعت ۱۷ برگزار می شود.
جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر 

برگزار می شود
جشــنواره ملی هنرمندان شــاهد و ایثارگر، در شهر مشهد مقدس 

برگزار می شود.
ســیدمرتضی حسینی دبیر جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر 
گفت: بخش های هنرهای تجســمی و ادبیات جشنواره ملی هنرمندان 
شــاهد و ایثارگر از روز یکشــنبه ۱۱ آذر در شهر مشــهد مقدس آغاز 
می شود. وی در توضیح برنامه های جشنواره افزود: بخش تجسمی جشنواره 
همراه با برگزاری کارگاه های نقاشــی همراه خواهد بود. در بخش ادبیات نیز 
برگزاری کارگاه های ادبی، شــب شــعر و داســتان و... را در دستور کار قرار 

داده ایم.
دبیر جشــنواره درباره اختتامیه جشنواره عنوان کرد: در بخش های 
مختلف از اســاتید شناخته شــده و تراز کشــوری برای داوری دعوت 
کرده ایم که برگزیدگان هیئت داوران در بخش های مختلف در اختتامیه 

جشنواره در روز چهارشنبه ۱۴ آذر، تجلیل خواهند شد.
حســینی در پایــان گفت: بخش های هنرهای نمایشــی و ســرود 
جشــنواره نیز دی ماه برگزار خواهد شــد که جزئیــات آن نیز از طریق 

رسانه ها به اطاع مردم می رسد.

صفحه 3
پنج شنبه    ۸ آذر ۱3۹۷

۲۱ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۱

اخبار ادبی و هنری تو می آیی و دست های مرا 
پر از عطر یاس و سحر می کنی
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

اعجاز جنون!
ایجــاز شــاعرانه چشــم تــو تاکنــون

ما را کشــانده اســت به اعجازی از جنون
هــر روز در هــوای تــو پــرواز می کنیم

هر روز می شــویم چو خورشید، سرنگون
تــا آســتین به قصــد تو باا زدیم شــد

شمشیرهای تشــنه به خون از کمر برون
بایــد امیــد هر چه فــرج را به گــور برد

بیهوده می بری دل ما را ســتون ستون...
این شعر هم ردیف غزل های چشم توست

زخمی نزن که قافیه افتد به خاک و خون
مرتضی آخرتی

دوباره بخوان!
 وقتی نفــس گرفتــه، دلــم در هوایتان

 یعنــی منم که زنــده ام از  اشــک هایتان
 داوود مــن! دوبــاره بخوان تــا که عالمی

 ایمــان بیــاورد بــه طنیــِن صدایتــان
 از این همه سحر که گذشته است می شود

 یک شــب نصیب این دل من هم دعایتان
 این  اشــتراک چشم من و چشم خیستان

 مــن  گریــه ام بــه کشــته کرببایتــان
آقــا اجــازه می دهیــد هر وقــت آمدید

 نقاشــی ام کننــد مــرا زیــر پایتــان؟
یــک روز عاشــقانه تــو از راه می رســی

 آن روز واجــب اســت بمیــرم برایتــان
علی اکبر لطیفیان

سحرهای مدینه 
ای منجــی دل های خزان دیــده کجایی

کــی می رســد آن جمعه موعــود بیایی
ای نبــض زمــان ذکــر دعای فــرج تو

مافــوق مــکان در نظــر اهــل وایــی
ری نــدا ننــد  هما و  یــی  ا لفقر ا کنُز

تــو رحمــت موصولــه احســان خدایی
عیب از دل ما نیســت گرفتار تو هستیم

عیب اســت کریمــان که براننــد گدایی
مدینــه ســحرهای  تنهــای  زائــر  ای 

لنجبایــی اُم ا روضــه  از  دلســوخته 
بایــد کــه تقــاص دم مظلــوم بگیری

امام الشــهدایی خــون  منتقــم  چــون 
یــک جمعه بیایــی همه باشــیم کنارت

گــر میــل کنــی یــا کــه اراده بنمایی
احسان محسنی فر

بچه های عزادار 
از خــود فــرار کــردم و ا یُمِکــن ُ الِفرار

امشــب دوبــاره آمــده ام بــر ســر قرار
رســوای خویش گشــتم و غرق خجالتم

مــن آمدم ولــی تو به روی خــودت نیار
مــن در میــان راه زمیــن خــورده ام بیا

از بــس که بــار آمده بــر روی دوش، بار
آن قدر در حجــاب خودم غوطه می خورم

حتــی تــو را ندیده ام این گوشــه و کنار
امشــب که  گریه های تو باران گرفته است

از چشــم خشکســال منم قطره ای ببار
اصــًا وکیــل ما تــو و مــا هیچ کاره ایم

ما خویش را به دســت تــو کردیم واگذار
ی ده ا یســتا ا مدنــم  آ ر  نتظــا ا ر  د

شــاید به این امید کــه می آیمت به کار
امشــب برای اینکــه بیایی بــه پیش ما

انگشــت روی روضه دلخواه خــود گذار
امشــب مرا بــه خانه مــادر ببــر که باز

آنجا نشســته چشــم کبودش به انتظار
مــا را ببــر که  گریــه بریزیم پشــت در

بی قــرار و  عــزادار  بچه هــای  ماننــد 
رحمان نوازنی

بغض قلم شکست 
حرف از غروب جمعه شد و مرز غم شکست

کهنه غــرور کاغذ و بغض قلم شکســت
ماننــد هفته های گذشــته زبــان گرفت

جمعه شــد و نیامد و دل باز هم شکست
هرشب دلت شکست و دل ما ترک نخورد

شرمنده ایم از اینکه دل مرده کم شکست...
اسماعیل شبرنگ

تو می آیی و ...
مــرا  دســت های  و  می آیــی  تــو 

پــر از عطــر یــاس و ســحر می کنی
مــرا  لحظه هــای  و  می آیــی  تــو 

می کنــی تازه تــر  گل  احســاس  از 
مــرا چشــم های  و  می آیــی  تــو 

می کنــی خبــر  شــکفتن  بــرای 
اگــر خســته باشــم از ایــن انتظــار

بــه ایــن خســته آخر نظــر می کنی
تــو می آیــی و بــا غزل هــای ســبز

می زنــی صــدا  را  جــوان  بهــار 
بــه »انســانیت« بال و پــر می دهی 

بــه زخــم »حقیقــت« دوا می زنــی
آشــتی  مرهــم  و  می آیــی  تــو 

می زنــی کینه هــا  سرتاســر  بــه 
تــو می آیــی و بــا طلوعــی لطیــف

چــه نقشــی بــه آینه هــا می زنــی!
نسرین صمصامی

حضرت امام خمینی)ره(: هیچگاه از کارها مأیوس نشوید، 
چون همه چیز یکدفعه درست نمی شود و کارهای بزرگ 

باید به تدریج صورت گیرد.

هدیه به خوانندگان

رهبر  خامنه ای  آیت اه العظمــی  حضرت 
انقاب اســامی ظهر روز گذشته در  معظم 
دیدار فرماندهان و مســئوان نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسامی ایران، تکیه بر نیروی 
انســانی جوان، مؤمن و پُر انگیزه را کلید حل 
مشــکات در همه بخش های کشور از جمله 
نیروهای مسلح دانستند و با تأکید بر لزوم کار 
مضاعف و افزایش آمادگی ها، خاطرنشان کردند: 
هر چه می توانید توانایی ها و آمادگی های خود 
را افزایش دهید تا دشمناِن ایران حتی جرأت 

تهدید این ملت بزرگ را نداشته باشند.
در این دیدار که به مناســبت ۷ آذر روز نیروی 
دریایــی برگزار شــد، فرمانده کل قوا با اشــاره به 
صف آرایی جبهه ای وسیع از دشمنان و رقبا در مقابل 
جمهوری اسامی، گفتند: وجود این واقعیت در کنار 
ضرورت جبران عقب ماندگی ها، نشان دهنده لزوم کار 
مضاعف و فوق العاده در همه بخشهای نظام از جمله 

در نیروی دریایی است.
ایشان پیشرفت های ارتش و بویژه نیروی دریایی 

از ابتــدای انقاب اســامی تا به امــروز را عظیم و 
شــگفت آور خواندند و افزودند: نسل کنونی نیروی 
دریایی به ابتکار و توانایی های خود عمیقاً ایمان دارد 

و تحقق پدیده هایی همچون الحاق ناوشــکن سهند 
و زیردریایی هــای فاتح و غدیر به نــاوگان دریایی، 

بشارت دهنده امکان پیشرفت های روزافزون است.

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای افزایش آمادگی 
نیروهای مسلح را موجب بازدارندگی و ترس دشمنان 
دانستند و گفتند: جمهوری اسامی قصد آغاز جنگ 
با کسی را ندارد اما باید آنچنان توانایی های خود را 
افزایش دهید تا دشــمن نه تنهــا از حمله به ایران 
بیمناک و هراســان باشد بلکه به برکت همبستگی، 
اقتدار و حضور مؤثر نیروهای مسلح در میدان، سایه 

تهدید نیز از سر ملت ایران دور شود.
پیش از ســخنان فرمانده کل قــوا، امیر دریادار 
خانــزادی فرمانده نیــروی دریایی ارتش جمهوری 
اســامی ایران در گزارشی با اشــاره به آماده سازی 
ناوشــکن سهند، احیای ناوشــکن دماوند و ساخت 
زیردریایی فاتح به دست جوانان و متخصصان نداجا 
و صنعت، گفت: نیروی دریایی ارتش تاش می کند 
ضمن ارائه بنایی نو از این نیرو، مظهر اقتدار ملت ایران 
در دریا باشد و با الهام بخشی به ملت های آزاده جهان، 

روند رو به افول استکبار در دریا را سرعت بخشد.
در این دیــدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقاب اسامی اقامه شد.

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران:

كاری كنید دشمنان حتی جرأت تهدید ملت ایران را
نداشته باشند

سرویس ادب و هنر-
سه صاحب نظر و فعال عرصه سینما در گفت وگو با 
کیهان، یادداشت رهبر انقاب درباره رسالت هنرمندان 
در جنــگ نرم را اتمام حجتی برای اهالی فرهنگ و 

هنر دانستند.
در یادداشــت رهبر معظم انقاب که در پی نشست با 
جمعی از کارگردان ها، نویســندگان و بازیگران سریال های 
تلویزیونی در تاریخ ۲۴ آبان امسال رونمایی شد، بر جایگاه 
فیلم و سریال در عرصه جنگ فرهنگی تأکید شده است. به 
همین دلیل هم در این مجموعه مصاحبه، سراغ سه نفر از 
فعاان سینما و تلویزیون رفتیم و نظر آن ها را درباره الزامات 
حضــور هنرمندان به ویژه در حــوزه تولید آثار تلویزیونی 

جویا شدیم. 
لحظه ای نباید ساح هنر را

 زمین گذاشت
در صــورت اتکا به روحیه انقابی و جهادی و با نگاه به 
ظرفیت فرهنگی داخلی، قطعا نیروهای هنرمند انقاب در 
جنگ نرم علیه دین اسام، نظام جمهوری اسامی و ملت 

بزرگ ایران، پیروز و سرافراز خواهند شد.
محمد خزاعی تهیه کننده ســینما و تلویزیون با بیان 
مطلب بــاا، افزود: همان روزی که رهبر معظم انقاب از 
بروز و رخداد شــبیخون فرهنگی سخن گفتند، در واقع 
موضوع وقوع جنگ نرم را هدف اشاره و هشدار حکیمانه 
قرار دادند. دشمن در جنگ سخت شکست جدی خورده 
بود، اقتدار سیاسی و نظامی ایران رو به پیشرفت و به سمت 
به بالندگی بود و طبیعی بود که دشمن، راه دیگری را به 
صورت جدی و موثر برای درهم شکســتن اقتدار و شکوه 

ملت ایران پی بگیرد.
تهیه کننده فیلم »قاده های طا« ادامه داد: حضور در 
میدان جنگ نرم قطعا الزاماتی دارد. یک سرباز و افسر جنگ 
نرم باید موقعیت خود و دشمن را به درستی و دقیق بداند و 

برای دفاع از خود و ضربه زدن به دشمن، شیوه های موثری 
را طراحی نماید. یادمان باشد که اگر در جنگ سخت دشمن 
مشــخص است و آتش جنگ پیداست، در جنگ نرم همه 
ســناریوها و عملیات ها پنهان و با شیب مایم و با ظاهری 
دلپذیر مجال اجرا می یابد. این یعنی دشواری شمشیر زدن 
در این میدان، نســبت به میدان جنگ سخت. برای حضور 
در میدان جنگ نرم، پس هم باید بصیرت ازم را داشــت 
تا ســره از ناسره و درست از غلط و حق از باطل تمایز یابد 
و هم این تمایز به سبکی هنرمندانه به مخاطب در معرض 
فریب القاء شود و هم اینکه مشی فرهنگی دشمن در سایه 
رصد همیشگی باشــد چرا که بر خاف جنگ سخت، در 
جنگ نرم، دشمن جبهه های وسیعتری در اختیار دارد و به 
دلیل اصرار بر نفسانیت و لذت خواهی انسانی، احتمال نفوذ 

و  اعمال ضربه او بیشتر است.
دبیر جشنواره فیلم مقاومت همچنین گفت: سخنان اخیر 
رهبر معظم انقاب خطاب به هنرمندان  و عوامل ســازنده 
سریال های تلویزیونی اوا دلگرم کننده است. دوم، نشان از 
اهمیت مسئله فرهنگ و رسانه دارد. و سوم؛ اتمام حجتی 
است با هنرمندان که با جدیت و دغدغه مندی بیشتری به 
مقوله جنگ نرم بپردازند و چون دیده بانی بصیر و هشــیار 

لحظه ای ساح هنر را به زمین نگذارند. 
خزاعی افــزود: همان طور که رهبــری انقاب تاکید 
فرمودند: »هنرمندان و اهالی فکر و نظر در جنگ نرم حکم 
نیروهای مسلح را دارند.« یک نیروی مسلح باید قدر ساحش 
را بداند و دشمن را همواره در حال دسیسه و توطئه و یورش 

تصور سازد تا دچار غفلت و  کمین و مرعوبیت نشود.
توجه به پشتوانه پژوهشی

 در آثار تلویزیونی
روح اه ســهرابی، کارگردان ســینما و تلویزیون در 
گفت وگو با خبرنگار کیهان، درباره یادداشت رهبر انقاب 
خطاب بــه هنرمندان گفت: آنچه رهبــر انقاب در این 

یادداشت مرقوم فرموده اند، قبا نیز به شکل های گوناگون 
از ســوی ایشــان مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یک 
مانیفســت و خط فکری مطرح شــده بود. اما اینکه چرا 
در عمل به این شــاخص ها کوتاهی می شــود یک مسئله 
ثانوی است. نکته مهم این است که بیشترین آسیب ها در 
حوزه فرهنگ و به ویژه در فضای جنگ فرهنگی به دلیل 

رویکردهای مدیریتی زودبازده است.
وی افزود: به نظر من اولین قدم، پژوهش محور و اصالت 
محور کردن موضوعات است. یعنی نباید به سمت موضوعات 
تخیلی و دور از واقعیت رفت، اعم از ســریال و برنامه های 
ترکیبــی و اجتماعی و هر آن چیزی که به مخاطب عرضه 
می شود. یعنی همه برنامه ها قبل از هر چیزی باید پشتوانه 

و عقبه پژوهشی درست و درمان داشته باشند.
این فیلمســاز ادامه داد: یکی از نقدی که به محتوای 
آثار دارند، تلخ و غمگین بودن زبان آثار نمایشــی است. به 
نظر من این مسئله هم از آن ناشی می شود که تولید آثار، 
مبتنی بر تحقیق و پژوهش نبوده است. چون اگر این گونه 
بود، می فهمیدیم که اولویــت مخاطب امروز ما غمگین و 
احساســاتی شدن نیست. هر چند که این گونه موضوعات 
هم جای خود را دارند و برای ایجاد درام نیاز است. اما اینکه 
در برخی آثار روح و روان مخاطب به هم بریزد، قابل قبول 
نیست، کما اینکه امسال چند نمونه از این سریال ها و تأثیر 

منفی آن ها بر مخاطب را دیدیم.
مخاطب اصلی؛ مدیران سیما

سعید مســتغاثی، منتقد و مستندساز نیز به خبرنگار 
کیهان گفت: سال هاست که حضرت آقا در فرمایشاتشان بر 
ایــن نکات تأکید کرده بودند؛ نکاتی چون تکیه بر گنجینه 
فرهنگی و هویت ایرانی، به تصویر کشیدن بزنگاه های تاریخی 
و ... اما کمتر به آن ها عمل شده است. به طوری که می بینیم 
به جز استثناهای بسیار نادری، اغلب سریال ها با موضوعات 

خنثی، بی خاصیت و بارها تکرار شده ساخته می شوند. 

وی تصریح کرد: یکی از محورهایی که رهبر انقاب بارها 
به آن اشاره کرده اند و در این یادداشت هم بر آن تأکید شده، 
سبک زندگی است که مهم ترین مسئله اش خانواده است. اما 
در کمتر سریالی به این مسئله توجه می شود. یعنی در غالب 
سریال ها شاهد خانواده هایی ویران و بحران زده هستیم و به 

ندرت سریالی با نمایش خانواده تراز دیده می شود.
کارگــردان مجموعه »راز آرماگــدون« ادامه داد: این 
فرمایشات بیش از همه به مسئوان سیما، مدیران شبکه ها 
و مدیران گروه فیلم و ســریال آنها برمی گردد که کارنامه 
خوبی ندارند و این فرمایشات نوعی ارزیابی از عملکرد آن ها 
هم هست. باعث تاسف است که فیلمسازی مثل کارگردان 
»مختارنامه« تا ۱۰ سال باید منتظر بماند تا شرایط تولید 
ســریال بعدی او فراهم شود، این درحالی است که سریالی 
مثل »سلمان فارسی« خیلی قبل تر این باید ساخته می شد. 
اول باید مدیران را هدف سوال قرار داد که در این مدت چه 

کردید و چرا این سریال و امثال آن ساخته نشد؟
مستغاثی بیان کرد: این درحالی است که در آن سو- در 
آمریکا- هنوز یک سال از یک واقعه نگذشته درباره آن فیلم 
می سازند، یا درباره مسائل علمی یا یک مسئله ورزشی، به 
طور دائم آثاری ســاخته می شود و به نمایش درمی آید. اما 
در ایران، سریال هایی درباره موضوعات مشابه کجا هستند؟ 
به جای چنین موضوعاتی، بیشتر سریال هایی بی سر و ته با 
نگاه بدبینانه ساخته می شود. گاهی می بینیم که بخش زیادی 
از زمان یک سریال به فروپاشی و سیاهی اختصاص دارد و در 
قسمت آخر همه چیز ختم به خیر می شود! طرفه آنکه در 
برخی از سریال ها آدم های منفی جذاب تر به تصویر کشیده 
می شوند، مثل سریالی که اخیرا در سه فصل ساخته شد و 
در آن یک ساواکی، آدمی پرجاذبه و لوطی مسلک نمایش 
داده شد! اولین انتظار از مدیران سیما این است که اگر قرار 
باشد به فرمایشات رهبری عمل کنند، از این پس دیگر شاهد 

چنین سریال هایی نباشیم.

اهالی هنر و نظر:
یادداشت رهبر انقاب در خصوص جنگ نرم، حجت را تمام کرد

رئیس جمهــور در حالی تلویحــا نظرات و 
تصمیمات اقتصاددانــان بانک مرکزی را عامل 
نوسانات اخیر ارزی در کشور عنوان کرد که پیش تر 
رئیس  سابق بانک مرکزی این نهاد را فاقد اختیارات 
 ازم و کافی و منحصرا مجری دســتورات دولت 

دانسته بود. 
حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور دیروز 
)چهارشنبه( در جلســه هیئت دولت تلویحا نوسانات 
اخیر ارزی کشور را به گردن اقتصاددانان بانک مرکزی 
انداخت و گفت: گر چه در این ایام با سختی هایی مواجه 
بودیم اما مشخص شد برخی از تصمیمات بانک مرکزی 

در گذشته، چندان جایگاه خوبی نداشت.
وی در ادامه گفت: ســال ها با بانک مرکزی بحث 
داشــتیم که ورود طا به کشور را آزاد کنیم و همواره 
بانک مرکزی با آن مخالف بود در حالی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، موافق آزاد شدن واردات طا به کشور 
بود، چرا که صنعت طاسازی در کشور بسیار مهم است 

و می تواند موجب ایجاد تحول خوبی باشد.
رئیس جمهــور در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی 
معتقد بود اگر واردات طا به کشور آزاد شود، قیمت ارز 
افزایش خواهد داشت، اما هنگامی که واردات طا آزاد 
شد، دیدیم که قیمت ارز هم رو به کاهش رفت و نشان 
داد که فرمول هایی که دوستان در دانشگاه خوانده اند و به 
ما می گویند گاهی نیاز به تجدیدنظر در مقام عمل دارد.

اظهارات روحانی در حالی است که پیش تر ولی اه 
سیف رئیس  سابق بانک مرکزی در گفت و گو با روزنامه 
دنیای اقتصاد بانک مرکزی را از ابتدای سال جاری فاقد 
اختیارات ازم و کافی و منحصرا مجری دستورات دولت 

دانسته و گفته است بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.
سیف در این گفت و گو اظهار داشته است: توصیف و 
نام گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ 
فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی دانم. سیاست 
مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات 
و مباحث انجام شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت 
به تصویب رســید. در حقیقت بانک مرکزی از همان 
زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست گذاری 

مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد.
معرفی چهار استاندار جدید 

توسط رئیس جمهور 
رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت با  اشاره به 

انتخاب استانداران جدید برای ۴ استان مرزی آذربایجان 
شرقی، مازندران، خراسان جنوبی و خراسان شمالی از 
سوی هیئت وزیران، گفت: استان های مرزی کشور در 
شرایط تحریم مسئولیت و بار سنگین ویژه ای بر عهده 
 دارند. وی با تأکید بر اینکه باید در راســتای گسترش 
تبادات مرزی و توســعه و فعال تر کردن بازارچه های 
مرزی تاش کنیم، گفت: چند روز گذشته تصمیمی در 
راســتای ارائه تسهیات در مناطق آزاد اتخاذ کردیم تا 
به واســطه آن در موارد مشخص شده بدون انتقال ارز، 

بتوانند فرآیند واردات در این مناطق را داشته باشند.
رئیس جمهــور ادامــه داد: بایــد در آینــده برای 
بازارچه های مرزی هم تسهیاتی در حدی که نیاز باشد، 

 قایل شویم تا بانک مرکزی هم بتواند مدیریت خود را 
به خوبی اعمال کند.

استان های مرزی باید تبدیل به 
تامین کننده کااهای مورد نیاز کشور شوند

روحانی با بیان اینکه استان های مرزی باید تبدیل 
به تامین کننده و دپوی کااهای مورد نیاز کشــور به 
ویژه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها شوند، گفت: تولید 
به ویژه در بخش صنعت و خدمات بسیار حائز اهمیت 
است که گاهی نیاز به مواد، کاا و خدمات خارجی دارد 
و باید تسهیات ازم در این راستا را فراهم کنیم تا به 
واسطه آن تولید در کشور، فعال شود. رئیس جمهور 
اظهار داشت: اســتان های مرزی باید با فعال کردن 
بازارچه هــای مرزی و توســعه مناســبات تجاری با 
کشــورهای همسایه در مسیر مبارزه با تحریم تاش 
کنند و برخی از مشــکاتی که با آن مواجه هستیم 
توسط این استان ها حل و فصل شود. روحانی با  اشاره به 
اینکه هنوز مردم در زمینه مسایل اقتصادی و معیشتی 
مشکاتی دارند، اظهار امیدواری کرد که در بودجه سال 
آینده به بخش مهمی از این مشکات پرداخته شده 
و مردم زندگی خود را با آرامش بیشتری ادامه داده و 
همه در این زمینه یکدیگر را یاری کرده تا بتوانیم از 

این مقطع عبور کنیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: امروز در شرایطی هستیم 
که باید کشــور را در برابــر آنهایی که علیه ملت ایران 
توطئه کرده و می کنند، مصون بسازیم و خوشبختانه 
در یکی دو ماه گذشــته تاش پیگیر بســیار خوبی از 
سوی مسئوان مربوطه صورت گرفته و مردم تا حدی 

احساس آرامش می کنند.

انگشت اتهام روحانی و سیف به سوی یکدیگر درباره مقصر افزایش قیمت ارز

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: بسیج، 
برنامه چهارساله ای برای خودکفایی کشور در پنج 
محصول راهبردی کشاورزی شامل گندم، برنج، 

جو، دانه های روغنی و ذرت در دستور کار دارد.
به گــزارش ایرنــا، سردارغامحســین غیب پرور 
دیروز در دیدار با آیت اه حسین نوری همدانی افزود: 
عقب افتادگی هایی در حوزه کشاورزی وجود دارد که به 
دلیل نیاز کشور، ظرفیت های بسیج برای خودکفایی در 

برخی اقام راهبردی به میدان آمده است.
وی با اشــاره به اینکه خدمات رسانی به مردم نیاز 
امروز کشــور اســت و با اشاره به اســتقبال گسترده 
جوانــان از گروه های جهادی ادامه داد: شــکل گیری 
گروه های جهادی در کشور به عنوان یک حرکت عظیم 
محرومیت زدایی، خدمات و دستاوردهای بسیار زیادی 

به همراه داشته است.
غیب پرور، توجه به مسائل و آسیب های اجتماعی را 
از جمله برنامه های بسیج دانست و اظهار داشت: مواد 

مخدر، طاق و حاشیه نشینی سه آسیب مهم اجتماعی 
است که بسیج در این زمینه ها ورود پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: ایجاد درمانگاه های مختلف و اعزام 
گروه های درمانی به کشور از دیگر اقدام های بسیج برای 

توسعه بهداشت و درمان در کشور است.
غیب پــرور در ادامــه فضــای مجــازی را یکی از 
عرصه های مهم و مورد نیاز برای ورود بسیج دانست و 
اظهار داشت: دشمن در عرصه فضای مجازی ورود بسیار 
محکمی داشته است و این باعث شده که ورود بسیج با 
رویکرد قوی و به دور از انفعال ضروری تر از همیشه باشد.

وی با تاکید بر ضرورت ورود بابرنامه در حوزه فضای 
مجازی تاکید کرد: فضای مجازی عرصه مهمی اســت 
نباید از آن غافل شــد بلکه باید با برنامه ریزی صحیح 

این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
سردار غیب پرور در سفر یک روزه خود به قم عاوه 
بر زیارت حرم حضرت معصومه)س( با برخی از مراجع 

تقلید و علما دیدار و گفت وگو کرد.

یادداشــتی  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
نوشت: می گویند برای مقابله با مشروب تقلبی 
آن را مثل گذشته آزاد کنیم، این نظریه، آسیب 
به اسامیت می زند و این سخن عاوه بر اینکه 
هیچ نظر خیری بر آن مترتب نیست، با اصل 
مســلِم )حال پیامبر تا قیامت حال است و 
حرامش تا قیامت حرام است( در تعارض است.
آیت اه ســید احمــد خاتمی در یادداشــتی، 
توضیحی درباره خطبه اخیرش در انتقاد از مقاله ای 
در روزنامــه ایران- ارگان دولت - درخصوص »آزاد 

شدن فروش مشروب« ارائه داد.
امام جمعه موقت تهران در این یادداشت نوشت: 
اینجانب در خطبه نماز جمعه به نقد این نظریه مبنی 
بر اینکه )برای مقابله با مشروبات الکلی تقلبی باید 
مثل گذشــته آنها را آزاد گذاشت و از راه های دیگر 

مقابله کرد(، پرداختم و اسمی از کسی نبردم.
وی افزود: بر اســاس آموزه های دینی، »گفته« 

یعنی )ما قال( را نقد کرده ام و همچنان این نظریه 
را مورد نقد می دانم، هرکس که آن را گفته است.

آیت اه خاتمی در ادامه نوشت:این سخن عاوه بر 
اینکه هیچ نظر خیری بر آن مترتب نیست، با اصل 
مسلِم )حال محمد حال الی یوم القیامه و حرامه 
حرام الی یوم القیامه. حال پیامبر تا قیامت حال 
اســت و حرامش تا قیامت حرام است( در تعارض 

است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: در نگاه بنده 
این نظریه ها اگر نهادینه شــود آسیب به اسامیت 
می زند که مبنای نظام اسامی است. بر این اساس 

این »نظریه« مورد نقد است، نه این و آن.
به گزارش تسنیم، وی در خاتمه نوشت: گرچه 
منتقدان محترم بعضا هتاکی کرده و سخنانی به ناروا 
گفته اند، من به این توضیح اکتفا می کنم و چیزی 
به آن نمی افزایم. از خداوند متعال توفیق ِسداد در 

قول برای خود و منتقدان محترم خواستارم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان:
بسیج به دنبال خودكفایی كشور 

در پنج محصول راهبردی است

آیت اه سیداحمد خاتمی:
اینکه می گویند برای مقابله با مشروب تقلبی آن را مثل گذشته آزاد كنیم

با اصل اسام در تعارض است



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
پنج شنبه           ۸ آذر ۱۳۹۷

۲۱ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۱ 

ترحیم
هوالباقی

سیده حاجیه خانم سلطنت جدبابائی
 )همسر مرحوم حاج نعمت اله توکل( 

نمونه درخشان همسری فداکار و مادری مهربان جهان ما را ترک و به ابدیت پیوست، روانش شاد.
مجلس ترحیم آن مرحومه در روز پنجشنبه مورخ 1397/9/8 - از ساعت 9/30 صبح الی 11/30 
صبح در مسجد امام رضا)ع( - کیانپارس خیابان یک شرقی و در تهران روز جمعه 1397/9/9 - 
از ساعت 12 ظهر الی 1/15 بعدازظهر در مسجدالرضا)ع( واقع در خیابان نیلوفر منعقد می گردد.
فرزندان: فاطمه - صدیقه - رحمت اله - حشــمت اله - نصرت اله - حبیب اله
خانواده های: توکل - جدبابائــی - صفوی مقدم - فدوی - چای چیان - امانت

قیمت )به تومان(نوع سکه
3.785.000سکه تمام طرح جدید
3.650.000سکه تمام طرح قدیم

1.930.000نیم سکه
1.130.000ربع سکه

650.000گرمی
344.000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
12.115دار
13.999یورو
15.827پوند

2.414لیر ترکیه
3.367درهم امارات

قیمت بازار)ریال(قیمت کارخانه )ریال(نوع خودروردیف
224/920/000378/000/000پراید 1111
234/000/000346/000/000پراید 2151
275/070/000395/000/000تیبا صندوقدار3
548/002/000900/000/000پژو پارس اتومات4
5405GLX 329/446/000544/000/000پژو
749/520/0001/290/000/000چانگان6
532/658/0001/120/000/000تندرپاس اتوماتیک7
482/640/000880/000/000پارس تندر8
1/397/600/0002/800/000/000مزدا 93
10S5986/400/0001/700/000/000هایما
1/149/940/0002/430/000/000پژو 112008
500/000/000885/000/000اچ سی کراس12
13LX 335/354/000550/000/000سمند
206362/869/000595/000/000 تیپ 142
206419/427/000715/000/000 تیپ155
206427/631/000720/000/000 وی168
207471/283/000900/000/000 دنده17
207543/619/0001/130/000/000 اتوماتیک18
405/957/000700/000/000پژو پارس19
227/090/000340/000/000پراید 20131
424/810/000790/000/000پژو پارس TUSکاس2113
22SLX 351/059/000600/000/000پژو
347/452/000550/000/000پژو 405 دوگانه سوز23
366/160/000625/000/000سمند دوگانه کاس 2416
469/894/000790/000/000دنا25
395/900/000630/000/000رانا26

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۹/۷

رئیس مرکز آمار ایران اعام کرد شاخص 
قیمت کااهای مختلف طی یکسال اخیر از 10 

درصد تا 240 درصد رشد داشته است. 
به گزارش خبرنگار اقتصــادی روزنامه کیهان، 
امیدعلی پارســا در »مراسم تقدیر از اعضای کمیته 
آمارهــای مالی وزارت امور اقتصــادی و دارایی در 
خصوص کسب رتبه نخست فعالیت های آماری بین 
دستگاه های اجرایی کشور« اظهار داشت: اگر از من 
بپرسند آمار در کشور ما چه جایگاهی دارد، می گویم 
برای حکمرانی شایســته، بعد از امنیت، مهم ترین 

موضوع تولید داده های آماری با کیفیت است. 
وی افزود: از سال 2010 به این سو، جریان غالب 
کشــورهای دنیا از نظام آماری سنتی عبور کرده اند 
ولی ما وقتی در سال 2018 از شروع این کار صحبت 

می کنیم برخی فکر می کنند خیلی جلو هستیم! 
رئیس مرکز آمار ادامه داد: فراهم کردن این بستر 
ربطی به تحریم و ترامپ هم ندارد، این بستر نیاز به 
آگاهی، اقدام و عمل دارد که از این جهت، عملکرد 

وزارت اقتصاد و دارایی قابل تقدیر است. 
پارسا با بیان اینکه اصل محرمانگی اطاعات در 
نظام آماری ثبتی مبنا، بســیار بهتر از نظام آماری 
سنتی حفظ می شــود گفت: این اصل )محرمانگی 
اطاعــات( یقینا حرف اصلی نظام آماری بوده و ما 

رئیس مرکز آمار:

قیمت کااها از 10 تا 240 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است

درصدد تغییر قوانین بدین ســو هستیم و فعا این 
کار را براســاس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور 

انجام می دهیم. 
وی با ایراد سخنان طعنه آمیزی درباره تشکیک 
برخی افــراد در آمارهای اعام شــده، اضافه کرد: 
تفسیرهای ما از آمار و ارقام، گاهی پایین بودن سواد 
آماری را می رساند، ما بجای اینکه سواد خودمان را 

باا ببریم به آمارها شک می کنیم!
به گفته رئیس مرکز آمار، آماری که وضع زندگی 
مردم را نشان می دهد، تورم نقطه به نقطه است که 
قیمت کااها را طی یکسال گذشته نشان داده و این 
شاخص برای کااهای مختلف، از زیر 10 درصد تا 

240 درصد رشد داشته است. 
پارســا با اشــاره به اینکه میانگین این افزایش 

قیمت ها 35 درصد می باشد، بیان کرد: شاخص کل 
که از میانگین موزون بدست می آید بیانگر وضعیت 
زندگی مردم نیست و در این زمینه از تورم ماهانه و 

نقطه به نقطه استفاده می کنیم. 
وی با انتقاد از اعام آمارها توسط بانک مرکزی 
گفت: فقط 12 کشور در دنیا، بانک مرکزی، آمار رشد 
اقتصادی را اعام می کند و باقی موارد بر عهده مراکز 
آمار کشورهاست که حاکی از رویکرد توسعه گرایانه 

آنها می باشد. 
در همین جلسه، حسین میرشجاعیان، معاون 
وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ارز اظهار داشــت: در 
کوتاه مدت یک افزایش نرخ ارز داشــتیم که دارای 
نوســان بود. با تغییرات کوچکی شدت این نوسان 

گرفته شد و نرخ ارز مسیر کاهشی را طی کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، وی افــزود: البته 
اگرچه هم اکنون نیز نرخ ارز حباب زیادی دارد اما 
امیدواریم مسیر کاهشی را ادامه دهد. اولویت دیگر 
ما مهار تورم است اما به هرحال می دانیم شوکی که 
از جانب تحریم به کشــور وارد شده شوک بزرگی 
بــود که تاش داریم این مســئله را کنترل کنیم، 
تورم مهر و آبان نشــان می دهد که شدت افزایش 
 تورم کنترل شده اما باید در بلندمدت بیشتر کنترل

 شود.

کارشناســان معتقدندبــرای رونق بازار 
مسکن و افزایش توان خرید مردم مسئوان و 
سیاست گذاران باید به جای افزایش وام خرید 
به دنبال حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن 

و مقابله جدی با سوداگران باشند.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، مطابق با آخرین 
گزارش وزارت راه و شهرسازی از معامات مسکن در 
شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در آبان ماه امسال 
با رشــد بیش از 90 درصدی نسبت به زمان مشابه 
ســال قبل به 9/2 میلیون تومان برای یک مترمربع 
واحد مسکونی رسیده است. همچنین تعداد معامات 
نیز به 7 هزار معامله در ماه رسیده است که کمترین 

میزان معامله در سه سال اخیر است.
در این شــرایط که بازار مســکن هم با تورم و 
هم رکود مواجه اســت، اولیــن راه حلی که به ذهن 
مسئوان و سیاستگذاران می رسد افزایش سقف وام 

خرید مسکن است. 
این در حالی اســت که کارشناسان معتقدند که 
مسئوان و سیاســتگذاران اگر به دنبال رونق بازار 
مســکن و افزایش توان خرید مردم هستند، باید به 
جای افزایش وام خرید مسکن که نتایج اجرای این 
سیاست در کشور قابل مشاهده است، به دنبال کاهش 
هزینه نهایی مســکن باشند. در این راستا، حمایت 
صحیــح از تولید و عرضه مســکن و مقابله جدی با 

یک کارشناس مطرح کرد

افزایش تولید و مقابله با سوداگری راه حل مشکل مسکن

سوداگران بازار مسکن می تواند راه گشا باشد.
افزایش میزان وام خرید مسکن در حالی مطرح 
می شود که به نظر می رسد بررسی های کارشناسی 

ازم درباره آن انجام نشده است.
مهدی غامی، کارشــناس مسکن در این زمینه 
گفت: مســکن مانند هر کاای دیگر در صورتی که 
میــزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در 
بازار باشــد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در 

این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، 
تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت. در 
این صورت اتخاذ سیاســت های کاهش هزینه های 
تولید مســکن و تشویق به ساخت و عرضه مسکن، 

این مشکل را مرتفع می کند.
بررسی سال های اخیر بازار مسکن نشان می دهد، 
افزایش وام خرید که به امید خانه دار شدن خانواده ها 
انجام می شود، بیشتر باعث افزایش منفعت سوداگران 

بازار مســکن شده است.غامی معتقد است: احتکار 
مســکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش 
آنها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود 
تضمین شده ای دارد و سوداگران را تشویق می کند 
به جای تولید مسکن که هزینه ها و دردسرهای خود 

را دارد، این مسیر غیرمولد را انتخاب کنند.
وی افزود: در حالــی که دولت ها با اخذ مالیات 
سنگین بر خانه های خالی، جذابیت احتکار و خالی 
نگه داشتن مسکن را کاهش می دهند، عدم اجرای این 
سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای 
مســکونی خالی به 2/6 میلیون واحد برسد. هرچند 
طرح مالیات بر خانه های خالی به عنوان بخشــی از 
ایحه اصاح قانون مالیات های مســتقیم در ســال 
1394، به تصویب  مجلس رســیده است، متاسفانه 
تاکنون عزم خاصی هم در مســئوان برای اجرای 

این مالیات دیده نمی شود.
یکی دیگر از ابزارهای مهم دولت ها برای مقابله با 
سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با 
عنوان مالیات بر عائدی سرمایه )CGT( است که این 
مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی شود. در این مالیات، 
دولت ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش 
را از فروشــنده مسکن اخذ می کنند تا حاشیه سود 
در معامات مســکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای 

سوداگرانه کاهش پیدا کند.

یک عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه عامه 
طباطبایی با انتقاد از فرصت سوزی های اقتصادی دولت روحانی 
گفت: ما یک دوره طایی اصاحات اقتصادی را در سال های 

94 تا 96 از دست دادیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ســید احسان خاندوزی در برنامه 
»پیشران« که به موضوع »رویکرد اقتصادی دولت« اختصاص داشت، 
درخصوص عدم وجود نهاد منسجم گفت: تجربه نشان می دهد در تمام 
دهه های گذشته ما با یک نهاد نامنسجم مواجه هستیم و خودمان را 

با اطاق کلمه »دولت« راحت می کنیم. 
وی افــزود: نهاد منســجمی به نام دولت در ایــران وجود ندارد. 
نظام تصمیم گیری در کشــور بسیار متکی بر فردی است که قدرت 
سیاست گذاری را در دست دارد و این مسئله سبب می شود در بلندمدت 

ما نتوانیم هیچ راهبردی را دنبال کنیم.
این استاد دانشگاه از سوخت شدن فرصت طایی گفت: ما ابزارها 
و متغیرهای کنترلی استفاده نشده بسیاری در روی میز سیاست گذار 
داریم و در مورد بســیاری از اینها هم به لحاظ توان علمی در دانشگاه 
و هم در خود دستگاه های اجرایی دولتی، ایده های روشنی داریم که 

چگونه مشکل ها کاهش پیدا می کند. 
خاندوزی ادامه داد: مســئله اصلی، نظام سیاســت گذاری است، 
ما یک دوره طایی اصاحات اقتصادی را در ســال های 94 تا 96 از 
دست دادیم. سال اول که دولت یازدهم روی کار آمد با وجود وضعیت 
آوارگونه چاره ای نداشــت که یک کار تثبیت اقتصادی جدی و فوری 
انجام دهد و تقریباً نیز موفق شــد، اما این برنامه برای ادامه مســیر 
دولت اصًا کفاف نمی داد.به گفته وی، ماشین تصمیم گیری و اجرای 
دولت ها، نهادی مشکل دار است و فشار تحریمی ما، می تواند فرصتی 
برای اصاح آن باشد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ما انتظارمان 
از رئیس  جمهورهای گذشــته و حال این است که زمانی که انتخاب 
می شوند، تیم اقتصادی سازگاری را انتخاب کنند و آن تیم را مسئول 

پیشبرد و تحقق اهداف سیاسی قرار بدهند.

یک استاد دانشگاه:
فرصت طایی اصاحات اقتصادی را 

در این دولت از دست دادیم

شرکت ملی گاز، در پاسخ به پرسش های شهروندان درباره 
جزئیات قبض های صادرشده مشترکان ، به طور واضح و شفاف 

بندها و هزینه های درج شده در قبوض گاز را تشریح کرد. 
به گزارش شرکت ملی گاز، با طرح پرسش هایی از سوی شهروندان 
درباره جزئیات قبض های صادرشده مشترکان گاز طبیعی، این شرکت 
به طور واضح و شــفاف بندها و هزینه های درج شــده در قبوض گاز 

را اعام کرد.
متن کامل جزئیات صورتحساب قبوض مشترکان گاز طبیعی بر 
اساس اطاعات اخذ شده از واحد امور تعرفه ها و قراردادهای مدیریت 

گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به این شرح است.
1. مالیات بر ارزش افزوده بر اســاس بند )و( ماده 1 قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت )2( در 
صورتحساب مشترکان لحاظ می شود که بر اساس قوانین موضوعه در 

مجموع، 9 درصد هزینه گازبهای مشترکان را شامل می شود.
همچنین عوارض گازرسانی مطابق با ماده 65 قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )2( و معادل 10 
درصد گازبها از مشــترکان گاز طبیعی به استثنای مصارف خوراک 

پتروشیمی اخذ می شود.
2.  مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین مربوطه برای شهرداری و 
امور مالیاتی ارســال می شود. همچنین مطابق بند الف و ب ماده 65 
قانــون الحاق)2(، به میزان 80 درصد مبلغ عوارض گازرســانی برای 
احداث تأسیســات و خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت 
مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها 
از گاز کمتر از متوسط کشور است و 20 درصد باقی مانده برای تأمین 
و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس در اختیار آموزش و پرورش 

قرار می گیرد.
3.  شــرکت ملی گاز ایران به اســتناد ماده 12 قانون الحاق )2( 
مشــترکان خانگی و تجاری گاز طبیعی را بیمه کرده و حق بیمه نیز 
بر مبنای بند )ز( تبصره 6 قانون بودجه ســال 1397 برای هر واحد 
خانگی و مشترک تجاری شهری ماهیانه دو هزار ریال است. ازم به 
ذکر است که مشترکان روستایی 50 درصد از مبلغ یادشده را به عنوان 

حق بیمه پرداخت می کنند.
* متــن قــرارداد منعقد شــده با بیمــه رازی در ســال 1397 
نیــز به صــورت کامل در ســامانه مدیریت گازرســانی بــه آدرس

 mgd.nigc.ir قابل مشاهده است.
4.  کسر هزار ریال در قبوض همه دستگاه های خدماتی وجود دارد 
و با رند کردن رقم قابل پرداخت، صورتحســاب جاری تا 1000 ریال 
محاسبه می شود. این رقم در صورتحساب های آتی مشترک به عنوان 
مانده هزار ریال نمایش داده می شــود تا در محاســبات صورتحساب 

لحاظ شود.
5.  بدهی گذشــته شامل همه بدهی های مرتبط با گازبها و دیگر 
موارد مندرج در صورت حساب قبلی است. ازم به ذکر است در صورت 
اباغ قوانین جدید در روش محاسبه صورتحساب، در صورتی که قبوض 
قبلی مشــترک مشمول تغییرات باشد میزان تغییر )افزایش/کاهش( 

مبالغ صورتحساب های قبلی در این ردیف نمایش داده می شود.
بدهی متفرقه نیز محل درج خســارات وارد شــده به تأسیسات 
شرکت از سوی مشترک یا هزینه های خدمات ارائه شده به مشترک 
)تغییر نام، قبض المثنی، تســت کنتور، قطع و وصل جریان گاز و...( 

حسب مورد است.

تشریح جزئیات قبوض جدید گاز 

گروه اقتصادی-
در حالــی که با احیای کارت ســوخت، بازگشــت طرح 
سهمیه بندی بنزین هم جدی شده است، وزیر نفت به جای اذعان 
به  اشتباه خود در حذف طرح سهمیه بندی سوخت، گفت: فعا 
بحث سهمیه بندی مطرح نیست، بلکه بحث استفاده از کارت 

سوخت در تحویل بنزین مطرح است!
طرح ســهمیه بندی و تحویل سوخت با کارت الکترونیکی، یکی از 
پروژه های موفقی بود که پس از اجرای آن، برخی کشورهای همسایه با 
مشکل کمبود بنزین مواجه شدند که نشان از پایان حجم باای قاچاق 
داشت. اما وزارت نفت زنگنه علیه کارت سوخت موضع گیری کرد و همین 
فشارها باعث شد کارت سوختی که هزینه بسیاری برای آن انجام شده 
بود، از میدان به در شــود.با حذف کارت هوشمند، سوخت به راحتی و 
آسانی در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت و از سوی دیگر مصرف به شدت 
باا رفت. در نهایت هفته گذشته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اعام کرد که به علت تشــدید قاچاق سوخت، »تحویل بنزین به 
خودروها و موتورسیکلت ها، از تاریخی که متعاقباً اعام خواهد شد، تنها 

با استفاده از کارت سوخت انجام خواهد شد«.
با جدی شدن احیای کارت سوخت، زمزمه بازگشت سهمیه بندی 
بنزین و دونرخی شدن آن هم شنیده شد؛ خبری که به معنی عقب نشینی 
کامل وزارت نفت از سیاست های نادرست گذشته بود ولی بیژن زنگنه 

همچنان سعی در کتمان آن دارد.
به گزارش ایســنا، وزیر نفت در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت 
اظهار کرد: »هنوز در مرحله ثبت نام کارت سوخت هستیم و وقتی این 
مرحله تمام شــد، تاریخ اجرای طرح تحویل بنزین با کارت سوخت را 
اعام می کنیم. فعا بحث سهمیه بندی مطرح نیست، بلکه بحث استفاده 

از کارت سوخت در تحویل بنزین مطرح است«.
مقاومت وزارت نفت درباره بازگشت سهمیه بندی در حالی است که 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت از 
احتمال سهمیه بندی و اعطای ماهانه 20 لیتر بنزین به هر ایرانی خبر داد!
کاظم جالی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اعطای 
سهمیه بنزین به شهروندان چگونه انجام خواهد شد، گفت: دو راه برای 
این کار وجود دارد؛ یکی اینکه سهمیه ای برای خودروها در نظر گرفته 
شود و فراتر از آن آزاد محاسبه شود، یکی هم این است که ما برای مردم 
یعنی برای تعداد ایرانی ها یک سهمیه ای در نظر بگیریم، مثا بگوییم به 
ازای هر ایرانی بیست لیتر بنزین هزار تومانی در اختیارشان قرار می گیرد 
و فراتر از آن قیمتش گران تر می شود.پیش از این نیز محمد حسینی، 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس هم از موافقت وزارت نفت با 

طرح مجلس برای دو نرخی شدن بنزین خبر داده بود.
در مجموع به نظر می رســد دولت در مواجهه با سیاســت  اشتباه 
حذف ســهمیه بندی بنزین، چاره ای جز عقب نشینی از مواضع گذشته 
خود ندارد، اما موضوعی که باید روشن شود، علت مخالفت وزارت نفت 
با این طرح و پاسخگویی در برابر خسارتهای وارد آمده به کشور در اثر 
حذف کارت سوخت است.زنگنه باید پاسخگو باشد که چرا مدتها کارت 
سوخت را محکوم کرد ولی حاا در تأیید بازگشت آن سخن می گوید. 
اگر طرح کارت ســوخت خطا بود چرا احیا می شــود و اگر کار درستی 
بود چرا وزارت نفت عذرخواهی نمی کند؟ چنانکه روزنامه اصاح طلب و 
حامی دولت »اعتماد« هم درباره آن نوشت: »حاا که به اینجا رسیده ایم 
شایســته است وزارت نفت به خاطر کنار گذاشتن »کارت سوخت« در 

سال 94، از مردم عذرخواهی کند«.

با وجود خسارت چند ساله به کشور صورت گرفت
طفره زنگنه از عذرخواهی
 برای حذف کارت سوخت

معاون بنیاد مسکن درباره زلزله اخیر کرمانشاه گفت:  واحدهای 
نوساز و مقاوم سازی شده حتی دچار خسارت های تعمیراتی نشدند.

عزیزاه مهدیان در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
زلزله سه روز گذشته کرمانشاه و مقاومت واحدهای نوساز در این مناطق، 
اظهار کرد: خوشــبختانه به دلیل مقاوم سازی تمامی واحدهای مسکونی 
طی چند ســال گذشته زلزله 6/4 ریشتری نتوانست خسارت چندانی به 

واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها وارد کند.
وی افزود: هم اکنون واحدهای مســکونی که در کرمانشــاه در حال 
ســاخت است بر اســاس آیین نامه های مهندســی و نظارت جدی نظام 
مهندسی ساختمان ساخته شده، بنابراین در این زلزله واحدهای مسکونی 
در حال ســاخت به مشــکل بر نخوردند.معاون روستایی بنیاد مسکن با 
بیان اینکه تنها تعدادی از خانه های قدیمی و کهنه ســاز که بر اثر زلزله 
7/4 ریشتری سال گذشته کرمانشــاه تخریب نشده بودند در این زلزله 
دچار آسیب شدند، گفت: واحدهای نوساز و مقاوم سازی شده حتی دچار 
خســارت های تعمیراتی نشــدند.مهدیان تأکید کرد: ساکنان واحدهای 
فرســوده باید هرچه ســریعتر اقدام به نوســازی واحدهای خود کنند و 
مقاوم سازی را جدی بگیرند.وی با اشاره به تخریب 12 هزار واحد مسکونی 
در زلزله ســال گذشته ادامه داد: بنیاد مسکن 25 هزار واحد مسکونی را 

مقاوم سازی کرده است.
گفتنی اســت پس از زلزله 6/4 ریشتری شــامگاه 4 آبان در استان 
کرمانشاه، برخی رسانه ها با استناد به »گفته زلزله زدگان«، مدعی شدند 
که بسیاری از خانه  های تعمیری دچار تخریب شده و از بین رفته است.

بنیاد مسکن اعام کرد
مقاومت واحدهای نوساز

 در برابر زلزله 6/4 ریشتری کرمانشاه

گروه اقتصادی- 
در پی کاهش نــرخ ارز در روزهای اخیر، 
رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد فعاان بازار 
تا هرجا اراده کنند کاهــش قیمت ارز ادامه 

خواهد یافت. 
روند نزولی قیمت ارز و سکه طی روزهای اخیر 
مشــهود بوده و تنها در یک روز گذشته حدود 200 
تومــان از قیمت دار و 115 هــزار تومان از قیمت 
سکه کاسته شــده است. همچنین؛ مقایسه آخرین 
قیمت های ارز و ســکه نســبت به 10 روز قبل نیز 
حاکی از کاهــش 600 تومانی نرخ ارز و 465 هزار 

تومانی قیمت سکه می باشد. 
به عبارت دیگر آمارهای اخیر قیمت ارز و سکه 
بیانگر این واقعیت اســت که روند نزولی این نرخ ها 
که حدود یک ماه است آغاز شده همچنان ادامه دار 

بوده است. 
نکته جالبی که وجود دارد این است که کاهش 
قیمت دار و سکه بعد از اجرای تحریم ها شدت گرفت 
و برخاف تاش رســانه های معاند و جوسازی های 
صورت گرفته، وضعیت بازارهای ارز و ســکه بعد از 

آغــاز تحریم ها، نه تنها بدتر نشــد بلکه به ثبات و 
آرامش بیشتری رسید. 

شواهد آماری نیز نشــان می دهد از 13 آبان تا 
هفتم آذر )روز گذشته( قیمت ارز و سکه به ترتیب 
دو هزار و 87 تومان و 785 هزار تومان افت داشته و 
لذا با وجود اجرای تحریم های ظالمانه آمریکا برعلیه 
کشورمان، ثبات نسبی بر این بازار حاکم شده است. 
بر همین اســاس، عبدالناصر همتی رئیس  کل 
بانک مرکزی دیروز در حاشــیه جلسه هیئت دولت 
با بیان اینکه عرضه ارز صادرکنندگان در بازار تاثیر 
خواهد گذاشت، اظهار داشت: من به هموطنان توصیه 
کرده ام که به عنوان دارایی در ارز سرمایه گذاری نکنند 
و کسانی که سفته بازی می کنند ممکن است در این 
عرصه ضرر کنند، ولی مردم وارد این بخش نشوند.

به گــزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: فعاان 
بازار تا هرجا اراده کنند کاهش قیمت ارز ادامه خواهد 
یافــت و ما امیدواریم با تعادل عرضه و تقاضا، ارز به 

سمت تعادل حرکت کند. 
گفتنی اســت، پس از ورود بانک مرکزی به بازار 
و مداخله موثر آن، نرخ ارز روند کاهشی خود را آغاز 

کرد و در پی آن قیمت سکه نیز با افت قابل توجهی 
رو به رو شــد، ضمن اینکه کاهش جهانی نرخ اونس 

هم در این کاهش قیمت تاثیرگذار بود. 
در همیــن جهت، محمد کشــتی آرای، رئیس  
کمیســیون تخصصی طا و جواهــر در گفت وگو با 
خبرگزاری تســنیم اظهار داشــت: از ابتدای هفته 
تاکنون پنج درصد قیمت طا و ســکه کاهش پیدا 

کرده است. 
وی افزود: هر اونس طا در بازارهای جهانی هشت 
دار کاهش داشــته و دار نیز در بازار ارزانتر شده و 
همین امر باعث روند کاهشی قیمت سکه شده است. 
رئیس کمیسیون تخصصی طا و جواهر ادامه داد: 
با وجود کاهش قیمت ها هنوز میل به خرید در میان 
مردم بسیار کم است و بیشتر مردم فروشنده هستند. 

صادرکنندگان ارز خود را به بانک ها و 
صرافی های مجاز عرضه کنند

از ســوی دیگــر، بانــک مرکزی اعــام کرد: 
صادرکنندگانی که به موجب دســتورالعمل صادره، 
مجاز به برگشــت و فروش ارز حاصــل از صادرات 
به صورت اســکناس یا حواله به نرخ بازار شــده اند؛ 

برای جلوگیری از سوءاستفاده داان، ارز حاصل از 
صادرات خود را به بانک ها، صرافی های بانکی و سایر 

صرافی های مجاز عرضه کنند.
این بانک در راســتای تمهیدات ازم به منظور 
برگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور از  صادرکنندگانی که به موجب دستورالعمل 
صادره مجاز به برگشت و فروش ارز حاصل از صادرات 
به صورت اســکناس یا حواله به نرخ بازار شــده اند 
خواســت ارز حاصل از صادرات خود را در بانک ها و 
صرافی های مجاز عرضه کنند و در این خصوص تمام 
بانک ها، صرافی های بانکی و سایر صرافی های مجاز، 

آماده خرید ارز صادراتی آنها هستند. 
ازم به ذکر است، در صورت وجود هرگونه سؤال 
یا ابهامی درخصوص موارد فوق، شــماره تلفن های 
29953749 و 29953747 معرفی می شود. شایان 
ذکر اســت، بانک هــا و صرافی های خریــدار ارز از 
صادرکنندگان مکلفند نسبت به ثبت ارز خریداری 
شــده در سامانه ســنا جهت رفع تعهد صادر کننده 
به برگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد 

اقدام نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی: 

کاهش قیمت ارز ادامه خواهد یافت

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از کاهش 
دو هزار تومانی قیمت رب گوجه فرنگی خبر داد 
و افزود: تا پایان سال در ارتباط با تامین رب گوجه 

فرنگی مشکلی نخواهیم داشت.
محمــد میررضوی در گفت  و گو با ایســنا، درباره 
قیمت رب گوجه فرنگی اظهارداشــت: پس از افزایش 
شــدید قیمت رب گوجه فرنگی در مهرماه سال جاری 
که موجب شــد نرخ هر قوطــی از این محصول به 20 
تا 25 هزار تومان برســد، از اوایل آبان ماه شــاهد افت 
قیمت ها در محدوده 18 تا 20 هزار تومانی بودیم. وی 
ادامــه داد: قیمت ها در حــال حاضر به محدوده 16 تا 
17 هزار تومانی به ازای هر قوطی 800 گرمی کاهش 

یافته است و تا پایان سال شاهد گرانی مجدد نخواهیم 
بود و با توجه به فصل برداشــت گوجه جنوب مشکلی 
تا پایان ســال در ارتباط با تامیــن و تولید رب گوجه 
فرنگی نخواهیم داشــت.دبیر سندیکای صنایع کنسرو 
ایران در مورد سرنوشــت درخواست از سازمان توسعه 
تجارت برای رفع ممنوعیت صادرات انواع ســس های 
دارای رب گوجه فرنگــی گفــت: همزمان با ممنوعیت 
صــادرات رب گوجه فرنگی، صادرات انواع ســس های 
دارای رب گوجه فرنگی نیز ممنوع شــد که این مسئله 
فعاان اقتصادی در این حوزه را با مشکل مواجه کرده 
بود.میررضوی افزود: اخیرا با اباغ وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت، صادرات رب گوجه فرنگی از تاریخ 30 آبان 

ماه ســال جاری بامانع است و براساس این اباغیه، با 
توجه به ظرفیتهای تولیدی کشور و امکان تامین مصارف 
داخلی از سوی واحدهای تولیدی، صادرات این محصول 
حداکثر تا سقف میانگین عملکرد وزنی صادرات سه سال 
گذشته )94-95-96( تا اطاع ثانوی بامانع است.وی با 
اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات، برخی صادرکنندگان 
را در ارتباط با تعهدات صادراتی خود با مشــکل مواجه 
کرده بود، گفت: اگر دســتور وزیر سابق صنعت، معدن 
و تجارت در ارتباط با ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی 
به موقع صادر می شــد، شاهد افزایش قیمت ها در رب 
گوجه فرنگی نبودیم. ممنوعیــت صادرات رب گوجه 
فرنگی، صادرکنندگانی را که تعهد صادراتی داشتند با 

چالش روبرو کرده بود چرا که باید خسارت متقاضیان 
را پرداخت می کردند که این مشکل نیز اخیرا برطرف 

شده است.
گفتنی اســت، در ابتدای ســال جاری قیمت هر 
قوطی رب گوجه فرنگی بین هشت تا 9 هزار تومان بود 
اما به دایل مختلفی از جمله رشد قیمت مواد اولیه و 
وسایل بسته بندی و اباغ دیرهنگام ممنوعیت صادرات 
گوجه فرنگی، شاهد افزایش ناگهانی قیمت هر قوطی 
رب گوجه فرنگی تا رقمی معادل 20 تا 25 هزار تومان 
بودیم که مجددا قیمت ها با کاهش و افت روبرو شــده 
است و در حال حاضر به ازای هر قوطی 800 گرمی به 

رقمی معادل 16 تا 17 هزار تومان رسیده است.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو:

رب گوجه فرنگی 2000 تومان ارزان شد

معاون بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی 
گفت: بازنشستگان، ازکار افتادگان، بازماندگان، 
مستمری بگیران و بیمه شدگانی که درآمد کمتر 
از ســه میلیون تومان دارند مشمول دریافت 

بسته غذایی 200 هزار تومانی می شوند. 
محمدحسن زدا در گفت وگو با خبرگزاری فارس،  
درباره بســته حمایت غذایی به بازنشستگان و بیمه 
شدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: قرار 
شد سازمان تامین اجتماعی به افراد واجد شرایط و 
تحت پوشش خود بسته حمایتی غذایی را اختصاص 
دهد. در حال حاضر دو میلیون و 600 هزار بازنشسته،  
از کارافتاده و بازماندگانی که دریافتی آنها زیر ســه 
میلیون تومان باشــد، شناســایی شــده  است و در 

مرحلــه اول 200 هزار تومان نقدی به حسابشــان 
واریز می شــود و در مرحله بعدی نیز احتماا به آنها 

کاا تعلق می گیرد.
وی افزود: پیشنهاد داده شده سبدی از کااهای 
متنوع را شناســایی کنیم تا مشموان بسته غذایی 
اختیار داشته باشند کااهایی که نیاز دارند را انتخاب 
کنند. به عنوان مثال 30 قلم کاا وجود داشته باشد 
و مشموان نیاز زندگی شان را از بین آنها تهیه کنند 

و کاایی را تحمیل نکنیم. 
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر اینکه در چه زمانی این مبلغ 
پرداخت می شــود، گفت: با توجه به اینکه سیستم 
پرداختی سازمان تامین اجتماعی در ماه یکبار است 

احتماا با حقوق پرداخت خواهد شد. 
زدا افزود: گروه دومی که مشمول این بسته غذایی 
می شوند بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی 
هســتند که درآمد آنها زیر سه میلیون تومان است 
این افراد شناسایی شدند و به هر خانواده یک بسته 

تعلق می گیرد. 
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه اگر در یک خانواده دو شاغل 
وجود داشته باشد که هر کدام زیر سه میلیون تومان 
درآمد دارند و در مجموع درآمدشان به بیش از سه 
میلیون تومان می رسد آنها نیز مشمول دریافت این 
بسته غذایی می شوند یا خیر، گفت: بنا بر این است 
که هر خانواده یک بسته بگیرد و درآمدها جمع زده 

نمی شود اگر یک مستمری بگیر زیر سه میلیون تومان 
درآمد داشــته باشد و اعضای خانواده اش نیز شاغل 

باشند به آن خانواده یک بسته تعلق می گیرد. 
زدا افزود: هر خانواده تا پایان سال600 هزار تومان 
بسته حمایتی دریافت می کند. برای ادامه این روند 
در ســال بعد نیز باید هیئت دولت و رئیس جمهور 

تصمیم بگیرد. 
 وی گفــت: در حال حاضر حســاب هدفمندی 
بیمه شدگان را داریم و کسانی که تحت هر شرایطی 
استحقاق دریافت این بسته را داشتند ولی دریافت 
نکرده اند می توانند در مرحله بعد به سایت هایی که 
اعام خواهد شد مراجعه کنند و اعتراض خود را ثبت 

کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد. 

جزئیات بسته غذایی بیمه شدگان و بازنشستگان اعام شد
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* یک مهندس راه و ساختمان: تجربه نشان 
داده که کاهش حوادث جاده ای با شناسایی 

نقاط و محورهای حادثه خیز و همچنین با 
افزایش ایمنی وسایل نقلیه امکان پذیر است.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۶۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۶۴۶۴ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/04/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به پایان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت امین مشــاور بصیر شماره شناسه ملی 10100613380 
به سمت بازرس اصلی و آقای احمد صابری فر به کد ملی 2691435172 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آلودگی هوای شهرهای بزرگ، خستگی 
کار، زندگی در آپارتمان های کوچک، نداشتن 
فضای سبز، باغچه و گل و گیاه در اکثر منازل 
شهری باعث می شود به محض فرارسیدن 
چند روز تعطیلی حال و هوای سفر به سر 
آدم بزند و از خانه و کاشانه بیرون بزند و از 
طبیعت زیبا و دلچسب، هوای پاکیزه و فضای 
سبز و دل انگیز خارج از شهرها لذت ببرد، 
اما بیرون آمدن از شــهر و عزم سفر کردن 
همان و نگرانی و دلهــره حوادث جاده ای 
در  نگرانی هایی  جاده ها  در  همیشه  همان، 
دل مسافران است، خبر تصادفات جاده ای 
در کشور ما کم نیست اما چه می توان کرد 
آیا باید در خانه ماند و خود را محصور به چهار 
دیوار خانه  کرد یا با دوراندیشی، احتیاط و 

دقت حوادث جاده ای را به حداقل رساند؟!
جاده هــای ناامن و پرخطر در کشــور ما کم 
نیســتند و بــه دایل مختلــف از جمله کمبود 
عائم راهنمایی و رانندگی، نداشــتن گاردریل، 
استاندارد نبودن آسفالت جاده ها و یا پرپیچ و خم 
بودن مسیر، امنیت کاملی برای مسافرت کردن 
وجود ندارد، اما شــرایط رانندگی هم در امنیت 
جامعــه تاثیر زیــادی دارد و رانندگان با رعایت 
اســتانداردهای رانندگی می توانند سفری امن و 

راحت برای مسافران خود تدارک ببینند.
نرخ باای تصادفات جاده ای در ایران

جاده های خطرناک ایران به علت نداشــتن 
استانداردهای ایمنی مناسب از جمله خطرناک ترین 
جاده های جهان هستند و هر ساله تلفات زیادی در 

تصادفات جاده ای ایران رخ می دهد.
بر اساس گزارش ســازمان بهداشت جهانی، 
ســالیانه بیش از 25 میلیون نفــر در تصادفات 
رانندگی در سراســر جهان جان خود را از دست 
می دهنــد. تصادفات جاده ای نهمین عامل مرگ 
و میر در جهان محســوب می شود ولی در ایران 
حوادث رانندگی پس از آلودگی هوا بیشــترین 

قربانیان را به خود اختصاص می دهد.
سردار »تقی مهری« فرمانده پلیس راهور ناجا 
در این باره می گوید: »35 درصد تصادفات جاده ای 
به علــت عدم توجه به رعایت فاصله با خودروی 
جلویی ناشــی از خواب آلودگی و خستگی و 38 
درصد به علت ســرعت باا و ســبقت غیرمجاز 

است.«
وی اضافه می کند: »جاده های ما ظرفیت این 
همه بار ترافیکی را ندارد و هر ساله شاهد افزایش 
خودرو هستیم به نحوی که در سال 96 به میزان 
1/5 میلیون خودرو به ناوگان حمل و نقل ایران 
افزوده شده است و 31 درصد از تصادفات جاده ای 
بین ساعت 8 تا 12 شب صورت می گیرد که این 
مسئله هم نشان می دهد در هنگام شب رانندگان 

باید با دقت بیشتری رانندگی کنند.«
به گفته فرمانده پلیس راهور ناجا، در ســال 
96 در حــدود 13 هــزار و 800 نفر طی 5900 

فرا رسیدن ایام سرد سال و افزایش خطرات جاده ای

 شرط عبور از جاده های لغزنده
* فریده شریفی احتیاط

بخش نخست

* فرمانده پلیس راهور ناجا: 
35 درصد تصادفات جاده ای 
به علت عدم توجه به رعایت 

فاصله با خودروی جلویی ناشی 
از خواب آلودگی و خستگی 

و 38 درصد به علت سرعت 
باا و سبقت غیرمجاز صورت 

می گیرد.

* تصادفات جاده ای نهمین عامل مرگ و میر 
در جهان محسوب می شود ولی در ایران حوادث 
رانندگی پس از آلودگی هوا بیشترین قربانیان را 

به خود اختصاص می دهد.

تصادف جان باختند.
سردار مهری همچنین می گوید: »در حدود 
8 هزار نقطه حادثه خیز در کشــور شناســایی 
شــده اند که با اصاح مهندســی حدود 3 هزار 
نقطه حادثه خیز اصاح شــده اند و بر روی نقاط 

دیگر عملیات در حال انجام است.«
وی خاطرنشــان می کند: »در کشــور ما بر 
اثر حوادث ترافیکی ســالیانه حدود 16 هزار نفر 
کشته می شوند و 333 هزار نفر دچار مصدومیت 
می شوند که برای پیشگیری از این حوادث می باید 

پیش بینی های ازم به عمل آید.
به گفته فرمانده پلیس راهور ناجا، در حوادث 
ترافیکــی 72 درصد جان باختــگان در خارج از 
شــهرها و بقیه در داخل شــهرها جــان خود را 
از دســت می دهنــد و در حــدود 51 درصد از 

کشته شدگان سن 21 تا 50 سال دارند.
این همه عجله برای چیست؟

متاســفانه آمار تلفات جاده ای در ایران زیاد 
است و غیراستاندارد بودن و ناامن بودن جاده ها، 
عدم رعایت ســرعت مجاز، عــدم رعایت نکات 
ایمنی و کم امنیت بودن خودروها همه دست به 
دســت هم داده تا باعث افزایش تلفات و حوادث 

رانندگی شود.
یک مهندس راه و ســاختمان که سال ها در 
جاده هــای ایران به انجام وظیفه مشــغول بوده 
و اکنون بازنشســته شده است از تجربیات خود 
برای گزارشــگر کیهان می گوید و خاطرنشــان 
می کند: »درست است که ایران از لحاظ جاده های 
خطرنــاک و خودروهای ناامن رکورددار اســت 
امــا بی دقتی رانندگان هم جــای خود را دارد و 
مجموعــه این عوامل آمــار تصادفات جاده ای را 

افزایش می دهد.«
وی اضافه می کند: »راه های مواصاتی کشور 
اعم از بزرگراه ها، آزادراه ها، راه آهن، راه شوسه و... 
یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه یافتگی هر 
کشوری محسوب می شود و تاثیر جاده های امن و 
بی خطر در حمل و نقل مسافران و کاا انکارناپذیر 
است. به همین دلیل کارشناسان، دست اندرکاران 
و مسئوان باید نهایت سعی خود را انجام دهند 
تا شبکه حمل و نقل و جاده هایی ایمن و مناسب 
برای دسترسی و ارتباط با مناطق مختلف ایجاد 

کنند.«
این مهندس بازنشسته می گوید: »تجربه نشان 
داده که کاهش حوادث جاده ای با شناسایی نقاط 
و محورهای حادثه خیز و نقاط کور، همچنین با 
افزایش ایمنی وســایل نقلیه امکان پذیر است و 
حداقل با رعایت این مسائل می توان آمار قربانیان 

جاده ای را کاهش داد.«
وی خاطرنشــان می کند: »اگر هر راننده ای 
وقتی به آغاز ســفر جاده ای خود فکر می کند به 
فکر خانواده و فرزندان خود یا فرزندان راننده طرف 
مقابل باشد و نکات ایمنی را رعایت کند، تصادفات 

جاده ای به حداقل می رسد.«
آقایی که خود را »معصومی« معرفی می کند  
و در یکی از ادارات دولتی مشــغول به کار است 
در ایــن باره می گویــد: »دو فرزند کوچک دارم 
کــه در آپارتمان 70 متــری زندگی می کنند و 
به دلیل کوچک بــودن فضای خانه مجبورم هر 
روز که از سرکار برمی گردم فرزندانم را به پارک 
نزدیک منزل ببرم تا بازی کنند و از فضای سبز 

استفاده کنند.«
وی اضافه می کند: »به دلیل نداشتن فضای 

بــزرگ در خانه برای بــازی بچه ها هر وقت که 
تعطیلی پیش می آید بار و بندیل سفر را می بندیم 
و به مســافرت می رویم تا حداقل برای چند روز 
بچه هــا از محیط کوچک خانه بیرون بیایند و با 
طبیعت و جاذبه های زیبای آن آشــنا شوند و از 
هوای سالم استفاده کنند، اما مسائل جاده ای هم 
همیشــه در مســافرت ها وجود دارد و متأسفانه 
حوادث جاده ای و تصادفات در ایران کم نیستند.«

این آقای کارمند خاطرنشان می کند: »چندی 
پیش که به مسافرت شمال رفته بودیم متأسفانه 
شاهد چندین تصادف بودیم که به علت بی دقتی 
رانندگان صــورت گرفته بود از جمله اینکه یک 
تصادف به دلیل سبقت بی جا انجام شده بود که 
چندیــن خودرو به یکدیگر برخورد کرده بودندو 
متأســفانه تلفات و زخمی ها هــم زیاد بودند در 
حالی که اگر خودروی جلویی برای سبقت گرفتن 
شتاب نمی کرد به کامیون روبه روی خود برخورد 
نمی کرد و این همه خسارات جانی و مالی به خود 

و دیگران نمی زد.«
آقــای معصومــی همچنیــن می گوید: »در 
استاندارد نبودن برخی جاده ها و نداشتن شرایط 
ایمنی شکی نیست اما ایمنی را خودمان می توانیم 
به وجود بیاوریم و باید قبل از سفر از سالم بودن 
وسیله نقلیه خود مطمئن باشیم، به مقدار  کافی 
اســتراحت کرده باشــیم تا در هنگام رانندگی 
خواب آلوده نباشــیم، مواظب بچه ها باشــیم که 
دست خود را از پنجره بیرون نبرند و دقت کافی 
داشــته باشیم تا از بروز هرگونه سانحه رانندگی 
خودداری کنیم، البته باید در جاده حقوق دیگران 
را هم رعایت کنیم و فقط به فکر حق خود و احیانا 

تک روی و تکبر نباشیم.«

این کارمند به رفتارهای دور از انتظار برخی از 
رانندگان نیز اشاره می کند و می گوید: »متاسفانه 
برخی از رانندگان بین جاده ها و خیابان های شهر 
تفاوتی قائل نمی شوند و فکر می کنند همان  کارها 
و رفتارهایی که در خیابان های شهر انجام می دهند 
مثا ســرعت غیرمجاز دارند، یا به قول معروف 
ایی می کشــند و از ابای ماشین ها با سرعت 
باا حرکت می کننــد در جاده ها هم امکان پذیر 
نیست، در حالی که در جاده های بیرون شهر به 
دلیل سرعت های باا اگر خدای ناکرده تصادفی 
اتفاق بیفتد خسارات جانی و مالی بسیار بااست 
و اتفاقات هولناکی رقم خواهد خورد بنابراین آیا 
این همه هیجان و رفتارهای بچه گانه در جاده ها 

ازم است؟!
افزایش تعداد خودروها

 باا ماندن میزان مرگ های جاده ای
پلیس راهور کشور از کاهش تلفات جاده ای 

از 27 هزار نفر در سال به 16 هزار نفر خبر داده 
است اما هنوز هم این رقم در مقایسه با میانگین 
جهانی بسیار بااست و تصادف دومین عامل مرگ 

و میر در ایران به شمار می آید.
به گفته کارشناسان، افزایش خودروها تهدیدی 
جدی برای باا ماندن مرگ های جاده ای است و 
اگــر وضع به همین منوال پیش برود آمار تلفات 

جاده ای باز هم افزایش می یابد.
خانــم »نصیری« کــه در تعطیات اخیر به 
همراه خانواده اش به ســفر شــمال رفته بود به 
گزارشگر کیهان می گوید: »دقیقا 12 ساعت در 
جاده چالوس در ترافیک ســنگین جاده بودیم و 
واقعا از ســفر و مسافرت کردن دلزده شدیم چرا 
که به هیچ وجه انتظار چنین ترافیک وحشتناکی 
را نداشــتیم و ســاعت ها بدون آب و غذا منتظر 

بازشدن جاده بودیم.«
وی اضافــه می کند: در مدتی که در ترافیک 

جاده چالوس به انتظار مانده بودیم پیش خودم 
تصور می کردم اگر کودک یا ســالمندی در این 
ترافیک باشــد چگونه می توان آنها را منتظر نگه 
داشــت و از آنها انتظار داشت که این همه مدت 
صبر و تحمل داشــته باشند یا اگر خدای ناکرده 
بیماری در بین مسافران وجود داشته باشد چگونه 
می توان او را با شرایط خاصی که دارد منتظر روان 

شدن ترافیک نگه داشت؟!«
به گفته این خانم، تا چشم کار می کرد ماشین 
وجود داشت و در جاده کم عرض چالوس 4 یا 5 
ردیف ماشین پارک کرده بودند و نمی توانستند 

به جلو یا عقب بروند!
»مهرداد جهانــی« مدیرکل اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان البرز از تردد بیش از 
16 هزار خــودرو در محور کرج، کندوان در ایام 
تعطیات آخرماه صفر خبر می دهد و می گوید: »به 
رغم هشدارهای هواشناسی و اطاع رسانی انجام 
شــده مبنی بر بارش برف در محور کرج کندوان 
متأسفانه بســیاری از رانندگان با تجهیزات ازم 
از جمله زنجیر چرخ و اقام مورد نیاز ســفرهای 
زمستانی سفر نکرده بودند که این مسئله عاوه بر 
ترافیک سنگین موجب کندی تردد و توقف های 

طوانی شد.«
در همین رابطه »محمد حسین وطنی« معاون 
امداد و نجات جمعیت هال احمر استان البرز نیز از 
وقوع دست کم 18 حادثه در محورهای مواصاتی 
اســتان البرز در تعطیات اخیر خبر می دهد که 

منجر به مصدومیت 41 نفر شده است.
بــه گفته معــاون امداد و نجــات جمعیت 
هال احمر اســتان البــرز اکثر کســانی که به 
پایگاه های امداد مراجعه کرده بودند از تنگی نفس، 
درد ســینه و مشــکات قلبی رنــج می بردند و 

بافاصله مورد درمان قرار گرفتند.
از قدیم می گفتند حادثه خبر نمی کند، اما با 
دوراندیشی، تدبیر، تعقل و رعایت مسائل ایمنی 
می توان حوادث را به حداقل رســاند، کافی است 
در این زمینه فرهنگ سازی شود تا هم رانندگان 
و هم مسافران با رعایت استاندارهای ایمنی سفر 
مطمئن، آســوده و ایمنی بــرای خود و دیگران 

فراهم آورند.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج
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واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطاع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
مورخ  ســالیانه  عــادی  عمومی 
اداره کل  تأییدیه  1396/6/25 و 
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران به شماره 962/15/301858 
مورخ 96/10/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالــی 93 و 94 و 
95 به تصویب رســید. ســرمایه 
شــرکت بــه 10500000 ریال 
افزایش یافت. روزنامه کثیراانتشار 
کیهان به عنوان روزنامه اصلی و 
روزنامه کثیراانتشار کار و کارگر 
به عنوان روزنامه علی البدل جهت 
تعیین  آگهی های شــرکت  درج 
گردید. علی سعادتی مقدم با کد 
وحســین  ملی 0828113432 
محمــودی جیرنده بــا کد ملی 
آرش  ســید  و   2738636179
فرهی با کد ملی 0061436526 و 
غامرضا لطفی قراملک با کد ملی 
1380846471 و علی شاه خلیلی 
بــا کد ملــی 0060185082 به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
و اباصلــت رضائیان کامرودی با 
کد ملی 6309642383 و احمد 
رهاوی با کد ملی 0420046437 
به عنوان اعضای علی البدل هیئت 
مدیــره شــرکت تعاونــی برای 
مدت 3 ســال انتخاب گردیدند. 
ابراهیم لطفی قراملکی با کد ملی 
1373824573 به عنوان بازرس 
اصلی و ابراهیم زراوشان با کد ملی 
0321411757 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت تعاونی 

مصرف کارگران 
حمل و نقل 

بین المللی آبادان 
به شماره ثبت 

 ۳۴۹۷۰
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۰۸۰۳۹۰۵

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/6/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 

زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. شرکت ریسندگی 

و بافندگی مطهری به شناسه ملی 10102245323 و محمدمهدی 

قندهاری به کد ملی 0043664334 و سیدعلی اصغر طباطبائیان به 

کد ملی 4579201221 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو ســال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
سامان پندار به شناسه ملی 10100525069 به عنوان بازرس اصلی 
و وحید ذوقی به کد ملی 0077894065 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار 

کیهان، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۰۰
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۸۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/16 و مجوز شماره 
15768/15/972 مورخ 18/6/97 اداره تعاون استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- جعفر موایی با کد ملی 1550365479 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره 2- باقر داودی مقدم با کد ملی 0380847541به  
ســمت نائب رئیــس هیئت مدیره 3- مصطفی وزیــری با کد ملی 
0050457020 به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. احد 
هاشمی به کد ملی 1530384117 به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. 
 کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شــرکت با دو امضاء

1- احد هاشــمی به عنوان مدیرعامل بــا کد ملی 1530384117 
به عنــوان دارنده امضاء  ثابت و 2- جعفــر موایی به عنوان رئیس 
هیئــت مدیره با کد ملــی 1550365479 همراه با مهر شــرکت 
تعاونــی دارای اعتبار خواهند بــود و در غیاب رئیس هیئت مدیره،  
امضاء باقر داودی مقدم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی 
0380847541 همراه با مهر شــرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند 
بود و همچنین اوراق عادی شــرکت تعاونی با امضاء احد هاشمی به 

عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان اداره کل بهره برداری به شماره ثبت 

۴۷۰۹۰  و  شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۰۹۶ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بدون نقطه کور

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
سهامداران شرکت آبهای معدنی دماوند )سهامی خاص( 

ثبت شده، به شماره ۶۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۳۰۰۳۱
 بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت آبهای معدنی دماوند )سهامی 
خاص( دعوت می شــود جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شــرکت که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 21 آذر 
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تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب مدیران )تمدید دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره( و 2- سایر مواردی 
که رسیدگی به آنها در صاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره شرکت آبهای معدنی دماوند 
)سهامی خاص(

آگهی مزایده
شــرکت مهندسی پناه ســاز ایران در نظر دارد نسبت به فروش 
تعدادی از تجهیزات کارگاهی و اقام مازاد خود مستقر در منطقه عسلویه 
شــامل کانکس 6 متری، کانتینر 6 متری، سه دستگاه دیزل ژنراتور، لوله 
داربســت، یک دستگاه تراکتور، یک دســتگاه رولینگ ورق و یک دستگاه 
خمکــن هیدرولیکی پروفیل و لوله و غیره از طریق مزایده عمومی اقدام 
نماید. متقاضیان می تواننــد از تاریخ چاپ آگهی لغایت مورخه 97/9/14 
جهت دریافت اســناد و ارائه پیشنهاد قیمت پس از واریز مبلغ 100/000 
ریال به حســاب 1441889385 نزد بانک ملت به نام شرکت مهندسی 
پناه ساز ایران و ارائه اصل فیش به آدرس تهران - خ کریم خان زند 
- خ شهید عضدی شمالی - نبش خ دهم پاک )93( طبقه 

اول - دبیرخانه کمیسیون معامات مراجعه نمایند.
 شماره تماس 88916329 )داخلی 1072(



صفحه ۶
پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ 

۲۱ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۱
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

ویژگی های رهبران غیرالهی
قال النبی)ص(: »ستکون علیکم ائمْهً یملکون علیکم ارزاقکم، 
یحدثونکم فیکذبونکم، ایرضون منکم حتی تحسنوا قبیحهم و 

تصدقوا کذبهم«
پیامبر گرامی اسام)ص( درباره شرایط عصر ظهور فرمود: رهبرانی 
بر شما مسلط می شوند که روزی های شما را به دست می گیرند، چون 
با شما ســخن بگویند، دروغ می گویند، از شما راضی نمی شوند مگر 
هنگامی که کارهای ناشایســت آنها را تحسین کنید و دروغ های آنان 

راتصدیق نمایی!)1(
___________________

1- بحاراانوار، ج 52، ص 212

وصیت پیامبر)ص( به امام علی)ع(
یا علی! من تو را درباره خویش به چند چیز سفارش می کنم که 
یادداشــت کن )راوی می گوید: پس از این سخن، پیامبر)ص( فرمود: 

»اللهم اعنه« خداوندا! یاریش کن(
1- راستگویی: مبادا هرگز دروغی از دهانت بیرون آید.

2- ترس از خدای عز و جل؛ بدان سان که گویا او را می بینی.
3- گریستن بسیار از ترس خدا؛ که به هر اشک ریختنی هزار خانه 

در بهشت برایت ساخته می شود.
4- نثار کردن مال و جان خود برای خدا و دینت

5- پیروی از ســنت و روش من در نماز و روزه و صدقه؛ اما نماز 
پنجاه رکعت و روزه در هر ماه سه روز: پنج شنبه اول ماه، چهارشنبه 
وسط ماه و پنج شنبه آخر ماه، و صدقه تا حدی که به تو بگویند اسراف 

و زیاده روی کردی، با اینکه اسراف نمی کنی.
6- برتو باد به نماز شب و برتو باد به نماز زوال )ظهر(؛ و بر تو باد 
به نماز زوال، و بر تو باد به نماز زوال )پیامبر)ص( این جمله را ســه 

بار تکرار می فرمایند(.
7- برتــو باد به خوانــدن قرآن در هر حالی؛ بر تــو باد به اینکه 
دستهای خودرا در نمازت بلند کنی و بگردانی، یعنی در حال تکبیر 

گفتن و برگرداندن آن.
8- برتو باد به مسواک زدن با هر وضو؛ و برتو باد به اخاق خوب، 
بــا مردم با اخاق خوب رفتار کنی و از اخاق بد دوری جویی و اگر 

نکردی جز خویشتن را نباید مامت و سرزنش کنی.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. روضه کافی، ج 1 و 2، ص 122

معجزات مصرح  در قرآن)۱(
پرسش: 

حضرت محمد)ص( در طول 23 ســال رسالت الهی 
خویش معجزات فراوانی داشــتند، کــدام یک از این 
معجزات به طور مستقیم در قرآن کریم به آنها تصریح 

شده است؟
پاسخ:

عاوه بر قرآن مجید که اعجاز جاودانه آن آشــکار و بدیهی 
است، پیامبر اسام)ص( معجزات فراوانی دارد که برخی از آنها 
در آیات قرآن و کتاب های مربوط به ســیره پیامبر، ثبت شده 

است. شماری از این معجزات، عبارتند از:
1- اســراء: همــان حرکت شــبانگاهی پیامبــر)ص( از 
مسجدالحرام تا مسجدااقصی اســت. این سفر، در یک شب، 
در بیداری و با همین پیکر مادی، تحقق یافت؛ نه در شب ها و 
روزهای طوانی یا در عالم خواب و نه به صورت روحانی. آیات 
قرآنی و شواهد تاریخی، بر وقوع این سفر، دالت آشکار دارند. در 
قرآن کریم آمده است:  »منزه است آن ]خدایی[ که بنده اش را 
شبانگاهی از مسجدالحرام به سوی مسجدااقصی که پیرامونش 
را برکت داده ایم، سیر داد تا از نشان های خود به او بنمایانیم که 

او همان شنوای بیناست.« )اسراء-1(
تفصیل این رویداد، به وســیله شیعه و اهل سنت نقل شده 
است و کتاب های روایی و تاریخی فراوانی به آن پرداخته اند. البته 
جابه جایی در فضا و پیمودن مسافت های طوانی، در زمانی کوتاه، 
در زندگی دیگر پیامبران نیز سابقه داشته است؛ چنان که درباره 
حضرت سلیمان)ع( چنین می خوانیم: )و لسلیمان الریح غدوها 
شــهر و رواحها شــهر و...( »و باد را برای سلیمان ]رام کردیم[ 
صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک 

ماه را و...«.)سبا- 12(
افزون بر این، شواهد عینی و تجربی بسیاری وجود دارد که 
نشــان می دهد برخی از اولیای الهی مسافت های طوانی را در 
زمانــی کوتاه پیموده اند و به اصطاح، »طی اارض« می کردند. 
آنچه گفته شد، تنها درباره اسراء و حرکت شبانگاهی پیامبر)ص( 
از مسجدالحرام به مسجدااقصی است که خود مقدمه معراج به 
شمار می آید. معراج از معجزات ویژه ای است که اسرار و لطایف 
عمیق تری دارد و از نشانه های برتری پیامبر اسام)ص( و شرافت 

وی بر تمام جهانیان است.
ادامه دارد

راحت طلبی، منشأ غفلت 
و تغییر هدف الهی

)بدان ای سالک راه حق!( اصا راحت طلبی انسان را از خدا 
غافل می کند، و این ربطی به کثرت مال ندارد. البته غالبا این طور 
است که اگر کسی تمول و تمکن داشته باشد، دچار راحت طلبی 
خواهد شد. و همین امر باعث می شود که غفلت از یاد خدا در 
او پدید آید. غفلت نیز منشأ مفاسد بسیار می گردد، و دیگر بعد 
معنوی او رشد پیدا نمی کند. اینکه انسان در وادی راحت طلبی 
و التذاذات حیوانی بیش از مقدار احتیاج قرار بگیرد، هم از خدا 
غافل می شود و هم کم کم هدفش تغییر کرده و برخاف عقل 

و شرع حرکت می کند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی، آیت اه شیخ  مجتبی تهرانی، ص 276

کســانی که دنیاطلبی پیشــه می کنند 
در حقیقت حقیقت دنیا را نشــناخته و 
خواســته اند اینجا را ایستگاه آخر قرار 
دهند؛ زیرا یــا اعتقادی به آخرت ندارند 
یا آنکه گرفتار غفلت شده و وسوسه های 
نفسانی و شیطانی، آنان را سرگرم دنیا 

کرده است.

کسی که ســرگرم دنیا شده و آن را قرارگاه 
نهایی و ایستگاه پایانی بداند و از قطار زندگی 
پیاده شود، او را چون کفار و یا ناسپاسان و 
کفرکنندگان به زور ســوار بــر قطار مرگ 
می کنند و به ســوی آخرت سوق می دهند، 
در حالی که هیچ توشه ای برنداشته و دست 

خالی و سبک وزن وارد آخرت 
و قیامت می شود.

خداونــد ایمان به خدا و آخــرت را یک مانع 
جدی در سر راه دنیا طلبی بر می شمارد  چنانکه 
تعّقل و تفّکر و درک برتری آخرت بر دنیا، مانع 

دنیاطلبی است.

قطار زندگی در ایستگاه دنیا
بر اســاس آموزه های قرآنی، قطار زندگی انســانی همانند بسیاری از 
موجــودات دیگر دارای تکامل، از خدا آغــاز و به خدا پایان می یابد.)بقره، 
آیه 156( در این مسیر از ایستگاه از اویی به سوی اویی، که در یک دایره 
انجام می گیرد، انسان در سیر نزولی و هبوطی خود از عالم برزخ نزولی وارد 
دنیا می شــود. در ایستگاه دنیا هر آنچه باید بردارد بر می دارد تا سپس در 
ایستگاه های سیر صعودی در عالم برزخ صعودی و عالم قیامت به ایستگاه 

آخر آخرت وارد شود.)مومنون، آیات ۹۹ و 1۰۰(
بی گمان ایستگاه دنیا سرنوشت سازترین ایستگاه برای بشر است؛ زیرا 
اگرچه هر فرد انسانی دارای یک ماهیت انسانی است، ولی خود فرد انسانی 
است که هویت نهایی و آخرتی خود را تعیین کرده و می سازد و قالب گیری 
می کند. پس هر شــخصی با اعمال دنیوی خویش، هویتی را برای ابدیت 
می سازد که می توان از عالی ترین تا پست ترین را در بر گیرد؛ یعنی می تواند 
انســانی باشد که ماهیت انسانی را در هویتی سخت تر از سنگ برای خود 
ساخته)بقره، آیه 74؛ انعام، آیه 43( یا چون گیاهان ازقبیل هیزم و چوب 
خشــک)جن، آیه 15( یا جانوران )اعراف، آیه 17۹؛ فرقان، آیه 44( خود 

 کسی که خود را سرگرم دنیا کرده باشد از آخرت و نیز یاد خدا 
غافل خواهد شد از همین رو حتی مسلمانان نیز گرفتار چنین 
توهم و بایی می شوند و خود را سرگرم دنیا کرده و از خدا و 
آخرت غافل می شوند. به سبب همین مسئله و مشکل است که 
آیات بسیاری مردم را از گرفتار شدن به وسوسه های دنیا و 
زینت های آن باز داشته است.

بررسی دیدگاه قرآن درباره دنیاطلبی و علل و موانع آن

منصور پورمحیطی

دنیا مهم ترین ایستگاه زندگی انسان است؛ زیرا در این ایستگاه است که عصاره هر کسی معلوم و وضعیت آینده او تعیین 
می شود. قطاری که از خدا آغاز شده و به خدا پایان می یابد در ایستگاه دنیاست که بار خود را تعیین و جهت مقصد نهایی را 
مشخص می کند. با این همه بسیاری از مردم در همین ایستگاه دنیا از قطار الهی پایین می آیند و خود را سرگرم آن کرده و در 
نهایت با زور آنان را چون مسافرانی قاچاقی شناسایی و سوار قطار می کنند در حالی که دست ها و پاهای اعمالشان بسته است 
و هیچ چیز برای ســفرآخرت برنداشته و بی توشه راهی سفر آخرت می شوند. نویسنده در این مطلب علل و آثار دنیاطلبی را 

براساس آموزه های قرآنی بیان کرده است. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

دنیادوستی
خـوب

یـا
بـد؟

نقش سفرهای تجاری در شکوفایی اقتصادی
ســفر، مقابل َحَضر به معنای بریدن مســافت، بیرون شدن از شهر خود 
و آشــکار شــدن در زمین باز و خارج از منازل و به محّل دیگری رفتن، قطع 
مســافت، پیمودن راهی از محلّی به محّل دور است.)لغت نامه دهخدا، ج 8 ، 
ص 12۰51، »ســفر«؛ لسان العرب، ج 6، ص 276، »سفر«؛ فرهنگ فارسی، 

ج 2، ص 1888، »سفر«.(
سفرهای تجاری به سفرهایی گفته می شود که برای انتقال کاا و خدمات 
توسط بازرگانان انجام نمی شود. این سفرها غیر از سفرهای سیاحتی است که 
از ســوی مردم برای تفریح و کســب اطاعات علمی و آشنایی با فرهنگ ها و 
تمدن ها و مانند آنها انجام می شــود. البته چنانکه در ادامه می آید، سفرهای 
ســیاحتی نیز خود امروز به یک فعالیت اقتصادی، بلکه یکی از پردرآمدترین 
فعالیت های اقتصادی تبدیل شــده و مباحث آن در اقتصاد گردشگری مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد.
ســفرهای تجاری در راستای داد و ستد کاا و خدمات، می تواند به افزایش 
فعالیت های اقتصادی بینجامد و اگر به درستی مدیریت و نظارت شود می تواند 
به عنوان عامل رشد و شکوفایی اقتصادی و افزایش تولید و صادرات شود؛ چنانکه 
اگر خاف آن عمل شود، همین سفرهای تجاری می تواند موجب نابودی اقتصاد 
شــده و اجتماع را از داشتن اقتصادی مقاوم، استوار و مستحکم محروم سازد و 
موجب افزایش واردات و کاهش تولید و رشــد اقتصادی در اجتماع شود. از این 
رو، باید سفرهای تجاری را به عنوان یک تیغ دو لبه دانست که می تواند فرصت 

و تهدید باشد.
در آیات قرآن به سفرهای تجاری به عنوان یک عامل اساسی در تحقق سعادت 
و خوشبختی اجتماع توجه داده شده است.چرا که این سفرها موجب آسایش و 
آرامش اجتماع می گردد. از همین رو به مسئله سفرهای تجاری به عنوان یک نعمت 
الهی اشاره شده که می تواند منت الهی نیز باشد؛ زیرا خدا با سفرهای تجاری به 
امت هایی منت گذاشته است تا آنان بتوانند به گونه ای از اقتصاد مقاومتی برخوردار 
باشند که دیگر وابستگی نداشته باشند و به تعبیر قرآن »منون« و مقطوع از غیر 
باشــند. اینکه منت را منت گفته اند؛ از آن روست که با برخورداری از چیزی یا 
امری، شخص یا اجتماع نیاز به غیر پیدا نمی کند و نیازهایش از دیگران مقطوع 

می شود؛ زیرا »منن« به معنای قطع و بریدن از غیر است.
ســفرهای تجاری قریشــیان از مهم ترین عوامل دستیابی مکه به آسایش و 
آرامش دانسته شده و خداوند بصراحت در سوره قریش از سفرهای تجاری آنان 
به عنوان یک نعمت بزرگ یاد کرده که ایشــان را به سعادت رسانیده و ترس از 

گرسنگی و نا امنی را از آنها برداشته است.)قریش، آیات 1 تا 4(
از مهم ترین عوامل تحقق سفرهای تجاری موفق، فراهم شدن اسباب کار در 

کنار امنیت در سفر است. از همین رو خدا در همین آیات از آن به عنوان نعمتی 
الهی بر قریش سخن گفته و در آیات 15 و 18 سوره سباء برخورداری قوم سبأ از 
امنّیت کامل، در طول سفرهای خود را از نعمت های الهی در حق آنان دانسته است. 
از نظر قرآن، یکی از راه های کسب آسایش و بهره مندی اقتصادی، بهره گیری 
از سفرهای اقتصادی و تجاری در فصول مختلف سال است.)مزمل، آیه 2۰؛ قریش، 
آیات 1 تا 4( از همین رو به عنوان یک فضل الهی از آن ســخن به میان می آید 
و مردمان را به این نکته توجه می دهد که با سفرهای اقتصادی می تواند به داد 
و ســتد کاا و خدمات پرداخت و از این راه، به صادرات و واردات کاا و خدمات 
مورد نیاز اقدام کرد و موجبات رشــد و شــکوفایی اقتصادی و سعادت دنیوی را 

فراهم آورد.)مزمل، آیه 2۰(
خدا با تخفیف احکام و بیان فرق هایی میان وظایف و تکالیف مســلمانان و 
مومنان در حضر و ســفر بر آن است تا امکان سفرها بویژه سفرهای علمی)توبه، 
آیه 122(، عبادی)حج، آیه 27( ، تبلیغی)توبه، آیه 122(، جهادی)توبه، آیه 42؛ 
کهف، آیات 83 تا ۹5( و تجاری)مزمل، آیه 2۰( را فراهم آورد. از همین رو آسان 
گیری در احکام از جمله جواز تیمم به جای وضو و غســل در سفر، تبدیل نماز 
تمام به قصر یا حذف روزه در سفر را در دستور کار قرار می دهد تا شرایط آسان 
تری برای سفرها فراهم آید.)بقره، آیات 183 تا 185؛ نساء، آیه 43؛ مائده، آیه 6(
همچنین خدا با احکام خاصی برای کسانی که در سفر به مشکاتی برخورد 
می کنند و ناتوان از تامین مخارج خود هستند، بر آن است تا امت و امام و نظام 
وایی را برای تامین هزینه و مخارج آنان وارد کرده و به عنوان »ابن ســبیل« و 
درراه ماندگان از انفال و زکات، مخارج آنان را پرداخت کرده و آنان را به موطن 

خویش بازگردانند.)بقره، آیه 215(
در آیات قرآن از سفرهای تجاری برادران یوسف)ع( از فلسطین و کنعان به 
سرزمین مصر سخن به میان آمده است تا بتوانند در دوره خشکسالی مایحتاج 

غذایی خود را از مصر تامین کنند.)یوسف، آیات 55 و 56 و  58 و 5۹(
ســند نگاری و ثبت و ضبط اســناد مالی و قراردادها در سفرهای تجاری از 
دیگر ســفارش های قرآنی برای بهبود فعالیت های بازرگانی و ســفرهای تجاری 

است.)بقره، آیات 282 و 283(
ســفرهای تجاری در اشکال گوناگون و با ابزارهای مختلف انجام می شود که 
شــامل ســفرهای زمینی)غافر، آیه 7۹؛ مزمل، آیه 2۰( و دریایی)غافر، آیه 8۰؛ 
یونس، آیه 22؛ یس، آیه 41( و امروزه ســفرهای هوایی است که در آیات قرآن 
با عنوان » َوَخلَْقَنا لَُهْم ِمْن ِمْثلِِه َما یَْرَکُبوَن؛ و مانند آن برای ایشــان مرکوبهای 
دیگــری خلق کردیم.«)یس، آیه 42( و عنــوان » َویَْخُلُق َما َا تَْعلَُموَن؛ آنچه را 
نمی دانید غیر از اســبان و اســتران و خران می  آفریند.«)نحل، آیه 8( به عنوان 

ابزارها و راه های دیگر سفر یاد کرده است.

را بســازد یا آنکه از فرشتگان برتر رود و در اوج کرامت و شرافت آفریده ها 
بنشیند.)نجم، آیه ۹(

این تغییرات در ماهیت و هویت انسان تنها در ایستگاه دنیا شدنی است؛ 
زیرا ایستگاه دنیا، تنها جایی است که انسان از نوعی اختیار برای صیرورت و 
دگرگونی برخوردار است و ایستگاهی است که عمل اختیاری با تمام آزادی 
فراهم اســت تا میان حق و باطل، خیر و شــر، کفر و ایمان، زشت و زیبا، 
خوب و بد یکی را انتخاب کند؛ در حالی که حق و باطل و خیر و شــر به 
او آموخته و نشان داده می شود و کارهای خیر و نیک به او الهام می شود.

)شمس، آیات 7 تا 1۰؛ انبیاء، آیه 73(
البته اصل کلی در دنیا این است که همه انسان ها از یک درجه معرفتی 
فطری نسبت به حق و باطل و خیر و شر برخوردارند و دستگاه هایی در انسان 
قرار داده شــده که او را نسبت به خوب و بد حساس کرده و سیگنال هایی 
را ارسال می کند تا گرایش یا  گریز پیدا کند؛ البته کسانی که این دستگاه 
را با بی تقوایی و خاف حکم قلب و عقل و شــرع و گناه و خطایا، دفن و 
یا غبارآلود می کنند، نمی توانند به خوبی از آن اســتفاده کنند؛ زیرا زنگار 
گرفته)مطففین، آیه 14( یا مهر و موم )بقره، آیه 8 تا 12؛ اعراف، آیه 17۹؛ 

جاثیه، آیه 23(شده است.

به هر حال، همه امکانات در دنیا فراهم است تا انسان ابدیت خود را با 
اعمال خویش بسازد و هویتی ابدی برای خود داشته باشد. از این رو دنیا را 
دنیای اعمال نامیده اند که سرنوشت ابدی در آن رقم می خورد و در آخرت 
معلوم می شــود که چه چیزی از خود ساخته است؛ زیرا در آخرت ملکوت 
هر کســی ظهور و بروز می کند. امیرمومنان درباره نقش کلیدی و اساسی 
دنیا برای تعیین تقدیر و سرنوشــت ابدی انسان می فرماید: »الَْیْوَم َعَمٌل َو 
اَ ِحَساَب َو َغداً ِحَساٌب َو اَ َعَمَل؛ امروز روز عمل بدون حساب و فردا روز 

حساب بدون عمل است.«)نهج الباغه، خطبه 42(
از دیدگاه آموزه های قرآنی عمل که شامل ایمان و کارهای دیگر نیک و 
صالح است، آدمی را برای ابدیت خدایی می کند و این امکان را فراهم می آورد 
تا دست و پای او در آخرت باز باشد و مانند خداوند با قول خویش هر چه 
خواهد را داشته باشد؛ یعنی همان طوری که خداوند با قول »کن« می سازد 
و می آفریند)بقره، آیه 177؛ آل عمران، آیات 47 و 5۹؛ انعام، آیه 73؛ یس، 
آیه 84؛ نحل، آیه 4۰(، انسان در قیامت و بهشت خویش با قول»سبحانک 

اللهم«)یونس، آیه 1۰؛ روایات تفسیری ذیل آیه( می سازد و می آفریند.
اما کسی که عمل صالح نداشته باشد، در قیامت هر چند که همه چیز 
را می داند و می شناسد)ق، آیه 22(، ولی این شناخت در حوزه اراده و عمل 
او هیچ تاثیر و نقشــی نخواهد داشت؛ زیرا دســت و پای عمل او از جمله 
ایمان بســته است)یس، آیه 65؛ مومنون، آیات ۹۹ و 1۰۰؛ غافر، آیه 71(؛ 
و دنیا تنها جای عمل اســت که دیگر جمع شده و از میان رفته و زمین و 
آسمانی دیگر آفریده شده که دیگر قابلیت عمل را ندارد.)ابراهیم، آیه 48(

دنیاطلبی ، خروج از قطار آخرت
دنیا ایســتگاه آخر نیست، اما برخی دنیا را ایستگاه آخر فرض کرده و 
از قطار پیاده می شــوند و برای خود بساط سکونت دائمی فرض می کنند؛ 
در حالی که باید آن را تنها یک ایستگاه بدانند و اگر پیاده می شوند سریع 
ره توشــه بر گیرند و از فرصت کوتاه عمر استفاده کنند تا بتوانند دست پر 
به سمت آخرت سفر کنند. خداوند در آیات سوره عصر می فرماید که دنیا 
همانند عصر زندگی بشر است؛ در یک فرصت کوتاه شب در می آید و عمر 
پایان می یابد. هر کسی در این عصر زندگی چنان فشرده می شود که عصاره 
او در می آید و مشــخص می شــود که تا چه اندازه ساختار خوب و خیر یا 
بد و شــر دارد؛ زیرا سنت ابتاء و امتحان چنان انسان ها را در بر می گیرد 
که هر کسی بارها و بارها در لحظات زندگی به شکلی در با و آزمون قرار 

می گیرد.)عنکبوت، آیه 2؛ بقره، آیه 155؛ محمد، آیه 31؛ انفال، آیه 37(
نَْیا  خداوند درباره نسبت دنیا و آخرت می فرماید: یَا َقْوِم إِنََّما َهِذهِ الَْحَیاْهً الُدّ
َمَتاٌع َوإَِنّ اْلِخَرْهً ِهَی َداُر الَْقَرارِ؛ ای قوم من، این زندگی دنیا تنها کاایی ناچیز 

است و در حقیقت، آن آخرت است که سرای پایدار است.)غافر، آیه 3۹(
امیرمومنان علی)ع( می فرماید: و اعلموا للجنه عملها: فان الدنیا لم تخلق 
لکم دار مقام، بل خلقت لکم مجازا لتزودوا منها ااعمال الی دار القرار. فکونوا 
منها علی اوفاز و قربوا الظهور للزیال؛ براي رسیدن به بهشت جاویدان رفتاري 
متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا براي زندگي همیشگي شما آفریده نشده، 
گذرگاهي است تا در آن توشه آخرت بردارید، پس باشتاب، آماده کوچ کردن 
باشید و مرکب هاي راهوار براي حرکت مهیا دارید. )نهج الباغه، خطبه 132(
کسانی که دنیاطلبی پیشه می کنند در حقیقت حقیقت دنیا را نشناخته 
و خواســته اند اینجا را ایســتگاه آخر قرار دهند؛ زیرا یا اعتقادی به آخرت 
ندارند یا آنکه گرفتار غفلت شــده و وسوسه های نفسانی و شیطانی آنان را 

سرگرم دنیا کرده است. خداوند در آیاتی از قرآن می فرماید که عدم شناخت 
صحیح از دنیا، موجب دنیاطلبی است؛)یونس، آیه 24( چنانکه برخی گمان 
می کنند که می توان دنیا و آخرت را با هم جمع کرد؛ البته جمعی که هر 
دو را اصیل قرار دهد؛ در حالی که چنین جمعی شــدنی نیست؛ زیرا یکی 
مقدمه برای دیگری است و باید دنیا و حسنات آن را مقدمه حسنات پایدار 
اخروی قرار داد نه آنکه دنیا را در کنار آخرت، اصیل شمرد.)قیامت، آیات 

2۰ و 21؛ انسان، آیه 27(
اصوا کسی که خود را سرگرم دنیا کرده باشد از آخرت و نیز یاد خدا 
غافل خواهد شــد)نجم، آیه 2۹( از همین رو حتی مســلمانان نیز گرفتار 
چنین توهم و بایی می شوند و خود را سرگرم دنیا کرده و از خدا و آخرت 
غافل می شــوند.)انفال، آیه 67( به سبب همین مسئله و مشکل است که 
آیات بســیاری مردم را از گرفتار شدن به وسوسه های دنیا و زینت های آن 

باز داشته است)کهف، آیه 28؛ اعلی، آیات 16 تا 1۹(
کسی که ســرگرم دنیا شــده و آن را قرارگاه نهایی و ایستگاه پایانی 
بداند و از قطار زندگی پیاده شــود، او را چون کفار)ابراهیم، آیات 2 و 3( و 
یا ناسپاســان و کفرکنندگان)انســان، آیات 24 و 27( به زور سوار بر قطار 
مرگ می کنند و به سوی آخرت سوق می دهند، در حالی که هیچ توشه ای 
برنداشته و دست خالی و سبک وزن وارد آخرت و قیامت می شود.)سجده، 

آیه 2۰؛ اعراف، آیه ۹؛ مومنون، آیه 1۰3(
آثار دنیا طلبی

کسانی که دنیا طلب می شوند، به دلیل آن است که یا آخرتی را قبول 

ندارند یا آنکه سرگرم دنیا شده و زینت های آنها را از آخرت غافل می کند. 
هر دو گروه به سبب دنیا طلبی زیان هایی می بینند که در آیات قرآن به آن 
 اشاره شده است. از جمله این آثار در حوزه عمل باطنی و جوانحی می توان 
بــه ارتداد و گرایش به کفر )نحــل، آیات 1۰6 و 1۰7(، اعراض و فراموش 
کردن آخرت)قیامت، آیات 2۰ و 21(، اعراض از اسام و گرایش به کفر)هود، 
آیات 14 و 15(، محرومیت از شــناخت حقایق)نحل، آیات 1۰7 و 1۰8؛ 
یونس، آیه 24(، محرومیت از هدایت الهی)همان( و مانند آنها  اشاره کرد.

همچنین در حوزه رفتار و عمل جوارحی می توان به آثاری چون نزاع و 
اختاف)آل عمران، آیه 152(،  اشاعه فحشا و فساد جنسی در جامعه)نور، 
آیه 33(، بی اعتنایی به فقیران و بریدن از مؤمنان تهیدســت و بی اعتنایی 
به آنان و توّجــه به رفاه مندان)کهف، آیه 28(، تبعیض در تعالیم و احکام 
دین)بقــره، آیات 85 و 86(، خودنمایــی و تجّمل گرایی و نیز برانگیخته 
شدن خوی دنیاطلبی افراد دنیاطلب)قصص، آیه 7۹(، ترک جهاد و مقابله 
با ظلم و کفر)توبه، آیه 38(، شــتابزدگی و نداشتن دوراندیشی)اسراء، آیه 
18؛ قیامت، آیه 2۰(، هواپرستی)اعراف، آیه 176(، گناه)انسان، آیات 24 و 
27(، قتل)بقره، آیات 85 و 86(، محرومیت از تزکیه نفس)اعلی، آیات 14 

و 16 ( و مانند آن ها   اشاره کرد.
البته باید توجه داشت که آثار دنیا طلبی شامل آثار مادی و معنوی دنیوی 
و نیز آثار اخروی است. خسران و زیان در آخرت)نحل، آیات 1۰7 و 1۰۹(، 
خشم خدا)همان(، محرومیت از تقرب به خد)اعراف، آیات 175 و 176( و 

دوزخ و مانند آن از جمله دیگر آثار دنیاطلبی خواهد بود.
کیفر دنیا طلبان

البته پیش از این برخی از آثار دنیا طلبی بیان شــد که خود به معنای 
مجازات دنیا طلبان است؛ اما برای تاکید بیشتر برخی از مهم ترین کیفرهای 

دنیاطلبی در اینجا بیان می شود.
دنیا طلبان که شامل کافران)یونس، آیه 7(، غافان)همان(، متخلفان)آل 
عمران، آیه 152(، طغیان گران )نازعات، آیات 37 و 38(، گناهکاران)انسان، 
آیات 24 و27(، مشرکان )همان(، منافقان)احزاب، آیات 12 و 16( و مانند 
آنها می شوند، در دنیا و آخرت گرفتار انواع و اقسام بایا و عذاب ها می شوند.

از جمله مهم ترین مجازات هــای اخروی آنان می توان به گرفتاری در 
دوزخ )اسراء، آیه 18(، گرفتار شدن به آتش آن)یونس،آیات 7 و 8(، انواع 
و اقسام عذاب های اخروی)نحل، آیات 1۰6 و1۰7(، محرومیت از امدادهای 

الهی)بقره، آیه 86 و مانند آن(  اشاره کرد.
موانع دنیا طلبی

همان طوری که عدم شناخت حقایق هستی از جمله عدم شناخت و باور 
به قیامت و یا اصالت بخشی به دنیا در کنار آخرت موجب می شود که انسان 
گرفتار دنیاطلبی شود، برخی از امور نیز به عنوان مانع از این امر می شود.

خداوند ایمان به خدا و آخرت را یک مانع جدی در سر راه دنیا طلبی بر 
می شمارد )قصص، آیات 7۹ و8۰( چنانکه تعّقل و تفّکر و درک برتری آخرت 
بر دنیا، مانع دنیاطلبی اســت )انعام، آیه 32؛ اعراف، آیه 16۹؛ قصص، آیه 
6۰( در حقیقت اندیشه درباره برتری آخرت و ناپایداری نعمت های زودگذر 
دنیا، مانع از دنیاطلبی می شــود که در آیات دیگر قرآن از جمله 24 سوره 

یونس به آن توجه داده شده است.
تقوا )اعراف، آیه 16۹(، صبر)قصص، آیات 7۹. 8۰(، علم و دانش)همان(، 
عمل صالح)همان(، کتب آسمانی و تعالیم و آموزه های وحیانی آن)اعراف، 
آیه 16۹( مهم ترین موانع در ســر راه دنیا طلبی افراد است که خداوند در 

این آیات به آنها توجه داده است.

 مجید روشن رواناقتصـادسیـاحتیوسیـاحتاقتصـادی

آموزه های قرآن به همه ابعاد اقتصاد توجه دارد. از جمله به ســفرهای تجاری و گردشگری و سیاحت اقتصادی که عاملی مهم 
در رشد و شکوفایی اقتصادی است؛ زیرا تبادل کاا  و خدمات و بهره مندی از امکانات طبیعی و سازه های جذاب بشری، نه تنها به 
تبادات فرهنگی و ارتقای علمی و رفتاری مردم می انجامد، بلکه موجب رونق کسب و کار، فعالیت های اقتصادی، افزایش تولید و 

صادرات و مانند آنها می شود. در مطلب حاضر اهمیت و ابعاد اقتصاد سیاحتی و سیاحت اقتصادی تبیین شده است.

اقتصاد سیاحتی دانشی است که ناظر به فعالیت های 
اقتصادی در حوزه گردشــگری و سیاحتی است. از 
نظر قرآن، فراهم بودن امنیت فراگیر از جمله امنیت 
روانی و تغذیه ای می تواند در شــکوفایی اقتصادی 
جوامع شهری و بشری نقش بسزایی داشته باشد. 
از همین رو، بیان می کند که چگونه امنیت شهرهای 
سباء و یا امنیت شهر مکه موجب جذب گردشگری 

دینی و یا تجاری شده است.

قرآن و سیاحت
باید توجه داشــت در مسئله اقتصاد و سیاحت با دو اصطاح مواجه هستیم 
که شــامل ســیاحت اقتصادی و اقتصاد سیاحتی است. ســیاحت اقتصادی به 
ســفرهای تجاری گفته می شود که به هدف تجارت و داد و ستد کاا و خدمات 
انجام می شود. به این معنا که گاه افراد کااهایی را برای صادرات با خود همراه 
دارند و گاه دیگر خود افراد دارای توانایی و مهارت های فنی چون معماری، بنایی، 
آهنگری، طراحی، مشــاوره دهی و مانند آنها هستند و برای ارائه این خدمات به 

سفرهای تجاری اقدام می کنند.
اما اقتصاد سیاحتی اصطاحی در زمینه مسائلی است که به دنبال سیاحت 
در عرصه اقتصادی رخ می دهد. مانند کاا و خدماتی که به گردشگران و مسافران 
تجــاری، علمی، تفریحی و مانند آنها ارایه می شــود. در جهــان امروز، اقتصاد 
سیاحتی به یک اقتصاد فعال و پردرآمد تبدیل شده که موجب شکوفایی مقصد 
گردشگران می شود. بی گمان گردشگري بر چند فعالیت عمده از جمله اشتغال و 
توسعه اقتصادی تاثیر مستقیم و بسزایی دارد؛ چنانکه گردشگري بنا به ماهیت 
خــود اثرات مثبت و منفي متعددي بر محیــط فرهنگي- اجتماعي، طبیعي و 

اقتصادي مي گذارد. 
خدا در قرآن بصراحت به ابعاد گوناگون گردشگری حتی سفرهای تجاری اشاره 
کرده اســت. گردشــگری می تواند تاثیر مثبت و منفی فرهنگی به جا گذارد. از 
جمله جنبه های مثبت گردشگری، آشنایی با فرهنگ و تمدن ها و عبرت گیری و 
پندآموزی از اوضاع گذشته و حال جوامع بشری است.)صافات، آیات 137 و 138(

ســیر و سیاحت در زمین، عامل بصیرت و رهایی از کوردلی است.)حج، آیه 
46( این بدان معنا اســت که امور اجتماعی و اقتصادی قابل تحلیل و تبیین بر 
اساس قوانین و سنت های حاکم الهی بوده و می توان بر اساس آن پیش بینی هایی 
را انجام داد. به این معنا که اگر شیوه ها و رفتارهای خاص اقتصادی و اجتماعی 
در اجتماع شــکل گیرد می تواند به حوزه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی تاثیر 
مثبت و منفی به جا گذارد. دانستن عوامل رشد و کاهش یا شکوفایی و نابودی 

اقتصادی و اجتماعی جوامع می تواند در تامین اهداف مفید و سازنده باشد.
خدا در آیه 137 سوره آل عمران و ۹ سوره روم و 82 سوره غافر بیان می کند 
که چگونه جوامع پیشــرفته اقتصادی به ســبب رفتارهای نادرست اجتماعی و 

اقتصادی موجبات نابودی خود را فراهم کردند.
همچنین از نظر قرآن، ســیاحت و گردشــگری موجب می شود تا انسان از 
حقایق هســتی آگاه شود و با موجودات و آفریده ها و نیز دانش هایی آشنا شود 
که می تواند در سرنوشــت فرد و اجتماع نقش بســزایی ایفا کند.)حج، آیه 46؛ 

عنکبوت، آیه 2۰؛ فاطر، آیه 44(
اقتصاد ســیاحتی دانشی اســت که ناظر به فعالیت های اقتصادی در حوزه 
گردشــگری و سیاحتی اســت. از نظر قرآن، فراهم بودن امنیت فراگیر از جمله 
امنیت روانی و تغذیه ای می تواند در شکوفایی اقتصادی جوامع شهری و بشری 
نقش بسزایی داشته باشد. از همین رو، بیان می کند که چگونه امنیت شهرهای 
سباء و یا امنیت شهر مکه موجب جذب گردشگری دینی و یا تجاری شده است.

)سباء، آیات 15 و 16؛ قریش، آیات 1 تا 4( 
اگر امنیت های فراگیر فراهم نباشد به طور طبیعی گردشگری انجام نمی شود 
و درآمدی در این راستا جذب نمی شود و شهرها به رشد و شکوفایی نمی رسند. 
گاه ایجاد ترس و تبلیغات منفی موجب می شــود تا گردشــگری مختل شود و 
مردم جذب مراکز گردشگری نشوند. در این میان فرقی میان گردشگری عبادی 
و تفریحی یا تجاری و مانند آنها نیســت. اگر یک گردشگر احساس کند که در 
محیط گردشــگری یا پیرامون او خطری وجود دارد، از آنجا اجتناب می کند و 

همین به اقتصاد گردشگری صدمه جبران ناپذیری وارد می سازد.
ُف الَنّاُس ِمْن َحْولِِهْم  خــدا می فرماید: أََولَْم یََرْوا أَنَّا َجَعلَْنــا َحَرًما آِمًنا َویَُتَخَطّ
ِ یَْکُفُروَن؛ آیا ندیده  اند که ما برای آنان حرمی امن  ِ اَهّ أََفِبالَْباِطِل یُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمْهً
قرار دادیم؛ و حال آنکه مردم از حوالی آنان ربوده می  شــوند. آیا به باطل ایمان 

می  آورند و به نعمت  خدا کفر می  ورزند. )عنکبوت، آیه 67(
در این آیه خدا ضمن بیان نقش کلیدی امنیت برای گردشــگری از جمله 
گردشــگری عبادی که موجب رشد اقتصادی می شود، به ناامنی پیرامونی اشاره 
می کند و می فرماید که چگونه ناامنی در جاهای دیگر مانند شهرها و کشورهای 
مجاور مردم را از آن محیط ها دور ساخته و گردشگران را به سمت و سوی شما 

سوق داده است که خود عامل رشد اقتصادی جامعه قریش است.
پس باید گفت که ایجاد محیط امن برای گردشگری و گردشگران مهم ترین 

عامل در مسئله اقتصاد سیاحتی و گردشگری است.
از نظر قرآن، عوامل متعددی در توســعه و یا عدم توسعه گردشگری نقش 
دارد که از جمله جمعیت اندک و خوف و ترس از غلبه دشمنان و دیگران است.

)انفال، آیه 26( البته خدا در آیه 27 سوره انفال به نقش امانتداری و عدم خیانت 
توجه می دهد؛ زیرا گردشــگران باید نه تنها از نظر جانی در امنیت قرار گیرند 
بلکه از نظر مالی و عرضی نیز خیانتی نسبت به آنان صورت نگیرد تا بتوانند در 
یک فضای امن فراگیر و جامع و کامل به گردش خویش بپردازند و به اهداف و 

مقاصد خویش در گردشگری دست یابند.
در آیات قرآن به ابعاد گوناگون اقتصاد ســیاحتی و سیاحت اقتصادی توجه 

داشته شده است که در اینجا به همین میزان بسنده می شود.



سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

صفحه 7
پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹7

۲۱ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۱

داستان پهپادهای غنیمتی سپاه از آمریکایی ها 
تقریبا تبدیل به یک ســریال دیدنی شده است 
که شــاید اگر هنرمندان و اصحاب هنر در این 
کشور به آن توجه کنند می تواند دستمایه فیلم 
یا ســریال های بسیار پر طرفدار و جالب شود. از 
ماجرای به غنیمت رفتن اســکن ایگل که تا به 
امروز تولید انبوه شده و در نیروی دریایی سپاه و 
ارتش وارد خدمت شده است الی ماجرای شکار 
جانور قندهار که هنوز هم حکایت های زیادی از 
آن ماجرا ناگفته باقی مانده است. اما با صحبت های 
هفته گذشته ســردار حاجی زاده درخصوص به 
غنیمت گرفتن یک فروند پهپاد MQ - ۹ آمریکایی 
به نظر این ماجرا وارد بخش جدیدی شده است. 
اما MQ - ۹ چیست و چرا شکار آن اهمیت دارد؟

MQ - ۹: جانشین شایسته پردیتور
پهپاد MQ - ۹ ملقب به ریپر در حقیقت جانشــین 
پهپاد معروف MQ-۱ پردیتور اســت که البته گاهی به 
عنوان پریدتور بی نیز شــناخته می شــود. ام کیو ۱ در 
حقیقت پهپادی بود که شــهرت جهانــی پیدا کرده و 
عامه مردم جهان را با مفهوم واژه پهپاد، جنگ پهپادی 
و جنگ های رباتیک و آنچه قرار اســت نبردهای آینده 
بشری به آن شکل باشد، آشنا کرد. استفاده از این پهپاد 
برای آمریکایی ها بسیار فایده داشت زیرا به آنها کمک 
می کرد با هزینه بســیار کمتر و بدون به خطر انداختن 
عوامل انســانی خود، برای ساعت های مدید بر فراز یک 
منطقه گشت زده و در صورت لزوم نیز اهداف مورد نظر 

خود را هدف قرار بدهند.
با افزایش عملیات های بدون سرنشین آمریکا در نقاط 

مختلف جهان، فرماندهان آمریکایی به این نتیچه رسیدن 
که پهپاد MQ-۱ در ســایز خود دیگر توان پاسخ به این 
نیازها را نداشته و نیاز به یک ارتقاء سنگین وجود دارد. 
پاســخ این نیاز، تبدیل به پهپادی به نام MQ - ۹ شد. 
این پهپاد نیز به مانند پردیتور ساخت شرکت آمریکایی

General Atomics است.

در نگاه اول طراحی MQ - ۹ براساس همان کلیات 
MQ-۱ در نظر گرفته شده؛ پهپادی که برای فضاهایی 

بدون حضور دفاع هوایی یا نیروی هوایی طراحی شده و 
در نبود این عوامل تا ساعت های طوانی بر فراز منطقه 
مورد نظر گشت می زند. از همین رو برای مناطقی مثل 
عراق، افغانســتان، ســوریه، یمن و قاره آفریقا از جمله 
مناســب ترین انتخاب ها به حســاب می آید. این عدد 
احتماا برای شما جالب است. هزینه پرواز یک ساعت 
پهپاد MQ - ۹ در حدود ۳۶۰۰ دار در هر ساعت و پرواز 
یک پرنده مثل اف ۱۸ سوپر هورنت برای هر ساعت ۲۴ 
هزار دار است. پس در شرایطی که نیاز به سرعت خیلی 
باا، پنهان کاری، حساسیت های نظامی و سیاسی یا اصوا 
در حمله حجم زیادی از مهمات نیاز نباشــد استفاده از 

پهپادی مثل ریپر انتخابی بسیار مناسب تر است.
بهتر است برای فهم بهتر ریپر و اتفاقاتی که در بحث 
طراحی آن رخ داده مقایســه ای ساده با پردیتور داشته 
باشیم. پهپاد پردیتور ۸/۲ متر طول، ۱۴/۸ متر دهانه بال 
و ۲/۱ متر ارتفاع دارد. این مشــخصات برای پهپاد ریپر 
عبارت است از ۱۱ متر طول، ۲۰ متر دهانه بال و ارتفاع 
۳/۸۱ متر. مشــخصا مقایســه همین اعداد به ما کمک 
می کند تا متوجه بشویم با یک پرنده بسیار بزرگ تر طرف 
هستیم. اما این بدنه بزرگ تر، مشخصا نیروی بیشتری را 

نیز طلب می کند. لذا در پهپاد ریپر از یک موتور توربوپراپ 
۹۰۰ اســب بخاری مدل ۳۳۱TPE-۱۰ ساخت شرکت 
آمریکایی Honeywell استفاده می شود. قدرت موتور در 
پهپاد پردیتور ۱۱۵ اســب بخار بود! و جالب اینکه وزن 

پهپاد پردیتور ۵۱۲ و پهپاد ریپر ۲۲۰۰ کیلو است.
ســرعت در پهپاد پردیتــور ۲۱۷ و در ریپر ۴۸۲ 
کیلومتر بر ســاعت اســت. در پهپاد ریپر امکان حمل 
محموله تا وزن نزدیک به ۱ تن است و در پردیتور این 
عدد به دو عدد موشــک هلفایر محدود می شود. ارتفاع 
پروازی ریپر ۱۵ کیلومتر و ارتفاع پروازی پردیتور ۷۶۰۰ 
متر اســت. پهپاد ریپر می تواند به مهماتی مثل موشک 
هلفایر، بمب هدایت لیزری GBU-۱۲ و یا بمب هدایت 
ماهواره ای GBU-۳۸ نیز مجهز شود. در عین حال شرکت 
اروپایی MBDA موشک های بریمستون را نیز با موفقیت 

از روی این پهپاد شلیک کرده است.
اما در بخش راداری و اپتیک نیز پهپاد ریپر، پرنده ای 
قابل است و بدون وجود تسلیحات توان باای شناسایی 
و مدیریــت صحنه نبرد را دارد. ســامانه چند منظوره 
هدف یابــی MTS-B ۱-AN/DAS از شــرکت ریتهون با 
قابلیت رصد و کشف اهداف در شب و روز یا هر شرایط آب 
و هوایی و همچنین عامت گذاری لیزری اهداف، سامانه 
رادار ســار Lynx II ۸-AN/APY و در مدل جست وجوی 
دریایی این پهپاد که به اسم Guardian شناخته می شود 
نیز از راداری به اسم SeaVue Marine بهره گرفته می شود.

در بازار صادراتی نیز این پهپاد بســیار موفق بوده 
و به غیر از نیروهای مســلح آمریکا، هم اکنون فرانسه، 
ایتالیا، هلند، اســپانیا و انگلیس از جمله دیگر کاربران 
این پهپاد محسوب می شوند و هندوستان نیز قراردادی 

را برای خرید مدل Guardian به امضاء رسانده که البته 
این مدل صرفا قابلیت شناسایی و گشت دریایی داشته و 
مسلح نمی شود. استرالیا نیز برنامه هایی برای خرید پهپاد 
MQ - ۹ دارد. در بحث سابقه رزمی نیز می توان به عراق، 
افغانستان و یمن به عنوان شلوغ ترین نقاط حضور ریپر 
 اشاره کرد. البته در آبان ۹۶ یک ریپر آمریکایی در دام 

پدافند هوایی نیروهای یمنی افتاد و ساقط شد.
آنچه که در باا به آن  اشــاره شد معرفی کلی این 
پهپاد است که بهای هر فروند آن در حدود ۱۷ میلیون 
دار برای هر فروند )با محاســبه قیمت دار، در حدود 
۱۸۰ میلیــارد تومان( اعام و بیش از ۱۶۰ فروند از آن 
تا به امروز ســاخته شده است. در حقیقت این پهپاد را 
می توان ســتون فقرات عملیات اطاعات و شناســایی 
آمریکا خصوصا در مناطقی مثــل منطقه خاورمیانه و 
آفریقا دانســت و حال باید منتظر بود و مشــاهده کرد 
که چه زمانی با نشانه های ریپر آمریکایی در محصوات 

وطنی رو به رو خواهیم شد.
با توجه به اینکه قطعا نیروهای سپاه پاسداران، این 
پهپاد را یا در آب ها و یا در زمین های متعلق به جمهوری 
اسامی ایران شکار کرده و به دست آورده اند، مسئوان 
اجرایی و دیپلماتیک کشــورمان نیز می توانند در کنار 
سخنرانی هایی با موضوعات داخلی یا فاقد راهبرد منسجم 
برای تامین منافع نظام، برخی از این پرنده های جاسوسی 
شکار شده را به عنوان سند جاسوسی و دخالت آمریکا 
در ایران اعام و این نقض قوانین بین المللی را به صورت 
جدی و سریع پیگیری کنند؛ همانند نحوه استقبال از 

وزیر خارجه انگلیس...
منبع: مشرق

جهان دوران پرتاطمی را سپری می کند و با فرازوفرودهای دشواری 
روبه رو اســت: مناســبات و معاهدات بین المللی بازتعریف می شــوند؛ 
ادبیات سیاسی در حال تغییر است؛ کشورهای رقیب و گاه متخاصم در 
تشکل های جدید به یکدیگر می پیوندند و دولت های متحد از ائتاف با 
یکدیگر خارج می شوند. در این میان آمریکا شرایط خاصی دارد. واشنگتن 
از بسیاری معاهدات بین المللی یکی پس از دیگری خارج می شود؛ اصول 
اقتصاد لیبرال و تجارت آزاد را که ده ها سال مروج آن بوده، آشکارا نقض 
می کند؛ خود را به هیچ پیمانی وفادار نمی داند؛ متحدان ســنتی خود 
را می آزارد و تهدید می کند که از پیمان های محدودکننده  ســاح های 
هسته ای و پیمان های استراتژیک خارج خواهد شد. سیاستمداران کاخ 
سفید متفاوت عمل می کنند؛ سراسیمه به نظر می رسند؛ شتاب زده کار 
می کنند؛ از ثبات فکری کمتری برخوردارند؛ مدام تغییر روش می دهند؛ 
گویی بیمناک هســتند اما چــه رویدادی آنها را نگران کرده اســت؟ 
واشنگتن نه تنها رقبای دیرین خود مانند روسیه و چین را با تهدیدهای 
تجاری، سیاســی و حتی نظامی به چالش می کشد، بلکه متحدان خود 
را نیز می آزارد. اتحادیه  اروپا چندی اســت در یک سردرگمی سیاسی 
به ســر می برد؛ محور بروکســل از یک سو تاش می کند به ارزش های 
لیبرالیســم و آمریکا وفادار بماند و از سوی دیگر شاهد زاویه دار شدن 
مواضع واشــنگتن نسبت به خود اســت. اینک متحدان سنتی آمریکا 
مانند فرانســه و آلمان از تشکیل ارتش مستقل اروپا سخن می گویند. 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانســه در اظهارات بی سابقه ای از 
اینکه اروپا ارتش مستقلی ندارد تا در برابر آمریکا از خود دفاع کند، ابراز 
تأســف می کند. هند و پاکستان با اشتیاق به پیمان های جدیدی مانند 
شانگهای)۱( می پیوندند. پکن و دهلی نو به عنوان رقبای سنتی به یکدیگر 
نزدیک می شوند. اژدهای زرد تاش می کند با صرف ده ها میلیارد دار، 
جاده  ابریشم)۲( را احیا کند و از آسیای دور به مدیترانه و اروپا برسد. 
بلوک اقتصادی غول آسایی مانند »بریکس«)۳( ایجاد می شود. این همه 

فرازونشیب برای چیست و منشأ آن کدام است؟
حقیقت آن است که جهان آبستن حادثه مهمی است: »افول آمریکا و 
انتقال قدرت از غرب به شرق«. پدیده  انتقال قدرت یک رویداد چند بعدی 
و با وجوه سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی است که اندیشمندان 
از سال ها قبل از وقوع، از آن خبر داده اند و اینک به نظر می رسد زمان 
رخداد آن نزدیک شده است. ولی چقدر نزدیک؟ آن قدر نزدیک که ظاهراً 

مقامات کنونی کاخ سفید را به وحشت انداخته است!
تئوری »انتقال قدرت«)۴( اولین بار در سال ۱۹۵۸ میادی توسط 
»اورگانســکی«)۵( استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان ارائه شد. بر 
اساس این نظریه، قدرت های بزرگ در طول تاریخ یکی پس از دیگری 
متولد می شوند، به اوج می رسند و در نهایت افول می کنند و این سرنوشت 

محتوم همه  ابرقدرت ها است.
»الوین تافلر»)۶( نویســنده و اندیشمند آمریکایی سه دهه پس از 
اورگانســکی با انتشار کتابی در سال ۱۹۹۰ میادی از پدیده ای به نام 
»تغییر ماهیت قدرت«)۷( سخن گفت. وی معتقد بود در عصر حاضر، 
ماهیت قدرت به کلی تغییر یافته است و این روند همچنان ادامه خواهد 
داشــت. تافلر در اثر دیگر خود تحت عنوان »موج سوم«)۸( می نویسد: 
»تمدن جدیدی در حال ظهور اســت، ولی انسان های نادان در همه جا 
ســعی دارند آن را سرکوب کنند... طلوع این تمدن جدید تنها واقعیت 

روشن زندگی ما است.«
»امانوئل والراشتاین«)۹( جامعه شناس شهیر آمریکایی و ارائه دهنده  
نظریه »نظام جهانی«)۱۰( به صراحت تأکید می کند که آمریکا در مسیر 
سقوط قرار گرفته و افول این کشور امری حتمی و اجتناب ناپذیر است. 
به گفته این جامعه شناس، »از زمان جنگ ویتنام تا حادثه  ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱، از سرعت روند و توسعه  اقتصادی آمریکا کاسته شده و این کشور، 

درخشش ایدئولوژیک خود را از دست داده است.«
والراشــتاین می گوید: »تفوق آمریکا فقط به برتری نظامی خاصه 
می شود؛ و این، حکایت از آن دارد که ابرقدرت در حال افول است.« وی 
می افزاید: »شاید در آمریکا جمعیت کسانی که فکر می کنند این کشور 
در سراشیبی سقوط قرار گرفته زیاد نباشند، ولی تندروهای این کشور 
بهتر و بیشــتر از دیگران می دانند که آمریکا در حال سقوط است و به 

همین دلیل تاش می کنند با تمام وجود مانع از آن شوند.«
از دیدگاه این جامعه شناس، جنگ ویتنام، فروپاشی اتحاد شوروی 
و حادثه  ۱۱ ســپتامبر، روند سقوط آمریکا را تسریع کرده است. جنگ 
ویتنام نه تنها یک شکست نظامی بزرگ برای آمریکا بود، بلکه به اقتصاد 
و اعتبار این کشور نیز لطمات بزرگی وارد کرد. شکست در جنگ ویتنام 
برای واشنگتن یک فاجعه بود، زیرا آمریکا با تمام توان نظامی، اقتصادی 
و سیاسی وارد آن شده بود. از سوی دیگر اگرچه فروپاشی اتحاد شوروی 
ظاهراً به نفع واشــنگتن تمام شد، ولی آمریکا پس از این حادثه دیگر 
توجیهی برای گســترش هژمونی خود در افکار عمومی جهان نداشت. 
در واقع پس از فروپاشــی اتحاد شوروی، هژمونی آمریکا به شدت مورد 
تهدید قرار گرفت. حمله  صدام به کویت بهانه خوبی برای آمریکا بود تا 
توجیهی برای ماشــین جنگی خود داشته باشد، ولی این روند در افکار 

عمومی آمریکا و جهان تداوم نداشت.
والراشتاین می گوید: »واشنگتن در عرصه  نظامی هم پیروزی مهمی 
به دست نیاورده است. آمریکا در سه جنگ پس از سال ۱۹۴۵، در یکی 
)ویتنام( شکست خورد و در دو جنگ دیگر )جنگ کره و خلیج فارس( 

چیز مهمی به دست نیاورد.«
نشــریه  نیویورک تایمز در شماره  بیستم آوریل ۲۰۰۲ در مقاله ای 
نوشت: »یک آزمایشگاه در ژاپن کامپیوتری می سازد که سریع ترین در 
جهان است و با ترکیبی از ۲۰ کامپیوتر برتر آمریکایی برابری می کند. 
این نشان می دهد که مهندسان آمریکایی در رقابت علمی و فناوری نیز 
-که اکثرشان تصور می کنند دست باا را در آن دارند- بازی را باخته اند.« 
این مقاله تصریح دارد که »اولویت های علمی و تکنولوژیک در دو کشور 
یکســان نیست. کامپیوتر ژاپنی تغییرات آب و هوایی، داده های علمی 
و اقتصادی را محاســبه می کند ولی کامپیوتر آمریکایی به شبیه سازی 
جنگ می پردازد.« این تفاوت در واقع بیانگر یک حقیقت جامعه شناختی 
کهن درخصوص قدرت های بزرگ اســت: قدرت حاکم، بر نظامیگری 
تمرکز دارد و قدرت هایی که قرار است جایگزین آن شوند، بر روی علم 

و اقتصاد متمرکز می شوند.
نکته  آخر اینکه: بسیاری از اندیشمندان جهان می گویند سؤال واقعی 
این نیســت که آیا آمریکا سقوط خواهد کرد یا خیر؟ زیرا افول آمریکا 
حتمی است؛ بلکه نکته  مهم این است که آیا می توان راهی پیدا کرد که 

هنگام سقوط آمریکا، کمترین آسیب به جهان وارد شود؟
Khamenei.ir : منبع

و انتقال قدرت از غرب به شرق
افول آمریکا 

شکار ۱۸۰ میلیارد تومانی سپاه با انبوهی از 
سامانه ها و موشک های پیشرفته

  MQ - ۹ پهپاد  
ستون فقرات عملیات های اطاعاتی ارتش آمریکا

با توجه به اینکه قطعا نیروهای سپاه پاسداران، این پهپاد را یا در 
آب ها و یا در زمین های متعلق به جمهوری اســامی ایران شکار 
کرده و به دست آورده اند، مسئوان اجرایی و دیپلماتیک کشورمان 
نیز می توانند در کنار سخنرانی هایی با موضوعات داخلی یا فاقد 
راهبرد منســجم برای تامین منافع نظام، برخی از این پرنده های 
جاسوسی شکار شده را به عنوان سند جاسوسی و دخالت آمریکا 
در ایران اعام و این نقض قوانین بین المللی را به صورت جدی و 

سریع پیگیری کنند

به دســتور مواد یک و ســه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر اماکی که در هیئت مندرج در 
قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک شهرکرد مورد رسیدگی و رای آن 

صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
اماک واقع در ابنیه شهرکرد به شماره پاک 1- اصلی

خانم توران صالحی بیرگانی ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143 مترمربع 
قســمتی از پاکهای 941 و 1108 فرعی خریداری شده مع الواسطه از یداله شیریان 

و شرکاء
اماک واقع در قریه شهرکرد به شماره پاک 2- اصلی

10996 فرعی آقای روح اله توکلی مطلق ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/13 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از وراث غام رضایی

12259 فرعی خانم فاطمه رنجبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 131/70 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از بهرام عسگریان و شرکاء

12259 فرعی آقای حشــمت اله فیاض نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 131/70 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از بهرام عسگریان و شرکاء

12270 فرعی آقای طهمورث اســدی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 
110/38 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مومن علی کیانی

13085 فرعی آقای جعفر نفر ســفید دشتی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
180/06 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از ابوالقاسم محمودیان

اماک واقع در باغچه های شهرکرد به شماره پاک 3- اصلی
آقای بهمن باقری ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 152/50 مترمربع قسمتی از 

پاک 6 فرعی خریداری شده مع الواسطه از محمد سلیمانی
اماک واقع در مزرعه شوره بومی شهرکرد پاک 9- اصلی

1301 فرعی خانم زهرا بابایی خراجی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 210/98 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غامرضا جعفریان

1301 فرعی آقای نبی اله رئیسی گهروئی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 210/98 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غامرضا جعفریان
اماک واقع در مزرعه حاجی آباد شهرکرد به شماره پاک 12- اصلی

خانم مریم ربیعیان نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
144 مترمربع قسمتی از پاک 3 فرعی خریداری شده مع الواسطه از سیدحسین حسینی
آقای اصان علی پور دهکردی نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 144 مترمربع قســمتی از پاک 3 فرعی خریداری شــده مع الواسطه از 

سیدحسین حسینی
اماک واقع در ابنیه فرخ شهر به شماره پاک 21- اصلی

3166 فرعی آقای حســین صادقی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 223/88 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حمید عبدی و شرکاء

3321 فرعی خانم سوســن طالبی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 347/20 
مترمربع متقاضی دارای مالکیت رسمی مشاعی می باشد.

اماک واقع در قریه فرخ شهر به شماره پاک 22- اصلی
4745 فرعی آقای امین نادری قهفرخی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245/44 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از نجات علی شگفت
5658 فرعی آقای رحیم قلی پور ششدانگ یک باب خانه به مساحت 239/54 مترمربع 

خریداری شده مع الواسطه از حجت اله حقیقتیان
6344 فرعــی آقای محمدرضا کهیانی کری ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

150/97 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حسن کثیری و شرکاء
7425 فرعی خانم مریم مردانی قهفرخی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 118 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیدعبداله درخشنده
اماک واقع در قریه چالشتر به شماره پاک 53- اصلی

952 فرعی خانم پروین شیرزاد چالشتری ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
150/71 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از امامقلی نیکزاد

اماک واقع در قریه سامان پاک 72- اصلی
214 فرعی خانم نســرین کبیری چالشــتری ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
221/73 مترمربع قســمتی از پاک 45 فرعی خریداری شــده مع الواســطه از فرهاد 

قطره سامانی
اماک واقع در قریه سورشجان به شماره پاک 212- اصلی

آقای محمدرضا کریم زاده سورشــجانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/61 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علینقی حیدری سورشجانی

2358 فرعــی آقای قدرت اله منصوری بیدکانی ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مساحت 232/02 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علی اکبر احمدی

اماک واقع در مزرعه پشــت ده شرقی از مزارع شهرکرد پاک)2 ج- 
اصلی( که به پاک 1573- اصلی تبدیل گردیده است.

1800 فرعی خانم فریماه حسین پور ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 205/23 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیداحمد حسینی

اماک واقع در قریه شهر کیان به شماره پاک)40- اصلی مکرر( که به 
پاک 1574- اصلی تبدیل گردیده است.

1769 فرعی خانم مهناز آئین دســتنائی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
228/39 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از عباسقلی امیرخانی

1794 فرعی آقای خیرگرد فرهادی ســرتنگی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
200/14 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از محمد حامدی

3276 فرعی آقای مرتضی قلی قلی پور شــهرکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
694/14 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از فرج اله علیدوستی و شرکاء

3355 فرعی آقای پرویز هاشــمی شــهرکی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
225/45 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غامحسین رحمانی

3698 فرعی آقای قربانعلی رفیعی شــهرکی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
211/34 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از فرج اله نکویی

4752 فرعی آقای سعید قلی پور شهرکی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 208/44 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مهدیقلی قلی پور

4752 فرعی آقای تیمور قلی پور شــهرکی نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 208/44 مترمربع خریداری شــده مع الواســطه از 

مهدیقلی قلی پور
4752 فرعی آقای خسرو قلی پور شهرکی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 208/44 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مهدیقلی قلی پور
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی این آگهی نسبت به اماک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه کثیراانتشــار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره 
اعتراضی داشــته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ 
الصاق آگهی در روســتاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرکرد تسلیم و رسید 
اخذ نماینــد. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
شهرکرد تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/8/23      تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه97/9/8
رضا بشارتی
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شهرکرد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ســاناز عراقی به شــماره ملی 
۰۵۳۳۴۵۰۱۶۰ با دریافت مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه 
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم عقیق عراقی 
به شــماره ملی ۰۵۳۴۷۱۵۶۶۴ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال 
از سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شرکت خارج گردید. 
در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ۴۶۴۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 
۴۰۰۰۰۰۰۰ ریــال کاهــش یافت و ماده مربوط در اساســنامه 
اصاح گردید. لیســت شــرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل 
می باشد: خانم ژاله جعفری به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۷۲۹۱ دارای 
۴۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
۰۵۳۲۳۵۰۶۳۴ دارای ۴۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز 
دره باغی به شــماره ملی ۰۵۳۰۳۹۸۲۷۳ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی ۰۵۳۰۳۹۸۲۶۵ 
دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به 
شماره ملی ۰۰۴۱۴۹۵۵۳۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

خانــم مولود عراقی بــه شــماره ملــی ۰۵۳۲۰۳۵۹۲۵ دارای 
۵۰۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشرکه خانم سارا هادیان به شماره ملی 
۰۵۳۴۷۲۳۱۷۹ دارای ۳۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه خانم سحر 
هادیان به شــماره ملی ۰۵۳۴۷۲۳۱۶۰ دارای ۳۹۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۳۸۰۲۲ 
دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی ۰۰۳۶۱۷۲۲۹۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شراهی به شــماره ملی ۰۵۳۴۵۲۷۹۵۷ دارای 
۳۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملی ۰۵۳۰۶۹۷۸۳۱ دارای ۲۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی ۰۵۳۳۲۳۷۹۰۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی ۰۵۳۴۲۰۶۳۷۹ 

دارای ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
۴7۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۳7۳

آگهی اباغ وقت تحقیقاتی بدوی و احضار متهم
بدینوسیله متهم پرونده کاسه این شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان عسلویه آقای منصور کشاورز 
فرزند حســین که به اتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب می باشد و حسب گزارش های واصله فعًا مجهول المکان و 
متواری اســت، اباغ می گردد که جهت انجام تحقیقات اولیه و دفاع از اتهام منتســبه به مدت 30 روز از انتشار آگهی در 
روزنامه کثیراانتشــار در شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقاب شهرستان عسلویه حاضر گردد و درصورت عدم 
حضور در وقت مقرر و یا عدم ارســال ایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، این دادیاری در حقوق الناس و حقوق عمومی 
به صورت غیابی اقدام و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قضایی به دادگاه صالح ارســال خواهد شد. این آگهی در اجرای ماده 

174 قانون آئین دادرسی کیفری در یک نوبت و در یکی از روزنامه های کثیراانتشار یا محلی درج می شود.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان عسلویه

آگهی دعوت سهامداران شرکت سهامی خاص بناگستران دنیز
به شماره ثبت ۱۴۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۶۶۱۲

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود که در ســاعت 10 صبح روز 1397/09/20 در جلسه 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در آدرس شرکت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1- تائید و تصویب صورتجلسه نقل و انتقال
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسین
هیئت مدیره شرکت بناگستران دنیز4- انتخاب روزنامه کثیراانتشار

آگهی تغییرات شرکت
 تکین مقاوم سازی پیشرفته 

سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۸5۱ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴5۳۲۱

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مــورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰ تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای محمــود مهرداد شــکریه به شــماره ملی 
۲۵۹۴۱۴۷۶۹۹ به ســمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
سیدهاشــم آذرفام به شــماره ملی ۰۰۴۹۵۵۶۹۱۶ به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای ســیدمهدی 
آذرفــام به شــماره ملــی ۰۰۳۹۸۶۲۳۶۴ به ســمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با 
امضاء مدیرعامل سیدمهدی آذرفام همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد واماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰۰۱۹۶(

آگهی تغییرات شرکت سیزارک 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 7۲۸۳۶ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱77۴۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 ۹۷/۶/۱۸ مورخ  شــماره ۲۵۶۶۰/ص/۹۷   ۱۳۹۷/۲/۱۹

ســازمان بنــادر و دریانــوردی تصمیمات ذیــل اتخاذ 

شــد: آدرس شــعبه در شهر خوزستان ســربندر )بندر 

امام خمینی( بازار شــهرداری خیابان امیــر طبقه دوم 

واحد ۴ کبیر جنب اداره کار مجتمع خاتم و کدپســتی 

۶۳۵۶۱۶۸۷۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح گردید. آدرس شــعبه در شهر بندرعباس سه راه 

جهانباز نبش کوچه نیما ساختمان کوروش طبقه اول و 

کدپستی ۷۹۱۷۸۴۶۱۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰۰۱۹۱(

آگهی تغییرات شرکت ژیوار 
توسعه کرد سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴7۳۹۰7 

و شناسه ملی ۱۴۰۰5۰۰۹7۳۳
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شرکت موارد 
ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال، شبکه گازرسانی، تاسیسات 
مکانیکی و هیدرولیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات 
و تجهیزات ساختمان و تصفیه خانه  های آب و فاضاب، سیستم های 
ارتباطی و شــبکه های رایانه  ای ســاختمان، ماسه پاشی و نظایر آن. 
آب و فاضــاب. مخازن و ایســتگا ه های پمپاژ و خطــوط انتقال و 
تصفیه خانه  های آب و فاضاب، شــبکه های تامین آب و جمع آوری 
فاضاب و پســاب شهری و صنعتی، ایستگاه های آبیاری و زهکشی. 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ســاخت ســاختمان ها و ابنیه 
اعم از چوبی، آجری، ســنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن. دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به نیــرو از جمله تولید،  توزیع و انتقال نیرو 
اعم از نیروگاه ها،  شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع 
و الکترونیــک عام و خاص و نظایــر آن. در صورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای ازم از مراجع ذیربط.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۰۰۱۹۳(

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حامد درویشی یکتا فرزند علی دارای شناسنامه شماره                         به شرح دادخواست 
به کاســه                          از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان متوفی علی درویشی یکتا فرزند عیوضعلی به شناسنامه                       
شماره                         در تاریخ 1392/12/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: یک همسر دائمی و 2 فرزند پسر و 
3 فرزند دختر به اســامی ذیل و اغیر. 1 - آسیه کامرانی آراسته فرزند رجبعلی ش.ش 
1300 متولد 1331 2- حامد درویشــی یکتا فرزند علــی ش.ش 3860400487 متولد 
1370 3- رضا درویشــی یکتا فرزند علــی ش.ش 112890 متولد 1356 4- معصومه 
درویشــی یکتا فرزند علی ش.ش 4643 متولد 1350  5- فاطمه درویشــی یکتا 5922 

متولد 1353  6- زینت درویشی یکتا فرزند علی ش.ش 289 متولد 1360
ماترک متوفی علی درویشــی یکتا فرزند عیوضعلی طبق نامه شــماره 61544 مورخه 

1397/7/10 دارایی بیش از سی میلیون ریال ارائه گردیده.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.

۳۸۶۰۴۰۰۴۸۷
۱۳۷۰

۱۸۶۱
۱۳۱۰/۲/۵

۹۷۰۷۴۷ ح ۱۲۷
۹۷/۸/۲۰

حوزه ۱۲7 شورای حل اختاف همدان

محکوم له: بانک کشــاورزی با وکالت خانم مژگان رحمانی فرزند محمدرضا 
به نشانی تاکستان - خ غفاری - پاساژ صدف - طبقه دوم

محکوم علیــه: 1- خانم مهری  مهرابی 2- آقــای ابراهیم افتخاری همگی 
به نشانی مجهول المکان 3- آقای اســماعیل عیسی خانی 4- آقای فرشید 
ســلطانی همگی به نشانی آوج - روستای بی آب - منزل شخصی 5- آقای 

شعبان سلطانی.
پرونده کاسه 9609982838100218 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان آوج تصمیم نهایی شماره 9709972838100129
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به 1- ابراهیم افتخاری 2- 
شعبان سلطانی 3- مهری مهرابی که در آدرس اعامی شناسایی نگریده اند 
)مجهول المکان( می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی آوج به شــماره 9710422838100052 در پرونده کاســه 
9609982838100218 به موجب دادنامه شــماره 9609972838100129 
مورخ 1397/05/10 صادره از شعبه مذکور محکوم علیهم به صورت تضامنی 
محکوم هستند به پرداخت مبلغ 445/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و میزان 228035 ریال روزانه به عنوان وجه التزام قراردادی از تاریخ تقدیم 
دادخواست )96/11/29( لغایت یوم اادا و مبلغ 13/867/500 ریال به عنوان 
هزینه دادرســی و 11/892/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و 
نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق )که پرداخت هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیهم می باشــد( بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، 
اجــرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از 
محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبــت در اجرای ماده 73 آ.د.م و مــاده 9 قانون اجرای احکام 
مدنــی در یکی از جراید کثیراانتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان آوج
ابوالفضل کریمی
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۲۱ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۱
دریچه ای به جهان 

khareji@kayhan.ir

اهمیت الحدیده
عربستان و امارات از 23 خرداد ماه 96 عملیات 
نظامی علیه الحدیده در ساحل غربی یمن را آغاز 
کردند. در این عملیات، نیروهای مزدور ســودان، 
نیروهای مستشاری امارات، نیروهای طارق صالح 
)تحت حمایت امارات( و جنگنده های عربســتان، 
همگی در یک جبهه علیه انصاراه و متحدین حمله 
کردند. این عملیات موسوم به پیروزی طایی)النصر 
الذهبی( است. اما در 4 ماه نخست حمله اتئاف 
ســعودی موفق به پیشروی در این منطقه نشد و 
به همین دلیل عملیات الحدیده به نوعی متوقف 
شــد. اما پس از اظهارات مقامات آمریکایی مبنی 
بــر لزوم توقف جنگ و برقراری آتش بس در یمن 
طی 30 روز، امارات و عربستان از 10 آبان ماه موج 
جدید حمات به الحدیده را آغاز کرده اند. در واقع 
به نوعی می توان اظهارات وزیر دفاع و وزیر خارجه 
آمریکا در مورد توقف جنگ یمن را چراغ سبز به 
ائتاف سعودی برای شروع حمله دانست. اما چرا 

موج جدید حمات به الحدیده آغاز شــده است؟ 
بندر الحدیده که به عروس دریای ســرخ معروف 
است، در 226 کیلومتری شهر صنعا پایتخت یمن 
قرار دارد. این شهر، دومین بندر تجاری بزرگ یمن 
بعد از بندر عدن اســت و به دلیل داشتن امکانات 
صــادرات و واردات و نزدیکی به معابر بین المللی 
حمل ونقل کاا از اهمیت زیادی برخوردار هست. 
بندر الحدیــده، هم اکنون، با  اشــغال بندر عدن 
توســط ائتاف عربی به بندر اساسی برای واردات 
کاا توسط دولت یمن تبدیل شده است. البته، اگر 
ائتاف عربی اجازه پهلوگیری کشتی های تجاری 
را در این بندر بدهد که این مســئله کمتر اتفاق 
می افتد. بندر الحدیده، دومین بندر پس از عدن، 
موقعیتی استراتژیک به دلیل نزدیکی به خطوط 
حمل ونقل بین المللی دارد. این بندر شریان اصلی 
حیــات بیش از 8 میلیون یمنی در اســتان های 
الحدیده، تعز، صعده و صنعا است. الحدیده هشت 
اسکله دارد که طول مجموع آنها 1461 متر است. 

پولشویی چیست؟
پولشویی به عبارت ساده، فرآیندی است که 
طی آن، صاحبــان دارایی های غیر قانونی، عواید 
حاصــل از عملیات غیر قانونی خــود را با هدف 
پنهان کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده 
و این تصور را ایجاد می کنند که پولی را که خرج 
می کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه 
قانونی  و مشروع به  بدست آمده است. به عبارت 
دیگر زمانی که فرد، جرمی )قاچاق کاا، ارز،  مواد 
مخدر، کاهبرداری و...( را مرتکب می شــود و از 
طریق آن جرم، اموالی را به دست می آورد، همواره 
به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشــأ 
این اموال نامشــروع است، لذا اقدام به پولشویی 
می کند؛ درواقع پولشــویی فرآیندی است که در 
راستای آن، پول کثیف )یا همان مالی که از طریق 
جرم و به صورت غیرقانونی حاصل شده است( به 
پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع 
و قانونی به دست آمده است، تبدیل می شود )به 
 صورتی که منشأ اولیه  آن پول مشخص نیست(. 
فــرار از تعقیب و مجازات، فرار از مصادره اموال و 
فرار از مالیات، از اهداف پولشــویی است. در دنیا 
معموا »گروه های تروریستی«، »گروه های جنایی 
سازمان یافته«، »قاچاقچیان انسان«، »قاچاقچیان  
مواد مخدر«، »مفسدین اقتصادی«، »قاچاقچیان 
اسلحه«، »قاچاقچیان اشیاء مسروقه و عتیقه« و... 
مبادرت به پولشــویی می کنند. در مورد تاثیرات 
پولشــویی بر نظام اقتصادی نیز می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد؛ بی ثباتی نظــام اقتصادی، تغییر 
روند ســرمایه گذاری از تولید به دالی، تضعیف 
اقتصاد بخش خصوصی، جلوگیری از رقابت سالم 
اقتصادی، افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی، 
افزایش نرخ تورم از مهم ترین اثرات پولشــویی بر 

اقتصاد است.
پولشویی در جهان

طی  روزها و هفته های اخیر  به خاطر ایجاد 

اشاره
این روزها همچنان بحث پیوستن یا نپیوستن ایران به )FATF(  داغ است.  اظهارات »محمدجواد ظریف« وزیر خارجه محترم کشورمان، 
در مورد حجم گســترده پولشویی در ایران، باعث شد که موافقان »اف.ای تی.اف« استدال دیگری نیز دست و پا کنند و بگویند، برای 
مقابله با این حجم از پولشویی)البته ادعایی(، ما باید عضو این نهاد شویم. اما سوالی که در این میان باید به آن پاسخ داده شود این است 
که آیا »اف.ای.تی.اف« می تواند مانع پولشــویی در کشورها شود؟ و چرا علی رغم عضویت اروپا و آمریکا در این نهاد به گفته مسئوان 
بانک مرکزی دولت ایران، بیش از 70 درصد پولشویی دنیا، یعنی ساانه حدود 1 تریلیون و 400 میلیارد دار در اروپا و آمریکا پولشویی 
انجام می شود و »اف.ای.تی.اف« هیچ نقشی در افشا و مقابله با آن ندارد؟                                                                     سرویس خارجی

1/400/000/000/000 دار
پولشویی ساانه در آمریکا و اروپا

 FATF دقیقا کجاست؟

بندر الحدیده ویتنام ائتاف سعودی می شود؟

اشاره؛
عملیات برای تصرف بندر استراتژیک الحدیده مدتی است که از سوی ائتاف سعودی 
آغاز شده است.ریاض و ابوظبی تاش دارند با این عملیات، از آخرین فرصت برای اشغال 
مواضع راهبردی در ســاحل غربی استفاده و به این طریق شکست هایی را که در همه 
عرصه ها در جنگ ضدیمن متحمل شده اند، جبران کنند. هدف اصلی ریاض و ابوظبی 
در حمله به الحدیده سلطه بر شاهراه اصلی ارسال کمک های بشردوستانه برای جمعیت 
یمن در شمال و مرکز این کشور و سلب امتیاز اشراف بر دریای سرخ از جنبش انصاراه 
یمن اســت. اگر نیروهای ائتاف بتوانند حدیده را بگیرند در حالی که طبق بیانیه های 
انصاراه، حدیده شــهر و استانی استراتژیک است، در نظر آنان گرفتن بقیه شهرهای 
منطقه شمالی یمن بسیار آسان تر است چون به طور طبیعی شکست انصاراه در حفظ 
حدیده سبب کاهش اعتماد مردمی انصاراه شده و به جبهه آنان آسیب وارد می کند. 
انصاراه در همین ماه های اخیر الحدیده را به بزرگ ترین قتلگاه نیروهای ائتاف تبدیل 
کرد تا جایی که گفته می شود طی روزهای گذشته دست کم ۳000 نفر از نیروهای ائتاف 
کشته و زخمی شده اند و ۲00 تانک و سایر ادوات زرهی آنان منهدم شده است. هرچند 
در این بین شهدایی را نیز تقدیم کرده اند با این وصف چریکی که در استان حدیده این 
مقدار مقاومت می کند در خانه خود یعنی استان های صعده، عمران، حجه، صنعا و... چه 
مقاومتی از خود نشــان خواهد داد؟ پس اینکه عده ای تبلیغ می کنند جنگ الحدیده 
سرنوشت جنگ یمن را معلوم می کند، چندان دقیق نیست. نیروهای انصاراه متخصص 
در جنگ های نامتقارن هستند و حتی در دهه 60 میادی ارتش قدرتمند مصر در زمان 
جمال عبدالناصر در شمال یمن در برابر نیروهای حوثی شکست سختی متحمل شد به 
نوعی که این نبرد به ویتنام مصر معروف شد. بررسی کارنامه ائتاف سعودی در 1۲ روز 
اول نبرد الحدیده نیز به خوبی تاییدی بر این گزاره است که انصاراه دست برتر را دارد. 
پایگاه بصیرت درباره اهداف ائتاف سعودی از حمله مجدد به ساحل غربی یمن و بندر 

الحدیده مطلبی را منتشر کرده که در ادامه می خوانیم؛

عاوه بر این، دو اسکله دیگر به طول 2٥0 متر که 
برای تخلیه تانکرهای نفت اختصاص داده شده است، 
در این بندر وجود دارد. ائتاف عربی استان الحدیده 
را به دلیل مجاورت با دریای ســرخ، معبری برای 
ورود ســاح و تجهیزات نظامی از خارج از یمن به 
این کشــور می داند. به همین دلیل، جنگنده ها و 
ناوچه های کشورهای عربی حمات زیادی را بر ضد 
استان الحدیده انجام داده اند. در دریای سرخ و در 
مقابل ســواحل استان الحدیده بیش از 40 جزیره 
وجود دارد. مهم ترین ایــن جزایر، جزیره کمران 
است که مردم در آن زندگی می کنند. در برخی از 
این جزایر همچون جزیره کمران پایگاه نظامی هم 
وجود دارد. کنترل بیشتر جزایر استان الحدیده که 
برای  اشراف بر دریای سرخ اهمیت دارد، همچون 
جزیره کمران در اختیار نیروهای ارتش و حرکت 
انصاراه اســت، اما کنترل تعدادی دیگر از جزایر 
همچون جزیره حنیــش کبرا در اختیار نیروهای 
ائتاف عربی اســت. درمجموع بیش از 70 درصد 
واردات مواد غذایی یمــن از طریق بندر الحدیده 
انجام می گیرد و این بندر به شاهرگ حیاتی یمن 

تبدیل شده است. 
دایل شروع موج جدید حمات به الحدیده

* مهلــت یک ماهه آمریــکا به ائتاف 
سعودی؛

 وزیر خارجه آمریکا اخیرا از ائتاف ســعودی 
خواست تا حمات هوایی خود را به تمامی مناطق 

مســکونی در یمن متوقف کند و در عین حال بر 
آغــاز مذاکرات در ماه آینده میادی بین طرف ها 
تاکید کرد. ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز با سخنانی 
نزدیک به گفته های پمپئو، از طرف های درگیر در 
جنگ یمن خواســت طی 30 روز آینده پای میز 
مذاکره بنشینند. وی همچنین تاکید کرد، جنگ 
باید متوقف شود و توافق جای آن را بگیرد. در واقع 
به نظر می رســد که آمریکا یک مهلت یک ماه به 
ائتاف سعودی برای حمله به الحدیده داده است تا 
این ائتاف بتواند موج جدید حمات خود را به این 
منطقه تشدید کند. در همین راستا آمریکا اعام 
کرده که سوخت رسانی به جنگنده های سعودی در 
یمن را متوقف خواهد کرد. در واقع آمریکا از یک 
ســو با دادن یک دوره زمانی یک ماه به عربستان 
اعام کرده که می تواند در این یک ماه به الحدیده 
حمله کند و از سوی دیگر با قطع سوخت رسانی 
به جنگنده های ائتاف ســعودی به نویع خواسته 
است تا خود را از انتقادهای جهانی به دلیل حجم 
شدید حمات به الحدیده دور نگه دارد. بنابراین 
یکی از دایل مهم موج جدید حمات چراغ سبز 

آمریکا بوده است.
* تاش برای کسب پیروزی حداقلی؛

 عربســتان در 42 ماه گذشته نتوانسته است 
به یک پیروزی حداقلی و دستاورد مناسب دست 
پیدا کند. این مسئله باعث شده است تا ریاض از 
هرگونه مذاکره سیاسی طفره برود چرا که مذاکره 

در شرایطی که عربستان ابزاری برای چانه زنی در 
اختیار ندارد به معنای شکست برای ریاض خواهد 
بود. به همین دلیل عربستان در تاش است تا در 
هفته هــای پیش رو بتواند بر مناطقی از الحدیده 
مســلط شود تا بتواند در مذاکرات سیاسی آینده 
از این نقطه مثبت برای چانه زنی در جهت اهداف 

سیاسی استفاده کند. 
*ایجاد نارضایتی عمومی

 از ســوی دیگر ائتاف سعودی تصور می کند 
در صورت حمله به الحدیده و  اشــغال این شهر، 
موج مهاجرت از این منطقه به ســمت استان ها 
شمالی و مراکز تحت تسلط انصاراه بیشتر شده و 
درنتیجه جمعیت زیادی در این استان های ساکن 

خواهند بود. با توجه به قطع راه ارتباطی انصاراه 
با جهان خارج این مســئله می تواند منجر به یک 
نارضایتی عمومی شده و زمینه برای قیام داخلی 

علیه انصاراه فراهم خواهد شد.
آینده نبرد الحدیده

موج جدید حمات به الحدیده شــروع شده 
اســت. هر چند ائتاف سعودی از سمت شرق و 
جنوب شرق الحدیده پیشروی هایی داشته است 
اما به نوعی مشکات اصلی ائتاف سعودی پشِت 
دروازه های الحدیده است. چرا که انصاراه توانسته 
است با سنگربندی ورودی های شهر و کار گذاشتن 
تله های انفجاری و اســتقرار تک تیراندازها عما 
مانع از هرگونه پیشــروی ائتاف ســعودی شود. 
بنابراین سختی نبرد الحدیده برای ائتاف سعودی 
شروع شده است. نیروهای انصاراه متخصص در 
جنگ های نامتقارن هســتند و حتی در دهه 60 
میــادی ارتش قدرتمند مصــر در زمان جمال 
عبدالناصر در شمال یمن در برابر نیروهای حوثی 
شکست سختی متحمل شد به نوعی که این نبرد 
به ویتنام مصر معروف شد. بررسی کارنامه ائتاف 
سعودی در 12 روز اول نبرد الحدیده نیز به خوبی 
تاییدی بر این گزاره است که انصاراه دست برتر 
را دارد. »یحیی ســریع« سخنگوی ارتش یمن و 
انصاراه درباره خسارت های وارده به شبه نظامیان 
در 12 روز اول نبرد اعام کرد:» ظرف 12 روز اول 
نبــرد، بیش از 867 نفر از مزدوران در جبهه های 
مختلف یمن کشته و بیش از 21٥0 مزدور دیگر 
زخمی شدند«. ســخنگوی ارتش یمن گفت که 
فقط 1224 مزدور ائتــاف متجاوز از جمله 20 
فرمانده و 33 مزدور سودانی در جبهه ساحل غربی 

کشته و زخمی شــدند. یحیی سریع درخصوص 
خسارت های تجهیزاتی شــبه نظامیان گفت که 
در 12 روز گذشــته، 127 خودروی زرهی، 184 
خــودروی نظامی و 7 بولدوزر نظامی آنها منهدم 
شــد. وی درباره آینده جنگ های الحدیده گفت 
که نیروهای ارتش یمن و انصاراه از تاکتیک های 
نظامی و امکانات زیاد و توان باایی برای شکست 

متجاوزان برخوردارند.
پایگاه یمنی النجم الثاقب یمن نیز اعام کرد: 
»اطاعات مســتند مربوط به واقعیت جبهه های 
جنگ یمن نشــان می دهد متجاوزان سعودی-

اماراتی و مزدورانشان در محاصره نیروهای ارتش 
و کمیته هــای مردمی گرفتار آمده و پایان جنگ 
بسیار نزدیک است.« پایگاه یمنی »النجم الثاقب« 
در گزارشی با عنوان »آخرین های نفس های تجاوز 
علیه یمن« نوشت:» دشمن سعودی و اماراتی به 
همراه مزدورانشــان در نبردهــای اخیر الحدیده 
متحمل تلفات شدید جانی و تجهیزاتی شدند تا 
درس بسیار سخت و فراموش ناشدنی بگیرند که 
چند نسل آتی از آن ســخن خواهند گفت؛ این 
جنگی بود که خودشــان انتخــاب کردند و برای 
آن، مزدورانــی از ملیت های مختلف را به خدمت 
گرفتنــد.« الحدیده به رغم اینکــه یک منطقه 
ساحلی، غیرکوهستانی و زمینی مسطح است اما 
آمار تلفات دشمن تقریبا از تلفاتش در هر جبهه 
دیگری از جبهه های این نبرد تمام عیار بااتر رفته 
است. در واقع به نظر می رسد که جنگ الحدیده را 
شاید بتوان مهم ترین نبرد برای دو طرف دانست 
چرا که اهمیت الحدیده برای انصاراه باعث خواهد 
شد که به هیچ عنوان از این منطقه عقب نشینی 
نکند. عاوه بر این حتی در صورت شکست انصاراه 
در الحدیــده پایگاه اصلی انقابیون شــهر صنعا 
پایتخت یمن اســت که ائتاف ســعودی در 42 
ماه گذشته تاش زیادی برای اشغال آن کرده که 
ناکام مانده است. به همین دلیل الحدیده هرچند 
مهم ترین نبرد 42 ماه گذشته برای انصاراه یمن 
به شمار می رود اما سرنوشت ساز ترین نبرد نخواهد 
بود. بررسی جغرافیای الحدیده در کنار مهارت های 
انقابیــون این گزاره را مطرح می کند که ائتاف 
سعودی به زودی از جنگ الحدیده خسته شده و 
سرنوشت این نبرد نیز همانند دیگر جبهه ها شده و 
جنگ عما حالت فرسایشی به خود خواهد گرفت.

* بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می شود 
بین 800 میلیارد تا 2 ترلیون دار آمریکا است.

*  FATF  هیچ نقشی در کشف یا فاش کردن پولشویی
 در بانک دانمارکی نداشته و یکی از کارمندان خود بانک اقدام به برما کردن آن کرده است.

* بنا به گفته مسئولین صاحیت دار دولتی در 
بانک مرکزی ایران، مقدار پولشویی انجام گرفته 

در کشور جهت مقایسه با آنچه در بازارهای مالی 
اروپا، آمریکا و آسیای شرقی اتفاق می افتد رقم 
بسیار ناچیزی است که می توان از طریق قانون 

مصوب داخلی جلوی آن را گرفت

 *ساانه رقمی در حدود یک تریلیون و 400 میلیارد دار)1400000000000 (
 در اروپا و آمریکا پولشویی می شود.

 * سازمان »شبکه عدالت مالیات« : سوئیس و آمریکا به عنوان
 2 بازیگر اصلی در فرار مالیاتی بین المللی، فساد مالی، 

کاهبرداری و پولشویی هستند.

پیوند بین پولشــویی و گروه ویــژه اقدام مالی یا  
»اف.ای.تی.اف«، پولشویی به موضوع داغ سیاست 
داخلی  کشور تبدیل شده است. سیاست رسمی 
دولــت محترم کــه اخیرا از ســوی وزیر خارجه 
کشورمان نیز بیان شد، این است که پولشویی در 
کشــور به صورت کان وجود دارد و راه مقابله با 
این پولشویی نیز پیوستن به »اف.ای.تی.اف« است 
و عاوه بر آن، در صورتی که ما به »اف.ای.تی.اف« 
نپیوندیم، بهانه ای بزرگ به دســت آمریکا و اروپا 

برای افزایش فشــارها به ایران داده ایم. همچنین 
نخواهیم توانســت با پدیده پولشویی نیز مقابله 
کنیم. مخالفان پیوستن ایران به »اف.ای.تی.اف« 
نیز استدال می کنند که با پیوستن ایران به این 
نهاد مالی، اوا تمام اطاعات حســاس اقتصادی 
کشور در زمانی که ما درگیر یک جنگ اقتصادی 
گسترده با آمریکا هستیم، در اختیار دشمن قرار 
می گیرد، ثانیا، معلوم نیســت که ایران از لیست 
گروه کشــورهای پرخطر)لیست تحمیلی غرب( 
خارج شود و ثالثا، اصوا مشکل ما با آمریکا ربطی 
به پیوستن یا نپیوستن به نهاد فوق ندارد و آمریکا 
با اساس نظام جمهوری اسامی ایران مشکل دارد 

و  قطعا حتی با پیوستن ایران به این نهاد، آمریکا 
بهانه های دیگری برای اعمال فشــار بر ایران پیدا 
خواهد کرد و دســت آخر این کــه ما در داخل 
کشــور قانون مبارزه با پولشــویی مصوب 1389 
را داریم. چرا این قانون عملی نمی شود تا مجبور 
نباشیم برای مقابله با پولشویی در کشور، به یک 
نهاد بین المللی ملحق شویم؟ اما مورد پنجمی که 
به این موارد چهارگانه باید اضافه شود و در قالب 
یک سوال مطرح می شود این است که آیا عضویت 

ایران در این نهاد مالی بین المللی، مانع پولشویی در 
ایران می شود؟ آیا کشورهای عضو »اف.ای.تی.اف« 
دیگر با معضلی به نام پولشــویی رو به رو نیستند؟ 
پاســخ به این سئوال منفی است.  نگاهی گذرا به 
آنچه که در نظام پولی و مالی بین المللی در جریان 
است به خوبی نشان می دهد که پیوستن به »اف.
ای.تی.اف« مانع از پولشــویی نمی شود و بیش از 
70 درصد پولشویی جهان اتفاقا در کشورهای عضو 
این نهاد صورت می گیرد و »اف.ای.تی.اف« نیز در 
افشا یا مقابله با این حجم گسترده از پولشویی هیچ 
نقشی ندارد. بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل 
به دلیل ماهیت پولشویی دریافت اطاعات از حجم 

پولشویی جاری در نظام پولی و مالی بین المللی، 
کار بســیار دشواری اســت. با این حال بر اساس 
برآوردها حجم پولشــویی که به صورت سالیانه 
در جهان انجام می شــود، بین 800 میلیارد تا 2 

تریلیون دار آمریکا است.)1(
اما، ســوال این اســت که چه مقدار از این 2 
تریلیون دار حجم پولشــویی در اقتصاد جهانی 
متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی »اف.
ای.تی.اف« اســت؟ برای دریافت پاسخ بد نیست 
به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی 
بیندازیــم؛ »عبدالمهدی ارجمندنژاد« که تا یک 
مــاه پیش »مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و 
مبارزه با پولشویی« بانک مرکزی بوده و اخیراً با 
حکــم آقای »همتی« رئیــس کل محترم  بانک 
مرکــزی، به عنوان »مدیرکل نظارت بر بانک ها و 
مؤسســات اعتباری« منصوب شده است، هشت 
آذر 96 خبرگــزاری رســمی دولت)ایرنا( به نقل 

از وی، خبری را منتشــر کرد مبنی بر اینکه 70 
درصد پولشــویی دنیا در آمریــکا و اروپا صورت 
می گیرد. ارجمندنژاد تصریح کرده بود: بر اساس 
برآوردها، 47 درصد پولشویی های دنیا در آمریکا 
و 23 درصــد در اروپا انجام می شــود. حال اگر 
بخواهیم بر اســاس این بــرآورد قضاوت کنیم و 
به این موضوع هم توجه داشــته باشیم که در آن 
30 درصــد باقیمانده مراکز مالی مهمی همچون 
دوبی، ســنگاپور، هنگ کنــگ، توکیو و ... وجود 
دارند؛ بنابراین اساسا سهم قابل توجهی را در این 

زمینه نمی توان به کشوری همچون ایران منتسب 
کرد.« ارجمندنژاد همچنین گفته بود: بسیاری از 
پولشــویی ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد 
و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می شود، که 
نمونه آنها را کمتر می توان در ایران یافت و انتظار 
نمی رود سهم ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه 
باشد؛ هرچند مجموعه دستگاه های ذی ربط در این 
زمینه در پی آنند که همین مقدار ناچیز احتمالی 

را نیز به صفر برسانند «)2(
 در یک حســاب سر انگشتی، 70 درصد از 2 
تریلیون دار  حجم پولشویی جهانی، که در اروپا 
و آمریکا انجام می شــود، به رقمی در حدود یک 
تریلیون و 400 میلیارد دار)1400000000000( 
می رســیم که اگر این رقم را بــه دار 14 هزار 
تومان تبدیــل کنیم به عدد مقابل می رســیم: 
)19600000000000000 ( که معلوم نیســت 
چگونه باید آن را خواند. این عدد عریض و طویل 
مقدار پولی اســت که ساانه در اروپا و آمریکا از 
سوی بانک ها و بنگاه های پولی و مالی و شرکت ها 
و... پولشویی می شود. پرسشی که به ذهن می رسد 
این است که »اف.ای.تی.اف« در کجای این ماجرا 
قرار دارد و نقش آن در جلوگیری و افشــای این 
حجم گسترده پولشویی در اروپا و آمریکا چیست؟ 
آمار دیگری که در سال جاری میادی از سوی 
سازمان »شبکه عدالت مالیات« منتشر شده نشان 
می دهد که سوئیس و آمریکا به عنوان دو بازیگر 
اصلــی در فرار مالیاتی بین المللی، فســاد مالی، 
کاهبرداری و پولشــویی هستند و این دو کشور 
نقش تسهیل دهندگی جریانات مالی غیر قانونی 
را به عهده دارند. همچنین، بر اساس گزارش این 
سازمان، برآورد می شود که بین 21 تا 32 تریلیون 

دار از ثروت مالی بخش های خصوصی در سرتاسر 
جهان، به صورت ناشــناخته و مخفی است. این 
نهاد مالی هشدار داده که انگلیس در حال اجرای 
سیاست جداسازی قلمروهای بین المللی خود از 
قلمروی اســت که در آن با فرار مالیاتی برخورد 

می شود.)3(
بزرگترین پولشویی تاریخ!

چندی پیش و در حالی که دولتمردان ایران 
سرگرم بحث در مورد لزوم پیوستن به »اف.ای.تی.
اف« برای مقابله با پولشــویی در کشــور بودند، 

رسانه های بین المللی از بزرگترین پولشویی تاریخ 
توســط یک عضو »اف.ای.تی.اف« خبر دادند. تا 
چندی پیش »دانسکه بانک« دانمارک در خارج از 
این کشور شهرتی نداشت. اما از زمانی که رسوایی 
پولشــویی در این بانک فاش شــد، نام آن بر سر 
زبان ها افتاد. »هاوارد ویل کینسون« یک افشاگر 
دانمارکی، در برابر مجلس این کشور شهادت داد 
که دانســکه بانک به عنوان بزرگ ترین بانک این 
کشور، در یکی از بزرگ ترین پولشویی های تاریخ 
جهان دســت داشته اســت. دانمارک که یکی از 
اصلی ترین اعضای »اف.ای.تی.اف«، کارگروه ویژه 
اقدام مالی، محسوب می شــود، شاهد پولشویی 
200 میلیارد یورویی در این بانک اســت. افشای 
این »ابر پولشویی« باعث شد تا »توماس بورگن«، 
مدیرعامل »دانسکه بانک« استعفا دهد. این حجم 
پولشویی بین سال های 2007 تا 2018 رخ داده و 
مجموع آنها حدود 227 میلیارد دار برآورد شده 
است. بیشتر پولشویی های انجام شده در شعب این 
بانک در انگلیس، قبرس، اتویا، روسیه و استونی 

انجام شده است.
 حجم پولشــویی صورت گرفته در این بانک 
دانمارکی، چیزی حدودا معادل 48 درصد تولید 
ناخالص ایران است. به عبارت دیگر، حجم پولشویی 
انجام شده در این بانک به عنوان یکی از نخستین 
کشورهایی که به »اف.ای.تی.اف« پیوسته است، با 
احتساب یورو به قیمت 14 هزار تومان، معادل 2/8 
هزار تریلیون تومان یا 2800000000000000 
اســت. بنا به گفته »اوله اندرســن«، عضو سابق 
هیئت مدیره دانسکه  بانک مقصد پول های شسته 
شده نیز اســتونی، اتویا، چین، سوئیس، ترکیه، 
انگلیس و حدود 1٥0 کشــور دیگر بوده است.  

»هاوارد ویل کینســون«، کسی که این پولشویی 
را افشا کرده، بین سال های 2007 تا 2014 مدیر 
مبادات دانســکه بانک در حوزه دریای بالتیک 
بوده اســت. وی می گوید: در سال های 2013 و 
2014 نسبت به وقوع این پولشویی ها، به هیئت 
مدیره این بانک در کپنهاگ هشدار داده بود. هم 
اکنون سازمان نظارت بر نظام بانکی اتحادیه اروپا 
قصد دارد از بانک مرکزی دانمارک در این زمینه 
تحقیقاتی را انجام دهد.وزیر تجارت دانمارک نیز 
نسبت به اقدامات بانک مرکزی این کشور به شدت 

انتقاد کرده و گفته که این بانک به دانسکه بانک 
بیــش از حد اعتماد کرده و به اندازه کافی درباره 
فعالیت های آن تحقیــق نکردند. هنوز هیچ کس 
در این زمینه مســئولیت قبول نکرده است و در 
کشــورهای دانمارک، استونی و آمریکا تحقیقات 
جنایی در این زمینه آغاز شــده اســت. در این 
پولشویی، 6 عضو »اف.ای.تی.اف«  شامل ترکیه، 
چین، روســیه، سوئیس، اتحادیه اروپا، و انگلیس 
درگیر هســتند. آژانس جرایــم ملی انگلیس نیز 
اعام کرده است که در باره استفاده از شرکت های 
با هویت انگلیسی در این پولشویی تحقیق خواهد 
کرد. این پولشــویی 2/8 هزار تریلیون تومانی در 
حالی اســت که »اف.ای.تی.اف«  هیچ نقشی در 
کشف یا فاش کردن آن نداشته و یکی از کارمندان 
خود بانک دانمارکی اقدام به افشای آن کرده است.
اگر به سؤال قبلی خود برگردیم مبنی بر این 
که آیــا »اف.ای.تی.اف« یک مرجع صاحیت دار 
برای مبارزه جدی با پولشویی است و کشورهای 
عضو این نهاد از شــفافیت کامل مالی برخوردار 
هستند؟ پاسخ به این دو سؤال به وضوح با توجه 
به موارد گفته شــده، منفی اســت. ساانه حجم 
گسترده ای از پولشویی جهان اتفاقا در کشورهای 
عضو این نهاد انجام می شــود و نگاهی به تجربه 
کشورهای عضو »اف.ای.تی.اف« نشان می دهد که  
پدیده پولشویی علیرغم گذشت چند سال از الحاق 
این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی 
آنها درهم تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد 

نتوانسته از بروز  پدیده پولشویی جلوگیری کند. 
از سوی دیگر، بر اساس گزارش های موجود، 99 
درصد پول کثیف موفق به عبور از سیســتم های 
نظارتی آمریکا و اروپا شده اند و حدود 80 درصد از 
این پول ها مجدداً برای سرمایه گذاری و ساماندهی 
جنایــات دیگر به کار می روند. برای مثال، آژانس 
جرائم ملی انگلیس برآورد کرده که هزینه ای که 
پولشویی هرســاله به اقتصاد این کشور تحمیل 
می کند، 24 میلیارد پوند است. بر اساس گزارش 
دیگری، بیش از 90 درصد بانک های بزرگ اروپایی 
و همچنین کشــور کانادا به طور سیستماتیک به 
پولشویی آلوده هســتند و حتی کشور استونی، 
بهشــت پولشــویی جهان لقب گرفته است. این 
کشــور ها که عمدتاً عضو رسمی »اف.ای.تی.اف« 
هستند، هیچ گاه در لیست کشور های پرخطر قرار 
نگرفته اند. همچنین طبق گزارش وال اســتریت 
بانک های کانادا استاندارد های  ژورنال، دوســوم 
پولشــویی را رعایت نمی کنند و این کشور مهد 
پولشویی در آمریکای شــمالی به شمار می رود. 
شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است 
که این کشور عضو رسمی نهاد »اف.ای.تی.اف« و 
یکی از اصلی ترین مؤسســان آن است. رویترز در 
گزارشی دیگر با  اشــاره به پولشویی گسترده در 
دانمارک می نویســد: رژیم فعلی اعمال جرایم در 
سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاکنون 
جرایم ضد پولشویی در دانمارک، آلمان و اسپانیا 
یا بی نام و نشــان مانده و یا منتشــر نشده و قرار 
است بانک مرکزی اروپا در مورد بانک هایی که در 
معرض خطر باای پولشویی هستند، تحقیقاتش 
را گســترده تر کند. این اقدام از طریق راه اندازی 
شبکه ای از نهادهای دیده بان برای تبادل اطاعات 
در مورد این مســئله انجام می شــود.این روش، 
نخســتین پاسخ قاطع از سوی ساز و کار نظارتی 
واحد بانک مرکزی اروپا به یک سری رسوایی در 
زمینه پولشویی بوده و بانک های دانمارک، مالت 
و لتونی را در ماه های اخیر هدف قرار داده است.
ساز و کار نظارتی واحد، دفتری در زمینه مبارزه 
با پولشــویی را به منظور گــردآوری اطاعات و 
استفاده مشترک از آن راه اندازی می کند.« رویترز 
در گزارش خود تاکید می کند که کشورهای عضو 
اتحادیه اروپــا در زمینه اصاحات پیشــنهادی 
کمیسیون اروپا برای مبارزه با پولشویی و بررسی 
و بازبینــی قوانین مربوط به نظارت بر بانک ها به 
منظور مقابله با پولشویی، اختاف نظر دارند. این 
اصاحات به مرجع بانکداری اروپا قدرت بیشتری 
برای مبارزه با جرایم مالی می بخشد. مرجع جدید 
باید از استانداردهای باایی در زمینه استقال و 
مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار 
وضع جرایم ســنگین برای جلوگیری از تخلفات 

برخوردار باشد.«
نتیجه گیری

بر اســاس آنچه گفته شــد بزرگترین حجم 
پولشــویی ســالیانه دنیا در اروپا و آمریکا انجام 
می شــود و علیرغــم عضویــت در »اف.ای.تی.

اف« این نهاد مالی در کشــف، افشــا، مجازات و 
 جلوگیری از این حجم گسترده از پولشویی ناتوان و

 ناکار آمد است. از سوی دیگر، بنا به گفته مسئولین 
صاحیت دار دولتی در بانک مرکزی ایران، مقدار 
پولشــویی انجام گرفته در کشور جهت مقایسه 
با آنچه در بازارهای مالی اروپا، آمریکا و آســیای 
شرقی اتفاق می افتد رقم بسیار ناچیزی است که 
می توان از طریق قانون مصوب داخلی جلوی آن 
را گرفت لذا به نظر می رســد این اســتدال که 
پیوســتن ایران به »اف.ای.تی.اف« برای مقابله با 
پولشویی ضروری اســت، از اساس سست است. 
چرا کــه عضویت یا عدم عضویت در »اف.ای.تی.

اف« مانعی برای پولشویی در کشورها و از جمله 
ایران نیست و موافقان پیوستن ایران به این نهاد 

باید دایل دیگری را ارائه کنند.

)https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html(
) http://www.irna.ir/fa/News 82779354/(

)https://www.taxjustice.net /2018/30/01/2018fsi(

1-
2-
3-

سید محمد امین آبادی



ورزشی

سرویس ورزشی-
اختافات موجود میان فدراســیون وزنه برداری و 
کیانوش رستمی با پادرمیانی رئیس کمیته ملی المپیک 
به پایان رسید و قهرمان المپیک 2016 ریو باردیگر به 

تیم ملی دعوت شد.
بعد از ناکامی کیانوش رســتمی در بازی های آســیایی 
2018 جاکارتا، این وزنه بردار که مدال طای المپیک و جهان 
در کارنامه اش به ثبت رسیده از ترکیب تیم ملی برای حضور 
در مسابقات جهانی ترکمنستان خط خورد و شانس حضور در 

این رقابت ها را از دست داد.
بعد از این اتفاق رستمی به اردوهای تیم ملی هم دعوت 
نشــد و خبری از تمریناتش منتشر نشــد تا به نوعی منزوی 
شــود. وی که به عنوان یکی  از شانس های اصلی کسب مدال 
در المپیک محسوب می شد بعد از تغییر وزن نتوانست توفیق 
قابل توجهی کســب کند و حاا می خواهد برای شــرکت در 

سومین المپیک ورزشی اش مجددا دست به کار شود.
چندی قبل هم بیرانوند، دبیر فدراسیون وزنه برداری اعام 
کرد با رســتمی تماس گرفته تــا در جریان آمادگی اش برای 
حضور در مســابقات قطر کاپ قرار گیــرد که او تماس اش را 
جواب نداد. هر چند که این موضوع از سوی کیانوش رستمی 

رد شد.
بــه هر جهت برای رفع کدورت هــا و تصمیم گیری برای 
رقابت های آینده، صالحی امیــری، رئیس کمیته ملی المپیک 
بعدازظهر ســه شــنبه میزبان علی مرادی، رئیس فدراسیون 
وزنه برداری و کیانوش رســتمی بود تــا به نوعی اختافات را 

حل و فصل کند.
در این نشست درمورد مســائل پیش آمده صحبت شد 
و اختافاتی که وجود داشــت، حل شــد.در نهایت مقرر شد 
کیانــوش رســتمی در اردوی تیم ملی حاضر شــود و تحت 

برنامه ها و سیاست های فدراسیون تمرینات خود را پیش ببرد 
و برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک 2020 آماده شود. 
رستمی مدتی است از کرمانشاه به تهران بازگشته و در سالن 

تمرینی فدراسیون تمرینات خود را انجام می دهد.
 انجــام تمرینات تحت نظر ســرمربی تیــم ملی یعنی 
هماهنگ شــدن کیانوش رســتمی بــا برنامه فدراســیون 
وزنه برداری؛ تا پیش از این رســتمی اعام کرده بود زیر نظر 
مربیــان تیم ملی کار نمی کند ولی حاا قرار شــده به مانند 
ورزشــکاران دیگر در اردوی تیم ملــی حضور یابد. امیدواریم 
این اتفاق پایان ورزشکار سااری در وزنه برداری باشد و دیگر 
شاهد آن نباشیم که برخی از ورزشکاران خود را برتر از مربیان 

تیم ملی بدانند و...

درخواست برای حضور در کاپ تایلند و جام فجر
با بازگشت به تیم ملی، کیانوش رستمی وزنه بردار دسته 
۹۶ کیلوگرم ایران پس از اینکه مشخص شد نمی تواند در قطر 
کاپ شــرکت کند، درخواست حضور در دو مسابقه گزینشی 
دیگر را داده است.رستمی به فدراسیون درخواست داده که در 

کاپ تایلند و جام فجر شرکت کند.
البته او تصمیم داشــت در کاپ چین هم حضور داشته 
باشد که گزینشی بودن آن کنسل شده است از این رو رستمی 
هم در این رقابتها شرکت نخواهد کرد. براساس قوانین جدید 
فدراســیون جهانی وزنه بــرداری، نفراتی کــه در نظر دارند 
در المپیک 2020 شــرکت کنند، باید در شــش مسابقه که 

گزینشی المپیک است حاضر شده باشند.

به این ترتیب رستمی قصد دارد با حضور در کاپ تایلند و 
جام فجر دو مسابقه گزینشی را پشت سر بگذارد و تا المپیک 
باید در چهار رقابت دیگر مسابقه دهد.طبق تقویم فدراسیون 
جهانی وزنه برداری، مسابقات کاپ تایلند 2تا ۶ فوریه 201۹ 
)1۳ تا 1۷ بهمن ۹۷( برگزار می شود. زمان برگزاری جام فجر 
نیــز 1 تا ۵ مارس 201۹ )10 تا 1۴ اســفند ۹۷( به میزبانی 

اهواز است.
احتمال لغو اعزام نوجوانان به رقابت های جهانی

بازگشت کیانوش رســتمی به تیم ملی وزنه برداری خبر 
خوشــحال کننده ای بــرای عاقه مندان بــه ورزش بود ولی 
همزمان با انتشار این خبر از فدراسیون وزنه برداری خبر رسید 
احتمال اینکه تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران در مسابقات 

قهرمانی جهان 201۹ شرکت نکند، وجود دارد.
تیم ملی وزنه برداری نوجوانان اسفند سال جاری مسابقات 
قهرمانی جهان در آمریکا را پیش رو دارد، اما احتمال لغو اعزام 
و حضور نداشتن ایران در این رقابتها وجود دارد.در مورد علت 
احتمال لغو اعزام، هزینه زیاد سفر تیم به آمریکا و بحث صدور 

ویزا مطرح است.
اردوی تیــم ملی وزنه برداری نوجوانان هم دیروز به پایان 
رسید و حاا باید دید تصمیم فدراسیون در مورد اعزام تیم ملی 
چیست و آیا وزنه برداران نوجوان دوباره به اردو برمی گردند یا 
نه. محسن بیراوند دبیر فدراسیون وزنه برداری در مورد احتمال 
لغو اعزام تیم ملی نوجوانان به مسابقات جهانی به خبرگزاری 

ایسنا گفت: در همین هفته به جمع بندی نهایی می رسیم.
او در پاســخ به این پرسش که آیا دلیل آن مسائل مالی 
است؟ تصریح کرد: اجازه بدهید نتیجه نهایی که مشخص شد 

از طریق سایت فدراسیون اطاع رسانی می کنیم.
مســابقات جهانی نوجوانان جهان 8تا 1۵ مارس 201۹ 
)1۷ تا 2۴ اسفند ۹۷( در اس وگاس آمریکا برگزار می شود.

رئیس کمیته ملی المپیک برای قهرمان ریو پادرمیانی کرد

کیانوش رستمی به تیم ملی بازگشت
ورزشکارسااری در وزنه برداری به پایان می رسد؟!

ضربه آزاد

* پس از اعام وزارت ورزش مبنی بر لزوم کناره گیری روسای بازنشسته هیئت های 
استانی از سمت های خود بدلیل استفاده از منابع دولتی، تعدادی از روسای شاخص 
هیئت های کشتی نیز باید از سمت خود کنار بروند. اصغر ثمربخش رئیس  هیئت 
کشتی مازندران، محمد حسین محبی رئیس هیئت کشتی کرمانشاه، وظیفه خواه 
رئیس هیئت کشتی آذربایجان شرقی، هدایتی رئیس هیئت کشتی گیان از جمله 
نفرات شاخصی هستند که با توجه به اعام وزارت ورزش و تاکید دیوان محاسبات 

کشور باید از سمت خود بدلیل بازنشستگی کنار بروند. 
*فدراسیون جهانی بوکس احتماا این هفته از سوی IOC تعلیق می شود. نشست 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( روزهای جمعه و شنبه در توکیو برگزار می شود 
که صحبت درباره انتخاب رحیموف به عنوان رئیس  فدراسیون جهانی بوکس یکی 
از محورهای مورد بحث اســت. IOC پیش از این هشــدار داده بود در صورتی که 

رحیموف به عنوان رئیس  انتخاب شود، بوکس از المپیک حذف خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

 سرویس ورزشی-
چندی قبل غام محمدی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد انتخاب 
شــد، مربي بي   ادعا که عاشق کشتي اســت بیش از آنکه به پست و جایگاه و 
سمت خودش در کشتي نگاه کند و توجه داشته باشد، به کار کردن و خدمت 

کردن براي کشتي فکر مي   کند. 
مهم نیســت تهران باشد یا شهرستان، تیم نوجوان باشد یا بزرگسال، تیم 
ملي باشد یا تیم جوانان، او عاشق کشتي است. کارش را هم بلد است و هر جا 

که رفته موفق بوده است.
 ایــن حرف   ها را هر کســي با نگاهي به کارنامه غــام محمدي، تأیید و 
تصدیق مي   کند و هرگز حرفي از ســر تعارف و اغراق نیست. در شرایطي که 
کشتي ایران در رقابت   هاي جهاني بوداپست، حدود یک ماه پیش، بسیار کمتر 
از حد انتظار ظاهر شد و یکي از بدترین نتایج تاریخ خود را کسب کرد و بعد 
از آن که رســول خادم اعام کناره   گیري کرد، بني تمیم ریاســت فدراسیون 
کشتي، حکم مربیگري تیم ملي کشتي آزاد را  به نام غام محمدي امضاء کرد. 
غــام محمدي هم که مرد کار آن هم کار در روزهاي ســخت اســت به 
این حکم، پاســخ مثبت داد. او پیش از این هم یک بار دیگر چنین جسارت و 
شــهامتي را به خرج داده بود و در شرایطي سخت تقریباً بعد از المپیک پکن 
شــانه زیر بار مسئولیت داده بود، آنجا هم تیم ملي در پکن تنها به یک مدال 
برنز مراد محمدي بسنده کرده و با دستوري از بااترین مقامات دولتي سازمان 
و مدیریت آن با تصمیمي عجیب و غریب در آســتانه المپیک زیر و رو شــده 
بود، غام در آن شــرایط ســخت تیم ملي را تحویل گرفت و در حالي که در 
سال   2011 ، با این تیم نایب قهرمان جهان شده بود، ناگهان با تغییرات جدید 
فدراســیون و آمدن رســول خادم، غام تقریباً مجبور شد از کار و عشق خود 

فاصله بگیرد.
 اما او امروز که عــده   اي وي را ناآگاهانه یا مغرضانه تحریک مي   کنند که 
دربــاره آن روزهــا و علیه بعضي افراد صحبت کنــد، بزرگوارانه و جوانمردانه 
مي   گوید: »... به هیچ عنوان نباید زحمات رسول خادم را نادیده گرفت. جا دارد 
از زحمات او در مدت حضورش در فدراســیون تشکر کنم، هم رسول خادم و 
هم همکارانش طي ســال   هاي گذشته زحمات زیادي براي کشتي کشیده   اند. 

ضمن این که این باا و پایین   ها ممکن است براي هر فردي اتفاق بیفتد...« 
 با شــناختي که همه اهالي کشــتي از غام محمدي دارند، خیلي امید 
مي   رود که کشــتي ایران با توکل و تاش او و همکاري گوش شکســته   ها و 
دلسوزان ورزش اول و استفاده از پشتوانه   هاي غني و استعدادهاي فراواني که 
تعدادي از آنها اخیراً با مربیگري همین غام محمدي، قهرمان نوجوانان جهان 

شدند، خیلي زود به روزهاي افتخار و بزرگي برگردد...  

کشتي خيلي زود به روزهاي بزرگي و افتخار 
برمي   گردد

نکته  ورزشی

کی روش ایران را ترک کرد 
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه ایران را ترک 
کرد و قرار است تا پیش از پایان هفته پانزدهم لیگ برتر، به ایران بازگردد. بر 
این اســاس، برنامه تیم ملی 2۶ آذر از تهران به قطر اعزام می شود و 12 دی 
از قطر با پرواز چارتر به ابوظبی خواهد رفت. محل تمرینات و اقامت تیم ملی 
کمپ اســپایر قطر است. سه بازی دوستانه در برنامه اردوی تیم ملی در قطر 
پیش بینی شــده است که دیدار با قطر در 10 دی نهایی شده و دو بازی برابر 
لبنان و فلســطین هنوز نهایی نشده است. کادر تیم ملی دو روز پیش و طبق 
دستور رئیس  فدراسیون فوتبال، بازدید نهایی خود را از قطر انجام داده است.

تمجید رسانه های بلژیکی از قلی زاده
علی قلی زاده در این فصل عملکرد خوبی در تیم شــارلوا داشته است. این 
عملکرد خوب و درخشــش او در بازی های اخیر و باشگاهی و ملی مورد توجه 
رسانه اسپورت بلژیک قرار گرفته تا جایی که در قسمتی از گزارش خود درباره 
قلی زاده آورده اســت: »چند بار لمس توپ و حرکات تکنیکی در ابتدای فصل 
نگاه ها را به یک بازیکن جذب کرد. علی قلی زاده می خواســت به ریتم فوتبال 
بلژیک آشنا شود. این بازیکن ایرانی حاا توانسته است درخشش خودش را در 
شــارلوا و فوتبال بلژیک شروع کند.علی قلی زاده یک پدیده است. شاید بتوان 
او را پدیده آینده فوتبال ایران دانست که در ایران فوتبالش را آغاز کرده است. 
بعد از حضور در لیگ بلژیک او ابتدا دقایق کمی برای تیمش به میدان می رفت 

ولی در ادامه  زمان بیش تری برای بازی به او رسید.«
حذف جپارف از فهرست خرید استقال 

سرپرست باشگاه استقال اخباری که مبنی بر بازگشت جپارف به استقال 
وجود دارد را رد کرد. حاجیلو گفت: هر روز راجع به بازیکنانی که رفتند بحث 
اســت. از تیام که در عجمان است تا نورافکن که در شارلوا حضور دارد. شفر و 
فتحی در نیم فصل تصمیماتی دارند اما هیچ بحثی راجع به این بازیکنان نبوده 
است. من مطمئنم راجع به بازیکنانی که از تیم رفتند هیچ بحثی وجود ندارد. 

کمیته ملی المپیک از سازمان برنامه ریزی و بودجه درخواست کرد بودجه سال 98 کمیته نسبت به سال 
97 بیش از1/۵ برابر افزایش داشته باشد.

با توجه به اینکه فدراسیون ها در سال ۹8 باید به دنبال کسب سهمیه المپیک 2020 باشند و از طرفی باا رفتن قیمت 
ارز نگرانی ها را در این مورد ایجاد کرده است بنابراین کمیته ملی المپیک در نظر دارد در صورت افزایش بودجه اش در سال 

۹8، بودجه فدراسیون ها را هم افزایش دهد و از این طریق به فدراسیون ها کمک کند.
بر این اساس صالحی امیری رئیس  کمیته ملی المپیک جلسه ای را با نوبخت رئیس  سازمان برنامه ریزی و بودجه داشت 
و درخواست افزایش بودجه داشت.کمیته ملی المپیک درخواست کرد، بودجه کمیته ملی المپیک نسبت به سال ۹۷ بیش 
از 1/۵ برابر افزایش داشــته باشد. بودجه پیشنهادی کمیته ملی المپیک حدود 1۳0 میلیارد تومان است و حاا باید دید 

دولت با چه مقدار از این بودجه موافقت می کند.
بودجه کمیته ملی المپیک در ســال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، حدود 1۷ میلیارد افزایش داشت. بودجه کمیته در سال 

۹۶، ۴۶ میلیارد و ۴2۶ میلیون و 100هزارتومان بود.

درخواست کميته ملی المپيک برای افزایش بودجه سال 98 
اتحادیه جهانی کشتی پنج مسابقه گزینشی برای حضور در رقابت های کشتی بازی های المپیک 2020 توکیو 

در نظر گرفته است.
پس از برگزاری رقابت های جهانی کشتی در سال 201۹ در کشور قزاقستان، کشتی گیران برتر این مسابقات مجوز حضور 
در المپیک 2020 توکیو را بدست می آورند و سایر کشتی گیران حاضر در این بازی ها از طریق مسابقات گزینشی انتخاب خواهند 
شــد. بر این اســاس اتحادیه جهانی کشتی ۵ مسابقه گزینشی را برای حضور در المپیک 2020 توکیو در نظر گرفته که برنامه 
آن به این شرح است: *رقابتهای گزینشی آفریقا و اقیانوسیه: 2۳ تا 2۵ اسفند 1۳۹8 الجدیده مراکش*رقابتهای گزینشی اروپا: 
1 تا ۳ فروردین 1۳۹۹ )شهرهای کاندیدای میزبانی: زرنیان صربستان، رم ایتالیا، باکو آذربایجان( *رقابتهای گزینشی آسیا: 8 
تا 10 فروردین 1۳۹۹ شهر زیان چین *رقابتهای گزینشی آمریکا: 1۵ تا 1۷ فروردین 1۳۹۹ *رقابتهای گزینشی جهانی: 11 
تا 1۴ اردیبهشــت ماه صوفیه بلغارســتان. با توجه به اعام اتحادیه جهانی در هر وزن 1۶ کشتی گیر مجوز حضور در بازی های 
المپیک را دارند که این نفرات از بین کشتی گیران برتر رقابت های جهانی 201۹ قزاقستان و پنج مسابقه گزینشی فوق انتخاب 

خواهند شد. رقابت های کشتی بازی های المپیک 2020 توکیو ژاپن روزهای 12 تا 18 مردادماه سال 1۳۹۹ برگزار می شود.

معرفی پنج مسابقه گزینشی برای مدعيان کشتی المپيک ۲۰۲۰

1۵ ماه پس از آغاز دومین دوره فعالیت مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش، نمایندگان مجلس شورای 
اسامی طرح استیضاح وی را به هیئت  رئیسه ارائه کردند تا روند انجام و پیگیری آن در دستور کار کمیسیون 

فرهنگی قرار بگیرد. 
طرح استیضاح وزیر ورزش هفته پیش )چهارشنبه ۳0 آبان ماه( به تصویب نمایندگان مجلس رسید و قرار است هفته 
آینده بررسی اولیه آن در حضور شخِص مسعود سلطانی فر انجام شود. در این فاصله یک هفته ای اما رایزنی هایی انجام شده 
تا حتی اامکان متقاضیان استیضاح امضاهای خود را پس بگیرند و اینگونه استیضاح سلطانی فر از دستور کار هیئت  رئیسه 
خارج شود. روز گذشته خبرگزاری مهر گزارش داد که مسعود سلطانی فر شامگاه سه شنبه نشستی با چند تن از نمایندگان 
مجلس که ظاهرا جزو متقاضیان استیضاح وی بوده اند، برگزار کرده است. ظاهرا در این نشست و در راستای رایزنی هایی 
که پیش از آن انجام شده بود، وعده وعیدهایی برای توجه ویژه تر در برخی استان ها و انجام برخی انتصاب ها داده شده تا 

اینگونه امضای نمایندگان متقاضی استیضاح پس گرفته شود و در کل موضوع از دستور کار خارج شود. 
اســتیضاح مسعود ســلطانی فر با امضای 1۵ نفر از نمایندگان هفته گذشته تقدیم هیئت  رئیسه مجلس شد. در واقع 
حداقل امضای 10 نفر از نمایندگان مجلس ازم است تا استیضاح یک وزیر در دستور کار قرار بگیرد با این حساب و اگر 
برخی از نمایندگان متقاضی استیضاح مسعود سلطانی فر، امضای خود را پس بگیرند و تعداد متقاضیان به کمتر از 10 نفر 

برسد، موضوع به صورت کلی منتفی خواهد شد. 
در هر صورت اســتیضاح وزیر ورزش هفته آینده در کمیســیون فرهنگی بررسی خواهد شــد. نتیجه این بررسی و 

چگونگی موضع گیری نمایندگان متقاضی استیضاح ادامه این پرونده را به صورت قطعی مشخص خواهد کرد.

تاش های وزیر ورزش برای رهایی از استيضاح!
در حالی که زمان ریاست محمد علیپور در فدراسیون انجمن های ورزشی 17 آبان به پایان رسیده اما هنوز 

وزارت ورزش زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات اعام نکرده است.
دوره چهار ساله دوم ریاست محمد علیپور در فدراسیون انجمن های ورزشی 1۷ آبان ماه 1۳۹۷ به پایان رسیده است 
امــا با وجود ثبت نام از کاندیداهــا و اعام تایید صاحیت ها، اما هنوز وزارت ورزش و جوانان نه زمان برگزاری انتخابات را 
مشخص کرده و نه برای این فدراسیون سرپرست گذاشته است و علیپور هنوز به عنوان رئیس این فدراسیون به کارها و 
امور جاری رســیدگی می کند. علیپور علیرغم پایان مهلت قانونی حضورش در فدراسیون همچنان مسئولیت امور مالی و 
اداری این فدراســیون را در دست دارد موضوعی که خاف مقررات است و باید زودتر سرپرست تعیین یا انتخابات زودتر 
برگزار شود. البته ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون در شهریورماه یعنی دو ماه قبل از اتمام ریاست علیپور انجام شد و 
۹ نفر برای این پست ثبت نام کرده بودند که البته برخی از آنها انصراف داده یا رد صاحیت شدند و تنها ۳ نفر به عنوان 
کاندیداهای این فدراسیون باید در مجمع انتخاباتی حاضر شوند. صمد ولی زاده، احمد اسدزاده و محمد علیپور کاندیداهای 

ثبت نام شده برای این پست هستند.
در کنار این موضوع و به دلیل مشــخص نشــدن زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراســیون، برخی شائبه ها و 
ابهاماتی ایجاد شــده است. شائبه هایی مبنی بر اینکه محمد علیپور ریاست فعلی این فدراسیون که کارمند وزارت ورزش 
اســت تنها برای ۵ ســال اول مجوز ازم برای مامور شدن از وزارت ورزش به فدراسیون را داشته است و باید برای ۵ سال 
دوم ماموریتش مجوز ازم را از سازمان استخدامی خدمات کشوری بگیرد و چون تاکنون چنین مجوزی نگرفته، تعلل در 

برگزاری مجمع اتفاق افتاده است.

انتخابات فدراسيون انجمن های ورزشی چرا برگزار نمی شود؟

صفحه ۹
پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷

۲۱ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۱

پنجشنبه 8 آذر 1397
*نساجی مازندران.........................................................سپیدرود رشت)ساعت 1۵(
*ماشین سازی تبریز..............................................................پرسپولیس)ساعت 1۵(
*استقال تهران..................................................صنعت نفت آبادان)ساعت1۷:۳0(

جمعه 9 آذر 1397
*سپاهان.....................................................................................پدیده)ساعت1۵:1۵(
*نفت  مسجدسلیمان...............................................................پیکان)ساعت1۵:1۵(
*سایپا..................................................................استقال خوزستان)ساعت1۵:۳0(

شنبه 10 آذر 1397
*پارس جنوبی جم.............................................................تراکتورسازی)ساعت1۵(

برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

  »اُفت فرهنگي«، دامن فوتبال را گرفته است
  هرچه مي   گویند و توضیح مي   دهند که ماجراي دســت زدن براي تیم ژاپني 
و شــادي مربي دروازه   بان   هاي تیم ملي در پایان بازي پرســپولیس با کاشیما در 
ورزشــگاه آزادي شایعه است و ساخته ذهن دشمنان فوتبال ایران و تفرقه   افکنان، 
به خرج هر کس برود، به خرج آقاي برانکو ایوانکوویچ ســرمربي تیم پرســپولیس 

نمي   رود که نمي   رود! 
او در مصاحبــه   اي ضمــن حمایت خود و تیمش از تیــم ملي به این موضوع 
پرداخته و اعتراض کرده اســت. »پرسپولیس همیشه از تیم ملي حمایت کرده و 
مي   کند. هر کس مي   خواهد ســرمربي تیم ملي باشــد براي ما فرقي ندارد، ما تیم 
ملي را حمایت مي   کنیم نه فرد خاصي را. آیا تا به حال کسي از من یا از بازیکنان 
پرسپولیس توهیني به تیم ملي شنیده است؟« پس از این اظهارات برانکو حمله و 
انتقاد خود را شروع مي   کند: »اما شما موضع مربي دروازه   بانان تیم ملي را دیدید؟ 

این حرکت او توهین به پرسپولیس، باشگاه و همه هواداران است.«
 و وقتــي خبرنگاري مي   گوید کی روش توضیح داده که مربي دروازه   بانان تیم 
ملي سعي داشته با زیکو که هم   تیمي سابقش بوده، سام کند و به او تبریک بگوید، 
باز برانکو زیربار نمي   رود و قبول نمي   کند و پاسخ مي   دهد: »بله، احتماا چهار پنج 
متر دستش طول داشته و مي   خواسته به شیشه بزند، دستش مانند تلسکوب دراز 

شده و به شیشه زده است. آنها چهره واقعي خودشان را افشاء کردند.« 
مــا چون خودمــان و یا همکارانمــان صحنه مورد بحث را ندیــده ایم، واقعا 
نمي   توانیم در این باره قضاوتي بکنیم، اما آنچه مسلم است این است که هر کسي 
باید بلد باشد جایگاه و شخصیت کاري خود را بشناسد و در آن چارچوب عمل کند. 
چندي پیش هم شاهد درگیري لفظي یکي دیگر از دستیاران کی روش علیه 
حمید استیلي بودیم که طي آن از الفاظ نامناسبي هم استفاده شده بود... که اینها 
همگي بیش از هر چیز از »افت فرهنگي و اخاقي« این فوتبال حکایت مي   کند که 
دلیل آن »بچگي کردن بعضي بزرگ ترها« و ریشه آن در »فقدان نظارت مدیریتي« 
اســت که اگر تداوم داشته باشــد به »اابالي   گري و بلبشوي فرهنگي« هم منجر 

مي   شود... آیا مسئوان مربوطه تکاني به خود خواهند داد...؟! 

تقابل تيم بدون ستاره بسکتبال ایران 
با استراليا 

پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بســکتبال از جمعه برای ایران آغاز می شود 
و ملی پوشــان در اولین دیدار خود در ملبورن به مصاف اســترالیایی می روند که 

حضورش در جام جهانی را تقریبا قطعی کرده است.
تیم ملی بسکتبال ایران با ترکیبی جدید و بدون ستاره هایی چون حامد حدادی، صمد 
نیکخواه بهرامی، ســجاد مشایخی و ارسان کاظمی راهی ملبورن شده و قرار است جمعه در 
اولین دیدارش از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بســکتبال در سال 201۹ برابر استرالیا به 
میدان برود. آسمان خراش های ایران شانس زیادی برای جهانی شدن دارند اما بعد از باختی 
که برابر ژاپن داشــتند کارشان دشوار شده و اکنون در این پنجره دو دیدار حساس پیش رو 
دارند. تیم ملی بسکتبال ساعت 12 و ۵ دقیقه جمعه به وقت تهران برابر استرالیا بازی خواهد 
کرد و ســپس این کشور را به مقصد فیلیپین ترک می کند تا دوازدهم آذر برابر فیلیپین به 

میدان برود که دیداری بسیار حساس تر برای بسکتبال ایران به حساب می آید.  

هزینه ۵۵ ميليون تومانی 
برای هر کمان کامپوند! 

ســرمربی تیم کامپوند یکی از مشکات کمانداران را به جز 
خوابگاه، گران شــدن تجهیزات عنوان کرد و گفت: امیدوارم 
با حمایت مســئوان و رئیس فدراســیون تجهیزات ازم برای 

کمانداران خریداری شود. 
مجید احمدی اظهار داشت: با گران شدن دار تجهیزات تیروکمان 
نیز گران شده است و بسیاری از کمانداران قدرت خرید تجهیزات از جمله 
تیر را ندارند. به عنوان نمونه اگر در گذشــته با 1۵ میلیون می توانستیم 
کمان حرفه ای تهیه کنیم اان همان کمان را باید با ۵۵ میلیون تومان 
خریداری کرد و این هزینه سنگینی برای یک کماندار است. البته رئیس 
 فدراسیون قول داده تجهیزات ازم را در اختیار کمانداران قرار دهد که 

امیدوارم این مسئله عملیاتی شود. 

مجوز حمل ســاح و مهمات شکاری به شماره 
2844 تک لول گلوله زنــی مدل گلنگدنی کالیبر 
7/92 ساخت ایران مربوط به آقای بهروز بصیری 
فرزند رجبعلی به شماره کد ملی 1062162 209 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کاسه ۹۶۰۲۹۳۶
به موجب پرونده اجرائی فوق مقرر است حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره 09121789934 متعلق 
به آقای رحیم عیســی زاده قلعه جوقی که به مبلغ 52/000/000 ریال ارزیابی شــده، از ساعت 9 الی 12 روز 
دوشــنبه 1397/9/26 در اداره اجرای ثبت واقع در میدان آزادگان ابتدای مطهری از طریق مزایده به فروش 
می رســد. مزایده از مبلغ 52/000/000 ریال شــروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد 
و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر 

ثبت اسناد و اماک استان البرزبرگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1۳۹۷/۹/8 م الف 29004

آگهی اباغ احضاریه
در پرونده کاسه 960138 شعبه دوم بازپرسی دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اندیمشک 
آقای متهم حمید میرزائیان فاقد مشــخصات بیشتر به موجب شکایت اکرم قاوند به اتهام 
جعل به اســتفاده از سند مجعول تحت تعقیب این بازپرسی قرار دارد با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم  امکان اباغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار 

می شود پس از انقضاء مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
 مدیر بازپرس دوم شعبه دادسرای عمومی و انقاب اندیمشک  
حیدرنیا 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای سید سهراب موســوی فرزند سیدامیدعلی دادخواستی به طرفیت آقایان حسین قاسمی فرزند 
علی و منصور زال فرزند محمدکاظم به خواســته الزام به تنظیم و انتقال ســند تقدیم دادگاه نموده که به 
کاســه 970253 ثبت این شعبه و برای مورخ 97/9/11 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است لذا 
چون خواندگان مجهول المکان می باشند به دستور ریاست محترم دادگاه و به استناد به ماده 73 قانون آ.د.م. 
دادگاه هــای عمومی و انقاب مصوب 1379 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراانتشــار درج تا خواندگان 
ضمن اطاع از وقت رسیدگی جهت اعام آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشت دادخواست و ضمائم 

به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک مراجعه و اا دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اندیمشک  
محمدی

آگهی حصر وراثت
بانو زهرا شهرت مرمضی نام پدر عبوسی به شناسنامه 13065 صادره از دشت آزادگان 
درخواســتی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان 
مرحوم عبدالحســین شــهرت مرمز بــه شناســنامه 284 صادره اهــواز در تاریخ 
1396/9/13 در اهــواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنــد از 1- متقاضی زهرا 
مرمضی نام پدر عبوسی صادره دشت آزادگان ش.ش 13065 )زوجه مرحوم( 2- علی  
مرمــز ش.ش 5565 صادره اهواز 3- جمیل مرمــز ش.ملی 1741956145 صادره 
اهواز 4- عیسی مرمز ش.ملی 1743952791 صادره اهواز )پسران متوفی(5- جمیله 
مرمــز ش.ملی 1741011825 صادره اهــواز 6- لیا مرمز ش.ملی 1740122836 
صــادره اهواز 7- علیــه مرمز ش.ملی 1756903972 صادره اهــواز 8- رقیه مرمز 

ش.ملی 1744730105 صادره اهواز )دختران متوفی(
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره ۲ اهواز 
سیداحمد موسوی

به یاد شهید خلیل زیراهي
خدا برای شهادت نگاه داشت تو را

نام پدر: باقر        تاریخ تولد: 1۳۴۹/2/1۵
میزان تحصیات: اول متوسطه

تاریخ شهادت :۶۷/1/۳0       محل شهادت: فاو
شــهید خلیل زیراهي فرزند باقر در سال 1۳۴۹در 
خانواده اي مذهبي و کشــاورز در روستاي درودگاه پا به 
عرصه وجود گذاشت. در طفولیت دچار بیماري سختي 
شد که امید به زنده ماندنش نبود. لیکن خداوند متعال 

او را نجات داد . در ســن ۶ سالگي در مدرسه شهید منتظري نام نویسي کرد 
و در کنار تحصیل در امر کشــاورزي به پدرش نیز کمک مي کرد. بعد از پایان 
تحصیات ابتدایي دوره راهنمایي را در مدرســه 22 بهمن ادامه داد. او دوران 
جواني را با فعالیت مذهبي و انقابي طي کرد و شــخصیتي اجتماعي و آگاه 
و یک بســیجي با شعور و مؤدب و ســربازي ایق گردید. سپس جهت ادامه 
تحصیل وارد دبیرستان طالقاني شد و پس از چندي عازم جبهه گردید. او پس 
از ماه ها مبارزه با دشمن سفاک سرانجام دعوت حق را لبیک گفت و در تاریخ 

۶۷/1/۳0 در منطقه فاو به سوي معبودش شتافت.

حدیث دشت عشق

به موجب پرونده اجرائی کاســه ۹۴000۶2 مورد وثیقه اول: ششدانگ یک قطعه زمین 
بمســاحت ۳0000 متر مربع پاک 1۳0 فرعی از 1۳۳ اصلی مفروز و مجزا شده از ۶2 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش ۵ همدان با حدود و مشــخصات شــرقاً بطول 200 متر درب 
و دیواریســت به راه اختصاصی. جنوباً بطول 1۵0 متر دیوار به باقیمانده پاک 1۳۳/۶2. غرباً 
بطول 200 متر دیوار به باقیمانده پاک مرقوم. شــمااً بطــول 1۵0 متر دیوار به زمین بایر 
باقیمانده پاک 1۳۳/۶2. که ذیل ثبت ۶۹۳۷ با شماره سند مالکیت 11۵۹1 بنام شرکت ره 
گستر قهاوند ثبت و سند مالکیت صادر شده است و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 1۳/200/000/000 ریال ارزیابی شده است ملک فوق شامل ششدانگ یک واحدتولید 
آسفالت با مســاحت عرصه ۳0/000 متر مربع می باشد مساحت تقریبی اعیانی های احداثی 
در ملک شــامل ساختمان اداری در دو طبقه به مساحت ۴۳0 متر مربع، اپراتور سنگ شکن 
در ۴ طبقه به مســاحت 1۷۵ متر مربع، ساختمان آزمایشگاه و کنترل کیفیت در یک طبقه 
به مســاحت 22۵ متر مربع، دفتر باســکول به مســاحت ۶۵ متر مربع، اتاق های پست برق 
و گاز ژنراتور به مســاحت 1۶0 متر مربع، حدود ۵00 متر دیوارکشــی در ســه طرف ملک 
و محوطه ســازی بصورت شوسه، حوضچه بتنی ته نشــینی گل و ای به مساحت ۵۶0 متر 
مربــع و به عمق 0 تا ۳ متر، اســتخر ذخیره قیر و حوضچــه تخلیه و ذوب اولیه قیر با حجم 
تقریبی 2800 متر مکعب، منبع زیرزمینی 20000 لیتری آب، منبع گازوئیل 12000 لیتری، 
فنداســیون اصلی کارخانه آسفالت و فنداسیون اصلی سنگ شــکن با دیوار حائل به ارتفاع 
تقریبی 8 متر، حفاری چاه آب می باشــد. به نشــانی: قهاوند جاده یکله به جیحون آباد. مورد 
وثیقه دوم: ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 181/۶۵ متر مربع پاک ثبتی شماره یکصد 
و چهل و دو فرعی از یکصد و ســیزده اصلی مجزا شــده از 110 فرعی از اصلی مزبور واقع در 
ناحیه حومه بخش دو همدان با حدود و مشــخصات: شمااً: پی به پی بطول )1۹/۶0( نوزده 
متر و شــصت سانتیمتر به شماره هشتاد و یک فرعی، شرقاً: بطول )10/۵0( ده متر و پنجاه 
ســانتیمتر به خیابان به عرض دوازده متر، جنوباً: پی به پی بطول )1۵( پانزده متر به شماره 
یکصــد و هفده فرعی، غرباً: بطول )11/۹0( یازده متر و نود ســانتیمتر به حریم رودخانه که 
ذیل ثبت  ۴۳801صفحه  ۳۴8دفتر 1۴۳ بنام ابوالحسن محمدی ثبت و سند مالکیت صادر 
شده است. به نشانی: همدان بلوار شاهد، 18 متری زرین، ک دانش، پ ۷1. ملک مزبور شامل 
181/۶۵ متر مربع عرصه و اعیانی آن یک ساختمان 2/۵ طبقه که طبقه اول و دوم آن بصورت 
2 واحد مجزا و نیم طبقه زیر زمین در زیر ساختمان و داخل حیاط احداث شده است مساحت 
اعیانی حدوداً  2۶0متر مربع اســت دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد در تصرف مالک 
اســت که برابر گزارش کارشناس رسمی به مبلغ ۴/000/000/000 ریال ارزیابی شده است. 
مورد وثیقه سوم: ششدانگ یک قطعه زمین پاک شماره یکصد و چهل و سه فرعی از یکصد 

و سیزده اصلی واقع در ناحیه حومه بخش دو همدان به مساحت )200( دویست متر مربع.
با حدود و مشــخصات: شمااً: پی به پی بطول )20( بیست متر به شماره شصت و پنج 
فرعی، شــرقاً: پی اســت بطول )10( ده متر به کوچه به عرض هشــت متر، جنوباً: پی به پی 
بطول )20( بیست متر به شماره شصت و هفت فرعی، غرباً: پی است بطول )10( ده  متر به 

خیابان به عرض دوازده متر
مشخصات منضمات ملک:

مشــخصات مالکیت: مالکیت محمدعلی فعله گری فرزند فضلعلی شماره شناسنامه ۴ 
تاریخ تولد 1۳۳۵ صادره از کبودرآهنگ دارای شــماره ملی ۴0۳21۴188۶ با جزء سهم ۶ 
از کل ســهم ۶ بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان، متن سهم: ششدانگ عرصه و اعیان، 
با شــماره مســتند مالکیت 1810۵8 تاریخ 1۳۷۴/11/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ 
شــهر همدان، موضوع سند مالکیت المثنی به شماره چاپی ۷۳۹۵۶1 سری ب سال ۹1 که 
در صفحه ۳۶۴ دفتر اماک جلد ۹0 ذیل شــماره ۳۷۳8۹ ثبت گردیده اســت. ملک مزبور 
بصورت یکخانه مســکونی دارای عرصه 200 متر مربع و اعیانی در ۳ طبقه به مساحت ۳۶0 
متر مربع با اســکلت فلزی و سقف طاق ضربی با قدمت 2 سال دارای امتیازات شهری است 
به نشــانی همدان بلوار شاهد، خ حکما، 12 متری دانش. مورد وثیقه چهارم: ششدانگ یک 
قطعه خانه نوع ملک طلق به پاک ثبتی ۶201 فرعی از 1 اصلی، مفروز و مجزا شده از ۳۳ 
فرعی از اصلی مذکور، قطعه واقع در حومه بخش سه حوزه ثبت ملک همدان یک به مساحت 
180 متر مربع متن ملک شــماره شش هزار و دویســت و یک فرعی از یک اصلی مفروز و 
مجزی شده از شماره سی و سه فرعی واقع در ناحیه حومه بخش سه بخش سه حوزه ثبتی 
همدان استان همدان به مساحت )180( یکصد و هشتاد متر مربع، توضیحات ملک به حدود: 
شــمااً: درب و دیوار بطول )10/00( ده متر به معبری است به عرض ده متر شرقاً: دیوار به 
دیوار بطول )18/00( هجده متر به شــماره شــش هزار و دویست فرعی جنوباً: دیوار بدیوار 
بطول )10/00( ده متر به شماره شش هزار و دویست و چهار فرعی غرباً: دیوار بدیوار بطول 
)18/00( هجده متر به شماره شــش هزار و دویست و دو فرعی مشخصات مالکیت: احمد/ 
محمدی فرزند رضا شماره شناسنامه ۴۵۷ تاریخ تولد 1۳۳۳ صادره از همدان دارای شماره 
ملی ۳8۷۳2۳2۹01 با جز ســهم ۶ از کل ســهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان 
متن سهم: ششــدانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت المثنی بشماره چاپی ۷۴۳۷۹۷ 
سری ب سال ۹1 که در صفحه 12۵ دفتر اماک جلد ۶۴ ذیل شماره 1۶۵۳2 ثبت گردیده 
که برابر گزارش کارشــناس رسمی دادگستری به مبلغ ۹/000/000/000 ریال ارزیابی شده 
اســت. به نشانی همدان خ هنرستان؛ ک توحید، ک شهید راهدار، پ ۵۴. ملک مزبور شامل 
یکباب ساختمان 1/۵ طبقه مسکونی با قدمت حدوداً ۳۵ سال با نمای سنگ، طبقه همکف 
دو خوابه حدوداً 120 متر مربع و طبقه اول 2 خوابه با مساحت تراس حدوداً  1۳0متر مربع 
می باشد دارای امتیازات شهری است. کل اعیانی با احتساب خرپشته 2۶۵ متر مربع می باشد. 
مورد وثیقه پنجم: ششدانگ یک قطعه زمین پاک ثبتی 12۷۵0 فرعی از 10 اصلی مفروز 
و مجزا شده از ۴22 فرعی از اصلی مزبور واقع در حومه یک همدان بمساحت 28۵/0۵ متر 

مربع با حدود و مشخصات
شــمااً پی بدیوار بطول ۹/۹۵ متر به شماره ۹۷۹۷ فرعی. شرقاً پی به پی بطول 2۹/۵0 
متر به شــماره 12۵۶۹ فرعی. جنوباً پی اســت بطول 10 متر به خیابان بعرض 18 متر در 
دو قســمت، اول پی به پی بطول 2۷/۳0 متر به شــماره 12۵۷1 فرعی دوم پی به پی بطول 

1/10 متر به شــماره ۹۷۹۴ فرعی که ذیل ثبــت 2۹۵82 صفحه 1۳0 دفتر 1۳۹ بنام آقای 
رضا محبیان ثبت و ســند مالکیت صادر شده است به نشانی: همدان، شهرک امیرکبیر، 18 
متری معراج، جنب مجتمع آرمان. که برابر گزارش کارشــناس رســمی دادگستری به مبلغ 
8/12۶/2۵0/000 ریال ارزیابی شــده و شامل یک ساختمان مسکونی با عرصه 28۵/0۵ متر 
مربــع و ۳20 متر مربع اعیانــی در 2 طبقه و ۴0 متر مربع انباری در زیرزمین می باشــد و 
با موقعیت شــمالی دارای امتیازات شهری اســت. مورد وثیقه ششم: »ارزیابی ماشین آات و 

تأسیسات کارخانه آسفالت ره گستر همدان«
1- تأسیســات مربوط به تولید شــن و ماســه: به ظرفیت ۳00 تن در ساعت و ساخت 
شرکت صنعتی همدان ماشین در زمان بازدید چند قلم اصلی در محل نبود و با عنایت به عدم 

سرویس و تعمیر، امکان بهره برداری وجود نداشت.
- سیلوی فلزی به ظرفیت ۴۵ تن

- ســنگ شکن فکی )در حال حاضر در محل موجود نیســت و فقط الکتروموتور 110 
کیلووات در محل می باشد.(

- ســنگ شــکن کوبیت ۳ دســتگاه )در حال حاضر در محل موجود نیســت و فقط 
الکتروموتورهای  ۵۵ کیلو وات در محل می باشد.(

- فیدر ارزاننده
- نوار نقاله با عرض 80 سانتی متری زیرفک

- نوار نقاله با عرض 80 سانتی متری انتقال دهنده زیر فک به سرند
- سرند یک طبقه

- نوار نقاله حمل خاک با عرض 80 سانتی متر
- نوار نقاله حمل مصالح از زیر سرند یک طبقه با عرض 80 سانتی متر

- نوار نقاله 80 سانتی متر در زیر کوبیت ها
- نوار نقاله 80 سانتی متر انتقالی به سرند سه طبقه

- سرند سه طبقه )2 دستگاه(
- نوار نقاله انتقال محصوات )۴ عدد(

- ماسه ساز ماشین رول
- نوار نقاله ماسه ساز با عرض ۶0 سانتی متر

- نوار نقاله با عرض ۶0 سانتی متر و طول 18 متر )بدون برخی از قطعات(
- سرند ۳ طبقه بدون توری

- تأسیسات و تابلوهای برق و مدار فرمان و کابلهای ارتباطی دستگاه ها
- شاسی فلزی تجهیزات سنگ شکن

جمعاً به مقدار 1/۹00/000/000 ریال
2- ماشین آات مربوط به تولید آسفالت:

به ظرفیت 1۶0 تن شامل:
- چهار مخزن 1۵ تنی و دریچه های تخلیه پنوماتیکی با نقاله

- نوار نقاله زیر مخازن با طول 12 متر و عرض ۶0 سانتی متر
- نوار نقاله تغذیه مصالح با طول 11 متر و عرض ۶0 سانتی متر

- خشک کن از لوله فوادی به طول 8 متر با کلیه متعلقات
- مشعل خشک کن:

- باابر قاشقی فیلد گرم به ارتفاع 1۵ متر
- باابر قاشقی مصالح به ارتفاع 1۵ متر

- سرند لرزاننده سه طبقه مصالح
- دو دستگاه هلیس انتقال فیلر

- سیلوی مصالح گرم با ظرفیت 10 متر مکعب، چهار دستگاه
- سیلوی ذخیره فیلد به ظرفیت ۳ متر مکعب

- سیستم غبارگیر
- میکسر با متعلقات

- دستگاه توزین دیجیتالی مصالح گرم و توزین دیجیتالی فیلر
- دستگاه توزیع و تزریق قیر با ظرفیت 2۵0 لیتر

- برج کارخانه متشکل از پله ها و پلت فرم ها
- سیلوی ذخیره آسفالت 20 تنی

- فیلتر آبی
- فاسک ذخیره قیر با ظرفیت ۵000 متر

- کوره روغن داغ با ظرفیت ۳00/000 کیلو کالری
- کمپرسور هوا با ظرفیت 2۵00 لیتر

- تابلوهای برق و مدار فرمان و کابلهای مربوطه
جمعاً به ارزش ۶2/۹00/000/000 ریال

۳- تجهیزات و تأسیسات و لوله کشی ها شامل: مخزن تخلیه قیر، لوله دوجداره، تجهیزات 
قبل از مخزن زیرزمینی و لوله های انتقال دهنده قیر جمعاً به ارزش 210/000/000 ریال

۴- تأسیســات آب شامل: چاه، پمپ، مخزن آب، لوله کشی های محوطه داخلی کارخانه 
جمعاً به ارزش 110/000/000 ریال

۵- تجهیزات و تأسیسات برق فشار متوسط شامل: یک دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 
12۵0 کیلووات آمپر، دو دستگاه کلید قدرت، یک دستگاه سکسیونر، سلول لوازم اندازه گیری 

و کابلها و متعلقات مربوطه جمعاً به ارزش 1/۵۳0/000/000 ریال
۶- تجهیزات و تأسیسات برق فشار ضعیف شامل تابلو برق توزیع به همراه خروجی ها و 
همچنین تابلو بانک خازنی و کابلهای مربوطه و نیز سه دستگاه پایه روشنایی معابر )هر پایه با 
8 عدد پروژکتور( و سیستم دوربین مداربسته با ۴ عدد دوربین دید در شب و متعلقات جمعاً 

به ارزش ۹۳۵/000/000 ریال
۷- دو دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت ۴۴0 کیلوولت آمپر به انضمام تابلو کنترل جمعاً به 

ارزش 2/120/000/000 ریال

8- تأسیســات لوله کشــی گاز شــهری داخل محوطه کارخانه به انضمام رگاتورها و 
شیرآات مربوطه جمعاً به ارزش ۳۳0/000/000 ریال

۹- مخازن ذخیره سوخت گازوئیل و لوله کشــی مربوطه جمعاً به ارزش ۴0/000/000 
ریال

10- باسکول با ظرفیت ۶0 تن بصورت تمام اتوماتیک دیجیتالی با کف بتنی 1۶ متری 
به ارزش ۳00/000/000 ریال

11- یــک دســتگاه لودر F۹0L ســالم و مــدل ســاخت 2008 میادی بــه ارزش 
۳/1۳0/000/000 ریال

12- تجهیزات و لوازم آزمایشگاه شامل: انواع جک، آون، پرس، بن ماری، دستگاه تست 
قطعات، دســتگاه آزمایش قیر، ترازوها، میز کار، کامپیوتر و... جمعاً به ارزش 1۶0/000/000 

ریال
1۳- حق اامتیاز انشعاب برق با قدرت ۹00 کیلو وات جمعاً به ارزش 1/۳۵0/000/000 

ریال
1۴- حق اامتیاز انشعاب گاز شهری با ظرفیت 2۵00 متر مکعب در ساعت فشار اولیه 

2۵0 و ثانویه ۶0 پوند به ارزش 1/000/000/000 ریال.
نتیجه: با عنایت به مبالغ ذکر شــده جمع کل ارزش تأسیســات و تجهیزات موجود در 
کارخانه مذکور 1۹/۴0۵/000/000 ریال )نوزده میلیارد و چهارصد و پنج میلیون ریال( تمام 

تعیین و برآورد می گردد.
طبق ســند رهنی شماره 8۹۳2-1۳8۹/2/۹ دفترخانه ۳0 همدان در رهن بانک ملت 
همدان قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی به مبالغ فوق الذکر ارزیابی شده که برابر 
گزارش کارشناســان منتخب در تصرف راهنین می باشند. موارد وثیقه به غیر از کارخانه و 
ماشین آات همگی تا تاریخ 1۴02/10/۳0 دارای بیمه می باشند. پاک های فوق از ساعت 
۹ الی 12 روز شنبه مورخ ۹۷/۹/2۴ در اداره اجرای اسناد رسمی واقع در بلوار سعیدیه باا، 
نبش بلوار غنی زادیان از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبالغ فوق الذکر شروع 
و به بااترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محــل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد.                                                                        تاریخ انتشار: ۹۷/۹/8

آگهی مزایده اموال غیر منقول مورد رهن کاسه ۹۴۰۰۰۶۲

فاطمه فریادرس
 معاون اجراء اداره اجرای اسناد رسمی همدان

م الف 3172

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازيتیم
1129211751229. پدیده
21275025101526. سپاهان

3136522112923. تراکتورسازی
411560114721. پرسپولیس

5135441611519. پارس جنوبی جم
612462106418. استقال

7134451514116. پیکان
316-8134451114. سایپا
615-9143651117. فواد

113-101311021011. ماشین سازی تبریز
313-111311021215. صنعت نفت آبادان
412-12132651115. نساجی مازندران

512-13132651217. ذوب آهن
611-1413256713. نفت مسجد سلیمان

149-1513238519. سپیدرود رشت
4*11-1613247819. استقال خوزستان

* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب ۶ امتیاز منفی صورت 
گرفته است.



کشف روغن فاسد 
همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی بهار از کشــف شش تن روغن و 
چربی صنعتی غیر بهداشتی و فاسد در این شهرستان خبر داد.بزرگعلی نوری 
گفت: این دو محموله روغن از دو دستگاه کامیون کشف و ضبط شده که بنا بر 
نظریه کارشناسان ارزش آنها یک میلیارد ریال برآورد شده است.وی اضافه کرد: 

در این رابطه دو متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
کاهبرداری با جعل عنوان

اصفهان- خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس  پلیس امنیت عمومی اســتان 
اصفهــان گفت: فردی که با جعل عنوان مامور یکی از نهادهای دولتی اقدام به 
کاهبرداری از کسبه و بازاریان شهراصفهان کرده و متواری شده بود، دستگیر 
شد.سرهنگ محمدحســن اسماعیلی افزود: در پی شکایت تعدادی از کسبه و 
بازاریان مبنی بر اینکه فردی با عنــوان مامور یکی از نهادهای دولتی اقدام به 
خرید اجناس از آنان کرده و متواری شــده بود ، موضوع در دستور کار ماموران 
این پلیس قرار گرفت.وی اضافه کرد: در تحقیقات مشخص شد این فرد با جلب 
اعتماد 20 نفر از بازاریان توانسته بود اقامی شامل حبوبات، برنج، روغن و مواد 
غذایی دیگر به ارزش 10 میلیارد ریال را خریداری و متواری شود.رئیس  پلیس 
امنیت عمومی استان اصفهان افزود: ماموران پلیس مخفیگاه متهم را شناسایی 

و وی را دستگیر کردند و به مراجع قضایی تحویل دادند.
مواد غذایی فاسد

ســاری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان چالوس از کشــف 
سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشــته در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
سید عبداه منتظری، خاطرنشــان کرد: پس از هماهنگی های قضائی، ماموران 
پلیس آگاهی با همکاری کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان 
متهم را دســتگیر و در بازرســی از محل فعالیت وی، یک تن و 148 کیلوگرم 
سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
چالوس، ارزش کااهای کشــف شده را بالغ بر 710 میلیون ریال عنوان داشت و 

اظهار داشت: کااهای کشف شده جمع آوری و محل فعالیت متهم پلمب شد.
کشف تریاک

ســمنان- مهر: فرمانده انتظامی استان ســمنان از دستگیری دو سوداگر 
مرگ و کشــف 208 کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک با پلیس کرمان 
خبر داد.سرتیپ روح اامین قاسمی، افزود: در همین راستا در عملیات ضربتی 
پلیس اســتان سمنان با همکاری پلیس کرمان، دو دستگاه خودرو توقیف و دو 
قاچاقچی نیز دستگیر شدند.فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین بیان کرد: 
در بازدید از خودروهای توقیفی متهمان، 208 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل 
110 کیلو و ۹00 گرم تریاک، 81 کیلو و ۳00 گرم حشیش، 14 کیلو و 800 

گرم هروئین و یک کیلوگرم نیز سایر مواد مخدر کشف شد.
کااي قاچاق

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامي استان فارس: از کشف انواع کااي 
قاچــاق به ارزش 50 میلیارد ریال در شــیراز خبر داد. ســرتیپ »احمد علي 
گــودرزي«، گفت: در پي کســب خبري مبني بر دپوي کااي قاچاق توســط 
قاچاقچیان در یک انبار واقع در شــیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهي اســتان قرار گرفت.وی افزود: ماموران در بازرسي از این 
انبار موفق شــدند، 20 تن برنج، 11 تن و ۳60 کیلوگرم چاي، ۳۳ تن و 405 
کیلوگــرم عدس، ۳67 تــن تخمه آفتابگردان، کنجــد، ارزن و... قاچاق و فاقد 

مدارک قانوني کشف کنند.
آتش سوزی در بیمارستان 

خرم آباد- خبرگزاری صدا و ســیما: نوســان برق موجب آتش ســوزی در 
بیمارستان شــهدای عشــایر خرم آباد شد.ساعت 20 یکشــنبه شب، پس از 
دریافت خبر آتش ســوزی، تیم های عملیاتی ایســتگاه های آتش نشانی شماره 
دو و چهــار اطفایی به همراه تیم امدادی به محل حادثه اعزام شــدند.تیم های 
آتش نشانی پس از رسیدن به محل، اقدامات ایمنی ازم جهت یافتن مصدومان 
احتمالی، اطفای حریق و تهویه بخش ارتوپدی و ســالن اتاق عمل بیمارستان 
را انجام دادند. نوسان و اتصال برق موجب بروز آتش سوزی در بخش ارتوپدی 
بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد شــد.با عملکرد به هنگام نیروهای اعزامی، 
حریق که به دلیل اتصال سیم کشی ساختمان شروع شده و در حال گسترش 

بود مهار گردید و به فردی آسیب نرسید.
جریمه متخلفان ارزی

کرج-ایرنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز اعام کرد که دو متخلف ارزی 
در این اســتان به پرداخت 268 میلیــارد و440 میلیون ریال و بازگرداندن ارز 
دریافتی محکوم شدند. علی اکبر مختاری، افزود: طبق بررسی ها صاحبان یک 
کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی  اشتهارد مبلغ دومیلیون و1۳0هزار و56۳ 
دار برای واردات مواد اولیه فوادی از بانک مرکزی دریافت کرده بودند لیکن به 
تعهدات خود عمل نکردند.وی گفت: این دومتهم افزون بر بازگرداندن دارهای 
دریافتی به نرخ روز، جریمه تعیین شده را باید پرداخت کنند.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان البرز اظهار داشت: کارت بازرگانی صاحبان متخلف این کارخانه 

به مدت یک سال تعلیق شد.
دستگیری کاهبردار

ســرویس شهرســتانها: رئیس  پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم 
از دســتگیری دو کاهبردار حرفه ای در قم خبر داد. سرهنگ »احمد کرمی« 
گفت: با توجه به وقوع یک کاهبرداري ملکي در قم و طرح شکایت مال باخته 
در پایگاه یکم پلیس آگاهی اســتان، موضوع در دستور کار مأموران این پلیس 
قرار گرفت.وی با  اشــاره به برآورد ارزش 50 میلیاردی این کاهبرداری توسط 
کارشناســان، گفت: در ادامه با انجام اقدامات ازم مأموران مخفیگاه این دو نفر 
شناســایی و طی هماهنگی با مقام قضائی اســتان در عملیاتی غافلگیرانه آنها 
را دستگیر کردند.وی با  اشــاره به کشف چندین حواله های جعلی از مخفیگاه 
افراد مذکور، افزود: سرانجام متهمان در تحقیقات صورت گرفته به بزه انتسابی 
اعتراف و اذعان کردند ابتدا با جعل حواله و سپس با استفاده از سندهاي مجعول 

اقدام به کاهبرداري می کردند.
نجات از آتش

مشهد باشــگاه خبرنگاران جوان: معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: 
زوج جوانی که در منزل مسکونی خود گرفتار شعله آتش شده بودند، با کمک 
ماموران این سازمان از مرگ حتمی نجات یافتند. آتشپاد دوم، مهدی رضایی، 
افزود: این حادثه آتش ســوزی در منزلی 60 متری در شــهرک شهید رجایی 
مشــهد اتفاق افتاد و حادثه دیدگان بــدون هیچ مصدومیتی نجات یافتند.وی 
گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد، ایزوگام کردن پشت بام منزل و چکیدن 
قیر داغ و مشــتعل برروی وســایل قابل  اشــتعال در داخل حیاط منزل باعث 

آتش سوزی شده بود.
تصادف زنجیره ای

اهواز- مهر: مدیر فوریت های پزشــکی خوزســتان از وقوع تصادف بین دو 
دســتگاه پراید و یک دستگاه خودروی پژو 405 با هفت مصدوم در اهواز خبر 
داد.شهیار میرخشتی، گفت: دو دستگاه پراید و یک دستگاه خودروی پژو 405 
در خیابان طالقانی اهواز با هم برخورد کردند.وی افزود: در این سانحه رانندگی 
هفت نفر شــامل پنج زن و دو مرد مصدوم شدند.وی از انتقال شش مصدوم به 

بیمارستان امام و یک مصدوم به بیمارستان گلستان در شهر اهواز خبر داد.
احتکار لوازم خانگی

کرج- ایســنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البرز از کشف یک انبار 
احتــکار لوازم خانگی در روســتای ابراهیم  بیگی نظرآباد خبــر داد. علی اکبر 
مختاری گفت: انبار لوازم خانگی از یک فرد قاچاقچی که در شــهر هشــتگرد 
فروشنده لوازم خانگی است در روستای ابراهیم  بیگی شهرستان نظرآباد توسط 
عوامل پلیس آگاهی نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد کشف و پس از تشکیل 
پرونده تخلف و پلمب انبار به تعزیرات حکومتی معرفی شــد. وی افزود: پس از 
رسیدگی به پرونده در شعبه بدوی و با اعتراض وکیل متهم، شعبه تجدیدنظر 
ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی استان البرز پرونده 
مذکور را مورد بررســی قرار داد و نهایتــاً با احراز تخلف، حکم به ضبط کاای 
مکشــوفه به نفع دولت و پرداخت 55۳ میلیون و 660 هزار و 0۳۹ریال جزای 

نقدی در حق صندوق دولت صادر شد.
قاچاق شیر خشک

زاهدان- خبرگزاری صدا و سیما: جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از 
کشف بیش از شش تن شیر خشک قاچاق در شهرستان سرباز خبر داد.سرتیپ 
احمد طاهری، گفت: با رصد اطاعاتی، شش تن و 50 کیلو شیرخشک قاچاق به 
ارزش یک میلیارد و 815 میلیون ریال در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی 
شهرستان سرباز کشف شد.وی افزود:  فرد متخلف به مقام قضائی معرفی شد.

دستگیری داان غیرمجاز ارز
قم - ایرنا: جانشین فرمانده انتظامی قم گفت: با تاش ماموران، 10 تن از 
داان غیر مجاز ارز در این اســتان شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ صیاد 
درویشی، افزود: در راستای اجرای طرح برخورد با داان غیرمجاز ارز، ماموران 
پلیس امنیت عمومی استان و همچنین ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
قم با هماهنگی مقام قضایی ضمن حضور در میدان آســتانه، بازارچه شیخان، 
گذرخــان و خیابان چهارمردان، 10 تن از داان غیر مجاز ارز را شناســایی و 
دســتگیر کردند. درویشــی افزود: از این افراد در مجموع 400 دار، 642 هزار 

دینار و 22 میلیون و ۳22 هزار تومان کشف شده است.

صفحه 10
پنج شنبه ۸ آذر 1۳۹۷

۲1 ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶1
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

در  هوایی  متخصصان  و  مهندسان  تیم 
اندونزی پس از بازرسی های دقیق اطاعات 
حاصل از جعبه سیاه هواپیمای »لیون ایر« 
اندونزی که چندی پیش سقوط کرد، اعام 
کردند که این هواپیما واجد شــرایط پرواز 

نبوده است.

به گزارش ایسنا، پس از آنکه یک هواپیمای بوئینگ 7۳7 متعلق به ایراین 
اندونزیایی »لیون ایر« در 2۹ اکتبر ســال جــاری میادی تنها دقایقی بعد از 
شــروع پرواز در آب های سواحل شرقی این کشــور سقوط کرد و تمامی 18۹ 
سرنشــین آن اعم از مســافران و خدمه پرواز کشته شدند، تیم های تحقیقاتی 
بســیاری هم در اندونزی و هم در سازمان هوانوردی فدرال آمریکا با همکاری 
شرکت ســازنده، بوئینگ، شــروع به تحقیق و تفحص درباره علت این حادثه 
کردند و قرار شد نتایج بررسی های خود را با انتشار گزارش و بیانیه اعام کنند.

حــاا در جدیدترین گزارش های منتشــر شــده، »نورســاهیو اوتومو«، 
رئیس کمیته ملی ایمنی حمل ونقل در اندونزی )KNKT( خاطرنشان کرده است 
کــه هواپیمای مذکور در روز قبل از این حادثه )28 اکتبر( نیز یک پرواز دیگر 
از بالی به جاکارتا داشت که به دلیل نقص فنی و نداشتن شرایط پرواز، از زمین 

بلند نشد و پرواز مربوطه نیز به تاریخ دیگری موکول شد.
بر اساس گزارش رویترز، وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد که هواپیمای 
بوئینگ 7۳7 حادثه دیده که به تازگی هم تحویل ایراین »لیون ایر« داده شده 
بود، به دلیل نقص فنی و مشــکات مربوطه واجد شــرایط پرواز نبوده و نباید 
مجوز پرواز به آن داده می شد.نتایج بررسی های سازمان هوانوردی فدرال آمریکا 
با همکاری شــرکت سازنده این هواپیما یعنی بوئینگ، پیشتر نشان می داد که 
سیســتم جدیدی که از سنسورهای پیشــرفته در نوک دماغه جت بکار برده 
شــده، موجب سقوط آن شده است. این بدان معناست که سنسورهای موجود 
در دماغه هواپیما احتماا به دلیل مشــکات نرم افزاری اطاعات نادرستی به 
سیســتم مرکزی هواپیما مخابره کرده و این بدان معناست که حتی در زمانی 
که خلبان کنتــرل و هدایت هواپیما را بر روی اتوپایلــوت )هدایت خودکار و 
اتوماتیک( می گذارد، این سنسورهای موجود در سیستم جدید، سر هواپیما را 
به ســمت پایین می کشانند و این امر موجب می شود کنترل جت برای خلبان 

دشوار شود و به سرعت سقوط کند.

جعبه سیاه 
هواپیمای لیون ایر 

رمزگشایی 
شد

شرکت کشتیرانی جمهوری آذربایجان 
هزاران تن زباله خانگی و صنعتی را از دریای 
خزر و سواحل این دریا جمع  آوری و خارج 

کرد.
این شرکت روز چهارشــنبه گزارش داد که 
در ۹ ماه ســال جــاری 112 هــزار و ۹44 تن 

فاضــاب خانگی، 5 هــزار و ۳۳6 تن آب آلوده با نفــت، 22۹.582 تن روغن 
موتــور مصرف شــده، 4۹.277 تن پارچه آلوده به روغــن از دریای خزر خارج 
شد. همچنین در ۹ ماه ســال جاری 160.42 تن زباله های شیشه ای از سوی 
واحدهای این شرکت واقع در دریای خزر و در ساحل این دریا جمع آوری شد. 
همچنین در مدت ذکر شده از ســوی شرکت کشتیرانی جمهوری آذربایجان 
87 عدد باتری، 55/10۳ تن ضایعات استیک، 211 عدد فیلتر سوخت، 612 
عدد فیلتر روغن و ۳68 عدد فیلتر هوا، 40/86 تن خرده سرامیک، 6 تن خرده 
آزبســت، 5۳.5 تن ظروف رنگی و زباله های رنگــی ، ۳18/8۹۹ تن زباله های 
چوبــی، 45 تن زباله های طبی، 188/4۳7 تن ســلولز ، 280/۳۳۹ تن پارچه 
نســاجی باقیمانده، 25۹/706 تن زباله پولیمر و پاســتیکی، 74۹/416 تن 
باقیمانده غذا جمع  آوری شــد. این گزارش افزود: در ســال جاری همچنین در 
ساحل دریای خزر در نزدیکی پارک ملی باکو و در دیگر مناطق ساحلی 2/42 
تــن آب آلوده به نفت و 41/25 تن اشــیای مختلف جمــع آوری و به نهادهای 

مختلف تحویل داده شد.

جمع آوری 
هزاران تن زباله 

از خزر 

در پی جاری شدن ســیل در سیدنی 
اســترالیا، خیابان هــای ایــن شــهر به 

رودخانه های پرآب تبدیل شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جاری شــدن 
ســیل در خیابان های شــهر ســیدنی به عنوان 
بزرگ ترین شهر استرالیا، خیابان های این شهر را 

به رودخانه های پرآب تبدیل و مشکات زیادی را برای ساکنان این شهر ایجاد 
کرده است. تصاویری که از شهر سیدنی منتشر شده است، نشان می دهد سیل 
خیابان های این شهر را فراگرفته و خیابان ها به رودخانه های پرآب تبدیل شده 
و ساکنان سیدنی هم با مشکات بسیاری مواجه شده اند. سیل در شهر سیدنی 
همچنین ایســتگاه راه آهن شــهری را در منطقه تاون هال در برگرفته و تردد 

خطوط قطار شهری سیدنی را مختل کرده است.
سازمان هواشناسی استرالیا اعام کرد که در مناطق مرکزی سیدنی حدود 
۹0 میلی متر باران باریده اســت.جاری شدن ســیل همچنین باعث قطع برق 
و تاخیر در پروازها شــد.میزان بارانی که دیروز فقط در دو ســاعت در سیدنی 
بارید معادل میانگین ماهانه این شهر بود.کارشناسان هشدار داده اند طوفان های 

بیشتری در راه است.

خیابان  های
 سیدنی 

رودخانه شدند!

بر اثر وقوع انفجار در کارخانه شیمیایی 
چین در شهر جانگجیاکو 23 تن جان خود 
را از دست دادند و 22 نفر هم مجروح شدند.
به گزارش رســانه های چینی، در پی انفجار 
در منطقه کارخانه ای اســتان شمالی جانگجیاکو 
چین، 2۳ نفر کشــته و 22 نفر دیگر به  ســختی 
زخمی شده اند. به گفته مقامات چینی تاکنون دلیل این انفجار مشخص نشده 
اســت. به گفته شــبکه خبری چین، انفجار شرکت شــیمیایی صنعتی ‘هبی 
شــنگوآ’ همچنین منجر به سوختن 50 خودرو و ۳8 کامیون که وظیفه حمل 
مواد شیمیایی از این کارخانه به دیگر مناطق را داشتند، شد. بر اساس شواهد 
افراد محلی، صدای انفجار به حدی بوده که ساکنین شهر »هبی« آن را از یک 
مایلی شنیده و بر اساس تصاویر و ویدئوهای ضبط شده از این حادثه دود سیاه 

انفجار به اندازه ای بوده که برای مدتی روز را به شب تبدیل کرده است.

انفجار 
در کارخانه 

شیمیایی 
چین 

امام جماعت مسجد »ایمان« اهل سنت روستای 
رضاآباد از توابع بخش فندرسک در حوزه شهرستان 

رامیان واقع در شرق استان گلستان به قتل رسید.
یک منبع محلی در روســتای رضاآبــاد به خبرنگار 
خبرگزاری جمهوری اسامی اظهار کرد: مولوی عبدالغفور 
جمالزایی صبح سه شــنبه در مسیر مســجد رضاآباد به 

منزلش مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری قرار گرفت. 
فرماندار رامیان هم در این رابطه گفت: هنوز ســرنخ 
و جزئیات از جمله علت و عامل یا عامان قتل به دســت 

امام جماعت روستای رضاآباد در گلستان به قتل رسید

استان  زلزله زده  مناطق  بازســازی  رئیس  ستاد 
کرمانشاه گفت: هیچ واحد مســکونی در زلزله 6/4 
ریشتری شامگاه یکشنبه چهارم آذر، تخریب نشده 
و در جریان این حادثه سقف هیچ منزلی ریزش نکرده 

است. 
رضا خواجه ای دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: در چند 
روز گذشته ســه هزار و 800 واحد مســکونی از سوی 47 
تیم ارزیاب از ســتادهای معین در مناطــق زلزله زده مورد 
ارزیابی قــرار گرفت که در مجموع با توجه به بازســازی و 
تعمیر 80 درصد واحدهای مســکونی این مناطق، آســیب 
جدی به واحدهایی مسکونی وارد نشده و 20 درصد واحدها 
در حد تعمیری هســتند.وی با بیان اینکه ارزیابی واحدهای 
مســکونی در مناطق زلزله زده ادامه دارد ، اظهار داشــت: در 
12 روستای اصلی کانون زلزله در شهرستان های قصرشیرین 
و گیانغرب نیز ارزیابی ها انجام شــده اســت و 160 واحد 
مســکونی در مجموع دچار خسارت شده اند که این واحدها 
همگی تعمیری هســتند.رئیس  ســتاد بازســازی مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه ادامه داد: واحدهای که دچار آســیب 
شــده اند، منازل قدیمی هســتند و با توجه به اینکه بعد از 
زلزله 7 و سه دهم ریشــتری بیشتر واحدهای مسکونی در 
مناطق زلزله زده تعمیر شده اند، خسارت در این زلزله کم تر 
بوده است.خواجه ای افزود: تنها چهار مغازه در سرپل ذهاب 
که فرسوده بودند، در زلزله 6/4 ریشتری شامگاه چهارم آذر 
تخریب شــدند.وی ادامه داد: تمامی واحدهایی که آســیب 
دیده اند از ســوی بنیاد مسکن انقاب اسامی مورد ارزیابی 
قرار می گیرند و بنیاد مســکن آمادگی اعطای تسهیات به 
واحدهای آسیب دیده را برای بازسازی و تعمیر دارد.این مقام 
مسئول درخصوص وضعیت واحدهای نوساز و بازسازی شده 
نیز گفت: این واحدها امتحان خود را پس دادند و هیچ کدام 

از آنها خسارت ندیده اند.

تبعه   ۱4 گفت:  خراسان جنوبی  گمرکات  مدیرکل 
خارجی که اغلب آنان کــودک و زن بودند با پنهان 
شدن داخل تانکر خالی سوخت قصد ورود غیرمجاز 

به کشور را داشتند که شناسایی شدند.
به گزارش خبرگــزاری فارس از بیرجنــد، محمدعلی 
خاشــی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: پنجشنبه هفته 
گذشته یک تانکر خالی افغان تحت رویه ورود موقت از مرز 
ماهیرود قصد ورود به کشــور را داشت که مأموران بر اساس 
تناژ باسکول به آن مشکوک شدند.وی افزود: مأمور بازرسی 
گمرک با سگ موادیاب مشغول بازرسی از تانکر بود که سگ 
با پارس های مکرر عامت وجود چیزی در تانکر را می داد و 
بچه های مخفی شده که از صدای سگ ترسیده بودند شروع 
بــه داد و بیداد کردند و به این صورت 14 نفر از داخل تانکر 
بیرون آمدند.مدیرکل گمرکات خراســان جنوبی بیان کرد: 
پس از شناســایی این افراد موضوع بازرسی صورت جلسه و 
افراد کشف شده تحویل پاســگاه انتظامی ماهیرود شدند تا 
بقیه مراحل را سپری کنند.وی گفت: راننده که سابقه تخلف 
دیگری هم داشته به همراه کامیون تا زمان اظهارنظر مراجع 
قضایی تحت نظر است.خاشی افزود: این اولین مورد کشفیات 
انسانی در گمرک ماهیرود بوده است، اگرچه مرزبانی محل 
مــواردی را از خودروهایی که قصد عبــور از بازارچه دارند 

کشف می کند.

زاهدان - خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از هاکت 
دو ســوداگر مرگ، دستگیری سه قاچاقچی و کشف 
یکهزار و 496 کیلوگرم مواد افیونی در شهرســتان 

خاش خبر داد. 
ســرتیپ محمد قنبری، گفت: ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان خاش با کار گسترده اطاعاتی یک باند 
بزرگ قاچاق مواد افیونی که به صورت مسلحانه با استفاده از 
خودروهای تیزرو قصد جا به جایی محموله سنگین مواد مخدر 
از مناطق مرزی به عمق کشور را داشتند، شناسایی کردند.
وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با 
رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، قاچاقچیان را که 
در یکی از مسیرهای روستایی شهرستان خاش با دو دستگاه 
وانت تویوتا و یک دستگاه پژو 405 در حال جا به جایی مواد 
مخــدر بودند تحت نظر قرار دادند که ســوداگران مرگ به 
محــض ورود به منطقه کمین پلیس با آنان درگیر شــدند.

فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان تصریح کرد: در این 
عملیــات با آتش پرحجم تیم های عملیاتی پلیس، دو نفر از 
قاچاقچیان مسلح به هاکت رســیدند و سه نفر از آنان نیز 
دستگیر شــدند.وی بیان کرد: ماموران پلیس در پاک سازی 
منطقه درگیری و بازرســی از خودروهای متعلق به اعضای 
این باند، یک تن و 425 کیلو و ۳00 گرم تریاک، 6۹ کیلو و 
768 گرم هروئین، یک کیلو و 850 گرم سایر مواد مخدر، دو 
قبضه ساح کاش، 10 تیغه خشاب حاوی 181 تیر فشنگ 

جنگی و یک دستگاه بی سیم کشف کردند.

هیچ واحد مسکونی در زلزله اخیر 
تخریب نشده است

وجود 14 تبعه غیرمجاز 
در تانکر سوخت 

کشف انواع مواد مخدر 
با هاکت دو قاچاقچی

یک منبع آگاه گفت: مهدی هودیانی از سربازان 
هنگ مرزی میرجاوه در حین کنتــرل و پایش نوار 

مرزی به درجه رفیع شهادت رسید. 
این منبع آگاه که خواســت نامش در خبر ذکر نشــود 
دیــروز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: هودیانی در حین 
کنترل و پایش نوار مرزی میرجاوه به درجه رفیع شــهادت 
نائل آمد.وی بیان کرد: هودیانی ساکن دلگان بوده و مراسم 
تشــییع و خاکســپاری این شــهید واا مقام دیروز در این 
شهرستان برگزار شــد. هنوز هیچ یک از مسئوان انتظامی 

و مرزبانی در این مورد اظهار نظری نکرده است.

سرباز هنگ مرزی میرجاوه 
به شهادت رسید

مدیرکل امــور کودکان و نوجوانان ســازمان 
بهزیستی کشور گفت: برگزاری هر مراسم و جشنی، 
در مهد کودک باید با رعایت عرف و شرعیات برگزار 
شــود و این موارد جزو قوانین سازمان بهزیستی 

هستند.
محمــد نفریــه با بیــان اینکه برگزاری جشــن ها و 
مراسم های خاف عرف در مهدهای کودک ممنوع است، 
به ایسنا گفت: گاهی فیلم هایی در فضای مجازی با موضوع 
جشن های تولد اکچری یا جشن های خاف عرف منتشر 
می شــود و این تصور را ایجاد می کند که این جشن ها در 

فضای مهــد کودک ها برگزار شــده اند، در حالی که این 
فضاها مربوط به جای دیگری است، اما به اسم مهدکودک 
تمام می شــود، چرا که برخی فکر می کنند هرجا کودکان 

جمع می شوند، مهدکودک است.
وی افزود: تمــام مهد کودک ها بــا رعایت قوانین و 
مقررات و برای کودکان خودشــان می توانند جشن هایی 
را برگزار کنند که این مراســم و جشن ها در مهد کودک 
باید مطابق عرف و شرعیات باشد و این موارد جزو قوانین 
بهزیستی هســتند که هر کســی که مجوز احداث مهد 

کودک را دریافت کرده است، باید آنها را رعایت کند.

ممنوعیت برگزاری جشن های غیرمتعارف در مهدهای کودک

و  کاهــش جمعیت جانــوران موذی  منظور  به 
شبانه  تیراندازی  اکیپ های  شهری،  محیط  پاکسازی 

برای مبارزه با موش در منطقه 3 تهران فعال شد.
به گزارش فارس، عباس فخارمنش سرپرســت معاونت 
خدمات شــهری و محیط زیســت منطقه ۳  از شبانه روزی 
شــدن طرح مبارزه با موش خبر داد و گفت: در این منطقه 
اکیپ تیراندازی در محدوده خیابان سیدخندان تا پل شهید 
صدر و خیابان های شهید مدرس، ظفر و حسن تاش مستقر 

شده و شبانه موش های این منطقه را هدف می گیرند.
وی با بیان اینکه پیش از این مبارزه با موش در ســطح 
منطقه تنها به صورت شیمیایی انجام می شد، تصریح کرد: با 
توجه به ویژگی های خاص این منطقه و پس از بررسی های 
متعدد و برنامه ریزی انجام شــده این منطقه روش فیزیکی، 

مکمل روش پیشین شده است.
فخارمنــش در ادامه بیان کرد: بر این اســاس مبارزه با 
موش در منطقه طی ســاعات روز به صورت شیمیایی و در 
ساعات شــب با کمک اکیپ تیراندازی با استفاده از تفنگ 
بادی انجام می شــود و بدین ترتیب مبــارزه با این جانوران 

مؤذی شبانه روزی شده است.
سرپرســت معاونت خدمات شــهری و محیط زیســت 
شــهرداری منطقه ۳ با بیــان اینکه هم اکنــون این اکیپ 
هفته ای یک شــب در سطح منطقه فعالیت دارند، گفت: در 
نظر داریم ضمن شناســایی کلونی های موش تا پایان سال 
تعــداد این اکیپ ها را افزایش دهیم و امیدواریم با تداوم این 
روش بتوانیــم گام موثری در کنتــرل جمعیت موش ها در 

سطح منطقه برداریم.

در منطقه 3 تهران انجام می شود 
راه اندازی اکیپ های تیراندازی با تفنگ بادی 

به موش های پایتخت

تبریز- خبرنگار کیهان:
همزمان با ســالروز فاجعه قطار تبریز ـ مشهد در 
سمنان و کشته شدن 4۵ مسافر، باز هم قطار تبریز ـ 

مشهد خبرساز شد. 
همزمــان با ســالگرد فاجعه قطار تبریز ـ مشــهد در 5 

آذر، در 6 آذر ماه برخــورد قطار تبریز ـ مشــهد با ســواری 
206 در حوالی تبریز چهار کشته بر جای گذاشت. قلیزاده، 
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تبریز گفــت: این تصادف خونین خودرو ســواری پژو 206 

با قطار در روستای شیخ حسن در محدوده تبریز رخ داد.

برخورد پژو با قطار 4 کشته بر جای گذاشت

در مراسم جشــن تولد در یکی از تاارهای شهر 
کرمان سه شنبه شــب بر اثر گاز گرفتگی 30 نفر از 

مهمانان دچار مسمومیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اورژانس پیش 
بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: ســه نفر از مسموم شده ها ســرپایی در محل درمان 
شــدند و هم اکنون حال بقیه خوب اســت و از بیمارستان 

مرخص شدند.
محمد حســین مصدق افزود: پس از اطاع به اورژانس 
115، بافاصله سه  دستگاه آمبوانس و یک دستگاه اتوبوس 
آمبوانس به محل اعزام شدند و آنان را به دو بیمارستان در 

کرمان برای مداوا انتقال دادند.
وی نقص فنی اتصاات سیســتم گرمایشی و نشت گاز 
co را باعث عائم گاز گرفتگی برای مهمانان این تاار عنوان 

کرد. 
عائم مســمومیت این مهمانان از سوزش چشم، گلو و 
دستگاه تنفسی شروع شــد  که در صورت دیر نرساندن به 
بیمارستان به عائم شدیدتر مبتا می شدند که این مهمانان 

به موقع درمان شدند.

مسمومیت 30 مهمان 
بر اثر نشت گاز در کرمان

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان 
کرمانشاه، از رفع کدورت آب ۱46روستای زلزله زده در 
قالب 9 مجتمع آبرســانی خبر داد و گفت: اکنون آب 
آشامیدنی سالم، استاندارد و با کیفیت در این روستاها 

در دسترس مردم قرار گرفته است. 
فرامــرز شــوهانی در گفت و گو با ایرنا افــزود: با تاش 
شــبانه روزی مدیران و کارشناسان شــرکت آبفار استان و 
شهرستان های دااهو، ثاث باباجانی، گیانغرب، سرپل ذهاب 
و قصرشیرین، شبکه های آبرسانی تمام روستاهای زلزله زده 

در مدار بهره برداری مجدد قرار گرفته است.
وی یادآوری کرد که کدورت آب روســتاهای زلزله زده 
کاما مرتفع و آب ســالم و بهداشــتی در دســترس اهالی 

روستاها قرار گرفته است.
شــوهانی در ادامه اظهار داشــت: کارشناسان شرکت 
مهندســی آب و فاضاب کشــور و همچنین شــرکت های 
آبفار استان های ایام،همدان، کردستان و لرستان به عنوان 
استان های معین در زلزله اخیر شرکت آبفار استان کرمانشاه 

را همراهی کردند.
وی افــزود: اقدام هــا و تاش های اســتان های معین و 
همکاران و کارشناسان استان موجب شد در کوتاه ترین زمان 
ممکن تامین آب روســتاهای زلزله زده به وضعیت پایداری 

برسد. 

آب سالم در دسترس 
رئیس مرکز اورژانس شهرســتان شــیراز گفت: روستاهای زلزله زده

بعدازظهر ســه شــنبه 6 آذر حوالی ساعت ۱4 یک 
دستگاه خودروی سمند که حامل دانش آموزان بود، در 
خیابان ساحلی شیراز واژگون شد و چهار نفر مصدوم 

بر جای گذاشت..
محمدرضا رســتگار، افزود: بافاصله ماموران اورژانس و 

آمبوانس به محل اعزام و 4 دانش آموز دختر که همگی در 
مقطع متوسطه بودند، به بیمارستان منتقل شدند.

وی اضافــه کرد که این دانش  آموزان با هدف بررســی 
دقیق پزشکی از میزان آسیب های احتمالی ناشی از واژگونی 
به بیمارســتان تخصصی ترومای شهید رجایی شیراز اعزام 

شدند.

واژگونی خودرو سرویس دانش آموزان در شیراز

سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی 
جدید از بعد از ظهر جمعه از شــمال غرب و غرب به 

کشور خبر داد.
بنا بر اعام این ســازمان، با ورود سامانه بارشی جدید، 
روزهای جمعه و شــنبه در مناطقی از سواحل دریای خزر، 
شــمال غرب و سپس غرب کشــور بارش باران، وزش باد و 
احتمــال آب گرفتگی معابر عمومــی رخ خواهد داد، بر این 
اســاس وضع هوای اســتان های مختلف کشور به شرح زیر 

پیش بینی می شود:
جمعه: از بعدازظهر بــارش باران و وزش باد در گیان، 
غرب مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 

کردستان، کرمانشاه.
شــنبه: بارش باران و وزش بــاد در آذربایجان غربی، 
آذربایجــان شــرقی، اردبیل، کردســتان، زنجــان، رگبار و 

رعدوبرق و وزش باد در کرمانشاه، ایام، غرب لرستان.
شایان توجه است در ارتفاعات کوهستانی شمال غرب، 
اردبیــل و ارتفاعــات البرز بارش برف پیش بینی می شــود، 
همچنیــن از جمعه شــب تا  یکشــنبه مســیر جاده های 
کوهستانی شمال غرب و جاده های کوهستانی سواحل خزر 
به استان های مجاور، به خصوص گردنه ها مه آلود پیش بینی 
می شود و با احتمال بسیار موجب کندی یا اختال در ترافیک 
جاده ای  این مناطق می شود، از این رو توصیه می شود برای 

کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات ازم از سوی هموطنان ، 
ســازمان های امدادی و مدیریت بحران  به کار گرفته شود. 
مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی هم گفت: امروز 
در غالب مناطق کشــور جوی پایدار پیش بینی می شود و با 
توجه به سکون نسبی هوا و افزایش غلظت آاینده های جوی 

از کیفیت هوا در شهرهای صنعتی کاسته می شود. 
احد وظیفه برای سواحل غربی و مرکزی دریای خزر از 
بعدازظهر پنجشــنبه تا روز شنبه بارش پراکنده پیش بینی 
کرد و افزود: امروز دمای هوا در ســواحل دریای خزر بین 4 
تا 6 درجه افزایش یافته و انتظار می رود روز جمعه بین 4 تا 

8 درجه کاهش یابد.

ورود سامانه بارشی جدید از جمعه

به گزارش فارس، وزیر کشور حکم پیروز حناچی 
را به عنوان شــهردار تهران بعد از ۱6 روز صادر و به 

شورای شهر تهران اباغ کرد.
پیروز حناچی در رقابت با عباس آخوندی با 11 رای در 
تاریخ 22 آبان به عنوان شــهردار تهران انتخاب و به وزارت 

کشور معرفی شد.

مراسم معارفه روز یکشنبه در صحن علنی شورای شهر 
تهران برگزار می شود.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفت: 
چهارشنبه 7 آذر حکم پیروز حناچی شهردار منتخب تهران 

از سوی وزیر کشور صادر شد.
گفتنی است، طوانی شــدن روند صدور حکم شهردار 

تهران و انتشــار برخی خبرهای ضد و نقیض درباره احتمال 
تایید نشــدن وی در روزهای گذشــته حاشیه ساز شده بود.  
برخی خبرها از وجود ابهاماتی در اســتعام ارســال شده از 
سوی وزارت اطاعات به وزارت کشور حکایت می کرد و حتی 
خلیل آبادی عضو شورای شــهر تهران نامه وزارت اطاعات 

درباره حناچی را چند پهلو خوانده بود.

با حکم وزیر کشور

 حناچی شهردار تهران شد

کردستان  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  مدیرکل 
گفت: انفجار مین به جای مانده از دوران دفاع مقدس 
در منطقه مرزی هنگه ژال شهرستان بانه یک نفر را 

مصدوم کرد.
محمدرضایی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: ساعت 
21 سه شنبه شب یک نفر با هویت عبدالرحمن شریفی 40 
ســاله در اثر انفجار مین در این منطقه از ناحیه مچ پا دچار 

مصدومیت شد.
وی افزود: این اتفاق در منطقه صفر مرزی هنگه ژال از 
توابع شهرستان بانه روی داده و مصدوم توسط نیروهای مرکز 
فوریت های پزشکی برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان 
شهر بانه منتقل شد. وی با بیان اینکه اطاعات اولیه حاکی 
از قطع عضو)پا( این فرد است، تاکید کرد: مصدوم این حادثه 

اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته است.

انفجار مین یک نفر را مصدوم کرد

فرمانده انتظامی دزفول گفت: سروان حاجی مراد 
نادری فرمانده کانتری 20 دزفول دیروز )چهارشنبه( 

در درگیری با یک سارق مسلح به شهادت نایل آمد.
سرهنگ علی الهامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
ســاعت 10 صبح چهارشــنبه فرمانده کانتری 20 دزفول 
همراه چند مامور برای اجرای حکم دســتگیری یک سارق 
به محل اختفای وی در مسکن مهر زیباشهر دزفول مراجعه 

کردند که سارق اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کرد. 
وی بیان کرد: ســروان نادری در ایــن تیراندازی مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شــد که پس از انتقال به 

بیمارستان بزرگ دزفول به دلیل شدت جراحت به شهادت 
رسید. 

فرمانــده انتظامی دزفول با بیان اینکه متهم نیز در این 
درگیری کشــته شد، افزود: پدر خانم متهم نیز که در منزل 
محل اختفای او حضور داشت در این درگیری مجروح شد. 

وی گفت: ماموران انتظامی در بازرســی از منزل متهم 
یک قبضه ســاح کاشــینکف همراه با چهار خشاب، پنج 
قبضه کلت کمری و مقداری مهمات کشف و ضبط کردند. 

سرهنگ الهامی افزود: تحقیقات در این خصوص توسط 
ماموران نیروی انتظامی ادامه دارد.

شهادت فرمانده کانتری دزفول 
در درگیری با سارق مسلح

نیامده و پرونده ای برای حادثه در دادسرا تشکیل و پلیس 
آگاهی مشغول پیگیری و رسیدگی است.

محمود سااری افزود: مولوی جمالزایی مورد اصابت 
چهار گلوله ساچمه ای از اســلحه شکاری قرار گرفت که 
2 گلولــه به پا و 2 گلوله به کمر خــورده و باعث صدمه 
 به روده ها و در نهایت جان باختن این روحانی 61 ســاله

 شد.
وی اظهار کرد: پس از روشــن شدن موضوع و سایر 
جزئیات قتل؛ مراتب اطاع رسانی خواهد شد.در روستای 
رضاآباد شــمار زیادی از مهاجــران و اتباع خارجی اعم از 

مجــاز و غیرمجــاز زندگی می کنند. سرپرســت معاونت 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری گلستان گفت: 
انگیزه قتل مولوی »رضاآباد« در دســت بررســی است. 
عبدالرضا چراغعلی با رد تروریستی بودن این حادثه، ادامه 
داد: وی از افراد خّیر و معتمد محل بوده و انگیزه و هدف 

از این کار هنوز مشخص نشده است.
وی تصریح کرد: دســتگاه های انتظامــی، قضایی و 
امنیتی و همه عوامل محیطی دیگر پیگیر هستند تا فرد 
یا افرادی که در این قضیه دخالت داشــتند را شناسایی و 

دستگیر کنند.

تعطیات زمستانی مدارس 
امسال اجرا نمی شود

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اجرای طرح تعطیات 
زمســتانی مدارس برای ســال جاری منتفی است، گفت: این 

طرح به هماهنگی های میان بخش های مختلف نیاز دارد.

برگزاری بیستمین مانور زلزله و ایمنی 
در مدارس

* بیســتمین مانور سراســری زلزله و ایمنی با شعار 
»مدرســه ایمن، جامعه تاب آور« صبح دیروز در مدارس 

سراسر کشور برگزار شد.

قدردانی وزیر کشور از خدمات ناجا 
در راهپیمایی اربعین

* وزیر کشــور با صــدور پیامــی از تاش های موثر، 
متعهدانه و بی وقفه فرمانده نیروی انتظامی و کارکنان این 
نیرو برای برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی)ع( تقدیر و 

تشکر کرد.

تعیین تکلیف ایحه رتبه بندی معلمان 
تا 2 هفته آینده

* وزیــر آموزش و پرورش از تصویب ایحه رتبه بندی 
معلمان در دولت خبر داد و گفت: وضعیت ایحه رتبه بندی 

معلمان تا 2 هفته آینده تعیین تکلیف می شود.

اخبار کوتاه
زمان مناسب تزریق واکسن آنفلوآنزا 

گذشته است
* معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: واکسن آنفلوآنزا 
باید در اوایل شهریور تزریق شود و تزریق آن در فصول پاییز و 
زمستان تاثیری در جلوگیری از ابتا به آنفلوآنزا نخواهد داشت.

هشدار پلیس فتا 
به متقاضیان ثبت نام کارت سوخت 

 * رئیس  اداره پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
ناجا نســبت به خطرات بی احتیاطــی متقاضیان در هنگام 
ثبت نام کارت سوخت از جمله توجه نکردن به نشانی سایت 
یا جســت وجو از طریــق موتورهای جســت وجو و رفتن به 

لینک هایی که در دیگر سایت ها ارائه شده هشدار داد. 

الزام بانک ها 
به اختصاص رمز های یک بار مصرف

* رئیس  مرکــز مبارزه با جرایم ملی و ســازمان یافته 
پلیس فتا ناجا گفت: برای جلوگیری از ســهولت دسترسی 
مجرمان به اطاعات حساب بانکی شهروندان در فضای وب، 
از ابتدای آذر امســال همه بانک ها و موسسات مالی ملزم به 

ارائه سرویس رمز دوم یک بار مصرف شدند. 

تغییر تاریخ  مصرف داروها 
در »ناصرخسرو«

* عضو هیئت  مدیره انجمن داروســازان ایران، گفت: 
ســوداگران ناصرخسرو بی شرمی را به حدی رسانده اند که 
تاریخ مصــرف داروها را به صورت کاما آشــکار و با این 
توجیه دروغ کــه تاریخ مصرف داروها تا یک ســال قابل 

تمدید است تغییر می دهند.

فقط ۱۵ درصد ایرانی ها 
رژیم غذایی سالم دارند

* نایب  رئیس  انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران 
گفت: فقــط 15 درصد مردم ایران از رژیم غذایی ســالم 
پیروی می کنند و درست غذا می خورند و 85 درصد مردم 

پرخوری یا کم خوری دارند.

هرگونه افزایش قیمت نان 
غیرقانونی است

*سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه 
تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی درباره نان اعام نشــده 
اســت و هرگونه افزایــش قیمت نان غیرقانونی اســت از 
مردم خواســت اگــر با فــروش اجباری نــان کنجدی و 
همچنین گرانفروشــی نان مواجه شــدند با سامانه 124 
 ســازمان صمت یا سامانه 1۳5 ســازمان تعزیرات تماس 

بگیرند.

رئیس پلیس راه استان سمنان از مرگ دو دانشجوی 
دانشگاه سمنان در این شهر خبر داد و گفت: این افراد 
به علت برخورد شدید خودروی سواری با آنها در محل 
نمایشــگاه بین المللی سمنان جان باختند که راننده 

متخلف متواری ولی تحت تعقیب است. 
به گزارش مهر، ســرهنگ تقی کبیری، ابراز داشت: این 
حادثه ساعت 20و20 دقیقه چهارشنبه در کیلومتر یک جاده 
سمنان-دامغان  به وقوع پیوست که مرگ دانشجوی دختر 
21 ساله اهل اصفهان و دانشجوی پسر 20 ساله اهل تهران 

را رقم زد.
وی با بیان اینکه این دو دانشجو برای تماشای کنسرت 
خواننده پاپ در این مسیر تردد داشتند، اضافه کرد: علیرغم 
حضور اورژانس و نیروی انتظامی و انتقال آنها به بیمارستان 
متاســفانه این دو دانشــجو دچار مرگ مغزی شده و تاش 

پزشکان برای نجات آنها بی نتیجه ماند.
رئیس پلیس راه اســتان سمنان ضمن بیان اینکه خودرو 
احتماا سواری بوده و راننده تحت تعقیب پلیس است، ابراز 
داشت: طبق نظر کارشناسی پلیس عدم توجه به جلو راننده 

علت حادثه بوده است.

2 دانشجو در سمنان 
بر اثر سانحه رانندگی 

جان باختند



اخبار كشور

درمکتب امام

منشأوابستگیها
مام وابستگي ها از خود آدم پيدا مى شود. وقتى انسان وابسته است، نفسش 
وابسته است به جهاى كه مال خودش است، به نفسيت خودش، به وضعيت خودش، 
اين مام وابستگي هايى كه در خارج هم برايش پيدا مى شود، منشأش اينجاست. وقتى 
اين وابستگى باشد، اگر بخواهند برايش تحميل كنند، چون اين وابستگى هست، 
تحميل مى كند، قبول مى كند. وقتى ببينند يك چيزى با اين آماى كه دارد مخالف 
اســت، اگر نكند، يك وقت به هم مى خورد، اين خاضع خواهد شــد. اگر انسان از 
اين وابســتگى وارســته شد، آزاد شد از اين، اين ديگر آزاد است، اين ديگر از كى 

مى ترسد؛ همه قدرت هاى عام جمع بشوند، اين مى ترسد.
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صفحه 11
پنج شنبه ۸ آذر 1۳۹۷

۲1 ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶1

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
پس از بزک اوباما 

بزک ترامپ هم شروع شد
سرویسسیاسی-

روزنامه اعتماد دیروز گفت وگویی را با یک به اصطاح تحلیلگر مسائل آمریکا منتشر کرد. وی به اعتماد می گوید: »اگر 
عده ای به حل مسئله با آمریکا فکر می کنند، باید بدانند امتیازهایی که ترامپ به ایران خواهد داد از هر رئیس جمهور دیگری 
پیش و پس از او بیشتر خواهد بود. امتیازهایی که ترامپ به ایران می دهد نه اوباما هرگز به ما می داد و نه رئیس جمهور بعدی 
آنها را خواهد داد. ترامپ به دنبال تخریب میراث اوباما و تثبیت این امر است که مسیر درست، مسیر من است. در چنین 
شرایطی کافی است به اندازه ای امتیاز به وی بدهیم که بتواند ادعای پیروزی بکند. اگر تصمیم مقام های عالیرتبه در ایران 
تغییر کرد و مسئله مذاکره مجدد با آمریکا مطرح شد باید به این نکته توجه داشت که در دوره ترامپ این فرصت برای ما 
وجود دارد که توافق جدید را در قالب معاهده به تصویب سنا برسانیم چراکه برخاف دوره اوباما که دموکرات ها اختیار سنا 

را در دست نداشتند در این دوره اکثریت سنا با جمهوریخواهان است.«
اوا، مگر اوباما چه امتیازی را در توافق هســته ای به ایران داد که ترامپ بخواهد بیشــتر از آن را بدهد؟ ثانیا، برعکِس 
این ادعا که ترامپ امتیاز بیشتری به ایران می دهد، یکی از دایل اصلی خروج آمریکا از برجام این بود که ترامپ تعهدات 
و امتیازات ایران در توافق هســته ای را ناکافی می  دانســت و پس از خروج از آن، همواره بر لزوم امتیازدهی ایران نسبت به 
توان موشکی و نفوذ منطقه ای اش تصریح می کند. ترامپ از برجام خارج شد که امتیاز بیشتری نصیبش شود؛ بعد مصاحبه 

شونده در این ادعای مضحک از امتیاز بیشتر دادن ترامپ به ایران می گوید!
مصاحبه شونده گفته که توافق جدید را در قالب معاهده به تصویب سنا برسانیم؛ این در حالی است که ترامپ پیشتاز 
پشت پا زدن به معاهدات بین المللی است و هر از گاهی خروج آمریکا از یکی از این معاهدات را اعام می کند که ترانس 
پاسیفیک، معاهده آب و هوایی پاریس، یونسکو، پیمان تجاری شراکت فرا آتانتیک، عهدنامه مودت با ایران و پیمان جهانی 

سازمان ملل برای بهبود مهاجران و پناهندگان از آن جمله اند.
همچنین، در این مصاحبه در شــرایطی گفته شــده که »برخاف دوره اوباما که دموکرات ها اختیار سنا را در دست 
نداشتند در این دوره اکثریت سنا با جمهوریخواهان است.« و این به منزله دلیلی برای امیدواری به دادن امتیاز بیشتر از سوی 
ترامپ مطرح شده که دستاورد برجام از »تقریبا هیچ« سیف در دوره اوباما، به »تقریبا صفر« عراقچی در دوره ترامپ رسید.

بازی تکراری تهدید به افشاگری در حالی که حرفی برای گفتن ندارند!
روزنامه زنجیره ای آرمان در گزارش های متعددی از استیضاح ظریف استقبال کرده و حضور وزیر خارجه در مجلس را 

فرصتی استثنایی برای شنیدن سخنان وی خواند!
در بخشی از یکی از گزارش ها و یادداشت های آرمان در این زمینه آمده است: »استیضاح وزیر امور خارجه را باید به فال 
نیک گرفت؛ چرا که در حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل آموخته ایم که معموا از خطرها، تهدیدات مخالفت ها و چالش ها 
برای تقویت منافع کشور و منافع ملی بهره ببریم. اتفاقا نتیجه حرکت دلواپسان در مجلس قطعا به نفع وزارت امور خارجه 
و شخص وزیر است. تصمیم هایی اتخاذ شده و برنامه ریزی هایی که تاکنون صورت گرفته مبتنی بر منافع ملی، اصول روابط 
بین الملل، قانون اساسی، توافق سران قوا و به عاوه خواست مردم بوده است. گرایشی که وزارت امور خارجه انتخاب و اجماع 
به وجود آمده در میان ســران قوا در مباحثی مندرج در طرح اســتیضاح همه نکاتی بوده که مردم پای صندوق ها بدان ها 
رای داده اند. اتفاقا این آزمایشی خوب برای استیضاح کنندگان است. باید این افراد بیایند، سخنان خود را بگویند و مردم 
تصاویر آنها را مشاهده و در مقابل پاسخ آقای ظریف را نیز ماحظه کنند. انتخابات مجلس یازدهم نیز پیش روست و این 
فرصت مناسبی است که مشخص شود که خواست مردم و نمایندگانی که خود را نماینده مردم می دانند، دقیقا چیست؟«

در ادامه این یادداشــت آمده اســت: »این استیضاح نشان خواهد داد کسانی که ادعای نماینده مردم بودن دارند، چه 
تفکراتی در سر می پرورانند و چه سؤااتی دارند. پاسخ های شخص وزیر امور خارجه نیز مشخص است که تصمیم گیری ها 

در حوزه روابط خارجی بر پایه چه مبانی علمی و ادله ای شکل می گیرد.«
یادداشت دیگری تصریح می کند: »همچنین باید به این آقایان گفت اگر قصد استیضاح آقای ظریف را در مجلس دارید، 
همان طور که این مجلس به نام خانه ملت نامیده شده است، اگر این موضوع به آنجا کشید که آقای ظریف به صحن بیاید و 
پاسخ دهد چه بهتر است که پاسخ های آقای ظریف از طریق صداوسیما به صورت پخش زنده برای تمام مردم جامعه نشان 
داده شود تا مشخص شود که آیا در کشور پولشویی وجود دارد یا خیر؟ چرا که مردم پس از پاسخ های آقای ظریف می توانند 
نتیجه گیری کنند که آیا آقایان تندرو به دنبال منافع کشور و نظام حرکت می کنند و یا آقای ظریف و تیم دیپلماسی دولت؟«
درباره این یادداشت ها نکاتی است که به اختصار به آنها می پردازیم نخست آنکه روزنامه های زنجیره ای مانند برهه سؤال 
از رئیس جمهور با وجودی که پاسخی در برابر سؤاات بی شمار مردم و نمایندگان نداشتند مجلس را تهدید به افشاگری 
کردند تا نمایندگان از سؤال خود کناره گیری کرده و پا پس کشند؟! سؤال در مجلس مطرح شد و مشخص شد رئیس جمهور 
جوابی برای گفتن ندارد و این گونه بود که نمایندگان از اکثر پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند و هر چند امروز آش همان 
و کاسه همان است ولی سؤال مطرح شد و هیچ اتفاق سوئی که عده ای تهدید به وقوع آن می کردند در کشور رخ نداد چرا 

که مصلحت در اجرای قانون است نه عبور از آن.
نکته دوم اینکه اگر رئیس جمهور منتخب ملت و وزرا منتخب رئیس جمهور هستند که با رای مجلس به این کرسی 
نشسته اند نمایندگان مجلس نیز منتخبان مستقیم مردم هستند که باید وزرا بر اساس قانون در پیشگاه نمایندگان ملت پاسخگو 
باشند و تهدید به اینکه نمایندگان ملت در برابر یک منتخِب رئیس جمهور قرار گرفته اند مضحک و خنده دار به نظر می رسد.

نکته ســوم اینکه اگر هیچ نگرانی از بابت اســتیضاح ظریف وجود ندارد پس از چه نگرانند و چرا این همه داد و بیداد 
می کنند بگذارند روند قانونی امور طی شود تا حقیقت امور روشن گردد.

جالب تر اینکه روز گذشته دادستان کل کشور درباره نامه 12 صفحه ظریف درباره ادعای پولشویی گفت که وزیر امور 
خارجه یک نامه فرستاده که بیانات خودش را در آنجا باز توضیح داده است و خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر 

هم  اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند.
افزایش 90 درصدی قیمت مسکن، نتیجه عملکرد تأسف بار وزیر مستعفی

روزنامه همدلی در گزارشــی نوشت: »بررســی جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که متوسط 
قیمت هر مترمربع مسکن طی آبان ماه امسال در مقایسه با مهر ۹۷ حدود 6/4 درصد افزایش یافته است. تعداد معامات 
نیز در مدت یاد شده 26/6درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، براساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در 
آبان ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 6/3۹درصدی به ۹ میلیون و 185هزار تومان افزایش یافت 
که در مقایسه با متوسط قیمت 8 میلیون و 122 هزار تومانی ماه قبل 6/3۹ درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن در 
آبان ماه امسال در مقایسه با آبان سال گذشته با 4 میلیون و 80۹ هزار تومان بالغ بر ۹0/۹درصد افزایش را نشان می دهد.«

این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»بازار مسکن هنوز بیمار است. نشانه های این بیماری از نگاه آگاهان اقتصادی، 
گرانی های یک شبه و بی حساب و کتاب قیمت واحدهای مسکونی است. بعد از گذشت سال ها آزمون و خطا در سیاست های 
تامین مسکن در کشور اما هنوز شمار زیادی از جویندگان، کفش های آهنین به پا محله به محله به دنبال یافتن خانه ای 

هستند که جیب آنها کفاف پرداخت هزینه اش را بدهد.«
گفتنی است افزایش ۹0 درصدی قیمت مسکن، یکی از نتایج عملکرد تأسف بار 5 ساله آخوندی، وزیر مستعفی راه 

و شهرسازی است.
ناکارآمدی های آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی آن قدر زیاد است که حتی برای فهرست کردن آنها با سختی 

مواجه می شویم.یکی از مهم ترین نقاط ضعف کارنامه وی مربوط به عدم تکمیل مسکن مهر است.
آخوندی در طول پنج ســال گذشته از عباراتی مانند »مزخرف«، »شهربرانداز«، »مسجد ضرار«، »شلخته« و... برای 
مسکن مهر استفاده کرده بود، اما حداقل به این اصل بدیهی توجه نداشت که حتی اگر این طرح را قبول ندارد، به عنوان 

یک مسئول دولتی باید نسبت به اتمام و انجام تعهدات گذشته احساس مسئولیت کند.
عاوه بر این در بازه زمانی مهرماه ۹2 تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران 12۹/3درصد افزایش 
یافته است. آخوندی کارنامه ای حاوی »بی توجهی به اتمام مسکن مهر«، »اجرایی نکردن مسکن اجتماعی«، »گرانی چشمگیر 
مسکن«، »کاهش فعالیت بخش خصوصی« و »کاهش معامات در این بخش« بر جای گذاشت. متاسفانه عملکرد وی حتی 

در حوزه راه هم سؤال برانگیز و غیرقابل دفاع است.
اروپا همین اان هم از برجام خروج کرده و فقط اسمش در برجام است

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: »اگر اروپا از برجام خروج کند به نسبت خروج ایران اهمیت زیادی ندارد چه بسا آنها 
همین اان هم از برجام خروج کرده اند و تنها اسم ها در برجام مانده اند«.

مدعیان اصاحات تازه به حرف منتقدان رسیده اند. اروپا چه قبل از خروج آمریکا از برجام و چه بعد از آن، هیچگاه به 
تعهدات برجامی خود عمل نکرد.

ظریف - مهر ۹6 - گفته بود: »هنوز نمی توانیم یک حســاب در بانک های انگلیس باز کنیم«. در اواخر ســال گذشته 
نیز آلمان در اقدامی توهین آمیز به بهانه تحریم ها از ســوخت رســانی به هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران امتناع کرد.
 در ۷ ماه اخیر-بعد از خروج آمریکا از برجام- نیز اروپا به ارائه وعده های ســرخرمن به طرف ایرانی و وقت کشــی اقدام 

کرده است.
متاسفانه دولت روحانی قواعد بدیهی همچون »توازن تعهدات«، »همزمانی اجرای تعهدات«، »اخذ تضمین از طرف 
مقابل« و »پیش بینی برگشت پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد« که قاعده عقلی هر قرارداد عادی حقوقی 
اســت را مطلقاً در برجام رعایت نکرد و عمًا توافق از اولین روز، به شــکل دو مرحله ای )واگذاری نقد و یک جای امتیازات 

ایران در مقابل وعده های نسیه تدریجی و فاقد ضمانت طرف مقابل( تدوین و اجرا شد.
»جان کری« وزیر خارجه اسبق آمریکا- مهر ۹6- در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود: »ایران در توافق 

هسته ای )برجام( پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد«.
کری در ادامه این یادداشت نوشت: »آژانس تایید کرد که ایران ۹۷ درصد از ذخایر اورانیوم خود را نابود، قلب رآکتور 
اراک را تخریب و غنی سازی اورانیوم در سایت فردو را متوقف کرده است و بیش از 13000 سانتریفیوژ را برچیده و برنامه اش 

را در معرض نظارت شدید قرار داده است«.

نمایندهاصاحطلبتهران:

قابلیت هسته ای كشور را باید از قبل برجام هم بااتر ببریم
درجلســهدیروزمجلسیکتحقیقو
تفحصمهمموردتوافقنمایندگانقرارگرفت
وبهنظرمیرســدبانظارتدقیقبرکمرگ
جلویبخشمهمیازمفاسدگرفتهخواهدشد
همچنیندیروزخانمفریدهاوادقبادرنطقی
ضمنارائهتحلیلیگفتکهبایدتواناییهای
هســتهایراازقبلازبرجامهمبااترببریم
وهمزمانبهمقاومســازیاقتصادبهصورت

جدیبپردازیم.
در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسامی 
علی مطهری  ضمن قرائت بیانیه مجمع نمایندگان 
استان خوزســتان گفت: مجمع نمایندگان استان 
خوزستان با فرا رسیدن 8 آذر مصادف با آزادسازی 
شهر بستان این روز را به رزمندگان اسام و خانواده 
شــهدا و ایثارگران تبریک می گوید. همچنین وی 
روز نیروی دریایی را به دریادان نیروی های مسلح 
تبریک گفت. او عنوان کرد: ۷ آذرماه ســال 135۹ 
عملیات پیروزمندانه نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، سبب 
شد نیروی دریایی رژیم بعثی عراق بطور کامل منهدم 
و غرق دریا شود و آن رژیم تا پایان جنگ تحمیلی 

نتوانست نیروی دریایی خود را سامان بخشد.
فریده اوادقباد در نشست دیروز در نطق میان 
دستور خود تحلیل و خوانشی از  سناریوهای دشمنان 
ملت ایران ارائه کرد که در اظهاراتی دقیق که برای 
آنها مصادیقی در دهه های اخیر نیز می توان یافت 
تاکید کرد که مسئوان باید قابلیت های هسته ای 
کشور را از سطح پیش از برجام نیز بااتر ببرند و در 
کنار آن مقاوم سازی اقتصاد یا همان اقتصاد مقاومتی 
را که منجر به توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی 

خواهد شد بطور جدی و با سرعت پیگیری کنند.
بازگشــتبهتوانمندیهایغرورآفرین

هستهای
رئیس فراکســیون زنان مجلس ضمن تبریک 
هفته وحدت و هفته بســیج و روز نیروی دریایی، 
ابراز امیدواری کرد گام های عملی در راستای وحدت 
امت اسامی برداشته شود و گفت: اعمال تحریم های 
یــک جانبه و خصمانه آمریکا علیــه ایران در پی 
اعام خروج از برجام توسط ترامپ، عدم قطعیت و 
بی اعتمادی های پیچیده ای را به وجود آورد که  باعث 
طرح مسائل کلیدی و راهبردی مهمی شده است.

اوادقبــاد ادامه داد: امید اصلی ســناریوهای 
اعام فشار بر ایران شکست خط مقاومت اقتصادی 
اجتماعی کشور پیش از بازیابی ظرفیت زیرساخت 

هسته ای کشور و استفاده از فشارهای اجتماعی در 
پرتو فشارهای تحریمی است.

وی توضیح داد: فصل مشترک همه سناریوها بر 
محور باا بردن تاب آوری اقتصادی و اجتماعی ایران 
در برابر فشارهای تحریمی است. دولت جمهوری 
اســامی که به دنبال حفظ منافع هسته ای کشور 
و منافــع خود در برجام اســت، الزاما باید به توان 
مقاومت داخلی تکیه کند؛ این به معنی بی توجهی 
به دیپلماسی نیست بلکه صرفا اولویت گذاری برای 
مقاومت اقتصادی کشور در چارچوب بودجه بندی 
بحرانی با افزایش مبارزه با فســاد برای اســتفاده 
حداکثری از منابع ارزی محدود کشور برای نیازهای 

استراتژیک کشور می باشد.
ایــن نماینده مجلس معتقد اســت؛ تضمین 
اجرایی شدن بودجه بندی در شرایط بحرانی با باا 
بردن شفافیت به منظور افزایش اعتماد ملی، جذب 
مشارکت بخش خصوصی غیررانتی، شفاف و رقابتی 
و مبارزه با فساد رانت خوار و منتفع از شرایط بحرانی 
کشــور و نهایتا تامین نیازهای اقتصادی راهبری 

کشور می باشد.
اوادقباد، گام دوم را تشریح کرد و گفت: سطح 
قابلیت هســته ای کشــور باید بیش از سطح قبل 
از برجام باشــد تا بتواند جلوی خواسته های زیاده 
خواهانه جدید ترامپ را گرفته و وی را به بازگشت 
ایالت متحده به تعهدات خود وادار نماید نه اینکه 
ایران تعهدات برجامی خود را انجام داده و به برخی 
تعهدات حداقلی اروپا بسنده کرده و همچنان فشار 
تحریمی ایالت متحده بر همکاری کشورهای جهان 

به ویژه آسیایی ها را با خود تحمل کند.
وی با  اشــاره به گام سوم توضیح داد: افزایش 
همبســتگی و انســجام ملی؛ در این پیچ تاریخی 
حسساس باعث تاب آوری اجتماعی کشور در برابر 
تحریم ها خواهد شــد و قطعا همبستگی و انسجام 
ملی یک شعار نیست بلکه یک ضرورت ملی است 
تا بتوانیم با اتکا به خرد جمعی و استفاده از ظرفیت ها 
و شخصیت هایی که منشاء خیر و اثر فراوان هستند، 
جهت برون رفــت از چالش ها و تنگناهای موجود 

بهره مند شد که راه این امر گفت وگوی ملی است.
یکتحقیقوتفحصمهم

نمایندگان در نشست علنی دیروز با اکثریت آرا 
با تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک درخصوص 
واردات، صــادرات، مبارزه بــا قاچاق کاا، تخلفات 
مالی، عدم رعایت قانون و ضوابط و... موافقت کردند. 
براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسامی محورهای تحقیق و تفحص به شرح ذیل 
اســت: برای جلوگیری از قاچاق کاا چه اقداماتی 
صورت گرفته است؟ علت حجم باای قاچاق کاا 
از مبادی رســمی گمرک چیســت؟ برای اجرای 
قانون ارتقاء ســامت اداری و برخورد با متخلفین 
از کارکنان چه اقداماتی صورت گرفته است؟ علت 
عدم کارآمدی ساماندهی گمرکی و سوءاستفاده از 
آن از طریق ارزیابی از دور و اقدامات به عمل آمده 
جهت اصاح سریع آن چیست؟ گمرک جمهوری 
اسامی ایران برای جلوگیری از قاچاق سازمان یافته 
از مبادی رسمی )گمرک( از جمله اختاس و تبانی 
در استرداد سپرده ها، جعل اسناد گمرک، جعل آراء 
هیئت های حل اختاف گمرک، واگذاری ســامانه 
جامع گمرکی و انعقاد قراردادها اعم از باســکول، 
انبار و ســایر موارد و همچنین کارشناسان مجازی 

چه اقداماتی انجام شده است.
به نظر می رســد یکی از مهم ترین اقدامات در 
مسیر مبارزه با فساد و همچنین تقویت تولید داخلی 
و سامان دادن مســایل اقتصادی نظارتی دقیق و 

همه جانبه بر گمرک باشد.
در همین راســتا محمدعلی پورمختار با اشاره 
به ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد درخصوص 
واردات، صــادرات، مبارزه بــا قاچاق کاا، تخلفات 
مالــی، عدم رعایت قانون و ضوابط و...، گفت: طبق 
آمار دولت حجم قاچاق در سال حدود 15 میلیارد 
دار اســت. در این بین به دلیل عملکرد گمرک و 
زد و بندهای صورت گرفته، نگاه منفی وجود دارد 
که ما می خواهیم با انجام این تحقیق و تفحص نگاه 

منفی به گمرک را اصاح کنیم.
عضو کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
بــا بیان اینکه حجم باای قاچــاق به تولید ضربه 
می زند، گفت: متاســفانه نحوه ورود کاا به کشور 
ایرادات فاحشی دارد و هماهنگی بین قاچاقچی و 
معدود نفرات کارمندان گمرک وجود دارد. البته اکثر 
کارکنان گمرک پاکدست هستند اما معدود کارکنان 
 متخلــف موجب تغییر نگاه ها نســبت به گمرک 

شده اند.
پورمختار اظهارداشت: سامانه طراحی شده در 
گمرک تبدیل به ابزاری برای سوءاستفاده شده است. 
فردی در گمرک نشسته و بدون بررسی تنها براساس 
مدارک مجازی، مجوز ورود کاا به کشور را می دهد. 
متاسفانه گمرک از دستگاه هایی است که رتبه بسیار 

پایینی در ارتقای سامت اداری دارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اظهارداشت: 

بیش از 8 هزار کدبندی درخصوص کااهای گمرک 
وجود دارد که این کدها عاملی برای سوءاستفاده و 
تبعیض است و موجب ایجاد فضای فاسد و مسموم 
شده است. یکی از شرکت های سازنده لوازم خانگی 

3 هزار میلیارد تومان به گمرک بدهکار است.
وی اظهارداشــت: با افزایش قیمت ارز، برخی 
از واردکنندگان با هماهنگی گمرک قیمت کااها 
را بااتر از قیمت واقعی ثبت کرده اند تا بتوانند ارز 

بیشتری از بانک مرکزی دریافت کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره 
بــه اینکه قیمت گذاری بــدون رؤیت کاا صورت 
می گیرد که این مهم امری نادرست است، تصریح 
کرد: بیش از 8 هزار کدبندی وجود دارد که براساس 
اذعان دفتر ارزش در گمرک این کدها عاملی برای 

سوءاستفاده احتمالی و تبعیض است.
تذکرپژمانفربرایحلمشکلطلبکاران

پدیدهشاندیز
نصراه پژمانفر در نشست علنی دیروز در تذکر 
شفاهی خود با بیان اینکه 4 سال قبل مشکلی رخ 
داد که مردم در ایجاد آن نقشی نداشتند و آن موضوع 
پدیده بود، گفت: این موضوع با توجه به مشکاتی 
که ایجاد کرده بود باید به صورت فراقوه ای بررسی 
می شد که در همین راستا سران سه قوه برای حل 
مشــکات مردم ورود پیدا کردند اما امروز نه تنها 
مشکات مردم حل نشده بلکه به بهانه های مختلف 

مشکات مردم افزایش یافته است.
نماینده مردم مشهد و کات در مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه به مردم گفته شد که تمام 
مطالبات مردم حتــی افرادی که از پدیده طلبکار 
بودند به صورت سهام پرداخت می شود، افزود: یکی 
از بخش هایی که از پدیده 2۷0 میلیارد تومان طلب 
داشــت بانک بود اما چرا به بانک ها گفته نشد که 
به جای مطالبات خود سهام دریافت کنند و امروز 
ایــن 2۷0 میلیارد تومان به هــزار و 100 میلیارد 
 تومان تبدیل شده است و با سود 18 درصد کنتور 

می اندازد.
وی با تاکید بر اینکه ســتادی به عنوان ستاد 
تدبیر برای موضوع پدیده تشکیل شده است، ادامه 
داد: نتیجه این ســتاد آن شده که سهام 12 هزار 
و ۷2 تومانــی به 130 تومان تبدیل شــده و تمام 
ســرمایه و زندگی مردم از بین رفته است این چه 
ستاد تدبیری است که به پول بانک ها اضافه می شود 
و تعدادی به عنوان مسئول بی خاصیت در این راستا 

پول دریافت می کنند.

اراده الهی بر این است که در این عالم پدیده ها را بر اساس اسباب و وسایل ایجاد 
کرده و تدبیر کند. بر اساس روایات، خداوند حتی برای آفریدن حضرت آدم )ع( به 
جبرائیل )ع( فرمود تا مقداری خاک از جاهای مختلف زمین بیاورد؛ لذا انسان را به 
وسیله خاک آفرید، حال آنکه می توانست بدون استفاده از خاک نیز انسان را بیافریند.
خداوند به وســیله عقل و پیامبران علیهم السام، زمینه شناخت حق را برای 
انسان ها فراهم کرده است، خداوند حتی در مقام ارتباط با پیامبران نیز، به وسیله 

فرشتگان به آنها وحی می کند.
همه انسان ها استعداد رسیدن به مقام خلیفًه اللهی را دارند، اولین ویژگی که به 
بشر داده شد تا لیاقت رسیدن به خافت الهی را داشته باشد، آموختن اسماء الهی 
بود. در واقع فرشتگان نمی توانند به خافت الهی برسند، اما انسان می تواند به این 
مقام برسد؛ همان انسانی که برخی از آنها طبق پیش بینی درست فرشتگان، اقدام 

به فساد و خونریزی روی زمین می کنند.
جایگاهعلمدراسام

 علم فطری، عقل و هدایت وحی، ابزاری است تا دانستنی های انسان به کمال 
برسد، از این رو خداوند بعد از انبیا، ائمه معصومین علیهم السام  و بعد از آنها شاگردان 

برجسته آنها را وسیله ای برای هدایت مردم قرار داد تا علم مردم به کمال برسد.
در قرآن و روایات درباره علم، بسیار سخن گفته شده است، از نظر اسام، نشستن 
پــای مجلس گفت وگوی علم- نه درس خوانــدن و یا درس دادن بلکه پایین تر از 
آن- ثوابی بیش از 12 هزار ختم قرآن دارد. می توان گفت در هیچ مکتبی به اندازه 
مکتب اسام و بویژه تشیع، به مسئله علم، اهتمام داده نشده است. از این رو در هر 
کجا که اســام حاکم شود باید در درجه اول، به علم اهمیت داده شود.علم شرط 
ازم رشد است، اما کافی نیست،چه بسا افرادی که علم دارند، اما انگیزه و اراده ای 
برای انجام کار ندارند و به علم خود عمل نمی کنند. پیامبران الهی نیز عاوه بر تعلیم، 
وظیفه تزکیه مردم را بر عهده دارند.بعد از پیروزی انقاب اسامی، تحول شگرفی 
در همه ابعاد جامعه ما پیش آمد، بنده می توانم قسم بخورم و اعتراف کنم که حتی 
از عهده شــکر یکی از این نعمت هایی که به برکت انقاب، نصیب جامعه ما شــد، 
برنمی آیم. البته باید توجه داشت هر جا نعمتی باشد، در کنارش زمینه با)امتحان( 
نیز وجود دارد. یکی از بزرگترین نعمت هایی که خداوند به عموم جامعه مرحمت 
فرمود، تحولی اســت که در آموزش و پــرورش به وجود آمد و پیدایش نهادهایی 
مانند اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان نیز یکی از برکات آن بود.رواج علم 
و تقویت نظام آموزش و پرورش در کشور، مرز خاصی ندارد و رو به بی نهایت است، 
این مســئله در امور مادی محســوس و تا حد زیادی قابل لمس و شناخت است. 
آموزش و شــناخت در امور معنوی نیز تا بی نهایت قابل تکامل است؛ اگرچه مثل 
امور مادی محسوس و قابل لمس نیست.استفاده از برخی از نعمت هایی که خداوند 
عطا می کند، شرایط و لوازمی دارد؛ از جمله این نعمت ها، نعمت های معنوی هستند. 
خداوند ابتدا نعمتی را می دهد؛ اگر قدر آن نعمت دانسته شد، آن را افزایش می دهد، 
اما اگر قدر آن را ندانستیم، نه  تنها نعمت از ما گرفته می شود، بلکه عذابی دردناک 
نیز پیش  روی ما خواهد بود.وجود شــخص رهبر معظم انقاب یکی از نعمت های 
بزرگ الهی است. خداوند متعال در این جهان آلوده، یک نقطه ای را پاک قرار داده 
و کسی را به ما عطا کرده است که شبانه روز، جز رضای خداوند و خدمت به مردم 
به چیزی نمی اندیشد. اگر آماری از کارهای ایشان که در شبانه روز انجام می دهند، 
ارائه شود، یک لیست بلندباایی خواهد شد؛ اما به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که 
به همه آنها می رسند؛ بنده عقیده دارم بدون لطف و تأیید الهی انجام منظم چنین 

کارهایی برای فرد عادی امکان ندارد.
خداوند این رهبر را در شــرایطی به ما عطا کرده اســت که امروز می بینیم 
رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، چه افتضاحاتی به بار آورده است و رسما نشان داده 
است جز هوس و ثروت به چیزی نمی اندیشد و به گونه ای رفتار می کند که حتی برخی 
مردم آمریکا- به خاطر وجود او- از اینکه بگویند آمریکایی هستند، شرم می کنند. 
در مقابل این نعمت ها وظیفه ای داریم و انجام این وظیفه، به جا آوردن شکر 
نعمت تلقی می شود، همان طوری که ثروتمند وظیفه بیشتری در کمک به فقرا دارد، 
کسی هم که از نعمت های الهی و شناخت علوم برخوردار است، نسبت به دیگران که 

از این علوم، بهره نبرده اند، وظیفه دارد و باید به آنها نیز بیاموزد.
کسبعلم؛شرطازمانسانیت

قشــر فرهیخته جامعه باید دائما علم خود را باا ببرند و کمبودهای معرفتی 
خود را جبران کنند، چرا که شناخت در معنویات هرگز پایان ندارد و در عین حال 
باید بدانیم که هر روز تکلیفمان نیز سنگین تر می شود و باید کاری کنیم که جهل 
در جامعه کمتر شود. شرط ازم برای ترقی جامعه، علم است و بدون علم، ترقی نیز 
حاصل نمی شود، به عبارت بهتر شرط ازم انسانیت، کسب علم است، وگرنه بشر 

بدون علم، با چارپایان تفاوت چندانی نخواهد داشت.
باید با خود بیندیشیم که آیا وظایف خود را به خوبی شناخته ایم یا خیر؟ آیا 
در انجام وظایف کوتاهی کرده ایم یا نه؟ مخصوصا در عصر حاضر که جهان تشنه 
معارف ناب اسام است و ما نه تنها نسبت به جامعه خودمان، بلکه نسبت به مردم 
جهان وظیفه داریم و صد البته که مکتب ما چنین توانایی را دارد. از این رو تربیت 
افرادی که بتوانند این معارف را به دیگران منتقل کنند و وسیله ترویج معارف باشند، 
ضروری اســت. اگر کسی قدمی در راه خداوند بردارد، خداوند حداقل ده برابر او را 
کمک می کند، بدانیم اگر قدمی برای خداوند برداشتیم، خداوند نیز ما را تأیید کرده 

و بر توفیقات ما خواهد افزود.
القایناامیدی؛دامشیطان

در هر مســیر حقی، شیطان دام های متعددی گسترده است،یکی از دام هایی 
که در شرایط سیاسی فعلی ممکن است به آن مبتا شویم، ناامیدی است؛ بدانیم 
همــان خدایی که در دفاع مقدس ما را در مقابل دنیا یاری کرد، هنوز هم خدایی 
می کند؛ فقط این مسئله می ماند که ما مثل جوانان انقابی زمان امام )ره( شویم و 

با اخاص کار کنیم.
 نکته دیگر اینکه از عواملی که سبب تفرقه و پراکندگی می شود بپرهیزیم؛ اگر 
قرار باشد هر کسی که یک نقطه ضعفی دارد، کنار گذاشته شود، دیگر چه کسی 
باقی می ماند؟ باید نقاط مثبت را محور قرار داد و آن را وسیله ای برای جذب قرار داد.
اگر بخواهیم نســل آینده، مســلمان و خداترس تربیت شوند، باید با استفاده 
از عوامــل عاطفی آنها را جذب کنیم؛ باید به گونه ای رفتار کنیم که بفهمند واقعا 
دوستدار آنها هستیم و خیرشان را می خواهیم. پیامبر اکرم) صلی اه علیه وآله( الگوی 
مسلمانان است؛ ایشان بقدری به فکر مردم و امت بود که خداوند در چندین آیه از 
قرآن به ایشان می فرماید که چرا اینقدر برای مردم، خودت را به سختی می اندازی 

و حتی می خواهی برای هدایت آنها جان دهی؟!
یکی از دام هایی که شیطان برای فرهیختگان پهن می کند این است که آنها با 
خود بگویند دیگر نیازی به آموختن و شناخت بیشتر نداریم؛ ما که درس خوانده و 
انقابی هستیم و دیگر نیازی به تاش بیشتر در این مسیر نیست. باید بدانیم که 
معلومات دینی اینقدر عمق دارد که به هیچ وجه نمی توانیم به انتهای آن برسیم، 
امــا باید تا حد امکان از آن بهره ببریم. باید برنامه ای برای یادگیری و علم اندوزی 
برای خودمان بگذاریم؛ در غیر این صورت به غرور و خودمحوری مبتا شده و توفیق 
خدمت به جامعه از ما سلب می شود؛ البته باید توجه داشت که خدمت بیشتر به 
جامعه در گرو یقین بیشتر به سخنانی است که خودمان برای مردم می زنیم؛ یعنی 

باید به علممان عمل کنیم و در عین حال، علم خود را افزایش دهیم.
بیاناتآیتاهمصباحیزدي)دامظله(دردیدارباجمعیاز
مسئواناتحادیهانجمنهایاسامیدانشآموزانقم؛97/7/7

زال بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود. 

القای ناامیدی؛ 
مهم ترین دام شیطان

سخنگویشوراینگهبانگفت:ماک
شوراینگهبانقانوناست،نهاصاحطلبی
ونهاصولگرایی،البتهاختافسلیقههمدر

شوراهست.
عباسعلی کدخدایی در برنامه »بدون توقف« 
که از شبکه سه سیما پخش شد، گفت: در زمان 
انتخابات 88 برای اولین بار پیشــنهاد دادیم که 
نمایندگان نامزد ها می توانند در شــورای نگهبان 
مستقر باشند و بر روند نظارتی ما آنها هم نظارت 
کنند و مکاتبات آن زمان هم موجود است و بخشی 

از آن چاپ هم شد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، وی 
در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه مردم شما را 

چطور می بینند، اصولگــرا یا اصاح طلب؟ اظهار 
داشت: شما مرا چطور می بینید. شورای نگهبان 
در قالب این تعاریف حزبی و تشــکیاتی نیست. 
از جهت نگاه باید بگویــم که نگاه های متفاوتی 
در شــورای نگهبان داریم و اختاف ســلیقه هم 
خیلی بیشتر داریم؛ لذا شورای نگهبان یک حزب 
 سیاسی نیست که ما بگوییم شما اصولگرا هستید یا

 اصاح طلب.
کدخدایی بیان داشت: از جهت قانونی، شورای 
نگهبان صاحیت افراد را بررسی می کند و اینکه 
به قول شــما اصاح طلب ها، صاحیت شان تایید 
نمی شود، آیا بدلیل سیاسی بودن هست یا خیر. 
اگر بدلیل سیاسی باشد که نظر شما درست است، 

اما اگر شــورا برای رد صاحیت استدال داشت، 
سخن شما درست نیست. کما اینکه تبصره ماده 
5 قانون نظارت بر انتخابات دست ما را بسته است 
و بر این اساس رد صاحیت ها محرمانه بوده و به 

اطاع داوطلب می رسد.
ســخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: چرا رد 
صاحیت شده ها دایل رد صاحیت شان را اعام 
نمی کنند؟ چرا ما را مکلف می کنید، خودشان اعام 
کنند آن وقت شما ببینید که آیا شورای نگهبان 

سیاسی برخورد کرده یا خیر.
وی درباره اینکه چرا ترکیب اعضای شورای 
نگهبان تغییر نمی کند و افراد اصاح طلب وارد شورا 
نمی شوند؟ تصریح کرد: ماک شورای نگهبان قانون 

است و نه اصاح طلبی و نه اصولگرایی. البته اختاف 
سلیقه هم در شورا هست.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
به نظر مردم تفکر حاکم بر شورای نگهبان عامل 
اصلی عدم پیشرفت کشور است؟ گفت: فکر می کنم 
اندکی از مردم این نظر را داشته باشند و من هم 
می توانم دایلی بیاورم که مردم عملکرد شورا را 
تایید می کنند. ما نظرســنجی داریم. من هر روز 
خرید می کنم و مردم راحت حرفشان را می زنند 

و انتقاد ها را هم گوش می کنیم.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به این 
مطلب که اکثریت مردم از عملکرد شورا ناراضی اند؟ 

اظهار داشت: این ادعاست.

کدخدایی:
ماک شورای نگهبان قانون است نه اصاح طلبی و اصولگرایی

مدیرعاملشرکتگروهملیصنعتیفوادایران
گفت:باتوجهبــهاینکهکارکنانگروهملیبهچهار
دستهزیردیپلم،دیپلم،لیسانسومدیریتتقسیم
میشوندروزسهشنبهدوماهحقوقمعوقهکارکنان

زیردیپلمگروهملیپرداختشد.
کسری غفوری در گفت وگو با فارس افزود: از روز دوشنبه 
فروش محصول گروه ملی آغاز شده است که با آمدن درآمد 
حاصل از فروش محصول به کارخانه بر اساس آن دو ماه حقوق 

یک رده تحصیلی پرداخت می شود.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه هزینه های مواد 
اولیه تولید چگونه تأمین  شده است، گفت: حدود 108 میلیارد 
تومان از طریق بانک ملی به کارخانه تزریق مالی شد و شمش 

و اِسلب وارد کارخانه شد. 
غفــوری بیان کرد: کارکنان گروه ملی چهار ماه حقوق 
عقب افتاده و کارکنان پیمانکاری هشت ماه حقوق عقب افتاده 
داشتند که همه را به دو ماه حقوق عقب افتاده رساندم؛ اکنون 
در حال پرداخت دو حقوق عقب افتاده هســتم و ماه آینده 

 کًا حقوق را به روز می کنیم تا حقوق عقب افتاده ای نداشته 
باشیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر حدود 140 میلیارد تومان 
محصول در کارخانه وجود دارد که بخش کمی برای پرداخت 
دو ماه حقوق در نظر گرفته  شده و مابقی مجدداً با آن شمش 
و اِســلب به کارخانه وارد می کنیم تا چرخه تولید به صورت 
پیوســته فعال باشد. وی افزود: مقرر شد در هشت قسط تا 
سال 1400 معوقه پرداختی که در سنوات گذاشته پرداخت 
نکردیم را پرداخت کنیم؛ اگر سهام را به قیمت واقعی بفروشیم 
و ســود آن را به گروه ملی بیاوریم می توانیم پنج خط گروه 

ملی را راه  اندازی کنیم.
غفوری عنوان کرد: با توجه به سیر صعودی تولید و به  
روز کردن حقوق کارکنان، روزهای خوب شرکت گروه ملی 

نزدیک است.
وی در رابطه با این ســؤال که چرا همچنان نیز شاهد 
اعتراضات کارکنان گروه ملی هســتیم، بیان کرد: کارگران 
مطالبه به حقی دارند اما این مدل اعتراض موردپسند نیست.

پرداخت دو ماه حقوق معوقه كاركنان 
گروه ملی

عضوکمیسیونحقوقیوقضاییمجلس
شورایاسامیگفت:اگرپولشوییدرکشور
وجوددارد،مسئولیتآنباوزارتخانههاو

دولتاست.
محمد دهقان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اینکه در کشور ما بخش مهمی از 
پولشویی کشور مربوط به قاچاق کااست، گفت: در 
کشور ما رئیس جمهور، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز اســت و تعدادی از مسئوان مثل وزیر 
اطاعات، وزیر اقتصاد، وزیرکشور و از جمله وزیر 

خارجه عضو این ستاد مرکزی هستند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اسامی ادامه 
داد: مــواد مخدر نیز یکی از مهم ترین موضوعاتی 
اســت که تجارت آن منجر به پولشویی می شود 
و در کشــور ما ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر نظر 
دولت اداره می شــود و اجزای آن اعضای ارشــد 
دولت و برخی از نیروهای انتظامی هســتند.وی 
افزود: همچنین مرکز ویژه ای با عنوان مرکز مبارزه 
با پولشویی در وزارت اقتصاد وجود دارد که توسط 
آقای نصیری احمدآبادی اداره می شود و او توسط 
وزارت اقتصاد و با اشراف مسئوان دولت، سال هاست 
که مسئولیت این مرکز را بر عهده داشته است.عضو 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی 
خاطرنشان کرد: آمار ما از حجم قاچاق کاا و مواد 
مخدر از آمار دولت و آقای ظریف بااتر اســت اما 
سؤال اینجاست که چه کسی باید در این سال ها 
با قاچاق کاا و مواد مخدر که منجر به پولشویی 

شده برخورد می کرد؟ 
اعضای هیئــت دولت از جملــه خود آقای 
ظریف که مطابق قانون عضو ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق بودند، تاکنون در یک جلسه هم در این 

دهقان:
 اظهارات ظریف راه ها را برای خارج شدن از لیست سیاه FATF بست

بقیهازصفحه۲
حســینعلی حاجــی دلیگانــی، نماینده 
شاهین شــهر در مجلس شورای اسامی نیز از 
تدوین طرح استیضاح محمدجواد ظریف خبر 
داد و روز سه شــنبه 6 آذرمــاه نیز متن طرح 
اســتیضاح ظریف، را در اختیار هیئت رئیســه 
مجلس قرار دادند. امضا کنندگان نامه در علت 
اســتیضاح وزیر امور خارجــه 11 دلیل ارائه 
کرده اند، که مهم ترین آنها عبارتند از: اظهارات 
و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به 
جمهوری اسامی، عدم  استفاده از فرصت هایی 
کــه مقاومت در منطقه فراهــم نمود، موضع 
منفعانه دستگاه دیپلماسی درخصوص کشتار 
حجاج در منا و عدم احقاق حقوق ملت ایران و 
خانواده های آنها، به کارگیری افراد نامطمئن در 
مذاکرات حساس و مهم و عدم تأمین منافع ملت 

ایران در قراردادهای منعقد شده.
ازادعایظریفدربارهپولشویی

FIUتاموردعجیبرئیس
در حالی که اظهارات و موضع گیری ها در 
دفاع و رد ادعای آقای ظریف ادامه داشت، انتظار 
منطقی و بجا آن بود که مرجع رسمی مبارزه با 
پولشویی در کشور به موضوع ورود کرده و با ارائه 
گزارشی مستند و روشنگر، ابهامات و سؤاات 

را برطــرف کرده و به این قضیه پایان دهد اما 
متاسفانه علی رغم گذشت یکی دو هفته از ماجرا 
و کشیده شدن آن حتی به مجلس و قوه قضائیه، 
همه در این باره ســخن گفتند جز آن که باید 
سخن می گفت؛ یعنی »واحد اطاعات مالی«. 
نکته عجیب و قابل تامل آنجا بود که در چنین 
شرایطی محمد دهقان نماینده مجلس شورای 
اسامی در صحن علنی به نکته خاصی   اشاره کرد 
و گفت: »در این چند سال که مذاکرات مربوط 
به FATF داغ بوده اســت کدام یک از مقامات 
ارشد همزمان مســئولیت مبارزه با پولشویی 
و هم مســئولیت مذاکرات FATF را بر عهده 
داشته اند؟ متأســفانه براساس اسناد به دست 
آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر 
منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه 
با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در 
کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند. 
این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به دنبال 
سفر های خانوادگی در تور های تفریحی بودند. 
شــما مسئولیت مبارزه با پولشویی را به کسی 
سپرده اید که تعلق کمتری به کشور خود نشان 
داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است.«

ظریف:سندیندارمکهارائهدهم!
ســرانجام پــس از چند روز فضاســازی 

روزنامه هــای زنجیــره ای در حمایت از ادعای 
ظریف مبنی بر وجود پولشــویی گسترده در 
کشــور و توهین و اتهام زنی بــه منتقدان، در 
حالی که وزارت امــور خارجه اعام کرده بود 
مستندات ادعای پولشویی گسترده در کشور را 
در قالب نامه ای به دادستانی ارسال کرده است، 
روز گذشته دادستان کل کشور گفت که ظریف 
یک نامه 12 صفحه ای را چند روز قبل فرستاده 
که یکسری بیانات خودش را در آنجا بازتوضیح 
داده است، همچنین حاوی مسایل دیگری بود 
که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در 
آخر هم  اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند 

که بخواهند بفرستند.
حجت ااسام والمسلمین منتظری دادستان 
کل کشور در مراسم گرامیداشت هفته بسیج 
که در اتاق اصناف تهران برگزار شــد، با  اشاره 
به ادعای وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت 
پولشویی در کشور افزود: شرایط کشور از لحاظ 
مســایل داخلی و خارجی به گونه ای است که 
بسیاری از امور خصوصا توسط مسئولین باید 
رعایت شــود و مراعات بیان برخی از مسایل 
را داشته باشــند تا مورد سوءاستفاده دشمن 

قرار نگیرد.
دادســتان کل کشــور با بیان اینکه بحث 

پولشویی یک بحث اســت که امروز مرتبط با 
 FATF مباحث خارج از کشور است گفت: بحث
و چهار ایحه قانونی که دولت به مجلس داده 
است نیز مطرح است، ولی در این شرایطی که 
دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن 
برخی از امتیازات فشار وارد می کند و می خواهد 
چهره داخلی کشور ما را ملکوت نشان دهند، 
اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این مســائل 
راجع به پولشــویی مطرح شود خیلی موجه و 

حکیمانه نمی بینم.
وی با  اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور 
نباید وزیر خارجه تضعیف شود گفت: آقای وزیر 
محترم امور خارجه هم نباید در این شرایط در 
عرصه پولشــویی این حرف هــا را می زد. بنده 
وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه 
و تکلیف، نامه ای نوشته و خواستم که مستندات 
را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند.
دادســتان کل کشور با  اشاره به اینکه نامه 
12 صفحه ای آقای وزیــر امور خارجه حاوی 
هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب 
باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه 
ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستندانی 
هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما 

تعقیب می کنیم.

پسازادعایپولشوییگستردهدرکشور
ظریف در نامه به دادستان كل: سندی ندارم كه بفرستم!

رئیسجمهورروســیهقانونتوافقنامه
موقتایجادمنطقهآزادتجاریبینایرانو
کشورهایعضواتحادیهاقتصادیاوراسیارا

امضاکرد.
به گزارش تســنیم به نقل از اسپوتنیک، این 
قانون که در وبسایت رسمی اخبار حقوقی روسیه 
منتشر شده، پیشتر به ترتیب در روزهای 15 و 23 
نوامبر )24 آبان و 2 آذر( به تصویب مجالس روسیه 

رسیده بود.
توافقنامه موقت تجــارت آزاد ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا روز 1۷ ماه مه ســال 2018 در 

شهر آستانه امضا شده بود.
یادآور می شــود، این توافقنامه شامل قوانین 

اساسی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران 
می باشد و تا حد ممکن به قوانین سازمان تجارت 
جهانــی )WTO( نزدیک اســت. در آن تعهدات 
طرفیــن برای کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر 
موانع غیرگمرکی برای برخی از کااها در راستای 
تشویق همکاری های اقتصادی و تجاری دو طرف 

تعریف می شود.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی 
است که بیشتر اعضای آن کشورهای شمال منطقه 

اوراسیا در شرق اروپا هستند.
معاهده تشکیل این اتحادیه در 2۹ ماه مه 2014 
توسط باروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از یکم 

ژانویه 2015 عمًا اجرایی شد.

جلســات شــرکت نکرده و آقای رئیس جمهور به 
عنوان رئیس مستقیم ستاد که همه مدیران دولتی را 
منصوب کرده ، باید پاسخ دهند که این چند سال چه 
اقداماتی انجام داده اند؟دهقان گفت: دولت با وجود 
اینکه 5 سال از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق 
گذشته است، سامانه های مربوطه برای پیشگیری از 
قاچاق و ایجاد شفافیت، تشکیل نداده و اکنون با یک 
فرافکنی بزرگ و غبار آلوده کردن فضا می خواهد 
از زیر بار پاسخگویی عملکردشان فرار کند.دبیرکل 
جمعیت رهپویان انقاب اسامی با اشاره به اینکه 
بعضی افراد سال های طوانی است که جایگاه  های 
اصلی کشور را  اشغال کردند اما همیشه طلبکارند، 
اظهار داشــت: مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت 
اقتصاد نیز متاسفانه وظیفه خود را انجام نداده است 

و اگر پولشویی در کشور وجود دارد، مسئولیت آن 
با وزارتخانه ها و دولت اســت.نماینده مردم طرقبه 
و چناران در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
مهم ترین مسئله ای که ما نسبت به سخنان ظریف 
داریم این اســت که ایشــان الحاق به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریسم را به پولشویی مربوط 
کرده اســت ولی هر کسی یک بار این کنوانسیون 
را بخواند، می فهمد که این کنوانسیون استعماری 

کمترین ارتباط را با پولشویی دارد.
وی بیان داشت: ما در زمینه پولشویی در سال 
86 قانونی تصویب و در سال ۹۷ آن را مترقی کردیم؛ 
در واقع در سال جاری نواقص ایحه ضعیف دولت را 
اصاح و تقویت کردیم اما ظریف باید پاسخ دهد مگر 
ما برای مبارزه با پولشویی که برای آنها قانون داخلی 

تصویب شــده، چه نیازی به الحاق به کنوانسیون 
مربوط به تروریسم و قبول برخی تعهدات که اقتصاد 
کشور را قفل می کند، داریم؟دهقان با اشاره به اینکه 
 CFT ارتباط دادن مبارزه با پولشویی به کنوانسیون
ناشیانه و غیرصادقانه است، خاطرنشان کرد: کسی 
نمی تواند انکار کند که پولشویی در هر کشوری کم 
و بیش وجود دارد و آقای ظریف کشف تازه ای انجام 
نداده، اما سخن این است که اوا ما برای برخورد با 
آن سالهاست که قوانین داخلی داشته ایم، دولت و 
شخص رئیس جمهور در این زمینه مسئول بوده اند 
و امروز باید در این موضوع پاســخگو باشند.عضو 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی 
گفت: ما در زمینه مبارزه با فســاد و پولشویی در 
مجلس هفتم الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد 
را تصویــب کردیم کــه کاش دولت گزارش دهد 
که در این سالها چند درصد از همان کنوانسیون 
بین المللی مبارزه با فســاد را اجرا کرده که اکنون 
وجود پولشــویی را بهانه ای برای وادار کردن نظام 

برای پیوستن به CFT قرار داده است.
وی بیان داشت: باید به این مطلب توجه کرد 
که اصوا پیوستن به کنوانسیون های بین المللی 
امری سیاسی نیســت، اما متاسفانه جریانی در 
کشور برای اینکه به اهداف خود برسد و بستری 
برای توجیه عقب نشــینی های پی درپی خود در 
برابر آمریکا و گروه های وابســته به نظام ســلطه 
فراهم کند، موضوع پیوستن به کنوانسیون تامین 
مالی تروریسم را از جایگاه تخصصی و کارشناسی 
به جایگاه سیاسی و جناحی تنزل داده  است.دهقان 
گفت: زدن اتهامات پولشویی به کشور آن هم توسط 
خود وزیر امورخارجه عما راه ها را برای خارج شدن 

از لیست سیاه FATF بست.

پوتین توافق تجارت آزاد 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرد



بن سلمان 2 میلیارد دار به تونس داد
تا در مورد ماجرای خاشقجی سکوت کند

یک نشریه فرانسوی فاش کرد، ولیعهد سعودی در 
سفرش به تونس، به دولت این کشور در ازای سکوت 
مقابل قتل خاشقجی، وعده وام دو میلیارد داری داد 
و عاوه  بر آن، متعهد شــد که به تونس معادل 400 

میلیون دار نفت ارزان بفروشد.
»ژون آفریک« نوشــت: »محمد بن سلمان« در سفر 
اخیــرش به تونس، متعهد شــد وام دو میلیارد داری در 

اختیار دولت این کشــور قرار دهد و عاوه  بر آن، مقادیری 
نفت ارزان به ارزش ۴۰۰ میلیون دار به تونس بفروشد.

فارس به نقل از ژون آفریک افزود: دولت تونس به این 
کمک اقتصادی نیاز مبرم دارد تا کشور را از بحران اقتصادی 
برهاند و از این رو، دستگاه دیپلماسی این کشور در رعایت 
پروتکل های دیپلماتیک و اجتناب از عصبی شدن بن سلمان، 

تاش های زیادی کرد. 

»اول اسرائیل بعد نفت«
اولویت ترامپ تاجر در غرب آسیا!

دونالد ترامِپ تاجر، که همه چیز را با عینک اقتصاد 
و پول می بیند، به رژیم صهیونیستی که رسید همچون 
تمام روسای جمهور سابق آمریکا گفت، اولویت اولش 
در این منطقه اقتصاد و پول)نفت( نیست، اسرائیل 

است.
 نشــریه »واشنگتن پست« در گزارشی به قلم »فیلیپ 
داکر« نوشته: »دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه 

با این نشــریه در پاسخ به پرسشــی درباره خروج نظامیان 
آمریکایی از منطقه غرب آسیا)خاورمیانه( گفت: دلیل باقی 
ماندن نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه تامین امنیت 
اسرائیل است.« ترامپ در این مصاحبه این را هم گفته که، 
قیمت نفت رو به کاهش اســت و این می تواند دلیلی برای 
خروج از منطقه باشد زیرا ما هم اکنون خودمان بیش از هر 

زمان دیگر نفت تولید می کنیم.

اذان ظهر: 11/53، اذان مغرب: 17/11، نیمه شب شرعی: 23/09، اذان صبح )فردا(: 5/26، طلوع آفتاب )فردا(: 6/54 صفحه آخرپنج شنبه ۸ آذر 1397  21 ربیع ااول 1440   29 نوامبر 201۸  شماره 22061

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

قتل فجیــع »جمال خاشــقجی« با فرمان 
»بن ســلمان« آبرویی برای سعودی ها نگذاشته 
طوری که اعتراض های گسترده در آفریقا علیه او 
باعث شده سفرش به تونس نیمه کاره باقی بماند 
و از ترس اعتراض ها و حتی دســتگیری سفر به 

موریتانی و الجزایر را نیز لغو کند. 
سفر دوره ای »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی 
به کشورهای عربی آن طور که وی برنامه ریزی کرده بود 
پیش نرفت. بن سلمان که برای فرار از تبعات قتل جمال 
خاشقجی سعی دارد تا با سفر به کشورهای مختلف بار 
دیگر نشــان دهد که وی حاکم عملی عربستان بوده و 
مشــروعیت دارد در سفر به کشورهای آفریقایی به این 
نتیجه رسید که رهایی از باتاق خاشقجی آن گونه که 
وی تصور می کرد ســاده نیســت. به همین دلیل سفر 
بن سلمان به آفریقا سفری شکست خورده به شمار می رود. 
در مصر مردم علیه بن سلمان تجمعاتی برپا کردند 
و نســبت به ورود وی به کشور خود اعتراض کردند. اما 
اوج این شکســت نیز در تونس یعنی مهد »انقاب های 
عربی« رقم خورد. »محمد بن سلمان« سه شنبه پس از 
امارات، بحرین و مصر به تونس سفر کرد. وی سفر خود 
به تونس را مختصر کرد تا در مقابل اعتراضات مردمی 
قرار نگیرد، به این ترتیب دور جدید ســفرهای خارجی 
ولیعهد عربســتان که برای بهبــود وجهه جهانی وی 
ترتیب داده شــده بود، با شکست مواجه شد. تونسی ها 
لقب »قاتل اره به دســت« به وی داده و به شدت علیه او 

موضع گیری کردند.
دیدار محمد بن سلمان از تونس در نتیجه اعتراضات 
گســترده مردمی دیداری کوتــاه و همراه با تأخیر بود. 
شــرایط به گونه ای رقم خورد که مردم تصور کردند او 
اصــًا به تونس نمی رود. هواپیمای محمد بن ســلمان 
در فرودگاهی اعام  نشــده و بــه دور از دیدگان مردم 
خشــمگین بر زمین نشســت و برنامه ســفر وی تنها 
منحصر به دیدار با الباجی قائد السبســی رئیس جمهور 
این کشور و نخست وزیر بود، عاوه بر اینکه هیچ چیزی 
درخصوص برنامه های این دیــدار و موعد آن به مردم 

اطاع رسانی نشده بود.
فعاان مدنی و سیاسی تونس در واقع همان کاری را 
انجام دادند که ولیعهد عربستان در اولین دور از سفرهای 
خارجی خود بعد از جنایت ترور جمال خاشقجی از آن 
وحشــت داشت. دفتر ولیعهد عربســتان در عین حال 
به صورت رســمی و نهایی مقصد سفرهای وی را اعام 
نکرد تا بتواند حاشیه امنی برای او ایجاد کند، اما با وجود 
این، اعتراضات گسترده ای در تونس به راه افتاد که حتی 
گزینه لغو این ســفر را نیز مطرح کرد. مقامات تونس با 
انتشار اطاعیه ای درخصوص کمک های نظامی و مالی 
عربستان به این کشور ســعی کردند مقداری از خشم 

بلومبرگ در گزارشی اعام کرده، قتل »جمال خاشقجی« و بازداشت 
ده ها شاهزاده و تاجر سعودی به بهانه فساد مالی، باعث فرار 90 میلیارد 

دار سرمایه از عربستان در سال جاری میادی شده است.
بحــران به وجود آمده برای عربســتان بعد از قتل »جمال خاشــقجی«، 
روزنامه نگار منتقد سیاســت های پادشــاه و ولیعهد ســعودی در کنسولگری 
عربســتان در کنار دیگر اقدامات بن سلمان باعث فرار سرمایه ها از این کشور 
شده است. به گزارش فارس، پایگاه آمریکایی »بلومبرگ« در گزارشی به تأثیر 
قتل خاشقجی بر اقتصاد و سرمایه گذاری در عربستان پرداخته و نوشته این قتل 
نه تنها منجر به بدنامی »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی، بلکه باعث فقدان 
حمایت  نخبه های سیاسی بین المللی از او شده و اعتماد تجار به سرمایه گذاری 

در عربستان را از بین برده است.
بر اساس این گزارش، شمار زیادی از ثروتمندان سعودی سعی بر این دارند 

که دارایی های خود را به بیرون از عربستان منتقل کرده یا برای ترک این کشور 
در حال برنامه ریزی هســتند. طبق این گزارش، قتل جمال خاشقجی ، بعد از 
بازداشت شــاهزاده ها و برخی شخصیت های مهم سعودی به اتهام فساد ملی، 
باعث تشدید موج رکود در پادشاهی عربستان شده است. در ادامه این گزارش 
آمده: »برغم اینکه بن سلمان تا اآن توانسته از اتهام قتل خاشقجی نجات پیدا 
کند، ولی از بین رفتن اعتماد نخبگان اقتصادی سعودی به او، چه بسا طرح های 
اقتصادی و چشــم انداز ۲۰۳۰ او را تحت الشــعاع قرار دهد؛ چرا که قرار است 
ســتون اقتصاد ســعودی به جای نفت متکی بر بخش خصوصی باشد و ترس 
سرمایه گذاران محلی به سرمایه گذاران خارجی نیز منتقل شده است.« مطابق 
این گزارش، میانگین خروج سرمایه از عربستان طی سال جاری ۱۳ درصد، یعنی 
 معادل ۹۰ میلیارد دار از کل تولید داخلی این کشور در مقایسه با سال گذشته 

بوده است.

طی یک سال اتفاق افتاد

فرار 90 میلیارد داری سرمایه از عربستان به دلیل سیاست های بن سلمان

از ترس اعتراض، بازداشت و محاکمه

سفر بن سلمان به تونس نیمه تمام ماند
به الجزایر و موریتانی لغو شد

عمومی مردم را بکاهند، اما این اقدام نیز نتوانست خشم 
مردم را کاهش دهد.

هزاران نفر از شــرکت کنندگان در تجمعات تونس 
با حمل تصاویر و پارچه نوشــته هایی نتایج بمباران ها و 
موشک ها و تسلیحات عربستان در یمن و نقش این کشور 
در افزایش بحران سوریه را مطرح کرده و طومار مردمی 
بلندباایی را در محکومیت بن سلمان در این جنایت ها 
امضا کردند. آنها همچنین ترور وحشیانه جمال خاشقجی 
را محکوم کردند و به بن سلمان لقب »محمد اره« و »پدر 
اره« دادند. طبق گزارش شبکه المیادین، معترضان شعار 
»یمن برای آزادگان، بن سلمان قصاب«، »تونس آزاده، 
بن ســلمان باید برود«، »بن سلمان ترسو، یمن تحقیر 

نمی شود«، »ملت تونس خواهان طرد بن سلمان است« و 
»ابو اره باید برود« سر دادند. تظاهرات کنندگان همچنین 
پرچم های فلسطین، یمن و سوریه را در دست داشتند و 

تصاویر بن سلمان را آتش زدند.
اما با وجود اعتراضات گســترده مردم تونس نسبت 
به سفر ولیعهد عربستان به این کشور، وی روز سه شنبه 
با رئیس جمهور و نخســت وزیر این کشور دیدار کرد اما 
نکته قابل توجه در این سفر اکتفا کردن رئیس جمهوری 
تونس به انتشار بیانیه ریاستی درباره دیدار با بن سلمان 

و لغو برگزاری کنفرانس خبری بود.
از سوی دیگر سندیکای روزنامه نگاران تونسی اعام 
کرده اند که دســتگاه قضایی این کشــور تحقیقاتی را 

علیه محمد بن ســلمان آغاز خواهد کرد. این سندیکا 
روز دوشــنبه شــکایتی را علیه محمد بن سلمان ارائه 
کرده بــود. خبرگزاری رویترز نیــز در خبری گزارش 
داد، در جریان دیدار ولیعهد عربســتان با الباجی قائد 
السبســی تنها از عکاســان برای گرفتــن تصاویری از 
ایــن دیدار دعوت و کنفرانس مطبوعاتی که معموا در 
پایان چنین سفرهایی برگزار می شود، لغو شد. ریاست 
جمهوری تونس تنها در پایان این دیدار بیانیه ریاستی 
را منتشــر کرد. تحلیلگران معتقدند این اقدام تاشی 
برای فرار از سؤاات خبرنگاران تونسی درخصوص این 
سفر است. مدیر دفتر شبکه الجزیره در تونس نیز اعام 
کرد خبرنگاران تونسی به شــدت از این اقدام ریاست 
جمهوری تونس خشمگین شدند چراکه به رسانه های 
عربستانی اجازه پوشش این دیدار را داده بودند. به گفته 
این خبرنگار، ممانعت از پوشش خبری دیدار محمد بن 
سلمان با رئیس جمهوری تونس به خاطر فشار عربستان 
صورت گرفته است. حمادی الجبالی نخست وزیر اسبق 
تونس نیز تاکید کرد، سفر محمد بن سلمان به تونس، 

اهانت به مردم و انقاب این کشور است.
لغو سفر بن سلمان به الجزایر و موریتانی

فشار افکار عمومی در کشورهای مغرب عربی، موجب 
شــد ادامه سفر ولیعهد سعودی به کشورهای دیگر این 
منطقه لغو شود. منابع وابسته به عربستان با تایید این 
خبر افزودند، محمد بن سلمان مجبور شد تونس را ترک 
و برای مشارکت در اجاس گروه بیست، راهی آرژانتین 
شــود در نتیجه ادامه سفرش به کشورهای موریتانی و 
الجزایر لغو شد. همچنین همزمان با تشدید اعتراضات 
مردمی در چند کشــور عربی درباره ســفر »محمد بن 
سلمان« ولیعهد سعودی، مغرب او را به حضور نپذیرفت.

در  سعودی  ائتاف  پی در پی  شکست های 
یمن در کنار جنایات هولناکش در این کشور 
فقیر باعث شده سودان هم به دنبال فراخواندن 
نیروهای خود از جنگ یمن باشد، مسئله ای که 

خشم ریاض را برانگیخته است. 
عربســتان در حالی جنگ یمن را در ســال ۹۴ 
شروع کرد که می گفت ائتاف ضد یمنی شامل ۱۰ 
کشور است. اما با گذشــت زمان و شکست ائتاف 
سعودی برخی از  این کشــورها مانند قطر، کویت 
و بحرین به تدریج از این ائتاف خارج شــدند و در 
نهایت عربســتان و امارات بــه همراه مزدوران چند 
کشور آفریقایی در یمن مانده اند. اکنون به نظر می 
رســد برخی از این کشورها نیز به دنبال فراخواندن 
مزدوران خود از یمن هســتند. بــه گزارش فارس، 
برخی منابع دیپلماتیک سودانی و مصری از سردی 
روابط عربستان و ســودان به دلیل اختاف دیدگاه 
آنها درباره اســتمرار عملیات ائتاف سعودی علیه 
یمن خبر دادند. یک منبع برجســته سودانی اعام 
کرده خارطوم اخیرا از ریاض برای تســلیم شدن در 
برابر فشارهای بین  المللی مربوط به توقف جنگ علیه 

یمن، درخواست کرده است.
به گفته این منبع، این درخواســت خارطوم در 
حالی است که انتقادها از اوضاع انسانی یمن افزایش 
یافته و تاش های خارطوم برای شکستن انزوای خود 

سودان هم از ائتاف سعودی در یمن خارج می شود

و رفع تحریم ها علیه ســودان نیز ادامه دارد. روزنامه 
قطری »العربی الجدید« با اعام این مطلب نوشــته 
مسئوان سودانی به همتایان سعودی خود گفته اند 
که در داخل کشور از جانب معارضان به شدت تحت 
فشــار قرار دارند و آنها مخالف اســتمرار مشارکت 
سودان در عملیات نظامی علیه یمن هستند. سودان 
همچنین به مقامات سعودی تأکید کرده که تصمیم 
دارد زمان آغاز خروج نیروهای زمینی ســودانی از 

یمن را اعام نماید.
بر اساس این گزارش، مسئوان سودانی از ریاض 

خواسته اند برای دســتیابی به یک راه حل سیاسی 
جهت پایان دادن به بحران یمن در سریع ترین زمان 
ممکن تاش کرده و یا زمان مشخصی را برای پایان 
عملیات نظامی در این کشور اعام کند. به گفته منابع 
مذکور، مقامات ســعودی از این درخواست سودان 
عصبانی شده اند به خصوص اینکه عربستان در شرایط 
کنونی به دلیل پرونده های منطقه ای از جمله جنگ 
یمن، محاصره قطر و قضیه قتل »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار منتقد سعودی ، به شدت تحت فشار است. 
ریاض همچنین از ســودان خواسته تا مسئله جنگ 

یمن و خروج نیروهای سودانی از ائتاف عربی را تا 
زمان بهبود اوضاع منطقه ای به تعویق بیندازد.

درخواست نخبگان سیاسی آمریکا
 برای توقف جنگ یمن

از ســوی دیگر، بیش از 5۰ سیاستمدار و مقام  
سابق آمریکا در نامه ای خطاب به »میچ مک کانل« 
نماینده اکثریت ســنا و همکارانش خاتمه دخالت 
آمریــکا در جنگ یمن را خواســتار شــدند. پایگاه 
آمریکایی »وکس« سه شنبه شب با انتشار این خبر 
نوشــت ، امضاءکنندگان این نامه را سفرای پیشین 
آمریکا در یمن، محققان حقوقی، کارشناسان ارشد 
حوزه عربســتان، یکی از برندگان جایزه صلح نوبل، 
مشــاور ســابق »کالین پاول« وزیر خارجه پیشین 
و »نوام چامســکی« زبانشناس برجسته و تحلیلگر 
سیاسی مشهور جهان تشکیل می دهند. نگارندگان 
از مک کانل و دیگر سناتورها خواسته اند  از طرحی که 
خواستار خروج ابدی نیروهای آمریکایی از یمن است 
حمایت کنند.  جدیدترین نظرســنجی ها در آمریکا 
نیز نشــان داده که اکثریت مردم این کشور مخالف 
حمایت کشورشان از ائتاف رژیم سعودی علیه یمن 
هستند. به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، 58 درصد 
پاســخ دهندگان در یک نظرسنجی خواستار شدند 
که قانونگذاران برای جلوگیری از فروش تسلیحات 

به عربستان راهی را برگزینند.

بحران  در بین روسیه و اوکراین که از روز 
یک شنبه گذشته آغاز شده طی دو روز گذشته 
تشدید شده و  دو کشور علیه هم آرایش نظامی 
گرفته اند. رئیس جمهور اوکراین هم اعام کرده 

در آستانه جنگ هستیم.
بحران جدیدی که جرقه آن یکشــنبه گذشته 
در روابــط پر تنش بین روســیه و اوکراین در تنگه 
»کرچ« زده شده به نظر می رسد که در حال شعله 
ور شدن اســت. دو طرف آرایش جنگی گرفته اند. 
ســه کشــتی نیروی دریایی اوکراین روز یکشنبه 
۲5 نوامبر )۴ آذرماه( با عبور از مرز دریایی روســیه 
وارد آبهای منطقه ای روسیه شدند و بدون توجه به 
هشــدارهای نیروهای امنیتی روسیه به مسیر خود 
ادامه دادند که در ادامه نیروهای روس با اســتفاده 
از ساح  این کشــتی ها را متوقف کردند. در تبادل 
آتش صورت گرفته 6 نفر از نیروهای اوکراین اندکی 
زخمی می شوند.نیروهای امنیتی روسیه در ادامه این 

روسیه و اوکراین آرایش نظامی گرفتند               پروشنکو: در آستانه جنگیم

ســه کشتی را تا بندر »کرچ« کریمه هدایت کرده و 
آنها را توقیف  می کنند و این 6 نظامی اوکراینی نیز 

تحت مراقبت های پزشــکی قرار می گیرند. در حال 
حاضر پرونده ای جنایی با اتهامات نقض حریم مرزی 

روسیه به جریان افتاده است. یک دادگاه در کریمه 
حکمی را برای ۱۲ نفر از ملوانان کشتی های توقیف 
شده اوکراین صادر کرده مبنی بر اینکه به مدت دو 
ماه زندانی باشــند. قرار است  مابقی نیز در دادگاه 
حاضر شوند. ملوانان اوکراین با اتهام عبور غیرقانونی 
از مرزهای روسیه روبرو هستند که مجازات آن تا 6 

سال حبس است.
ایــن تنش ها در ادامه با مواضــع تند دو طرف 
پی گیری شد. در اوکراین دولت در برخی مناطق به 
مدت ۲ ماه حکومت نظامی اعام کرده است. وزارت 
دفاع اوکراین نیز  اعام کرده ارتش این کشــور در 
حالت آماده  باش قرار گرفته اســت. در ادامه ناتو و 
آمریکا نیز از موضع اوکراین حمایت کردند. وضعیت 
این بحران طی دو روز اخیر نیز تشــدید شده است. 
دیروز )چهارشنبه(  رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه 
با شبکه  تلویزیونی این کشور گفت: »من نمی خواهم 
هیچ کس تصور کند که این مسئله کم اهمیتی است. 

دبیرکل جنبش مقاومت اسامی »نجباء« عراق در تمجید 
از نقش برجسته ضد اســتکباری سردار »قاسم سلیمانی« 
اظهار داشت: نام سردار سلیمانی، برای فرار صهیونیست ها 

)از فلسطین  اشغالی( کافی است.
شیخ »اکرم الکعبی« گفت: اسم سردار سلیمانی، ترس بزرگی را 
در دل دشــمنان به ویژه رژیم صهیونیستی و داعش ایجاد می کند و 
زمینه ســاز فرار آنان می شود. )با این حال( وقتی که شما با این فرد 
زندگی می کنید، فضای جهاد و مقاومت را در کنار ایشــان احساس 

می کنید و ایشان را بسیار ساده می یابید.
الکعبی گفت: او در زندگی خود بســیار متواضع اســت. خاطرم 
هست که در یکی از درگیری های منطقه »فوعه« و »کفریا« و بعد از 
آزادسازی بخشی از این منطقه، با حاج قاسم سلیمانی گشت می زدیم. 
برای او بســیار مهم بود که همیشه در پیشانی و جلوی جبهه باشد. 
از این مســئله ناراحت شدم و نمی خواستم که او جلو حرکت کند، 
چرا که خطرساز بود. با او صحبت کردم و گفتم که اگر شما شهادت 
را دوســت دارید، ما همه این گونه هستیم، اما نمی خواهیم پیروزی 
را برای دشمن محقق کنیم، چرا که اگر حاج قاسم مورد هدف قرار 
بگیرد، این یک پیروزی برای دشــمن خواهد بود. جالب اســت که 
ایشــان در جواب من گفتند که برای ما هیچ وقت ممکن نیست که 
از پشت میز، جبهه ها را هدایت کنیم. باید در جلو باشیم تا پیروزی 

در معرکه را محقق کنیم.
الکعبی ادامه داد: عاوه  بر این، باید به نقش سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در آزادسازی عراق  اشاره کنم. آنان در آزادسازی کامل عراق، 

کمک های زیادی را به ما کردند.
به گزارش مهر، دبیرکل جنبش نجبا درصحبت های خود، به »سید 
حســن نصراه« دبیرکل حزب اه لبنــان، و کمک های او به جریان 
مقاومت در عراق اشــاره کرد واظهار داشت: در ابتدا باید به فروتنی و 
تواضع او  اشاره کنم. سید حسن نصراه، تعدادی از بهترین نیروهای 
مجاهد خود را به عراق فرستاد. او به آنان گفته بود که در عراق، زیر 
پرچم »حشدالشعبی« )بسیج مردمی( کار کنند و برنامه ها و نقشه های 
خود را زیر نظر فرماندهان حشدالشعبی جلو ببرند. نصراه، یک انسان 
روحانی و خدایی است و خاطرات زیادی با ایشان دارم. خاطرم هست 
که در ابتدای اشــغال عراق توسط آمریکا، حزب اه تاش کرد تا در 
جنگ هایمــان به ما کمک کند. در آن زمان ما با حزب اه و ســپاه 
پاسداران ارتباط محدودی داشتیم. بعد از پایان درگیری ها در نجف، 
دیداری با ایشان داشــتم. افکار و اندیشه های واای او، مرا مجذوب 
خود کرد. او آشنایی کاملی بر عراق، شهرها و خیابان های آن داشت.
وی تصریح کرد: وقتی که شیوه مبارزه خود و تعداد نیروهایمان 
را در مواجهه با آمریکایی ها برایش توضیح می دادم، درد را در چهره 
او دیدم. او درباره مقاومت ما می گفت که اگر ما بتوانیم به شما کمک 
کنیم و تجارب خود را در مقابله با رژیم صهیونیســتی در اختیارتان 

قرار دهیم، مطمئنا پیروزی بزرگی رقم خواهد خورد.
الکعبــی به دیدارهای خود با مقام معظم رهبری  اشــاره کرد و 
گفــت: من دیدارهای متعددی در خــال کنفرانس های مختلف با 
رهبری داشــتم و این توفیق را داشتم که پشت امام خامنه ای نماز 
بخوانم. این موضوع برای من یک افتخار اســت. باید بگویم که وقتی 
ســخنی را از ایشان پیرامون قدرت ما در برابر دشمن و وعده ایشان 
 در مورد پیروزی دنیایی و اخروی می شــنوم، بهجت و سرور مرا فرا 

می گیرد.

دبیرکل جنبش نجباء عراق: 
نام سردار سلیمانی

 برای فرار صهیونیست ها کافی است

ده ها غیر نظامی سوری ساکن استان ادلب از طریق گذرگاه امن 
ایجاد شده توسط ارتش سوریه، مناطق تحت  اشغال تروریست ها 

را ترک کردند. 
ارتش ســوریه روز سه شــنبه پس از درگیری با عناصر تروریســتی 
»جبهه النصره« و عقب راندن آنها، گذرگاه »ابوالظهور« را به روی افراد 
غیر نظامی گشــود و از مردم خواست در صورت تمایل، از مناطق تحت 
 اشغال تروریست ها در ادلب خارج شده و به مناطق امن و تحت کنترل 

دولت سوریه بروند.
منابع روسی هم اعام کردند، بازگشایی این گذرگاه پس از هماهنگی 
با طرف روسی صورت گرفته است و به افراد غیر نظامی فرصت داده شده 

تا تاریخ دوم دسامبر )۱۱ آذر( از مناطق مذکور خارج شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از بازگشایی گذرگاه ابوالظهور، شمار 
زیادی از افراد غیر نظامی حاضر در مناطق تحت  اشــغال تروریست ها، از 

طریق این گذرگاه، منطقه  اشغالی را ترک کردند.
 در اطراف این گذرگاه مسئوان سوری مراکزی را برای ارائه خدمات 
پزشکی، غذایی و پوشــاک برای شهروندان خارج شده ایجاد کرده اند و 
آنها به محض ورود به مناطق تحت کنترل ارتش سوریه، تحت رسیدگی 

قرار می گیرند.
شماری از کسانی که به منازل خود بازگشتند، ضمن ابراز شادمانی به 
خاطر این مسئله، تأکید کردند که از مدت ها پیش منتظر لحظه ای بوده اند 

که ارتش سوریه آنان را از اسارت تروریست ها نجات دهد.
طی ماه های گذشته دولت های غربی و عربی و همچنین ترکیه به بهانه 
حفاظت از غیر نظامیان، مانع اجرای عملیات ارتش سوریه برای آزاد سازی 
ادلب می شده اند. اما اکنون با خروج مردم از مناطق  اشغالی ادلب، بهانه از 

دست حامیان تروریسم گرفته می شود.
تقویت نیروهای  اشغالگر آمریکایی

»شان رایان« سخنگوی ائتاف موسوم به ضد داعش اعام کرد: ارتش 
آمریکا اقدام به ایجاد چندین پست بازرسی و نظارت در شمال شرق سوریه 
کرده است، تا مانع عبور تروریست های داعش از ترکیه به داخل سوریه 
شود.به گزارش تسنیم ، وی در ادامه طی اظهاراتی متناقض، مدعی شد: 
این پست های بازرسی، شفافیت بیشتری در منطقه  ایجاد خواهد کرد و 

موجب حفاظت ترکیه در برابر تروریست های داعش خواهد شد.
»جیمز ماتیس« وزیر دفاع آمریکا، نیز هفته گذشته مدعی شده بود، 
واشــنگتن پس از رایزنی های مکرر با مقامات ترکیه، قصد دارد دست به 
ایجاد پست های بازرسی و نظارت در شمال شرق سوریه بزند. با این حال، 

آنکارا نارضایتی خود را از این اقدام آمریکا اعام کرده است.
ترکیه بر این باور اســت که این اقدام آمریکا تاشی برای مشروعیت 
بخشیدن به موجودیت شبه نظامیان کرد موسوم به »وای پی جی« است.

»خلوصــی آکار« وزیر دفاع ترکیــه، پیش از این در اظهاراتی گفت: 
آنکارا از طرح و برنامه های آمریکا برای ایجاد پست های نظارت و بازرسی 

در طول مرزهای سوریه با ترکیه ناراضی است.
آکار در ادامه افزود: در جریان سفر اخیر به کانادا، به »ژوزف دانفورد« 
رئیس  ستاد مشترک ارتش آمریکا، و سایر مقامات این کشور گفته ام که 
ایجاد پســت های بازرسی و نظارت، تاثیر بسیار منفی بر روابط آمریکا و 
ترکیه خواهد داشت.ترکیه به خاطر حمایت آمریکا از شبه نظامیان کرد 
موسوم به»وای پی جی« به شدت خشمگین است. آنکارا این گروه مسلح 

کرد را شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه)پ  ک ک( می داند. 
دولت دمشــق نظامیان آمریکایی در خاک سوریه را  اشغالگر خوانده 
و تاکنون بارها از واشــنگتن خواسته اســت که این نیروها را از سوریه 

خارج کند. 

کار خروج ساکنان ادلب
 از گذرگاه امن شروع شد

مسئول سابق هماهنگی عملیات های دولت صهیونیستی 
فاش کرد رئیس  تشکیات خودگردان فلسطین خواستار کمک 
این رژیم برای سیطره تشکیات بر نوار غزه شده است! این 

فرد  اشاره ای به پاسخ صهیونیست ها نکرد.
ژنرال »ایتان دانگوت« روز سه شنبه در یک گفت وگوی تلویزیونی 
اعام کرد »همکاری امنیتی اسرائیل با تشکیات خودگردان به شکل 
شبانه روزی ادامه دارد و من در دوران مسئولیتم هر روز ۲ الی ۳ بار 
با »ماجد فرج« رئیس  ســازمان اطاعات تشکیات رام اه، »حسین 
شیخ« وزیر امور مدنی و »سام فیاض« نخست وزیر وقت دولت رام اه 
گفت وگو می کردم و دیدارهای متعددی هم با ابومازن رئیس  تشکیات 

خودگردان فلسطین داشتم.«
 این ژنرال صهیونیست خاطر نشان کرد از محمود عباس پرسیده 
بود: »آیا تو مطمئن هستی که در غزه واقعا زندگی می کنی« و او جواب 
داده بود که »نه اطمینانی از این مسئله ندارم و من وارد غزه نخواهم 
شد. اگر شما عاقه ای به این کار دارید، شما و کل جامعه بین المللی 
باید مرا به آنجا ببرید و زمینه ورود من به نوار غزه را فراهم کنید.«

به گزارش مرکز اطاع رســانی فلســطین، محمود عباس از ماه 
آوریل)فروردین( گذشته مجازات هایی را علیه باریکه غزه اعمال کرد 
کــه مهم ترین آنها کاهش میزان برق انتقالی به این منطقه، کاهش 
5۰ درصدی حقوق کارکنان تشکیات خودگردان، بازنشسته کردن 
دســته جمعی کارمندان دولتی در غــزه و کاهش صدور مجوزهای 
اعزام بیماران به خارج است. وی همچنین توقف این مجازات هایش 
را منوط به انحال کمیته اداری تشــکیل شده در غزه کرده بود، اما 
پس از انحال این کمیته از ســوی حماس، هیچ اقدامی برای توقف 
این مجازات ها اتخاذ نکرد. گروه های فلســطینی تاکید کرده اند که 
جنبش فتح هیچ اقدام قابل توجهی در زمینه آشتی ملی انجام نداده 
است بلکه زمینه ساز سرکوب های بیشتر رژیم صهیونیستی شده است.

مشارکت پژوهشگران صهیونیست ممنوع
خبر دیگر درباره فلســطین اینکه، دانشــگاه آفریقایی »استلن 
بوش« مشارکت پژوهشگران صهیونیست در کنفرانسی علمی در این 
دانشــگاه را لغو کرد. به گزارش مرکز اطاع رسانی فلسطین به نقل 
از روزنامه عبری زبان هاآرتص، لغو مشــارکت پژوهشگران اسرائیلی 
در ایــن کنفرانس بنا به درخواســت جنبش جهانــی تحریم رژیم 
صهیونیســتی »بی دی اس« صورت گرفته است. فعاان این جنبش 
علت درخواست خود برای لغو مشارکت پژوهشگران اسرائیلی در این 
کنفرانس را تصویب قوانین نژادپرســتانه و تجاوزات و جنایات رژیم 
 اشــغالگر صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری 

عنوان کرده اند.

درخواست محمود عباس از نتانیاهو
برای کمک به سیطره بر غزه!

نخست وزیر پاکستان پس از 17 سال همکاری این کشور 
با آمریکا درجنگ به اصطاح ضد تروریســم، اعام کرد که 
کشــورش دیگرهیچ جنگ تحمیلی در داخل خاک پاکستان 

را نخواهد پذیرفت.
عمران خان گفت: پاکســتان یک بار جنگ تحمیلی در داخل را 
پذیرفته و بهای سنگینی را هم، چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر 

مالی، متحمل شده است.
وی با  اشــاره به جنگ به اصطاح تروریسم تحت رهبری آمریکا، 
افــزود: ما دیگرهیچ جنگ تحمیلی در داخل کشــورمان را نخواهیم 
پذیرفــت. وی پیش از این بارهــا گفته بود که »این جنگ، جنگ ما 

نیست!«
به گزارش ایســنا، عمران خان البته دســتاوردهای ارتش و دیگر 
نیروهای امنیتی واطاعاتی این کشــور را ستود و گفت، هیچ کشور 
دیگری نتوانست به موفقیت هایی در مبارزه با تروریسم، دست یابد که 
ارتش پاکســتان بدان ها دست یافته است. سال ۲۰۰۱ دولت »پرویز 
مشرف« رئیس جمهور وقت پاکســتان به جنگ ادعایی آمریکا علیه 
تروریسم پیوست و از آن زمان تا کنون، پاکستان خسارت های مالی و 

جانی زیادی را متحمل شده است.
نخست وزیر پاکستان در ارتباط با افغانستان نیز گفت که پاکستان 
خواســتار صلح در ورای مرزهای خود از جمله افغانستان است و در 

این مسیر گام برمی دارد. 

پس از 17 سال
عمران خان: همکاری پاکستان با غرب

در جنگ علیه تروریسم تمام شد


